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KÖNYVHÉT, 2013. ELSÔ SZÁM
Tavalyi fesztiválszámunkat azzal kezdtem, hogy beszámoltam olvasóinknak lapunk megjelenésének ritkulásáról. Idei
elsô számunkat sem tudom jobb hírekkel kezdeni: tovább ritkulunk. Kitartó olvasóink idén négy Könyvhét-lapszámot olvashatnak, és „régi dicsôségünket” ugyan fölösleges emlegetni, mégis – akárcsak tavaly – elmondom, hogy az 1996ban hetenként megjelentetett könyvszakmai hírlevelünkbôl
1997 ôszétôl lett kétheti újság. Ám kéthetivé válásunk idején
is maradt lapunk neve Könyvhét. Holott nyilván inkább
könyvkéthét volt az sokáig, majd hét éven keresztül lehetett
volna könyvhónap, és most a többé-kevésbé precíz név a
könyvnegyed lenne – de ez különbözô okok miatt nem megvalósítható, és amúgy is megszoktuk, megszerettük már a Könyvhét elnevezést. Idézhetném most a
székely embertôl és a fiától a „mi lesz ebbôl, édesapám…” refrénû alapviccet, mert bizony ebbôl is
fogpiszkáló lesz, ha el nem… rontom, de nem idézem bôvebben. Ehelyett inkább közkinccsé teszem
– mert nagyon barátinak és találónak érzem – állandó szerzônk, Tarján Tamás bonmot-ját: ô kitart a
Könyvhét mellett akkor is, amikor esztendônként egyszer megjelenô Évkönyv lesz belôle.
Rátérve idei számunkra, és az április 18-a és 21-e között a Millenárison zajló könyvfesztiválra – ami a
magyar könyvszakmának és a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése áldozatos munkájának köszönhetôen immár kihagyás nélkül a huszadikhoz ért a sorban – elmondhatjuk: idén is csupán
szemezgetni tudtunk a fesztiváli témák gazdag kínálatából. Csak címszavakban: 380 program, 25 országból 70 vendég, díszvendég Olaszország és Michel Houellebecq, és persze a sok-sok könyv…
A könyvfesztivál külföldi vendégei közül lapunknak a Magyarországon sikerkönyvek szerzôjeként megismert José Rodrigues Dos Santos beszélt íróvá válásáról, a regényírásról, kedvenc témáiról, és arról, hogyan látja ô saját írásainak mûfaji jellegzetességeit.
Magyarországon a Kvantumtolvaj szerzôjeként ismerhettük meg Hannu Rajaniemit, akinek most a
könyvfesztiválra jelenik meg második kötete, a Fraktálherceg. A Könyvhétnek beszélt arról, hogyan alakult az élete, mit gondol a sci-fi mûfajáról, és miért ebben a mûfajban alkot.
A könyvfesztiválra megjelenô kötetek szerzôi közül megszólal lapunkban az idén hetvenöt éves Ágh
István (a könyvfesztiválon is köszöntik ôt), lapunk munkatársának a költészetrôl, a mûveirôl és az irodalmi divatokról foglalja össze véleményét.
Petôcz András új esszékötete Idegennek lenni címmel jelenik meg, amelyben az idegenség témáját,
gondolatát járja körül, mint – más módon – korábban megjelent regényeiben, és az interjút elolvasva
közelebb juthatunk a szerzôi kód megfejtéséhez.
Pintér Béla sikeres színházi elôadások alkotója rendezôként, színészként és szerzôként. A könyvfesztiválon most debütál: Drámák címû kötetében a Pintér Béla és Társulata színházi alakulat által sikerre vitt
darabok olvashatók, amelyeket így legalább azok is megismerhetnek, akik sokadik próbálkozásra sem
tudtak jegyet szerezni az elôadásokra. Pintér Béla beszélt lapunknak színházi pályafutásáról, drámaírói
módszerérôl és arról, hogyan rendezi saját mûveit.
Lackfi János legújabb kötetével most a kiskamaszokhoz szól, és a Kapjátok el Tüdô Gyuszit címet viselô kötetrôl beszélve komoly irodalomértelmezési és mûvészetelméleti következtetésekhez is eljuthatunk a szerzô állításait megismerve. Idézzük itt a szerzô jó tanácsát a kötete olvasásához: „Humormentes diétán élôk ne olvassák, mert a szövegek garantáltan kiverik a biztosítékot.”
A húszéves könyvfesztivál történetéhez elválaszthatatlanul hozzátartozik a Gutenberg Könyvesiskola,
amelynek mindenkori tanulói minden évben lelkesen közremûködtek a könyvfesztivál lebonyolításában, az egész fesztiválközönség és a könyvszakmai résztvevôk legnagyobb megelégedésére. Idén sem
lesz ez másképp, azonban a Dercsényi Szilviával készített interjút elolvasva mindenki számára kiderül,
hogy miért a 20. könyvfesztivál lehet az utolsó, ahol a Gutenberg Könyvesiskola növendékei közremûködnek. Szomorúan búcsúzunk: viszlát, Gutenberg…
A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál mellett lapunkban természetesen az állandó rovataink is megjelennek a könyvfesztiválhoz szorosan nem kapcsolódó könyveket ismertetve, és mivel könyves újság
vagyunk, természetesen a könyvszakma is témáink forrása. „Könyvipar” rovatunkban Votisky Zsuzsa,
a Typotex Kiadó vezetôje beszél az egész könyvszakmát érintô kérdésrôl, a kötelespéldány-beszolgáltatásról, az ezzel összefüggô problémák egész sorát fölemlítve. Az erre vonatkozó kormányrendelet
(A Szerk.)
még elôkészítés alatt áll, így még idôben zajlik könyvtárak és kiadók között a dialógus.
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címlap

Társadalmi drámák színpadon
és nyomtatásban
Találkozás Pintér Béla színész-rendezô-szerzôvel
A közelebbi és távolabbi múlt történelmét sci-fibe illô idôutazással értelmezi újra a Kaisers Tv,
Ungarnban. A szélsôjobboldal elôretörésével a Szutyok, a családok széthullásával A 42. hét címû
drámájában szembesít Pintér Béla, aki a nevét viselô, általa irányított színtársulatban rendezi saját
darabjait, és játszik is bennük. Társadalmi kérdések sorát feszegetô, 1999 és 2012 között született
színpadi mûveit most kötetbe rendezte, ezek közül csak A Sütemények királynôje és A démon
gyermekei jelent meg eddig egy-egy Rivalda-válogatásban.

– Vagy egy évtizede volt színész az akkori idôk legprogresszívabb
együttesénél, a Tanulmány Színháznál, majd utódánál, az Arvisuránál, amikor önálló társulatot szervezett. Mennyiben függött össze ez a
lépése azzal, hogy írni kezdett?
– Az elsô, Népi rablét címû elôadásunk inkább akció volt, sok tánccal és
gesztusok egymásutánjával; a szövegnek nem volt központi szerepe. A
Kórház-Bakony elsô próbáján még úgy képzeltem, hogy improvizálni fogunk, de kiderült, hogy a rendelkezésünkre álló két hónap ezzel a módszerrel nem lenne elegendô. Hazamentem a próbáról, és este nyolctól
reggel nyolcig megírtam az elsô hosszú jelenetet. Innen datálódik írói
mûködésem. A társulatot jogi értelemben csak a harmadik darabra, a
Sehova kapujára készülve, a pályázati feltételek miatt alapítottam, hogy
a kurátorok azonosítani tudják a már akkor sikeres formációnkat.

6

– Fantázianév soha nem jutott eszébe?
– De, sokat gondolkodtunk abban az idôben, viszont egyik név ötletünk sem jellemezte igazán a mi profilunkat, s mivel én írom, rendezem a darabokat, és játszom is bennük, a Pintér Béla és társulata
megjelölés tûnt a legegyszerûbbnek.
– Mi az oka, hogy míg sok pályatársa akár klasszikusokat is adaptál
egy-egy társadalmi problémával való szembesítésre, ön eredendôen
színész-rendezô létére mindig saját kútfôbôl merít?
– Az adaptáció csak távoli gondolatként merült fel a munkásságom során. Számomra az jelent kihívást, ha egy-egy engem személyesen érintô témára nem a klasszikus vagy a kortárs drámairodalomban keresek rímelô darabot, hanem magam hozok létre
ilyen alkotást.
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– A közönség visszajelzése is segít a társadalmi érzékenységek terén
mindig naprakész témaválasztásban? Legutóbb például az egyre lejjebb csúszó értelmiségi középosztály tragédiáját dolgozta fel, amelynek tagjai a megszokott életszínvonal fenntartásáért agyondolgozzák
magukat, közben nem veszik észre, hogy recseg-ropog közvetlen környezetük, csak szûkebb világuk teljes összeomlásakor döbbennek rá,
hogy mennyi figyelmeztetô elôjel vette körül ôket.
– Nem tartanám túl elegánsnak, ha a közönség kegyeit keresve dolgoznék, de szerencsére úgy hozta a sors, hogy olyan problémák foglalkoztatnak, melyekkel bárki szembekerülhet. Az én személyes problémáim általános társadalmi jelenségekre rímelnek: A Sütemények királynôjében fájó gyerekkori emléket dolgoztam fel, a Sehova kapujának ötlete egy közeli családtagom kisegyházba történô beszippantásából fakadt, A démon gyeremekei-ben vagy a Szutyokban például régi
kollégáimmal való konfliktusaimat fogalmaztam meg.
– Mit szól ehhez a környezete? A régi kolléga vagy a közeli rokon?
– Nem osztom meg velük, hogy éppenséggel negatív figurát készülök formálni belôlük, de igazából nem is a modellt, a régi konfliktust, hanem a darabbeli szereplôt, magát az elôadást látom magam
elôtt írás közben.
– Nemzetközi sikereket arat, POSzT-djjal büszkélkedhet a társulata. Hogy
lehet, hogy a hírek szerint mégis anyagi gondokkal küzdenek, szokásos
évi két premierjük helyett tavaly óta csak egyet tudnak kigazdálkodni?
– Sajnos olyan koncepció érvényesül mostanában, amely nem az értékre figyel. A minôségtôl függetlenül a retrográd érvényesül, a mûvek értékelésének fô szempontja létrehozóik politikai lojalitása. Aszerint kapnak támogatást, színházat, múzeumot, mindent. És mivel a jó
adottságú lojális emberek köre véges, tehetségtelen figurák is
könnyûszerrel pozícióba kerülhetnek. De hiába tartanak – ahogyan
Vidnyászky Attila fogalmazott – „területfoglalást”, minôségünk, nézettségünk, népszerûségünk és hírünk miatt csak indirekt módszerrel,
pénzmegvonással, lassú kivéreztetéssel próbálkozhatnak ellenünk.
– Rendezôként szigorú vagy inkább engedékeny?
– Is-is. A mi elôadásaink úgy készülnek, hogy az elsô próbára hozok
húsz oldalt, azzal kezdünk el dolgozni, aztán az aznapi tapasztalatokat
leszûrve írom át, illetve gondolkodom tovább. Elôfordul, hogy egy-egy
részlet csak a harmadik verzió után kezd el mûködni. De miközben számítok a kollégáim kritikájára, a végsôkig ragaszkodom a megadott árnyalatokhoz, amikor úgy gondolom, hogy az elôadás csak ezek alkalmazásával fog arról szólni, amirôl én szeretném. Ilyenkor a konfrontációt is vállalom a színészekkel, de az esetek többségében sikerül meggyôznöm ôket, a bemutató alkalmával pedig többnyire bizonyosságot nyer, hogy igazam volt.
– A mindennapokban is olyan a
gondolkodása, mint a színpadi
mûveiben, amelyekben a tragédián olykor nevetni is lehet?
– Sajnos a mindennapokban nem
látom meg a tragédiában a humort. Ha valami fáj, nehezen tudok kizökkenni belôle. De társaságban elô-elôfordult, hogy valami szomorú dologra nevettetôt
mondtam. Az elôadásaimban
azonban tudatosan ütköztetem a
drámát és a humort. Ez a módszer
annyira a sajátommá vált, hogy
Pintér Béla
néha olyasmin is nevet a közönDRÁMÁK
ség, amit nem szántam viccesnek.
Saxum Kiadó
320 oldal, 3900 Ft
Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit
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A bajkeverô bálvány
Michel Houllebecq a XX. Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztivál díszvendége
A bálványléthez azért hozzá kell tennünk: Michel Houllebecq (neve kiejtése ahhoz hasonlít,
mintha angolul azt mondanánk: „wellbeck”)
ismertsége nálunk messze nem akkora, mint
hazájában, Franciaországban, ahol igazi sztárnak számít. Bár több regényét olvashatjuk magyarul, és provokatív megnyilvánulásainak híre
is gyorsan elérte Európa középsô térségét, a kiábrándult értelmiséginek az a kultikus figurája,
akit Houllebecq megtestesít, a nyugat-európai
társadalomban nôtt emblematikussá. A rezignált lázadásba forduló spleen egyik szükséges
feltétele ugyanis az a telített jólét, amelyben a
fogyasztói „zombitársadalom” dagonyázik. De
ne szaladjunk ennyire elôre.
Houllebecq pályája költôként indult, és egy
Lovecraft-életrajzzal – már útjelzô is késôbbi
munkásságához: az angol horror- és sci-fi-szerzô mûvei alapozták meg e mûfajok késôbbi
irodalmi kiteljesedését, az idegenségtôl, a beláthatatlan jövôtôl való szorongás utópiákban
megfogalmazott remekmûveit. Michel Houllebecq második regénye, az Elemi részecskék is
e témát boncolgatja (elsô regénye, A hadszíntér kiterjesztése magyarul nem jelent meg, de
a piacgazdaság és a szabad szex társadalomkritikáját megfogalmazó prózából készült egy
jó francia mozi). „A Szép új világ minden fontos szempontból – a genetikai ellenôrzés, a
szexuális szabadság és a szabadidô-kultúra fejlettsége szempontjából pontosan az a világ,
amelyet mi – egyelôre sikertelenül – megcéloztunk” – mondja az Elemi részecskék egyik hôse öccsének Huxley „lidérces lázálmáról”, amikor a dehumanizált világ lehetséges kiútjairól
beszélgetnek. Az emberi, romantikus mivoltától megfosztott szexre fókuszál A csúcson címû regény pesszimizmusa, melynek hôse, a hivatali „csinovnyik” a 20. század végén fellendülô szexturizmus híveként hajszolja az örömöket. A szerzô a mû, illetve egy annak megjelenése után adott interjú nyílt iszlámellenességével magára haragította a távol-keleti és a
francia iszlamista szervezeteket (a történet távoli helyszínei szolgáltak apropóul a maróan
provokatív kirohanásokhoz), fejére hozva a fatvát (hasonlóan Angliában élô kollégájához,
Salman Rushdie-hoz, aki ki is állt egy cikkben
Houllebecq mellett), de a tárgyaláson végül felmentették a francia alkotót.
Míg ez utóbbi két regényében még megcsillan a remény a normál emberi kapcsolatokra,
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Nagydíj
A XX. Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztivál nyitónapján,
április 18-án MICHEL HOUELLEBECQ
veheti át a Budapest Nagydíjat.

az Egy sziget lehetôsége apokaliptikus víziójában már klónozott emberegyedek tengetik
állati sorban, villanypásztorral körülzárva napjaikat. E gettóból próbál kitörni a fôhôs, Daniel, egy már-már ikonikus Houllebecq-figura:
illúzióvesztett, megkeseredett értelmiségi,
akit már a szerelem sem tud megváltani, csak
esetlegesen „egy sziget lehetôsége”, ami
más, mint a világ. A remény beteljesedésénél
azonban hamarabb beérik Daniel halála. Az
elsöprô nemzetközi sikert végül A térkép és a
táj címû regény hozza meg az író számára,
melyért a legrangosabb francia elismerést, a
Gouncourt-díjat is megkapta. A történetben
önmagát is megformálta: fôhôse, a térképek
fotózásával foglalkozó képzômûvész egyszer
csak találkozik Michel Houllebecq-kel, a
visszavonult íróval, akinek kegyetlen legyilkolását szinte kéjes részletességgel taglalja az
írót megíró (és „kinyíró”) Houllebecq. Egyébként e mûben nem csak saját gyarlóságaival
(például az alkoholizálással) élcelôdik kíméletlen szarkazmussal, de a francia mûvészvilág
több ismert képviselôjét is saját nevén szerepelteti. Mégsem ebbôl lett az igazi botrány,
hanem a plágiumvádakból: Houllebecq szó
szerint másolt át részleteket a francia Wikipédiából. Az író azzal védekezett – például Borgesre hivatkozva –, hogy a mûvészi célú újraalkotás nem lopás.
A Könyvfesztivál alkalmából most egy 2000ben megjelent regényét, a Lanzarote címût olvashatjuk magyarul (Tótfalusi Ágnes remek
fordításában), melynek ezredfordulós vonatkozásai már az elsô oldalakon visszaköszönnek
Houllebecq vitriolos soraiból. A némi elkésettségért kárpótolhatja a magyar olvasókat, hogy
a Lanzarote egy fergeteges szatíra: esszenciálisan tartalmaz minden tabudöntögetô megnyilvánulást, melyet Houllebecq nevéhez társítani szokás. Pornográf, iszlámellenes, hímsoviniszta, xenofób – s teszi mindezt páratlan humorral. A kisregény a szerzô régi toposzainak

esszenciáját adja: maga a cím is a Kanári-szigetek egy tagjának a neve, a gazdag nyugati turisták kedvelt célpontja. A fôhôsnek egy utazási irodában ajánlják pihenéséhez, amikor az ezredforduló depressziója és hisztériája elôl menekülne „valami arab” országba, csak nem
olyanba, amelyet még nem sikerült kirángatni
a „fos vallásából”, vagyis az iszlámból. A másik szempont a szexuális kaland lehetôsége
(Houllebecq ezt nem ilyen cizelláltan fogalmazza meg), melyet aztán Lanzarote meg is ad
neki, egy leszbikus lánypárosnak köszönhetôen, akik nem zárkóznak el semmilyen kalandtól. A Lanzarote-nak nem a cselekménye érdekes elsôsorban (az valójában nincs is sok), hanem fôhôse szórakoztatóan tálalt neurózisa,
melybôl ez az alig száz oldalnyi kisregény
egyes szám elsô személyû narrációja táplálkozik. Az anyagi gondoktól nem sújtott magányos férfiak egzotikumhajhászása mögött felsejlik az európaiság eszméjének hanyatlása (az
elbeszélô barátságba keveredik egy identitásválsággal küzdô, Poirot-szerû belgával), a magány és életuntság végletessége (a két férfi
csak nehézségek árán tudja elütni a nyaralás
gyötrelmes unalmát), és az aktusok pragmatikussága (meg lehetne éppen termékenyíteni
az egyik nôt, de ezt egy közösülés után még
korai eldönteni).
Eközben Houllebecq folyton utálkozó, pikírt
hôse mondataival alaposan elhúzza a nótáját
az iszlám mellett a természetvédelemnek, a turizmusnak, a modern vallásoknak (képet kapunk az ezredfordulón nagy nyilvánosságot
kapott raëliánus UFO-vallás anomáliáiról), és
nem kíméli a nôket sem, akik legfeljebb „hülye picsaként”, férfisorsok romba döntôjeként
vagy pornókellékként jelennek meg a szövegben. Ez az elbeszélôben megtestesített cinizmus nem más, mint világunk megváltatlansága feletti fájdalom Houllebecq-módra: lemondásában is reményteljes szatíra.
Laik Eszter

könyvrôl
Michel Houellebecq
LANZAROTE
Magvetô Könyvkiadó
96 oldal, 2290 Ft
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A fantáziám rabja vagyok
José Rodrigues Dos Santos Budapesten
Az idei Könyvfesztivál egyik íróvendége a
portugál José Rodrigues Dos Santos, a történelmi kalandregények egyik nagymestere.
Határokat feszegetô és falakat döntögetô
regényeirôl, írói elképzelésérôl mesélt.
– Mi vitte az újságírás és regényírói pálya felé? Része van ebben a mozambiki gyermekkor izgalmainak?
– Hiába Mozambik, a gyermekkoromat
mégsem mondanám túl izgalmasnak és inspirálónak. Portugál felségterületen születtem és nevelkedtem, tulajdonképpen abszolút európai körülmények között, európai
életben. Így íróvá válásomat nem az ottani
izgalmak segítették elô. Az egészet egy véletlen balesetnek mondanám inkább. Egy
barátom megkérdezett, írnék-e egy rövidke
történetet az irodalmi magazinba, amelynek
ô volt a tulajdonosa. Tollat, papírt ragadtam,
elkezdtem írni, és a végén rövid történet helyett egy kétszáz oldalas regényféle keveredett a dologból. Egyszerûen nem tudtam
hamarabb abbahagyni. Innentôl aztán már
igazán nem mondhattuk kis novellának,
ahogy a megrendelésben állt. Így ez az írás
végül elsô regényemként jelent meg. Onnantól kezdve a fantáziám rabja lettem.
– Mit szeret a legjobban a regényírásban?
– A szabadságot, amit az írás ad. Az újságírók, történészek, ügyvédek, jogászok nem
mondhatnak ki mindent, nem írhatnak le
mindent, amit tudnak vagy éppen szeretnének. Egy bizonyos szinten túl sajnos meg van
kötve a kezük. Ahhoz, hogy bizton állíthassanak valamit, elôtte bizonyítaniuk kell annak való létét és igazát. S gyakran esik meg,
hogy ez korlátokba ütközik, mindannak ellenére, hogy tudják az igazat, mégsem kiabálhatják nyilvánosan szét a világnak, hogy mindenki más is tudhasson róla. A regényírónak
viszont nincsenek ilyesfajta korlátai. Bármit
megírhatok, leírhatok, szétkiabálhatok, amit
csak szeretnék, és tudom, igazat írok. Ha valaki mégis a bizonyítékot kérné tôlem, annyit
válaszolok csak, hogy ó, ez mind kitaláció.
Hogy pontosabb legyek, én íróként bátran
használhatom a fantáziámat ahhoz, hogy elmondjam az igazam, s ezt meg is teszem.
– Van kedvenc témája?
– Szeretem a valóság leírásához a fikció lehetôségeit használni. Így a cselekmény a
képzeletem szülötte, de a benne elrejtett információ igaz. Továbbá kifejezetten élvezem, mikor egy politikailag korrekt „igazsá-
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got” hamissá varázsolhatok. Csak hogy egy
példát hozzak, ott van a tény, miszerint politikailag korrekt dolog úgy fogalmazni,
hogy az iszlám egy békés vallás, csupán pár
ôrült fundamentalista tért el ettôl. Ennek
ellenére, ha elolvassuk a Koránt, – ahogy én
is megtettem ezt The Wrath of God (Isten
haragja) címû könyvemhez –, hamar ráébredünk, hogy a sorok legalább hatvan százaléka a háborúról szól, és hogy azok a bizonyos ôrült fundamentalisták semmi mást
nem tettek, mint követték a vallásuk szent
szövegeit. Elképesztô, hogy az emberek hogyan tudják torzítani a valóságot bármiféle
érdeknek engedve. Én pedig boldog vagyok, ha ezeket a torzításokat az igazság
felé tudom fordítani.
– Melyik történelmi korszakkal foglalkozik a
legszívesebben?
– Nincsen kedvenc idôszakom. Minden kor
rettentôen izgalmas és érdekes, ha az emberi lelket ragadjuk meg benne, annak minden
nagyságával, rejtélyével és történetével. Körül vagyunk véve varázslatos történetekkel.
Az írónak csak a látását kell úgy kifejlesztenie, hogy rátaláljon a megfelelô sztorira.
– Mi adja önnek a legnagyobb ihletet, honnan meríti a történeteit?
– Kétféle regényt írok: történelmit és misztikusat. A nemzetközi piac inkább az utóbbiakat kedveli, fôhôsöm, Tomás Noronha, a rejtélyes kalandokba keveredô történész életútjával. Ám a siker ellenére nem tudnám egészen pontosan megmondani, honnan is jön
az inspiráció ezekhez a könyvekhez. Egyszer
ülök és beszélgetek egy barátommal, és
hopp, egy gondolat ugrik elô a következô
sztorihoz. Így történt ez a The Seventh Seal
(A hetedik pecsét) címû könyvvel is. Máskor

pedig a brazil tengerparton fekve kap el az
ihlet. Ezt nem tudom elmagyarázni.
– Sokan úgy tartják, a történetei határokat
feszegeti.
– Igen, nem tagadhatom, talán átlépek bizonyos határokat. Igazából ez a módja annak,
hogy a regények a mindennapi berögzôdéseken is tudjanak változtatni. Az igazságot
néha csak ilyen „brutálisan” lehet kimondani. Mindenesetre én igyekszem nem csupán
a hamis közhelyek ellen küzdeni, hanem
próbálom minél jobban demonstrálni a féligazságok torz, politikai, gazdasági, vagy
társadalmi célok elérésére irányuló voltát. Az
elsô magyarul megjelent könyvemben (The
God Formula – Isteni képlet) például olyan
tudományos felfedezéseket említek meg,
amelyek miatt egyes tudósok akár kellemetlenül is érezhetik magukat. Ez éppúgy nem
zavar, mint ha határsértônek neveznek. A
valóságot csak nyíltan lehet megírni.
– Részt vesz a saját regényeiben?
– Természetesen benne vagyok minden történetben. Többnyire nem is tudatosan, de már
a gondolkodásmódom által is belekerülök a
forgatagba. Amikor fôhôsöm, Tomás fogságba esik Iránban, muszáj úgy irányítanom ôt,
ahogyan én viselkednék ebben a helyzetben.
Ahhoz, hogy hiteles képet festhessek a szituációról és a helyzet okozta érzelmekrôl, bele
kell képzelnem magam.
– Az idei Budapesti Könyvfesztivál egyik vendége lesz. Van valamilyen élménye Magyarországról?
– Sajnos nem tudok kifejezetten igennel válaszolni. Összesen egyszer voltam Magyarországon. Ez az 1999-es koszovói háború
ideje alatt történt, amikor Belgrádban voltam tudósítani a háborúról, és amikor hazamehettem, észak felé indultam, és a határt
átlépve Budapest felôl jutottam a reptérre.
A tájra emlékszem, az nagyon szép volt. Remélem, most több idôm lesz elmélyedni a
magyar kultúrában.
Kurcz Orsi

könyvrôl
José Rodrigues
Dos Santos
A VÉGSÔ TITOK
Kossuth Kiadó
424 oldal, 3490 Ft
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„Nagyra nôtt kisfiúként
rajongok az ûrhajókért”
Hannu Rajaniemi a Budapesti
Nemzetközi Könyvfesztiválon
Hannu Rajaniemi egész világa tudományos
és fantasztikus. Matematikai cég tulajdonosa; pár éve könyveket kezdett írni, majd
Kvantumtolvaj címû fantasy regényével felkeltette a világ figyelmét. Neki
a sci-fi az élete, ami persze nem
áll messze tudományos munkájától sem. A Könyvfesztivál kapcsán is errôl beszélgettünk.
– Matematikát és fizikát tanult. Hogyan csatlakozott ehhez a világhoz
a sci-fi-írás?
– Akkor kezdtem el történeteket írni,
amikor 2001-ben Edinburgh-be költöztem. Itt kezdtem meg doktori tanulmányaimat, és szabadidômben csatlakoztam egy
kisebb írói csoporthoz. Társaim erôteljesen a
sci-fi világa felé sodortak engem is, például
Charlie Stross, aki nálam régebben volt csapattag. Nem is tudnék egyetlen pontos okot
mondani, ami miatt megtetszett az írás, és fôképp a fantasy világa. Ám mindenképpen fontos volt ebben a választásban, hogy tizenévesen odavoltam a szerepjátékért, de mikor
Nagy-Britanniába költöztem, a tanulmányaim
miatt ez a tevékenységem félbeszakadt. Így
kezdtem el keresgélni valami hasonló világot,
míg végül a sci-fi-írásban találtam meg újra
magamat. A csapat, amelybe bekerültem
szinte versenyszerûen állt a dologhoz, mindenkinek sorra jelentek meg mûvei, én pedig
valamiféle kihívásnak vettem, hogy magam is
mihamarabb publikáljak valamit. Nem telt bele sok idô, véghezvittem a tervemet, sikeresen
megjelentettem legelsô történetemet egy fantasyra specializálódott internetes oldalon. A
következô években aztán újabb tudományosfantasztikus történeteket volt lehetôségem írni és publikálni különbözô magazinokban.
Ezek a novellák keltették fel késôbbi kiadóm,
John Jarrold figyelmét, akivel szerencsésen sikerült kapcsolatba lépnem, miután pár levelét
az e-mail fiókom valami érthetetlen okból a
spamládába rakta, vagyis eltüntette. Mikor
végre találkozunk, John vett rá, hogy írjak
még többet, mert van hozzá érzékem. Aztán
mint minden kezdô író, nekiláttam elsô komolyabb munkámnak, egy regénynek. Minden
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erômmel ezen dolgoztam, ám mikor be kellett
volna fejezni, végre lezárni a történetet, sehogyan sem sikerült. Ehelyett egy teljesen új ötlet pattant ki a fejembôl. Egy emberfeletti tolvaj képe egy játékelméleti börtönben. Le is írtam az elsô fejezetet
Johnnak. Mindössze huszonnégy
oldal lett. Aztán ô segített hozzá,
hogy egy kiadóhoz eljusson az ötletem. Semmi komoly válaszra nem
mertem számítani, de a válasz olvastán le kellett ülnöm: háromkötetes szerzôdést ajánlottak az elsô
fejezet alapján. Megdöbbentem.
Innentôl nem volt megállás.
– Mi az, ami miatt ennyire vonzza a sci-fi?
– Úgy érzem, ez a legôszintébb módja az önkifejezésnek, és az írásnak. Véleményem szerint mindenféle regény valamilyen szinten
csakis fikció lehet, spekuláció. A történet az
író képzeletében játszódik le, történik meg, s
persze az olvasóéban is. Mindez csupán csekély módon, pont saját gondolataink által
kapcsolódik a valósághoz, mégis igaz, mert
bennünk, írókban, olvasókban életre kel.
Azért is szeretem ezt a mûfajt, mert legfontosabb múzsám a bennem élô gyermek, aki
imádja a fantasy játékosságát. Számomra a
tudomány eszenciája a sci-fi irodalomban különleges metódus: fantasztikus kitalálni valamit, és követni karaktereken és azok kapcsolatain át, végig a cselekményen. Imádok széles ecsettel festegetni, nyomokat hagyva a
megmagyarázhatatlan dolgokon, mindig egy
nagyobb, hatalmasabb világot sejtetve, mint
amit az olvasó gondol és lát. Végül, de nem
utolsósorban nagyra nôtt kisfiúként rajongok
az ûrhajókért, elveszett királyságokért, szuperhôsökért. Valami olyan misztikus rezgésük
van ezeknek a dolgoknak, amelyek életben
tartják a bennem élô gyereket.
– Találhatunk-e önéletrajzi vonatkozásokat a
könyveiben?
– Közvetlenül semmiképpen sem, ám ha jól
belegondolunk, az egyik karakter egy, a finnhez hasonló, de jövôbeni társadalomból érkezik, szóval érzôdhetnek ilyesmi hatások a
fiatal éveim visszhangjaként. Íróként azonban mindig nehéz egy-egy karakter érzéseit

valósághûen visszaadni, hacsak nem képzeljük bele magunkat az illetô bôrébe. Így aztán
a saját gondolatunk és világunk is óhatatlanul belekeveredik a mûbe. A saját érzéseimre, érzelmeimre alapozva kell felépítenem a
szereplôk életét és gondolatait.
– A magyarul is megjelent Kvantumtolvajt olvasva kíváncsi lettem, hogy van-e kedvenc
sci-fi regénye.
– Képtelenség lenne mindet számba venni, sokért rajongok közülük. De van egy könyv, amelyet talán az összes többinél jobban élveztem:
Ian McDonald Desolation Road (Kihalt út) címû
mûve az. A másik, amelyik jól példázza az ízlésemet, Roger Zelazny Lord of Light (A fény ura)
címû mûve.
– A Budapesti Könyvfesztivál vendégeként
köszönthetjük Magyarországon. Járt már korábban errefelé?
– Egy finn jóbarátom sokat dolgozott Budapesten, én pedig, ha tehettem, meglátogattam ôt. Gyönyörû város Budapest. De más
kötôdésem is van Magyarországhoz, és itt a
világhírû magyar tudósokra, matematikusokra, fantasztikus fizikusokra gondolok. Neumann János személyes hôsöm, példaképeim
egyike. De az 1900-as évek elejérôl rengeteg
hozzá hasonló tehetséges magyar származású tudósra lehetnek büszkék ebben az országban. Enrico Fermi szeretett is ezzel viccelôdni, hogy a földönkívüliek már itt vannak,
csak magyaroknak hívják magukat.
– Mit szólna, ha egy filmrendezô ráharapna
az egyik sztorijára, és filmet forgatna belôle?
– Természetesen nagyon fel lennék dobva.
Az igazság az, hogy a kiadónál már esett
szó errôl, de sajnos kifejezetten pozitív választ még nem kaptunk Hollywoodból. Túl
bonyolultnak találták a történeteimet.
Kurcz Orsi

könyvrôl
Hannu Rajaniemi
FRAKTÁLHERCEG
Ad Astra Kiadó
356 oldal, 2990 Ft
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Szavak honvágya
Beszélgetés Ágh Istvánnal
A Magyar esszék sorozatban jelent meg Ágh István életmûsorozatának legújabb kötete.
Rádiójegyzetek, lírai naplók, tanulmányok, elemzések, kisprózák.

– Az elsô rész, a Dûlôvilág a gyerekkortól kezdve az emlékké vált
ismeretek, tapasztalatok gyûjteménye. A második rész, a Költészetünk mandulafája közelmúltunk nagy idôszakát idézi. Íróink,
költôink, mûvészeink, nem beszélve az ön bátyjáról, Nagy
Lászlóról, megérintik az embert.
Irodalomtörténeti szempontból
is érdemes olvasgatni ezt a tartalmas könyvet. Feltûnt az írásaiban: az áhítat ez mintha már
nem lenne divat…
– Nézze, most a kívülállás a jellemzô, az objektivitás, a személy
kivonása az alkotásból, ami kizárja az áhítatot, mert az érzelmi kapcsolatot nem hordozza
magában. Minden szerelmes
vers áhítattal készül, nézzük Jó-
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zsef Attilát, vagy Radnótit. Áhítattal közelítek a tárgyamhoz, a
szeretetben is áhítat van, csak
ezekben az ironikus, netán cinikus odafordulásokban nincsen.
Jelenleg ez nem divatos, de
nem nagyon érdekel, mert én a
mûvészet múlhatatlan értékeiben hiszek. Amióta verset publikálok, ötvenöt éve, hányan kiestek a köztudatból, akiket az akkori politikai és a közönséges divat emelt föl? Nagyon sok akkori hírességet elfelejtettek. Nem
tudhatom, hogy mi lesz az én
mûveim jövôje, de biztosan nem
az egymást követô trendek befolyásolják majd.
– Nagyon tetszett, amit a Könyvünnepek-ben ír az elsô olvasmányokról: „egykori tisztaszobánk

toalett tükröspolcára kerültek
olyan észrevétlenül, mint ahogy
a madár kiejti csôrébôl röptében
a magot, és a mezôn magányos
fa növekszik belôle.” Mára eléggé megváltoztak az olvasási szokások. Mi a véleménye errôl?
– Unokáim még általános iskolások. A fiú hatosztályos gimnáziumban elsôs, sokat olvas,
mégsem látom rajta az olvasás
szenvedélyét, mert ott van a televízió, a számítógép számtalan
lehetôsége. Nem tudom, hogy
mi, idôsebbek vagyunk csak
ilyen nosztalgikusak, tradicionálisak, de hát azért könyvet
más olvasni, mint szövegeket
elektronikus formában. Annak
jelenleg nincsen még szertartása, úgy látom.

– Sok elgondolkodtató mondatra
lelünk írásaiban. Nagyon találó a
megfogalmazása például a Gyermekrajzok-ban: „Úgy kell gondolnunk a mûvészetre, mint képzeletés csodálkozásvédelmi feladatra.
És dolgoznunk kell ezért a folyamatosságért, hogy érzékenységünk megmaradjon.” Remek ez a
„csodálkozásvédelem”...
– A gyerekeimen tapasztaltam
meg a gyermeki zsenialitást,
hogy milyen csodálatosak a
gyerekrajzok; és amikor jön az
iskola, teljesen megváltoznak.
Tehát védeni kellene azt a nagy
képzelôerôt, ami az óvodáskorban megvan. A szemünk elôtt
szabályosodtak el ezek a gyerekkori gyönyörûségek. Érdekes, rajzzal lehet gyerekkorban
csodát mûvelni, de versekkel
sohasem.
– Egy interjúból tudom, hogy
már nagyon hamar biztonságosan mozgott a költôi formákban.
– Igen, már kilencévesen írtam,
például Verne-regény tartalmi
összefoglalóját rímekben, ritmusban, de az elsô versek, amik
benne vannak a most megjelenô Összegyûjtött versek kötetemben, tizennyolc éves korom
után születtek. Írtam én kiváló
formában azelôtt is, mégsem
volt az igazi. Amikor följöttem
az egyetemre, elmélyült, tudatosodott bennem a költészet.
Az egyetemi elôadások mellett
Füst Milánhoz jártam, s kibôvült
az a mesterségbeli tudás,
amelyre a bátyám, Nagy László
tanított, s jóvoltából én itt egy
egész magyar irodalommal találkoztam, kezet foghattam. Ennek inspiráló hatása is volt, a
mûveiket is meg akartam ismerni, mert ha úgy adja a sors,
hogy Tersánszkyval kezet fogok,
akkor nagyobb kedvvel olvasom
el Tersánszky könyveit.
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– Regényt is írt. Mennyire más
mûfaj ön számára a regény?
– A Kidöntött fáink suttogása a
családom története, és az én szerelmeim és barátságaim, az életem
a hatvanas-hetvenes években.
Vannak szociográfiáim is, három
könyv, amelyben rengeteg anyagot gyûjtöttem össze. Oda jutottam, ahol már a regény is kezdôdhetett volna, de féltem belekezdeni, mert a vers különös módon nagyon távol áll a szépprózától. Ezek
a szociográfiák csak úgy hozzáadódtak ahhoz a tapasztalathoz,
ami mélyen érintett: a paraszti világ
felszámolása, 45-tôl egészen a téeszesítésekig, s tovább. Földosztás
volt, és azoknak adtak földet, akikrôl tudták, hogy nincs semmi szerszámuk, igásállatuk, tehát tudták,
hogy azonnal belépnek a téeszbe,
ez egy ördögi logika volt. Megírtam szépprózában, mert végigéltem. Nekem ez mint költônek elég.
Megjelentettem a mostani Szavak
honvágyáig három esszékötetet,
az Egy álom következményeiben
értekezéseket és kritikákat, az
Ahogy a vers mibennünk esszéket
Berzsenyitôl, Vörösmartytól Kántor Péterig – a 90-es években ô
volt a legfiatalabb költô nekem A
Fénylô Parnasszus könyvemben
pedig megírtam a nagy teremtô
költôket, Balassit, Csokonait, Adyt
– ehhez külön elméletem van: ôk
világot teremtettek. Ettôl még
nem jelent kevesebbet Petôfi, aki
nem teremtett, hanem egy világot
adott át, az alföldi világot, s az emberi lélek tartományait, onnan
eredve egyfajta gondolkodást és
felvilágosodásbeli eszményt.

könyvrôl

Ágh István
SZAVAK HONVÁGYA
Nap Kiadó, 288 oldal, 3300 Ft
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– Ír most is verset?
– Persze. Én már úgy vagyok,
hogy nem bírok enélkül lenni,
ez egy életforma. Készül az
összegyûjtött verseim kiadása,
két kötetben. Ez is egy nagy lezárás, mert most már annyi idôs
vagyok, hogy ezt meg kell tenni, le kell tenni az asztalra mint
dokumentumot a három válogatott verseskötet után.
– „Azért írok, mert jó verset írni.
Írok, ha bírom csodálkozással és
indulattal” – mondta ifjúkorában.
Hogyan változott az ars poeticája?
– Kamaszosan jelentettem ki,
hogy azért írok verset, mert jó
verset írni. Abban az idôben,
1965-ben ugyan nem mondták
már, hogy pártos legyél, mégis
az volt a lényeg, hogy a rendszernek elkötelezett legyen az
író. Azért mondtam, hogy nem
azért írok, mert elkötelezettségem van. Az elsô kötetem témája még a vidék, benne az elszakadásom fájdalma, de öröme is,
mert nekem Budapest volt a mesevilág. Ez a könyvem a népi irodalom folyamatába tartozik, a
második már urbánusabb; megnôsültem, bekerültem egy budai,
Keleti Károly utcai középosztálybeli helyzetbe. A harmadik-negyedik kötetben a nyelvi avantgárd foglalkoztatott. Megismerkedtem a modern áramlatokkal,
s Párizsig mentem a forrásukhoz.
Ez a kaland, mint kísérlet, nagyon hasznos volt. A modern
dolgok kimozdítanak a megrögzött gondolkodásból, de az
avantgárdot sose tartottam végeredménynek, csak inspirálónak,
szellemi tornának. Hogy mennyi
hasznom lett belôle, nem tudom, de lassan elértem oda,
amikor már nem arról kell beszélnem, hogy népi vagy avantgárd, hanem a saját költészetemrôl. Hogy mennyire vagyok
én én, azt az olvasó dönti el. De
nem is az olvasó, mert az olvasó
nem avval foglalkozik, hogy
egyéni-e valaki. Azzal viszont
már foglalkozik, hogy megleptee a mûvész, a költô valamivel,
adott-e neki valami megrázkódtatást, olyan elmélyült élményt,
amit a költészet tud csak adni.
Szepesi Dóra
Fotó: Szabó J. Judit

A JÓSZÖVEG MÛHELY KIADÓ AJÁNLJA
KÖNYVFESZTIVÁLI ÚJDONSÁGAIT
Tuna Kiremitçi
MINDEN IMA AZ ÉGBE SZÁLL
128x190 mm, 179 oldal, 2490 Ft
A titokzatos múltú Madame Rosella, az idôs
német asszony újsághirdetés útján találkozik a
fiatal török egyetemistával, Pelinnel, aki a társalkodónôje lesz. Kettôjük egyre mélyülô, régi
sebeket is feltépô, intrikákról, szerelemekrôl,
politikáról és történelemrôl szóló beszélgetéseibôl áll össze a különleges regény, mely
Isztambul múltját és jelenét egyaránt feltárja.
Gabriel Osmonde
MÁSSÁSZÜLETÉS
161x230mm, 380 oldal, 3790 Ft
Egy bolygó lelket utolsó reménysége a sivatagos Nyugat-Ausztrália különös kísértetvárosába
vezérel. Utazónk olyan eszmerendszert ismerhet meg itt, mely által minden más megvilágításba kerül. Helyesebben szólva, az ottani
közösségben végre minden valós értelmet nyer
– a Mássászületésnek köszönhetôen.
Gwenaëlle Aubry
AKÁRKI(K)
122x191 mm, 184 oldal, 2490 Ft
Hogyan létezhetünk, ha apánk tulajdonképpen
senki és mindenki egy személyben? James
Bond, bohóc, Napóleon, kalóz, Antonin Artaud,
Zelig, Dustin Hoffman vagy egy hajléktalan:
akárki(k)bôl összeálló szerepszemélyiség. Az
ôszinte könyv az írónô és bipoláris apjának
küzdelmét mutatja be önmagukkal, egymással
és a külvilággal.
A Jószöveg Mûhely D 21-es standjánál dedikál:
április 19. 17-18 óra: Legát Tibor
április 20. 16-17 óra: Erôs Ferenc
április 20. 17-18 óra: Rugási Gyula
április 21. 10-11 óra: Nagy Zsóka
április 21. 14-16 óra: Gazda Albert, Cséka György
április 21. 16-17 óra: Kubiszyn Viktor
JÓSZÖVEG MÛHELY KIADÓ
1066 Budapest, Ó u. 11.
Postacím: 1244 Budapest, Pf. 826.
Telefon: 302-16-08 Fax: 226-59-35
www.joszoveg.hu E-mail: info@joszoveg.hu
Kövessen bennünket a Facebookon!

interjú

Egy pimasz ûrhajós
Lackfi János kamaszversei nem a jól nevelteknek valók
Tüdô Gyuszi egy mai kiskamasz, aki korára jellemzô pimaszsággal, szókimondással ismerkedik
a világ dolgaival. Kedveli a horrorisztikus történeteket, a gyerekes gusztustalankodást, ugyanakkor
mindenre kíváncsi, és nyitott a felnôttek világára. Lackfi János verseskötete arról szól, hogyan látják
a mai tizenévesek a világot, amelyben élnek.

– Új kötetedet a horror-bizarr jelzôvel illették az elsô könyvajánlók...
– Ha belegondolunk, az Arany-balladák is mind ebbe a kategóriába tartoznak. Ágnes asszony szeretôjével együttmûködve megöli a férjét, aztán begolyózik. Rebi néni férfiaknak árusítja ki a
kasznár feleségét, agyoncsapják. Ezek a borzalmak is elférnek a
tankönyvben. A Kapjátok el Tüdô Gyuszit! egy mai kiskamaszról
szól, akinek ilyen lüke nevet adtak a szülei. Ôt roppantul érdeklik
a lányok, a véres és elborzasztó történetek, az igazságtalanságok
és neveletlenségek. Minden, amirôl nem illik beszélni. Gyuszi nem
cinikus, csak kíváncsi. Van szíve, érzékeny, talán túl érzékeny is.
És vannak félelmei, undorai, megmagyarázhatatlan belsô hangjai.
Normális kiskölök, akivel idônként borul a világ, vagy csak azok a
fránya hormonális változások... Ô egy köznapi asztronauta, akit
az ûrbe lô ki minden fura pillanat.
– Felnôttes gyerekeknek és gyerekes felnôtteknek ajánlod a verseskötetet. Egyszerre van benne a gyermeki fantázia, naivitás, és
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a felnôtt valóság. Nagyjából lefedheti különbözô korú gyermekeid
világlátását. Gondolom, ôk gyakran ötletgazdái a verseknek.
– Gyerekeim hatnak rám, számos korábbi könyvbe sok-sok
sztorijuk, ötletük beépült. Ebben a könyvben talán kevesebbet köszönhetek nekik, mint általában, és sokkal többet annak a bennem élô kiskölöknek, akivel most egy újabb csörtét
vívtam. Tudjuk, hogy egy ember több ember, egészen szélsôséges indulatok is elférnek bennünk. A nyomozó a bûnözô
fejével gondolkodik, a bûnözô a nyomozóéval. Különbözô
életkorú énjeim bennem élnek, és néha muszáj ôket kiengedni a palackból.
– A Mórának kiemelt törekvése, hogy a kamaszokhoz szóljon. Különösen verseskötetekbôl van nagy hiány ezen a téren.
– Igen, ezért öröm, hogy a Tüdô Gyuszi versei beváltak, amikor felsô tagozatosokon, gimistákon teszteltem ôket. A szókimondás, a fantázia, a pimasz rákérdezés a világra vonzó stra-
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tégia, és megtanít nagyon sok mindenre. Akkor is, ha ez nem
pedagógia a szó hagyományos, merev értelmében. Nem mondom meg, hogy mit csinálj, de bátorítalak, hogy kérdezz rá
mindenre, ami történik. Ismerd meg a valóság szép és kevésbé szép arcát, aztán válaszd ki a saját utadat! A fogyasztói valóság annyi álválasztást kínál (Pepsi kontra Coca, Adidas kontra Nike, Snickers kontra Mars), hogy sokszor már el sem
hisszük, hogy igenis van választásunk, igenis van tétje annak,
hogy mi mellé állunk oda.
– A versekben találkozhatunk a családi hétköznapokkal, a legnaturálisabb szinten: orrfújás, takony, kakilás, gyermeki gusztustalankodás és a gyermeki képzelet mûködése (tömegmészárlás az utcán). Ez a viccesebb része….
– Humormentes diétán élôk ne olvassák, mert a szövegek garantáltan kiverik a biztosítékot. Túl jól nevelteknek sem ajánlom.
Büszke vagyok rá, hogy amikor a Takonyhegy címû részlet megjelent a Jelenkorban, valaki feljelentette a lapot a Baranya megyei közgyûlésnél. A felháborodás ôszinteségébôl kicsit levon,
hogy az illetô saját hazafias verseit ajánlotta „dekadens” szövegem helyébe. Még mondja valaki, hogy a versnek nincs társadalmi hatása! Ugyanakkor nem célom ok nélkül provokálni, és nem
kisebb szónok, mint Pázmány Péter már megmondta, hogy ha a
fát gyümölcseirôl ismerjük, elég megnézni magunkat, mi minden
terem szemünkben, fülünkben, szájunkban, egyebütt; valóságos
trágyadomb az ember! Ezt az orvosi tényt megállapítani nem is
olyan merész dolog. És a borzongás is körülvesz mindenfelôl: kamionnal kilapított autósok, Trabant-csomagtartóba beszakadt
ököl, fagyasztóban fekvô öngyilkos nagypapa, emberhúsból készült hamburger: hajmeresztôk hétköznapjaink szélsôségei. Nem
csoda, hogy izgatják a gyerekeket.
– Ugyanakkor találkozhatunk egy sor, a hétköznapi élethez tartozó,
minket körülvevô dologgal (öregség, hajléktalanság, halál, mûszépség, divat), amit már nehéz humorosan felfogni. Ez a felnôtté
válás része.
– Sosem akartam a világ hurráoptimista arcát mutogatni, mindig
igyekeztem karcos dolgokról is írni, de talán a versek, prózák, mesék sugallta életszeretet miatt ismer inkább a közönség. Nem tudom, változott-e a pozitív és a negatív mozzanatok aránya a mûveimben, lehet, hogy érdemes lenne elemezni. Az irodalom különben nyers és felemelô pillanatokkal egyaránt dolgozik. Shakespeare az örök szerelemrôl szólva megtölt egy hullaházat, még az
ártatlan Rómeót és Júliát is legyilkolja. Dosztojevszkij szép tanulságok érdekében baltával agyoncsapat egy öregasszonyt, Tolsztojnak egész Waterloo kell… Érdekes hatalom az irodalomé. Nagy
Endre írja, hogy ha az ôsember és családja medvét lakmározik, az
kész idill. Ha viszont egy medve lakmározza be az ôsembert
és családját, az a tragédia születése. Az összetevôk ugyanazok,
rajtam múlik, mi lesz a történetbôl, az adott helyen mit érzek
igaznak. Hôsöm, Gyuszi, mint
minden felnövôben lévô gyerek, maga is újraírja a világot,
beégeti a merevlemezébe, így a
fantáziája, emlékei segítségével
dolgozik is rajta. Kegyetlen világ
Lackfi János
ez, de kápráztatóan színes és
KAPJÁTOK EL TÜDÔ
lüktetô, s talán van is benne
GYUSZIT
esély a változásra.
Móra Könyvkiadó
88 oldal, 2490 Ft
Szénási Zsófia
Fotó: Szabó J. Judit
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Ágh István
SZAVAK
HONVÁGYA
Esszék
288 oldal, 3300 Ft

Lengyel András
A MINDENNAPOK
„SZEMÜVEGKÉSZÍTÔI”
Sajtótörténeti tanulmányok
kb. 400 oldal, 3300 Ft
Kiss Gy. Csaba
NEMZETEK ÉS ELÔÍTÉLETEK
Esszék, tanulmányok az
Adriától a Balti-tengerig
232 oldal, 2900 Ft
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interjú

Vendégként vagyunk jelen
Beszélgetés Petôcz Andrással
– Régóta foglalkoztatja már az
idegenség témája, gondolata,
vissza-visszatér hozzá, felfejti,
kibontja; mindig más és más aspektusból vizsgálja. Ma mit jelent
önnek a szó: idegen?
– Elsôsorban is camus-i értelemben használom ezt a kifejezést.
Úgy, ahogy Camus Nobel-díjas
regénye, a L‘étranger (magyar
fordításban: Közöny) tudósít az
„idegenség” állapotáról, vagyis
hogy „nem értem” a világot
magam körül, „nem tudom értelmezni” a saját szerepemet a
világban. Ez alapvetôen egzisztencialista világfelfogás, amiben benne van az is, hogy mintegy vendégként vagyunk jelen
a mindennapokban, és ahogy
megérkeztünk, el is megyünk
egyszer. Ugyanakkor kétségtelen az is, hogy a szóban benne
van az otthontalanság fogalma
is, tehát az, hogy nehezen találjuk a helyünket, nehezen találjuk otthonosnak magunk körül
azt a környezetet, amiben
élünk. Ebben az értelmezésben
is elmondhatom, hogy a felfogásom szerint mindenki „idegen”, mindannyian „mások”
vagyunk. Kicsit fellengzôsen,
vagy ironikusan: Isten elôtt
mindannyian egyformán vagyunk idegenek és ismerôsek is.
– A kötet alcíme „avagy háttérmagyarázat és szubjektív tényezôk”. Minek a háttérmagyarázatára gondol?
– Gondolok az Idegenek címû
regényemnek a háttérmagyarázatára. Az Idegenek-et külföldi, franciaországi tartózkodásom idején írtam, akkoriban
valóban idegen voltam egy idegen országban. Ezzel az új kötettel háttérmagyarázatot adok
a regényem születéséhez.
– „Az idegenség önmagában is érték” – írja, én pedig ugyanezt gondolom, amikor a gondosan válogatott írásait olvasom. Leginkább az
Orbán Ottóra való emlékezô írása
pár sorát szerettem meg, amit az

16

elbeszélés szerint önnek írt: „hát
maga mindent többször mond? hát
többször mond mindent maga?
Hát többször? hát maga? hát mond
mindent?” Ezzel a válogatással elmondott mindent, amit az idegenségrôl gondolt, vagy mondja még?
– „Mindent” nem lehet elmondani. Az idegenség nagyon sokféle lehet, sokféle élménybôl
táplálkozhat. Ebben a szóban az
otthontalanságon kívül benne

van még a kényelmetlenség is,
és tudjuk, hogy nagyon sokféleképpen érezhetjük magunkat
kényelmetlenül. Furcsa szituációkban, kellemetlen, rosszul mûködô kapcsolatokban, vagy éppen olyan viszonyokban, amelyet ránk kényszerítenek a mindennapok. Munkahely, iskola,
lakókörnyezet, mindez lehet
idegen a számunkra. Vagy egy
elmúlni nem akaró betegség

idegenné tehet még saját magunk elôtt is, ismerjük azt az érzést, amikor mintegy nem vagyunk önmagunk. Idegenség
tehát sokféle lehet, így sokféleképpen lehet ezt a kérdést megközelíteni is.
– Az idegenség érzete számos
formában megjelenik a kötetben: élet egy idegen országban,
„munkás” hétköznapok szilencium alatt, Mecseki Rita Eszter
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interjú
bôrébe bújva…. Milyen gondolati egység mentén szerkesztette
meg ezt a kötetet?
– A gondolati egység éppen ez:
„idegenségeim” az elmúlt évek
alatt. Sok évrôl van itt szó, hiszen
van olyan írás, amelyik a 90-es
években született. Mecseki Rita
Eszter története éppúgy kifejez
valamiféle idegenséget, mint a
franciaországi külvárosi lázadás,
amirôl tudósítok. Azt értettem
meg a kötet összeállítása közben,
hogy ezek az idegenségek összefüggenek egymással.
– Az eddigi hasonló témakörû
könyveinek borítóján a lánya
portréja szerepel, folytatta ezt a
hagyományt? A borítón nekünk
háttal álló nô a lánya?
– Megkeresett egy kiváló fotómûvész, Rajnai Ákos, hogy a
Másnap címû regényem hatására szeretne fotósorozatot készíteni. Az érdekesség, hogy a
Másnap az Idegenek címû regény folytatása, tehát így függnek össze a dolgok. Maga a fotósorozat is az idegenségrôl, az
elvágyódásról és a magányról
szól. Ennek a fotósorozatnak az
egyik darabját használtam fel,
Rajnai Ákost dicséri a borító.
– Számos ön által tisztelt és szeretett személyrôl kerültek a kötetbe írások, mint a már említett
Orbán Ottó, Weöres Sándor, Agota Kristof… Melyik ismeretség
volt önre a legnagyobb, legformálóbb hatással? Van-e olyan meghatározó személy az életében, akit
még szívesen megírna?
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Petôcz András
IDEGENNEK LENNI
Napkút Kiadó
256 oldal, 2290 Ft
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– Erdély Miklós barátságát említem elsôsorban. Ô kiemelten
fontos volt. De ahogy idôsebb
leszek, úgy tûnnek el a régi
„mesterek” az életembôl. És leszek, azt hiszem, magányosabb. Bár vannak körülöttem fiatalok, és ez oldja a magányt is,
az idegenség érzetét is. Azt hiszem, hogy akirôl írni akartam,
arról már írtam. Ugyanakkor
volna mondandóm pályatársakról, akár úgy, hogy megírom az
emlékirataimat egy napon. De
ez a mondandó inkább kritikus
lesz, kevésbé olyan jellegû,
ahogyan egykori idôsebb kollégáimról szólok.
– Különösen idôszerûnek érzem
az írásait, hiszen például a franciaországi helyzetrôl olvasva
borzongatóan ismerôs érzéseink
lehetnek. Tudatos választás volt
ez, vagy a sors iróniája?
– Azt hiszem, hogy ilyen a sors.
Nem élünk vidám napokat, nem
mondhatjuk azt, hogy minden
rendben van körülöttünk.
– Napjainkban is ír a Lillenaplóhoz hasonlatos feljegyzéseket?
– Az ilyen feljegyzések elkészítéséhez valami inspirációra volna
szükség. Akár olyanra is, hogy
valaki felkér, készítsek naplójegyzeteket. Ha nincs ilyen felkérés,
nem születik napló sem.
– Megírja Budapest számos utcáját, szegletét. Most hol van
otthon a világban?
– Itt, ahol lakom. A Széna tér,
Csalogány utca, budai Vár, Víziváros – ezt a területet járom be,
itt mozgok sokat. És ismernek
mindenütt, a Városfal étteremben, vagy a Mandragóra kávéházban a pincérek a barátaim.
– Legközelebb merrefelé kalandozhatunk önnel, milyen téma
foglalkoztatja?
– Legközelebb? Egy ifjúsági regényhez írtam utószót, ami családi ügy. Apám emlékének adózom ezzel az ifjúsági regénnyel.
Ha minden igaz, néhány hónap
múlva új kiadásban megjelenik a
múlt századi és kevésbé ismert
regény, Buzás Viktor A Petôcz-fiúk címû könyve, benne egy
1848-as hôssel, az én ôsömmel,
Petôcz Endrével.
Illényi Mária
Fotó: Szabó J. Judit

a család könyvespolca

Együtt lenni jó
„Apa mosdik, anya fôz, együtt lenni jó.” Minden család életének vannak egyhangúbb és izgalmasabb pillanatai. A hétköznapok monoton egyhangúságát az ünnepekre készülôdés töri meg,
gyermek és felnôtt egyaránt érzi a levegôben az ünnepvárás feszültségét. Sok család persze
már azt is örömként éli meg, ha a Zelk Zoltán-verssorban megjelenô állapotot el tudja érni:
együtt az egész család, és mindenki teszi a maga dolgát. De miért ne lehetne ennél gazdagabb
a családi együttlét?! – Ez alkalommal négy olyan könyvet válogattunk a családi könyvespolcra,
amelyek bizonyos szemszögbôl rendhagyóak, formabontóak, a címükben jelzett témán jóval
túlmutató kiadványok. Ami közös bennük: mindegyik lehetôséget ad arra, hogy a közös családi
pillanatokat gazdagabbá, tartalmasabbá varázsoljuk.
Kezdjük a nehezével: a munkával. A
modern anya nemcsak mos-fôz-takarít, de dolgozik is.
Magyarországon
legalábbis ez az általános modell. Nem
így Németországban, ahol – amíg a
gyerekek kicsik – az
anya feladata a háztartás vezetése; napi
16 órában kozmoszt
teremteni a káoszból, megtalálni az
egyensúlyt, túlélni a
legnagyobb katasztrófát, a háztartás
összeomlását. Könnyedén rálegyinthetnénk Bianka Bleier és Birgit
Schilling könyvére (a borítón látható felmosófejû nô és a citromsárga háttér sem teszi igazán vonzóvá a könyvet): ez nem a mi problémánk, könnyû annak, akinek egy egész nap áll rendelkezésére,
hogy tegyen-vegyen, rendszerezzen, én azt sem tudom, hogyan éljem túl a napot… Be kell vallanom, elôször én is csak
azért vettem a kezembe a Háztartási túlélôkönyvet,
mert azt gondoltam, hogy néhány praktikus tanáccsal
szolgálhat a hétköznapokban. A bevezetôt elolvasva
aztán rá kellett jönnöm, hogy a háztartásvezetésnél
sokkal összetettebb és alapvetôbb kérdéssel bombázzák a szerzôk az olvasót: mi az értelme az életünknek,
milyen eszközökkel akarjuk elérni az életünk célját, milyen prioritások befolyásolják döntéseinket? Mert ahhoz, hogy rendet tudjunk teremteni magunk körül, elôször saját céljainkkal kell tisztában lennünk, világos fókuszt kell meghatároznunk, víziót kell alkotnunk. A
többi már megy magától is.
A munka után jól esik megpihenni. A napszakok és az
évszakok váltakozása egykor biztonságos ritmust adott
az embernek. Napjainkra sok minden megváltozott (és
nem elônyére), felgyorsult világunkban azt vesszük észre magunkon, hogy kevesebb idônk van arra is, hogy az
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ünnepekre ráhangolódjunk. A családnak fontos szerepe van abban,
hogy az ünnepekhez kötôdô rituálékat áthagyományozza generációról generációra. Ugyanakkor minden egyes új családnak magának kell meghatároznia azokat a rítusokat, amelyek a hétköznapok
ritmusát megadják. Petra Kunza és Catharina Salamander A legszebb gyerekkori szertartások címû könyvben azokat az alkalmakat
gyûjtötték össze, amelyekkel kapcsolatban úgy gondolják, a harmonikus családi élethez elengedhetetlenek. Vallják, mindennek megvan a maga ideje, a szertartásoknak ráadásul különleges jelentôségük van a gyermek életében azzal, hogy kiszámítható menetükkel
biztonságot adnak számára. A könyv a családi élet kiemelkedô eseményeit a születéstôl az iskoláskorig kíséri figyelemmel. A kiadvány
a Móra családi iránytû sorozat második köteteként jelent meg.
Kiemelt helye van a családi események között a gyermek születésének, alaposan felforgatja a család valamennyi tagjának az életét.
Még szerencse, hogy 9 hónap áll a rendelkezésre, hogy fizikailag és
lelkileg is felkészüljenek az új jövevény fogadására. Ha máskor nem,
legkésôbb ekkor érdemes megismertetni a család nagyobb gyermekeit a fogantatás és a születés misztikumával, és kiábrándítani ôket
a „gólya hozza” teóriából. A svéd gyermekkönyvek mindig élen jártak az ôszinte szókimondásban. Két különösen meghatározó skandináv gyermekkönyvre emlékszem tisztán gyermekkori olvasmányaim közül: az egyik az Ami a szívedet nyomja címû verseskötet, a másik a Peti, Ida és Picuri címet viseli,
és tömören összefoglalva arról
szól, hogyan születik a gyerek. Ez
utóbbi 1977-ben jelent meg svédül, tíz év kellett, hogy eljusson a
magyar olvasókhoz is. A könyv már
abban az idôben sem számított
formabontónak Svédországban,
de biztos vagyok benne, hogy a
legújabb magyar kiadás kapcsán
sokan megbotránkoznak rajta Magyarországon. Kissé érthetetlen,
hogy miért számít tabunak az, hogyan „lesz a gyerek”, miért nem
merünk ôszintén beszélni az élet
alapvetô kérdéseirôl a gyermekekkel. Attól tartok, többet ártunk a
gyermeknek, ha nem a szüleitôl
kap hiteles válaszokat, hanem ba-
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rátaitól hallott vagy az internetrôl ellesett fals információkkal
elégíti ki kíváncsiságát. Grethe
Fagerström és Gunilla Hansson a
család kontextusában mutatja
be a történéseket. A képeskönyv
erénye a nyitottsága, hiszen reális érzelmek fogalmazódnak,
mondódnak ki és válnak elfogadottá: jogod van kíváncsinak
vagy éppen féltékenynek lenni,
sôt olykor még Anya is lehet türelmetlen. Vonzóvá a téma
ôszinte tárgyalásán túl a képregényes forma teszi könyvet. Különösen izgalmas, hogy gyermekszabású kérdéseket tesz fel.
Ráadásul nemcsak beszél a dolgokról, meg is mutatja azokat. A
Móra kiadó az olvasók ostromának engedve jelentette meg újra a
könyvet, hiszen felnôtt egy nemzedék, akik most léptek abba a korba, hogy gyermekeiknek beszélniük kell a születés csodájáról. És mi
is lenne alkalmasabb segédkönyv ehhez, mint az, amibôl maguk is
megismerkedtek a témával?
Fontos családi rituálé a lefekvés elôtti mesélés vagy a közös olvasás. Végezetül egy olyan könyvet szeretnék ajánlani, ami nem csak
a vallásos környezetben növekvô gyermekek és szüleik számára jelenthet élményt.
Egy-egy nagyobb könyvvásáron sétálgatva mindig
meglepôdöm azon, hányféle különbözô formában lehet megjeleníteni gyermekek számára a Biblia történeteit. Sokféle gyermekbiblia volt már eddig is a hazai
könyvpiacon, de a kiadók
még mindig találnak hiányterületeket. Örömmel jelentem, hogy a magyar gyermekbiblia-kiadás újabb mérföldkôhöz érkezett, a Kálvin
Kiadó és a Magyar Bibliatársulat jóvoltából megjelent
Felicity Henderson és Chris
Saunderson Képregényes
Bibliája. A szerzôk a világ
teremtésétôl Pál apostol életéig 40 ismert bibliai történet választottak ki, mindegyiket képsorozatban ábrázolták. Az óvodás és
kisiskolás korosztályt megcélzó képregényes koncepció vonzó a
gyerekek számára, a képekhez írt szöveget a szülôk felolvashatják, vagy az alapján a saját szavaikkal mondhatják el történetet,
amíg a kicsik belefeledkeznek a képekbe, és együtt képzelik el,
hogyan éltek az emberek a Biblia korában.
Pompor Zoltán
Birgit Schilling, Bianka Bleier: Háztartási túlélôkönyv, Harmat Kiadó, 2500
Ft; Petra Kunze, Catharina Salamander: A legszebb gyerekkori szertartások
– A születéstôl az iskoláig, Móra Kiadó, 2990 Ft; Grethe Fagerström, Gunilla
Hansson: Peti, Ida és Picuri, Móra Kiadó, 2490 Ft; Felicity Henderson,
Chris Saunderson: Képregényes Biblia Magyar Bibliatársulat, 3200 Ft
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Kamaszvágyak vonzásában
Bence vidéki szakiskolás tanuló, szülei
válófélben (apja alkoholista, anyja egy
másik férfitôl vár gyereket), a lányokkal
sem jön ki jól, vannak ugyan haverjai,
de az egyik bunkóbb, mint a másik,
nem csoda hát, ha a kisváros legmagasabb épületének tetején azon gondolkodik, milyen érzés lehet zuhanni lefelé. Tehetsége, vágyai többre, jobbra
tennék hivatottá, mint amilyen helyzetben most él, hiszen szeret olvasni,
jól focizik (az ificsapat sztárja), és még
Lucának is bejönne, ha lenne elég önbizalma megszólítani. A szürke hétköznapokba az új magyartanár érkezése hoz némi színt: a
fiatal Holló Anna a tehetséggondozás különös formáját választja arra, hogy a fiút felrázza – elcsábítja.
Pacskovszky Zsolt író, mûfordító, a magyar ifjúsági irodalomban eddig jobbára Timothée de Fombelle regényeinek (Vango,
Ágrólszakadt Tóbiás) díjnyertes fordítójaként volt ismert. Legújabb, Szabadesés címû ifjúsági regényében (amely a Móra kiadó
Tabu sorozatában jelent meg) arra tesz kísérletet, hogy egy tizenéves srác életén keresztül szólítsa meg a kamasz olvasókat.
Ahhoz, hogy ez a kísérlet sikeres, mûködôképes legyen, nem
elég jól ismerni a magyar tinédzserek világát, olyan nyelvet is kell
találni hozzá, amely hitelesen kelti életre a megálmodott karaktereket. A helyszínül választott vidéki kisváros kulisszái egyszerre
teszik intimmé és misztikussá, ismerôssé és idegenné a regény világát. A nyugat-magyarországi kisváros zárt közössége, kultikus
helyei (a kilencemeletes, a Füstös kocsma) életszerûek, a foszladozó díszletek között bolyongó figurák a mai magyar valósághoz
mérten is kiábrándítóan reálisak. Pacskovszky különösen nagy figyelmet fordít a hitelesítésre, teletûzdeli a történetet a kamaszok
szubkultúrájának népszerû, már-már sablonos kellékeivel.
És éppen a megszokott díszletek között okoz megdöbbenést a szelídebb kamaszolvasmányokhoz szokott felnôtt szem számára a cselekmény kibontakozása. Abban szinte semmi meglepô nincs, hogy a
kamasz fiúk rengeteget gondolnak a lányokra, hogy a haverokkal
együtt söröznek kedvenc helyükön, hogy imádnak meccset nézni és
mindenféle egészségtelen dolgot összeenni, az viszont már
különös, hogy valakit azért közösítsenek ki, mert kiderül róla,
hogy olvas. A történet ettôl a
ponttól kezdve olyan irányt
vesz, amit a kamasz fiúk csak
legtitkosabb fantáziákban mernek elképzelni: a csinos tanárnô
az ágyába csábítja hôsünket.
Bence számára a tét, hogy sikerül-e visszaszerezni az irányítást élete felett. Az olvasó pedig
azért izgul, hogy a szimpatikus
hôs kapjon egy esélyt arra,
Pacskovszky Zsolt
hogy elkerülje a végzetes szaSZABADESÉS
badesést.
Móra Könyvkiadó
160 oldal, 2190 Ft
P. Z.
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gyermek, ifjúsági

Bôvítsd könyvtáradat! – Hozd ki a könyvtárból!
Csínyek, meccsek,
szerelmek
Arany János Családi kör címû
közismert verse annak az antológiának a címe, melyet Havas Katalin szerkesztett. Versek hajdani és mai családokról, ez meg az alcíme a kitûnô
összeállításnak. A címadó vers
egyben a kötet elôszava, utószóként pedig
a ma már alig ismert költônô, Várnai Zseni
Szeretni címû költeménye szerepel a nyolc
fejezetet követôen. Ezek anyagát nem kívánom részletezni, tematikájukat megadják a
címek: 1. Ilyenek a családok, 2. Ilyenek a
gyerekek, 3. Ilyenek az anyák, 4. Ilyenek az
apák, 5. Ilyenek a testvérek, 6. Ilyenek a
nagyszülôk, 7. Ilyenek a szülôk? és végül
Nem minden gömbölyû. A kötetben olyan
klasszikusok szerepelnek, mint József Attila,
Kassák Lajos, Móra Ferenc, Nemes Nagy
Ágnes, Petôfi Sándor, Szabó Lôrinc, valamint Weöres Sándor. A mai költôk különbözô nemzedékeit és azok eltérô versformáit, látásmódját olyanok alkotásai képviselik, mint Csoóri Sándor, Kányádi Sándor,
Kovács András Ferenc,
Lackfi János, Oravecz
Imre, Petôcz András
valamint Veress Miklós. Az illusztrációk,
Pásztohy Panka munkái
remekül
visszaadják a kitûnô gyûjtemény
darabjainak líraiságát, humorát.
Száz esztendeje
született a magyar gyermekvers
klasszikusa, Weöres Sándor. A
Holnap Kiadó a jeles jubileum alkalmából
Kutyafülû Aladár címmel 2 kötetet is megjelentetett, amelyben a zseniális formamûvész
legismertebb mûvei mellett (pl. Kutyatár, Ha
a világ rigó lenne, Haragosi, Buba éneke, A
paprikajancsi szerenádja, A tündér, Galagonya) szerepelnek felfedezésre váró versek is.
Óvodástól iskolásig mindenki talál kedvére
való olvasmányt a Steinert Ágota által összeállított kötetekben, amelyek 67–67 mûvet
tartalmaznak, ugyanabban a sorrendben. A
különbség „csak” annyi, hogy az egyiket
Domján-Udvardy Melinda, a másikat Igor Lazin illusztrálta.

20

A hét éven felülieknek, azaz kisiskolásoknak szóló Barátnôm, Bori
sorozat új darabjában, a Bori és a
szerelmes levélben a szerzô,
Julia Boehme érdekes, mi több
megfontolandó dolgokról mesél. Bori a továbbiakban nem hajlandó reggelenként Palival együtt menni a suliba, tanítás
után meg haza, nehogy valaki azt gondolja róluk, hogy együtt járnak. Csakhogy Bori ezzel
bajba kerül, amikor az osztályban kitör a szerelemláz. Igaz, elôször is tisztázni akarja, mit jelent
szerelmesnek lenni. Aztán persze szeretne szerelmeslevelet kapni, mint a barátnôje, Anna. De
mivel senki nem ír neki titkos üzenetet, cselhez
folyamodik. Ám a dolgok nem egészen úgy alakulnak, ahogy Bori eltervezte. Herdis Albrecht
kedves, vidám rajzai jól sejtetik, a fordulatos, tanulságos történetben ugyan nagyon is komoly
dolgokról esik szó, de van benne kellô mennyiségû humor is. (Fordította Esterházy Dóra.)
Luca Cognolato A bajnokság
címû sorozatában. A Védelemben követi a Ketten a palánk
alatt címû nyitó kötetet. Ebben
a részben nem kevesebbrôl van
szó, mint hogy valaki fölgyújtotta a Sédar és Tesója Klubot.
Ugyanis a szerszámosbódé egy
napon porig ég. Sédar apja hiába mondja Nyolcszornyolcnak,
hogy a kertjük
tele kosarascipônyomokkal, és átnyújt
neki egyéb tárgyi bizonyítékot is, ám a
Sharks edzôje képtelen elhinni, hogy
az ô neveltjei között
van a tettes. Persze a
srácoknak közben mérkôzésük is van, amit
nagy nehezen megnyernek. Csakhogy az igazi
meccset a Templomosok ellen kell majd
játszaniuk. Vajon sikerül-e hozniuk a legfontosabb meccset, és leleplezôdik-e, illetve feladja-e magát a gyújtogató? (Illusztrálta Matteo Piana. Fordította Király
Kinga Júlia.)
Az ötéves Emil Svenssonnak, aki Juharfalván, a Macskaháj tanyán él, örökké a csibészségen jár az esze. Ugyanazt a csibészsé-

get sohasem követi el újból, mindig újakat eszel ki.
Amikor apja büntetésül bezárja a fészerbe, mindig farag egy fafigurát. Már 55
áll szép sorban egy polcra
állítva… Astrid Lindgren
több kötetben örökítette
meg az ebadta kölyök feledhetetlen, minden általa
okozott galiba ellenére
kedvelni való figuráját. A
sorozat elsô kötetében, a Juharfalvi Emilben
remek epizódokban
ízelítôt kapunk Emil viselt dolgaiból, pl. felvonja a zászlórúd tetejére a kishúgát, a vendégek elôl felfalja az
összes kolbászt, stb.
De hogyan fogja el a
körözött rablót az életre való kisfiú? (Illusztrálta Björn Berg. Fordította Tótfalusi István.)

Yorkshire-tól a világhálóig
Eric Knight Sam Small csodálatos élete c.
kötetével aratta elsô sikerét, ezen kívül a
Lassie hazatér és a Légy hû önmagadhoz címû regénye bizonyult maradandónak. A lazán összefüggô novellafüzér Szerb Antal
fordításában már 1942-ben eljutott a magyar olvasókhoz. Knight hôse a yorkshire-i
népi mesevilágból lépett elô, az alacsony,
bajuszos, hízásnak indult, ötvenes Sámuel Small maga a yorkshire-i kisember, nyakas és érzô szívû, naiv, ugyanakkor józan ésszel is megáldott. Szereti a sört, amit leginkább cimborái
társaságában szeret elfogyasztani, kiváló vitatkozó, feleségét és lányát kivéve hallgatnak is rá. Mully mintaszerû háziasszony, aki hitetlenkedve hallgatja férje különös beszámolóit, de
van is min csodálkoznia, hiszen egyszer csak kiderül
Samrôl, hogy tud repülni.
Az anekdotikus humorral
és iróniával átszôtt rendkívüli történetekben természetesen mosódnak
egybe csodák és hétköznapok. Például egy nap
kiderül, a vasárnap után
nem hétfô, hanem újból
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vasárnap következik. Sam végül felhívja a királyt, és vele beszéli meg, mi
a megoldás. A kutyatörténetek se
mindennapiak. Egy collie beszélni
tud, sôt emberré válik. Az sem akármi, hogy Sam mint segédrendôr éppen egy ronda kutyával együtt német
kémeket tartóztat le, méghozzá fegyvertelenül! A felújított kiadás most
Kovács Lehel illusztrációival került a
boltokba.
Marni Bates Segítség, youtube-sztár
lettem! c. regénye a Móra Kiadó új sorozatának (LOL-könyvek) kezdô darabja. Fôszereplôje, maga a mesélô, Mackenzie így mutatja be
magát: „Mindenekelôtt leszögezem, soha
nem ácsingóztam népszerûségre… Megkülönböztetett helyem van a gimiben: én vagyok
az itteni balfék.” A sulijában két alapvetô társadalmi réteg létezik: a Menôk (ôk uralják a
terepet) és a Láthatatlanok. Sejthetô, Mack
melyik csoportba tartozik. Kezdetben. Tudniillik az egyetemre készülô, emelt szintû órákra
járó, egyik osztálytársát korrepetáló, a Menôk
által strébernek tartott, kövérsége miatt is lenézett lánnyal különös dolog történik: ügyetlenségében megpakolt hátizsákjával ledönti a futballcsapat egyik megtermett
játékosát. Valaki felveszi a kétségbeesett lány életmentô (valósággal
hisztériás) akcióját,
és felteszi a youtube-ra. A videó címe: Mackenzie
Wellesley – minden idôk legcikibb
csaja! Csakhogy
néhány
celeb
nemhogy kedvezôen, de
elragadtatottan beszél róla, csakhamar megjelennek hát a riporterek, a paparazzók,
Mackenzie bekerül az egyik legmenôbb rockbanda klipjébe. Innentôl
alaposan megváltozik az élete… A
szerzô rendkívüli életismerettel, empátiával, a fiatal olvasókat lekötô stílusával alkotta meg jól szerkesztett és
több rétegû, humoros és problémakezelô mûvét. A Susan Boyle-jelenség
fikcióban is izgalmas változata a kamaszok körében sikerkönyv kell hogy
legyen. (Fordította Béres Csilla.)
Lewis Carroll, az Alice csodaországban és Alice Tükörországban világszerte ismert írója 1880 áprilisától kezdve egy
magazin olvasóinak szórakoztatására egyegy történetbe („gubancba”) rejtve matematikai (aritmetikai, algebrai és geometriai)
feladatokat közölt. Az irodalmi nonszensz
feltalálója, az említett világhírû meseregé-
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nyek szerzôje ugyanis elsôsorban jeles matematikus volt. Ezek a tipikusan
viktoriánus mesék jelentek meg nemrég Arthur
B. Frost neves amerikai
karikaturista nyolc eredeti, és Mallár Gabriella további, korhû grafikáival a
Gubancmese c. kötetben.
(Fordította Csaba Ferenc.)
A tíz mesét követôen
megtalálhatók a megoldások: röviden
összefoglalva maga a feladat, a válasz és a
megoldás kifejtése. A remek kötet abba a
sorozatba illik, amelyben R. Smullyan ad játékos, elmemozgató matematikai, logikai
vagy éppen sakkfeladványokat a gondolkodva szórakozni vágyó kamaszoknak (s
persze felnôtteknek is.)

Legyél gurigami farmer!
Kézügyesség-fejlesztô gyûjtemény 4–10
éves korú gyermekeknek Sztanevné Rácz
Katalin Legyen saját gurigami farmod! c.
munkája. A szerzô elôször is bemutatja a gurigami technikát, amivel
egész egyszerûen papírcsíkokat
kelthetünk
életre, olló és ragasztó
segítségével. A füzetben található modellek
1. (pl. a malac, a cica
gombolyaggal) 2. (pl. a
kutyus, a bárány) és 3.
nehézségi
szintûek,
(mint pl. az etetô, a
gazda, a gazdaasszony). Miután az olvasó
tanulmányozta az egyes elemek elkészítéséhez nyújtott segítséget, a következô tíz oldalon szemrevételezheti a
farm tíz lakóját, és az elkészítés menete segítségével
el is készítheti azokat. A
kivágható
elemek
a
15–32. oldalon találhatók.
Érdemes
megjegyezni,
hogy a kivágható oldalakon talált jelölések
mit jelentenek.
A pubertás vagy
kamaszkor az a
szakasz az ember
életében, amely
felkészít bennünket a felnôtt életre. A lányoknál
kb. 8 éves korban
kezdôdik, a fiúknál kicsivel ké-

sôbb, és 18–19 éves korig tart. Hatalmas
változások zajlanak le ekkor a szervezetünkben, és persze lelki vonatkozásban is
különös jelentôséggel bírnak ezek az „átmeneti” évek. Magának a gyereknek, de
szüleinek is tisztában kell lenniük a változásokkal. Mert felnôni bizony rázós lesz, ezért
aztán jól jön lánynak és fiúnak egy olyan
összefoglaló könyv, mint amilyet C. A.
Plaisted írt: Kamaszdolgok fiúknak és Kamaszdolgok lányoknak. Az utolsó oldal a
szülôknek szól, és nem kell röstellni, ha egy
fiú beleolvas a lányoknak szóló kötetbe, és
viszont. A szöveg sorra veszi az összes tudnivalót, mindazt, amire fel kell készülni. Rövid, lényegre törô és világos magyarázatokat talál ki-ki ebben a Chris Dickason által
remekül illusztrált könyvben. A tények ismertetése mellett tippek is találhatók: hogyan birkózzunk meg a jelentkezô, a csak a
kamaszkorra jellemzô problémákkal. (Fordította Banitz Ildikó.)
A Kis tudósok szókincstára sorozatban az
Évszakok címû kötet után most a Lovak és
pónik látott napvilágot. Inke Rudel író és
Anne Ebert illusztrátor valószínûleg nagy érdeklôdésre számot
tartó képeskönyvében (böngészô és
tematikus szógyûjteményében) megismerkedhetünk a
lófajtákkal, sok érdekességet tudhatunk meg a lovak
érzékszerveirôl, ismereteket szerezhetünk a lóápolásról, annak eszközeirôl, a patkolókovács munkájáról, munkaeszközeirôl. A szerzôk sorra veszik a lovaglóruha darabjait, szólnak arról, hogyan segítették-segítik a lovak az embert bizonyos nehéz munkák elvégzésében. Megismerkedhetünk a lovassportokkal. A kötet végén a
Szókincstár szószedete a kötetben önállóan
álló és pirossal kiemelt szavakat és kifejezéseket tartalmazza az abraktól a zsokéig.
(Fordította Orosz Anett.)
Érdekes információk és a képi megjelenítés remek egyvelege az alábbi két kötet.
Tengeri (egész pontosan: az óceánokhoz
kötôdô) élôlényeket, pl. bálna, cápa, rája,
polip, rák, teknôs, fóka, sirály, delfin és jegesmedve, mutat be rövid szócikkekben az
a varázslatos füzet, melynek címe A tengerben. Pompás képeken tárul az olvasók elé a
tengerek lenyûgözô világa, de a mellékelt
3D-s szemüveg segítségével térhatásúvá válik a nyolc kép és a poszter. Hasonló módon
válik igazi élménnyé a vadállatok (pl. elefánt, zsiráf, oroszlán, antilop, orrszarvú, pá-
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vián, víziló, krokodil, strucc, prérifarkas, földimalac és kutyafejû boa)
A vadonban c. kötetben. „A különleges technikának köszönhetôen a
tájképeket nézve úgy tûnik, hogy az
állatok teljes pompájukban szinte
kilépnek az oldalakról.” A kötetek
végén található poszterek könnyen
kiemelhetôk, és otthon vagy az iskolában a falra rakhatók.
Remek
fotókkal,
gyönyörûen illusztrált, cipzáros tokban
kapható, állatkerti sétára invitáló kiadvány
Terry Jennings Séta az
állatkertben c. kötete.
A szerzô elôször az
„emlôsök birodalmá”-ba, aztán a „hüllôház”-ba, majd a „madarak paradicsomá”ba vezet el bennünket, végezetül „az akváriumok csodái”-t vehetjük szemügyre. Minden
fejezet megfigyelési
kalauzzal
zárul,
ahol két tucat állat
neve, mérete, súlya
és élôhelye van
megadva. A rövid,
a lényeget és érdekességeket tartalmazó
szövegek
közérthetôek és
szórakoztatóak. A
szerzô felhívja a figyelmet az élôvilág
veszélyeztetettségére. A kötet végén szótár,
tárgymutató található. Itt vannak felsorolva a
hazai állatkertek, és mivel legjobb, ha a szülôk és tanárok szervezik meg az állatkerti látogatást, a legutolsó oldalon ôk kapnak tanácsokat. Ugyanis nekik kell elmondani a
gyerekeknek, hogyan kell helyesen viselkedni az állatkertben, hogy ne zavarjuk a megfigyelt állatokat.
„E könyvecske azért készült, hogy megismertessen a gyerekekkel olyan szabályokkal, amelyek ismerete a hétköznapokban
hasznos, illetve segítik a harmonikusabb,
könnyebb együttélést. Valamennyi oldal
ugyanazzal a
kérdéssel
kezdôdik: Mi
a baj itt?” –
olvashatjuk a
kis kötet hátsó borítóján.
Deákné
B.
Katalin sokadik könyve
4–10 éveshez
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szól, illetve a gyerekek
szülei számára készült.
A kötet lényegében 40
gondolkodásfejlesztô
képet tartalmaz, amelyeket a gyerekeknek
alaposan meg kell nézniük, amelyeken el kell
gondolkodniuk, és ezután meg kell fogalmazniuk észrevételeiket. Olyan szituációk
közös elemzésére kerülhet így sor,
amelyek viselkedési problémákat rejtenek, illetve a balesetmegelôzésben
segítik elô a helyes döntést.

Végtelenül kicsi,
végtelenül nagy
Rainer Köthe szakújságíró a
mikrokozmoszról és az annak
vizsgálatára alkalmas, illetve
a mikrovilág kutatásához nélkülözhetetlen mikroszkóp
feltalálásáról, továbbfejlesztésérôl közöl érdekes tényeket A mikroszkóp és a mikrovilág c. kötetében. Az ember
puszta szemmel képes látni
egy 10 mm-es tárgyat, nagyítóval láthatunk egy 1 mm-es
valamit. Fénymikroszkóppal
megfigyelhetünk egy 1 ezred
mm-es dolgot. Letapogató
elektronsugaras alagútmikroszkóppal pedig egy 1 tízmilliomod mm-es atom is
szemrevételezhetô. Ugye, ez
már elképesztô? Milyen területeken és hogyan használják
ezt a csodálatos eszközt – ezt
is megtudhatjuk ebbôl a fantasztikus felvételeket tartalmazó kötetbôl. (Illusztrálta
Arno Kolb és Frank Kliemt.
Fordította Varga Csaba.)
A csillagképek véletlenszerûen bizonyos alakzatokká
összeálló csillagok. Állócsillagok, hiszen olyan messze, sok
fényévnyi távolságra vannak
tôlünk, hogy mozgásuk észleléséhez kevés egy emberélet.
„A csillagképek természettôl
fogva különbözô nagyságúak” – olvashatjuk a csillagász, geofizikus,
Erich Übelacker Csillagképek és csillagjegyek
c. kötetében. Ezzel szemben az asztrológiai
csillagjegyek mindegyike azonos méretû, éspedig 30 fok kiterjedésû, hiszen ezek az ég-

bolt képzeletbeli, mesterségesen lehatárolt
részei. A 30 fokos szélesség a 360 fok
hosszúságú ekliptika egytizenketted részének felel meg.” Az izgalmas kötet megmagyarázza az asztronómia (a világûr tudománya) és az asztrológia (csillagjóslás) közti különbséget. Elmeséli, hogyan kapták a csillagjegyek a nevüket. Sorra veszi, mit láthatunk a
téli, tavaszi, nyári és ôszi csillagos égen. (Fordította: Orha Zoltán és Németh Mária.)
Thomas Brandenburg és Surányi Péter Autók c. kötetének közkedveltségét mi sem mutatja jobban, mint hogy ötödik, teljes körûen
átdolgozott kiadásban jelent meg nemrég. A
szakújságíró szerzôk elmagyarázzák az autó
mûködését, elmesélik az autó feltalálásának
történetét, szólnak a modern autógyártásról,
az autóversenyek világáról. A 21. század autói fejezetben leírt különlegességek már nem
utópiák, jóllehet tömeges elterjedtségükrôl
még nem beszélhetünk (pl. vezetô nélküli és mûholdról irányított autó, elektromos és napelemes autó).
Csokonai Attila
A tengerben. A vadonban. Napraforgó Kiadó, kötetenként 16 old.
990 Ft; Családi kör. Holnap Kiadó,
116 old., 2800 Ft; Bates, Marni: Segítség, Youtube-sztár lettem! Móra
Könyvkiadó, 272 old., 2190 Ft; Boehme, Julia: Bori és a szerelmes levél. Manó Könyvek, 96 old, 1490 Ft;
Brandenburg, Thomas – Surányi
Péter: Autók. Tessloff Babilon. 48
old., 2790 Ft; Carroll, Lewis: Gubancmese. Typotex, 161 old. 2900
Ft; Cognolato, Luca: Védelemben.
Manó Könyvek, 202 old., 1990 Ft;
Deákné B. Katalin: Mi a baj itt? Tudatos Lépés Kft., 48 old. 1200 Ft;
Jennings, Terry: Séta az állatkertben. Napraforgó Kvk., 120 old.,
2490 Ft; Köthe, Rainer: A mikroszkóp és a mikrovilág. Tessloff Babilon. 48 old., 2790 Ft; Knight, Eric:
Sam Small csodálatos élete. Móra,
276 old., 2990 Ft; Lindgren, Astrid:
Juharfalvi Emil. Móra, 86 old., 2190
Ft; Plaisted, C. A. – Dickason, Chris:
Kamaszdolgok fiúknak. Kamaszdolgok lányoknak. Napraforgó, kötetenként 48 old. 1290 Ft; Rudel, Imke–Ebert, Anna: Lovak és pónik.
Manó Könyvek, 48 old., 2490 Ft;
Sztanevné Rácz Katalin: Legyen saját gurigami farmod! Tudatos Lépés Kft., 32 old.,
1250 Ft; Übelacker, Erich: Csillagképek és csillagjegyek. Tessloff Babilon, 48 old., 2790 Ft; Weöres
Sándor: Kutyafülû Aladár. Holnap K.76 ill. 80 old.,
kötetenként 2700 Ft
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angol reneszánsz

Shakespeare rivaldafényben
Megannyi hiedelem, megszállott kutatók
kétes felfedezései, megkérdôjelezhetetlen
állítások: talán nem is lehetne másnál jobb
kézben a drámairodalom legtalányosabb
zsenijének élettörténete, mint Bill Brysonnál, az emberi kultúra szakavatott kutatójánál. Bryson úgy „zoomol rá” William
Shakespeare életmûvére, hogy emberközelbe hozza az ikonná vált nagyságot: míg olvassuk, Shakespeare az otthonunkba költözik és elmeséli titkait.
A rejtélyes életút nyomait ránk hagyó drámaíró a tradíció szerint egyazon naptári napon, április 23-án született és halt meg bô
ötven évvel késôbb. Stratfordban Anne Hathawayt vette feleségül, majd miután vadorzáson érték, Londonba menekült, elhagyva családját és városát. Londonban beállt
egy társulathoz, ahol épp meghalt az egyik
vezetô színész – innen Shakespeare alapvetô színházi tapasztalata. Meglepôen rövid
idôn belül az egyik legsikeresebb színpadi
szerzôvé vált, vagyont szerzett, birtokot
vett. A konszenzus szerint nem sokkal több
bizonyosat tudunk a shakespeare-i életútról, mint e néhány mondatot.
A „Shakespeare-rejtély” alapvetô kérdése,
hogy darabjai annyiféle ismeretrôl – jogi, katonai, történelmi, földrajzi tájékozottságról –
tesznek tanúságot, hogy nehéz elképzelni,
egy vidéki, félmûvelt fiatalember erre a tudásra hogyan tett szert. A tárgyi tudás mellett még lenyûgözôbb az emberi természet
ismerete: cselszövésrôl, szerelemrôl, becsvágyról azóta sem olvashatunk érvényesebb
mondatokat. Ki volt ez a páratlan tehetség,
akinek még neve leírásában és kiejtésében
sincs egyetértés? Mit csinált 1585 és '92 között, és hogyan vészelte át a nagy pestisjárványt? Hogyan látta el egyszerre színészi és
színmûírói feladatait? Hogyan nevezhetünk
zseninek valakit, aki „gátlástalanul ellopott
bárkitôl cselekményt, párbeszédet, neveket
és címeket – amire éppen szüksége volt”?
Kétségbe vonható-e eredetisége ugyanennek a személynek, aki kétezer-harmincöt (!)
új szót alkotott az angol nyelv számára,
annyit, hogy némelyik jelentésével egy idô
után még maga sem volt tisztában? Homoszexuális vagy biszexuális lett volna a titokzatos férfialakhoz írott szonettek költôje? (A
viktoriánusokat ugyancsak kínosan érintette
a kérdés, kerestek is magyarázatokat az angol nyelvben megkülönböztetett hímnemû
névmásokra – tudjuk meg a kötetbôl.) Honnan tudhatjuk, hogy a Hamlet vagy a Lear
király számos szövegváltozata közül melyik
Shakespeare eredeti mûve?
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„Totus
mundus
agit histrionem” –
hirdette a londoni
Globe színház felirata, vagyis „színház az
egész
világ”.
A
Shakespeare-rejtélyek
történeténél sincs ez
másként: „agit histrionem”,
megalkotott
történetek,
mesék
egész sorát találták ki a
legendává nôtt szerzôtôl. Ahogy Bill Bryson
mûve alcíme is üzeni:
„Az egész világ színház”. Ne felejtsük el: az
elsô félénk kísérletek
Shakespeare életrajza
megírására és halála között száz év telt el, az
adatok zöme már ez idô
alatt elveszett. Hogyan lehetséges ebbôl
bármit is reprodukálni? Bryson hatalmas
háttéranyagot mozgatva, szakértôk véleményére támaszkodva csakis a fellelhetô tényeket használja fel tisztánlátást megcélzó
könyvében. Miközben végigköveti Shakespeare életének eseményeit, párhuzamosan
vizsgálja a köztudatban elterjedt és csak a
tudományos világban ismert hipotéziseket.
Nem minôsít, nem tesz a gúny tárgyává
semmit: ha egy-egy elmélet badarságnak
bizonyul, akkor is megôrzi tudományos objektivitását.
De mi történik eközben az olvasó, az „átlagember” dédelgetett Shakespeare-képével? Hiszen alaposan kifordítják itt sarkából
a középiskolában megtanult, életrajzi könyvekbôl, sôt magukból a darabokból nyert,
többé-kevésbé kerek egésznek tekinthetô
tudásunkat. Nem marad-e kongó ûr a tévhitekkel való „nagy leszámolás” után? A szerzô egyfelôl azzal küszöböli ki az abszolútnak hitt igazság relativizálása miatti kényelmetlen érzésünket, hogy a felsorakoztatott
tényanyaggal megkapóan világos gondolkodásra ösztökél; másrészt részletgazdagon, élményszámba menôen varázsolja
elénk I. Erzsébet és I. Jakab 16–17. század
Angliáját, amelynek elképzelhetetlenül zsúfolt városi életében megjelenik a színház
mint szórakoztatási forma.
És van még valami, ami átélhetôvé teszi az
idôutazást. A felvázolt hipotézisek mögött
megjelennek azok a személyek is, akiknek a
feltételezés köszönhetô. Így szinte másodlagos kérdéssé válik, mi az igazság, a lenyû-

gözô inkább e kulturális „mém” alakulása: évszázadokon át
újra és újra felbukkantak megszállottak, akik idôt,
pénzt,
energiát
nem kímélve kutatták Shakespeare
nyomait. A legenda köré fonódó
emberi sorsok a
16.
századtól
napjainkig magát
a rejtélyt kutató
humánumot állítják a kötet középpontjába.
Hasonlóképp
emberi az is,
ahogy a könyv
kilép a szépirodalom teremtette „misztikus” dimenzióból, és bemutatja mindennek a gyakorlatias oldalát: mennyire
összekapcsolódott pénz, hatalom, ügyeskedés (már akkor is) a színházzal, a politikával, és maguknak a mûveknek az üzenetével – ez utóbbit képzeljük csak el a
korban aktuálisan, hívja fel a figyelmet
Bryson a korabeli színház felforgató erejére. Lássunk világosan: ha szerzôi jogdíj
még nem is létezett, Shakespeare maga
nem foglalkozott darabjainak kiadásával,
azzal azonban nagyon is, hogy pénzt keressen és magas rangú támogatókat nyerjen meg. Bár pontosan nem tudjuk, mekkorát, de sikereivel szép vagyont gyûjtött,
nemesi rangot szerzett, és gazdagságát
bizonyos éveiben „kedélyesen fitogtatta”.
Hogy miért maradhatott számára mégis
elsôdleges a színház mámora, ez is kiderül
a meggyôzôen részletes korrajzból.
Bryson színpadán felvonul király és királynô, a kultúrát felfedezô polgár, irigy kritikus, színész és szenvedélyes kutató, miközben le sem vesszük tekintetünket a rivaldafényben hol sütkérezô, hol titokzatosan
visszahúzódó fôszereplôrôl.
Laik Eszter
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regény

„Balladába illô”
A Queer Kiadó az állóvízbe dobott kô
szerepét tölthetné be, ha nem lenne annyira kiszámíthatatlan és küszködô a könyvpiac, hogysem megtûrné ezt a metaforát.
De talán jobb, ha fokról fokra, több mûvel
hallatja az alig egy éve alakult kiadó a
hangját, veteti észre magát. Mint minden
útkezdô vállalkozás, védjegyét, s neve értelmezését is jelenti, hogy elsôként Vidra Szabó Ferenc kisregényét jelentette meg.
Gyakorlatilag – szerencsére – csak magát hozná kellemetlen helyzetbe, aki a
„meleg” szóra összerezzen, vagy indulatba jön. Bár az újraéledô agresszív ideológiák miatt korántsem lehetünk nyugodtak, mégis, tendenciájában úgy kell az elfogadó társadalmi magatartásra gondolnunk, mint „folyamatban lévôre”. Hogy
ez nem volt mindig így, arra ez a mû, az
Árnyéklovag egyes szám elsô személyû
narrátorának kietlen hangú történetmondása a legbeszédesebb példa. Huszonévesek talán döbbenettel olvassák, milyen
szocio-kulturális közeg vette körül, helyesebben taszította ki az azonos nemûekhez vonzódókat a hatvanas-hetvenes
években, sokszor kriminalizálva ôket. (Érdekes összevetést kínál az itt elmondott
történet és Grecsó Krisztián Mellettem elférsz címû regényének húsz évvel idôsebb
egyik fôszereplôje, aki falusi közegben éli
meg a férfi férfi párkapcsolat kívülrôl belülre vitt – interiorizált – rossz önképét.)
Vidra Szabó Ferenc szociológus, pedagógus, kutató. Többek közt a Szakmát kap a
gyerek c. nagyon fontos szociológiai
könyv szerzôje, könyvtári tudományok
mûvelôje, pszichodrámatréningek avatott
vezetôje. Két gyermekkönyve mellett ez
elsô szépírói megszólalása, amely bizonyos mértékben a „coming out” regiszterében is szól, önéletrajzi ihletését vállalja,
a melegmozgalmak közösségeiben hangot kap. Fontos áttörés ez, nemcsak tematikája miatt, hanem mert történeti vonulatában mutatja, falu és város, elsô generációs értelmiség konfliktushelyzeteiben, társadalmi mozgások metszéspontjába állítva ragadja meg élettörténetét. A
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beszédhelyzet mintha
egy életútinterjú lenne.
„Nem akarom elmondani, mi történt. Ez
annyira személyes….” –
többször is elhangzik variációkban ez a narratív
elem, ami nagyon közel
hozza a fôhôst, a ma
hatvanas éveik elejét taposó, vákuumba került
értelmiségiek kortársát.
Vidéki származás, három
fiútestvér, földjét vesztett,
vasutasnak állt apa, majd
kisvárosi gimnázium, A felkelô nap házára
táncoló, tétova, beszorított kamaszok,
szûk élettervek.
Kietlen, szomorú, sivár, ma már így
mondjuk, „rosszul kommunikáló” világból
támad egy fiúgyerek, akit kislánynak vártak, aki vonakodva igazodik, aki „buzinak”
csúfolt osztálytársát (a késôbb melegjogi
aktivistává vált, s annak karikaturisztikus
mozgalmár vonásait is hordozó Bandit) érdeklôdô együttérzéssel figyeli, s aki felutazik a fôvárosba kallódni és értelmiségi
félmunkákat vállalni. S fokozatosan ébred
rá, kevés találkozási és kapcsolódási pontjain, hogy más. Saját írásai, költôi-prózai
próbálkozásai – melyek közül néhányat beemel a regényszövegbe is – mutatják, hogy
elvágyódás és kitörés, másféle öndefiniálás
felé mozdulna. A nyolcvanas évek eleji Magyarország perspektívái a segédmunkásságtól a rikkancsig ívelnek, ha nem sikerül
egyéb. Az akkori alternatív kultúra peremén amatôrszínház, az elsô drogokkal ismerkedô pinceklub is helyszín a külvárosi
albérlet mellett. Idôvel pedáns, egyszerû,
átlagéletet élô állampolgárrá lesz, kollégiumi nevelôvé, majd fôiskolai tanárrá. Saját
belsô énjének újabb és újabb döbbenetei
miatt a rendszerváltás inkább a párttagkönyvet imakönyvre cserélô különbözô intézményigazgatók ügyének tûnik. Elemért
korábban, egy március 15-i kokárdás rebellió kapcsán büntetésbôl majdnem be is
szervezik. Egyik elsô férfiszeretôje a belügyes besúgója is egyben: hiszen hiába vigyáz, ügyel, aggódik, mindig van olyan
momentum, ami lebuktathatná, ami zsarolhatóvá, kiszolgáltatottá teheti.
Három nagyobb fellángolás építi az epizódjait ennek a kevés szavú, mégis nagyon
pontos rajzú „magyarországi meleg közelmúltnak”. Egy vonzó tizenéves intézeti fiú,
Sanyi, egy „egyéjszakás kalandnyi” pap,

Tamás, és utoljára
Béni, a húszéves vidéki, értelmes, törekvô férfi-prostituált lesz a már megállapodott, saját
visszaszorítottságába beleérô ember rajongásának
tárgya. Még több:
igazi szerelem, valódi partner. De
ez sem teljesedhet ki, itt nemcsak az életkori különbség, hanem a
kulturális különbség is megrázó. Béninek
bûnözômúltja van, kocsmázik, iszik, állandóan dohányzik, interneten ismerkedik:
mégis igazi érzelmekkel, érzékenyen szeret. Börtönbe vonulása egy amúgy is problematikus kapcsolat tragikus megszakítása,
mely a havasokba, erdélyi magas hegyek
közé tett egykori kirándulás megismétlésével, egyfajta rituális öngyilkosságba is fordulhatna. Vidra Szabó erôs szerkezetben,
látomásos módon – általában mindig a
vasúthoz, vonatozáshoz, pályaudvarhoz
kötôdô álomképek felidézésével is – emeli
el hôsét a rettenetes, felörlô, méltatlan szituációkból. Ugyanezek a szituációk azonban egyszersmind tagadhatatlanul a keresô érdeklôdés terepei is, ilyen módon a beszélô, Elemér írói-kutatói munkaanyagának is tekinti a nevelôotthon kiskamasz
társadalmát, vagy a baracskai fogházat,
vagy Béni görög drámákat idézô férfihármas rajongói körét.
„Félek, túl giccsesre sikerednek a mondataim” – mondja boldogságát mesélve.
Nem így van. Néha inkább kicsit könnyen
jönnek és az elsô, kézenfekvô, laposabb
megoldásra nyílnak fel mondatok. De az
Árnyéklovag legjobb lapjain egy visszaemlékezô önsajnálat nélküli, megrendítô életmondása áll elôttünk. „Vén buzi, öreg homokos köcsög” – ennek is láttathatná magát a beszélô környezete nézôpontjába helyezkedve, s ha nem mérné fel történetében ilyen mélységében és a nagy mûvekre
jellemzô egyszerûsítettséggel a szexuális
identitáskeresés kilencvenes évek elôtti
nyomasztó mivoltát. De megteszi, s ezzel
túlmutat azon, hogy egy kisebbség, egy
külön közösség számára legyen szócsô. Letehetetlen, megkerülhetetlen, fontos prózát tett le Vidra Szabó Ferenc a kortárs magyar irodalom asztalára.
Budai Katalin
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Az ôr mint tettes
és áldozat
A címbeli személynek
nincs neve, csak kollégáinak, akik mellé beosztották. Az egyiket Michelnek hívják, és ô meséli el
a történetet, amely a flamand író regényének
cselekményét képezi. A
csak felidézetteket, a
háttéralakokat nem számítva három ôr a szereplôje ennek a nyomasztó hangulatú, drámai hangvételû, mégis
groteszk regénynek.
Michel és társa, Harry
egy toronyház alagsorában él, végzi a
munkáját, újra és újra ellenôrzött töltényekkel, jól beosztott
szûkös élelemmel, valami elszánt pontosságú, éjjel-nappali
járôrözéssel, lövésre készen tartott pisztollyal, amit bármelyik
pillanatban használni tudnak, ha az ismeretlen, leginkább
csak feltételezett ellenség valamikor felbukkan(na). Együttmûködésük páratlanul összehangolt, a teljes sötétben sincs
fennakadás köztük. A garázs, a pinceszint minden szegletét
úgy ismerik már, mint a tenyerüket, hiszen idôtlen idô óta ott
tartózkodnak a Szervezet megbízásából. Felettük negyven
emelet, hatalmas luxuslakásokkal, miként gondolják, már
csupán egyetlen lakóval – ez indokolja voltaképpen, hogy ôk
lelkiismeretesen, jobban mondva kötelességtudóan ôrzik tovább a komplexumot. Látták, ahogy a lakók sorban elhagyták a lakásukat a garázsban található egyetlen kijáraton át,
de ôk maradtak, hiszen tennivalóikról a Szervezet nem közölt
velük újabb utasítást. A fentebb említett okon kívül azért
sem mennek el, mert ki akarják érdemelni, hogy az elitegységbe kerüljenek, itteni szolgálatukkal mindenekelôtt ezt
akarják elérni. Úgy sejtik, a kapun kívül, a városban valami
katasztrófa történt. De errôl sem az ellátmányt szállító fiatalembertôl, sem a késôbb
melléjük rendelt harmadik
ôrtôl nem kap(hat)nak felvilágosítást… A véget nem
érô szolgálat egyhangú,
unalmas, egyre nehezebben
viselhetô, ámbár megfigyelôképességüket alaposan kifejleszti. Amikor a harmadik
ôr megjelenik, Michel és
Harry végleg elszakad a realitástól. A gyötrô helyzet
drámába csap át. Peter Terrin baljóslatú részletekkel tePeter Terrin
AZ ÔR
li, abszurdba hajló, futuriszFordította Balogh Tamás
tikus regénye 2010-ben elnyerte az Európai Unió IroGöncöl Kiadó
dalmi Díját.
256 oldal, 1995 Ft
Csokonai Attila
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„S ki helyett élünk tovább?”
A sokoldalú alkotó harmadik verseskönyvének címében költészetünk két ikonikus alkotásának címe „csúszott egybe” – mégse
várja senki, hogy verseiben rájátszik erre
az ötletére. Habár
Kosztolányi
neve,
egy-két motívuma
elôfordul a kötetben, de Petôfi romantikus költeményének valamiféle
jelenlétét,
netán
hatását csak áttételesen lehetne meglelni, ha egyáltalán.
A kötet mottójául
választott
négy
Weöres-sorral a
költô elôrebocsátja, amit meg lehet írni, az
„…még az egynek is csak törmeléke.” A kötet élére emelt címadó vers laudatio funebris, vagyis gyászbeszéd – ez megint lényeges. Mint ahogy az is – szintén egy paradoxonba forduló állítás –, hogy az elsô fejezet tizenegy Kafka/Tandori inspirációként aposztrofált darabja szerintem alig-alig kafkás, tandoris.
De ha nem, akkor milyen? Talán túlságosan is evidens a válasz:
Mohai V. Lajosos. Azaz a költônek saját stílusa van, és nem
monomániás, bár nincs „túlságosan” (?) sok témája. Ettôl viszont egységes lett verseskönyve. Attól pedig egész eddigi költészete, hogy ismétli, újraírja illetve más összefüggésbe állítja
verseit. Megint egy megfontolásra érdemes tétel: a tartalmi
egységesség megjelenhet-e ennyire változatos formában? De
hát ez is ellenmondásnak tûnhet, hiszen költônk a szabadverset részesíti elônyben, a hagyományos értelemben vett formafegyelem így nem érhetô tetten. (Vagy nem azonnal.
Vagy újra kell gondolni a kifejezés értelmét.) Tudniillik
az egysoros Hajnal („Föld
szélén szempillaív”) és Elsô
töredék („Kert: holttestek elsüllyedt sziluettje”) mellett
találunk több kétsorost is,
még több négysorost, míg a
hosszabb, szakaszolt verseken át eljutunk a jó pár prózakölteményig. Én az ilyen
sorok miatt kedvelem igazán
ezt a kötetet: ”Kutyánk a
Mohai V. Lajos
Kertben cselleng,/ Csakhogy
SZEPTEMBER VÉGÉN
a Föld alatt./ Ötven fölött ez
ÁHÍTAT
már/ Halottrajzi adat.” (HaPrae.Hu – Palimpszeszt
lottrajzi adat).
Kulturális Alapítvány
128 oldal, 1900 Ft
Cs. A.
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szexus

A szépség titka
Kevés dolog foglalkoztat mindenkit annyira behatóan, mint az emberi szépség. Hiszen a modern civilizációban élôk nagy része naponta néz a tükörbe, és fogalmaz meg kimondatlanul is saját küllemével kapcsolatban kritikákat, óhajokat (jóval kisebb részben elégedettséget), és hasonlítja össze önképét az általa ideálisnak tartott
külsôvel. Ahogy rögtönzött hipotéziseket állítunk fel idegenek
megpillantásakor is, és helyezzük el ôket a szépség és csúfság
szubjektív skáláján.
Meg lehet-e ragadni egyáltalán tudományos módszerekkel a
szépséget és a vonzerôt, e merôben esztétikainak tûnô kategóriákat? Meskó Norbert, a Pécsi Tudományegyetem evolúciós pszichológusa erre a páratlanul izgalmas küldetésre vállalkozik A szépség
eredete – Szexuális vonzerô és párválasztás címû kötetében. A kutató
munkája már csak azért is üdvözlendô, mert magyar szerzôk eddig nem
kényeztették el a hétköznapi olvasókat a téma ilyen alapos feltárásával
– meg kell azonban itt említenünk a kötet szaklektoraként közremûködô Bereczkei Tamás nevét, aki szintén a Pécsi Tudományegyetem kutatójaként olyan kiváló mûveket jegyez többek között, mint a Rejtett indítékok a párkapcsolatban, vagy Az erény természete.
Meskó Norbert munkája a legjobb helyre került a pécsi régió tudományos-mûvészeti-kulturális értékekeit megjelentetô Pro Pannonia Kiadót
tekintve, amely egy igényes kivitelû kötettel ajándékozta meg az olvasót. Bár A szépség eredete tudományos mû, ismeretterjesztôként is
nagy élvezettel fogyasztható: a szerzô megtalálta azt a nyelvet, amelyen
tökéletesen érthetôen szólítja meg a laikus olvasót is. Ebben méltó társává lesz a téma egyik legnépszerûbb amerikai kutatójának, Geoffrey
Millernek, akinek a Párválasztó agy címû mûve (itthon a Typotex gondozásában jelent meg) széles körben tette ismertté a darwini pszichológia eredményeit a szexuális vonzerô terén.
Hogy mi köze van Darwinnak a szépséghez és a vonzerôhöz? Nos, az
evolúciós pszichológia alapvetése szerint mindannyian igyekszünk a számunkra lehetô legoptimálisabb partnert kiválasztani a fô célhoz, génjeink reprodukciójához. Miközben kiszemeljük az ideális párt – és ennek
kritériumai csak részben fogalmazódnak meg tudatosan; hormonjaink,
idegrendszerünk, sejtjeink többnyire jóváhagyásunk nélkül diktálják a
feltételeket –, magunkat is „el kell adni”, azaz meg kell gyôzni a másik
nem képviselôjét, hogy épp mi vagyunk számára a biztos nyerô. Ha erre a kedves olvasó netán azt mondja, „akarja a fene” megnyerni a másikat, feltétlenül érdemes elmélyednie a kötetben, amelybôl meggyôzôdhet: ha akarjuk, ha nem, így vagyunk megformálva, erre vagyunk
„behuzalozva”. Testünk és arcunk felépítése azt a vonzerôt hivatott sugározni, amelynek segítségével sikerrel találhatunk partnert a szaporodáshoz és utódaink felneveléséhez (ha e cél az embernél kulturálisan el
is válik a szexualitástól).
Errôl szólna hát minden? Lényegében igen, de mielôtt a fejéhez
kapna bárki, hová lesz akkor a kultúra, a mûvészet, a lélek, az érzések, az egyediség, meg kell nyugtatnunk: mindennek megvan a helye. A fizikum szépsége önmagában még nem garancia semmire,
bár kétségkívül elôny.
Mibôl épül fel egyáltalán a vonzerô, mitôl tartunk valakit szépnek és
szexinek, és mitôl nem? Vannak-e egzakt kritériumok? Meskó Norbert alaposan körbejárja azokat a szempontokat, amelyek alapján
hétköznapi értelemben – és mint kiderül: tudományosan megalapozottan is – szépnek, jó megjelenésûnek értékelünk egy személyt. Az
arc, a haj, a bôr, az illat, a mimika, a testalkat és a mozgás általában
együttesen gyakorolják a szemlélôre a pozitív hatást, és e vonzalom
titka leegyszerûsítve két szóban összegezhetô: egészség és fiatalság.
A szép arc, bôr, a formás fenék, csinos orr mind-mind gazdájuk jó rep-
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roduktivitásáról, fittségérôl, egészséges immunitásáról tanúskodnak, amihez „zsigerileg” vonzódunk. A kötetbôl azok a rejtélyek is feltárulnak: miért épp ezek a testi jellemzôk lettek
megbízható indikátorai a magas szexualitásnak – miért nem az apró szem,
a lapos mell vagy a vékony ajak?
Ennél bonyolultabb a képlet, ha figyelembe vesszük azt is, nem vonzó mindenki pusztán attól, hogy egészséges és
fiatal, és fordítva is igaz: hatvan fölött is
lehet valaki hódító, fiatalos és egészséges. Ráadásul számos civilizációs
„trükkel” járulhatunk hozzá a vonzerô növeléséhez, a gyengeségek elfedéséhez, a fiatalság és egészség imitálásához. A kritériumok vizsgálatakor számításba kell vennünk azt a szociokulturális hagyományt is,
amelyben az egyének vonzalmát vizsgáljuk. A kötet remekül összeválogatott képanyaga ezt beszédesen illusztrálja: hiába a dús és csillogó haj
az egészség és fiatalság biológiai jelzôfénye, Telly Savalas, alias Kojak
tarkopasz fejjel hódította éveken át a nôi szíveket, vagy hiába árasztják
el ma a kifutókat a csontsovány modellek, a szépségideál mûvészi szimbóluma, Botticelli Vénusza ugyancsak kipárnázott testtel kel ki a kagylóhéjból. Nem beszélve arról a társadalmi jelenségrôl, melynek köszönhetôen Indiában elszántan fehérítik bôrüket az emberek, míg Európában a betegség kockázatával sem törôdve barnítják magukat a napon.
A kötet talán legizgalmasabb fejezetei az arcot, e lenyûgözôen egyedi emberi mintázatot térképezik fel. Közismertek azok az elméletek,
amelyek az aranymetszés geometriája alapján a természetes arányosságot valamint a szimmetriát tekintik egyfajta summum bonumnak az arc
esztétikájában. Meskó emellé bevezeti az átlagarc teóriáját, mivel a kísérletekbôl kiderült: az arányosság és a szimmetria önmagában még kevés az ideális szépséghez – valamiféle íratlan közmegegyezés felé kell
„tartania” az arc felépítésének, hogy vonzónak érezzük. A geometria
szintén nem küszöbölhetô ki a testfelépítés vizsgálatakor: egészen megdöbbentô, de a nôi csípô-derék arány vagy a lábhossz vonzerejét az
evolúciós biológusok számszerûen le tudják írni.
Ennyire primér, „állatias” jelzések szabályozzák hát vonzalmainkat? Elbujdokolhat, akinek a természet nem adott jó génekrôl tanúskodó, magas szexualitást hirdetô duzzadt ajkakat, férfias járomcsontot és vállat,
nôies derekat, formás melleket?
Meskó Norbert kötetébôl kirajzolódik a szépségideál földrajzilag
és idôben is folyton váltakozó kulturális sokszínûsége, amelyek ismeretében világossá válik: a vizsgálatok által igazolt alapelvek
csupán mûködésünk néhány izgalmas mozgatórugóját jelentik.
Ha új ismeretségekre teszünk
szert, nem arcok és testek mozdulatlan képével beszélgetünk,
mint ahogy mi magunk sem karok, lábak, csípô, ajak, haj és szemek összessége vagyunk, hanem
Meskó Norbert
gondolkodó, érzô, reflektáló léA SZÉPSÉG EREDETE
nyek, bonyolultságukban csodáPro Pannonia Kiadó
latos alkotások.
304 oldal, 3490 Ft
Laik Eszter
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Hegyi idô, völgyi idô
A Francia Akadémia irodalmi díját nyerte el
2010-ben az idén ötvenéves Éric Faye a
Göncöl Kiadó által megjelentetett

Nagaszaki
címû kisregényéért, melyet Boros Krisztina
egyszerû, lebegtetett tus-mondatokkal ültetett át magyarra. A középkorú magányos
meteorológus, a szokványosan unalmas életû agglegény gyanút fog, majd – groteszkmai fordulat: egy távolról mûködtetett és figyelt webkamera segítségével – meg is bizonyosodik: csöndes otthonában valaki más
is él rajta kívül. Egy nô, nála alig idôsebb,
közel a hatvanhoz. Miért élôsködik, s élôsködik-e fagyöngyként a jövevény a házigazda javain: szobáján, szekrényén, hûtôszekrénye falatjain? A két különféle magány két
optika mögül, egyes szám elsô személyben
szólal meg, egyazon idômetszet két oldalát
fenve élesre. Munkál Faye könyvében egy
harmadik idôsík is, melyet a helynév-könyvcím hirdet. Nagaszaki nem csupán tér: idô
is, mely egy alkalommal a rádióban ad magáról hírt: „1945. augusztus 6-án reggel egy
üzletember egy hirosimai hotelszobában ébredt, ahová elôzô nap
érkezett. A pár pillanattal késôbb bekövetkezô
és a várost romba döntô
bombatámadást csodával határos módon túlélte, de sokkos állapotba került. Nagy nehezen hazakeveredett Nagaszakiba, ahol a megérkezését követô napon, 9-én a második
bomba a szobája túlsó
felébe repítette. És a fickó ma, kilencvenhárom évesen is remek formában van!” Múlt
és jelen váratlan, drámai dimenziói közepette fogalmazódik a történelmi léptékkel mérve parányi, groteszk kérdés: vajon egyazon
lakás innensô és túlsó felében a jogszerû
birtokos és a jogosulatlan otthonkeresô ottléte miként hat egymásra, s magára a gócpontra: a lakásra? Az író nem mindenütt
oldja meg hibátlanul és arányosan az írásképben is elkülönített nézôpontváltásokat,
a befejezô levél sem a legszerencsésebb
mûfaji választás, ám az érzékeny vízjelregény helyet kér abban a lenge kisprózai közegben, amely többek között Patrick Süskind, Alessandro Baricco, Daniel Kehlmann
egyes mûveivel hódít.
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Oláh Gábor a Novella mûhelyére bízta új regényét: az

Gyimesi László regényét – „egyszerû történet” jelöléssel –

Ahogy megcsillan

Az ember, aki lejött a hegyrôl

két, múltja révén egymással szinte összenôtt
férfi, Péter és Erik nyomkeresését követi árkon-bokron, jégesôn, falun-városon, közös
haditerven és birokra kelô összeakaszkodáson keresztül. 1956 forradalmának bukása
kettejüket és a különleges egyéniségnek tartott Magdát a nyugati határra, a Fertô-tóhoz
ûzte, az ismeretlennek való nekivágástól
azonban Erik az utolsó lépésnél visszakozott.
Az Egyesült Államokba keveredett
Péter másfél évtized elteltével tér
haza oknyomozást folytatni, hiszen
Magda… Magda még az induláskor
kitûnt a képbôl. Megroppant alatta
a tó jege. Mi lett vele? Él-e, vagy rég
halott? A Fertô-tó mélyét szükséges-e faggatni, vagy emberi vétek
kiált kései bosszúért? Fény derülhet-e a tit(k)okra (akár arra: melyikük kedvéért vágott neki a nô a
hontalanságnak), ha
sikerül megtalálniuk
az egykori embercsempészt, a tûzfoltos arcú Zoltánt?
Oláh hagyományos
párbeszédeket nélkülözô, a
hatásos, suhintó írástechnika
révén mégis dialogikus, expresszív szövege oda-vissza játékban tartja a disszidálás
mozaikjait és Péterék igazságüldözô rohamának napjait,
amikor a Képzelt riport egy
amerikai popfesztiválról a kultuszmusical (1973. március 2án mutatta be a Vígszínház).
Az ügyes vonalcikáztatású, pattogós szókincsû, a krimiszerûség javára túl nem
feszített könyv helyenként azért
csorbul, mert a történetmondó
akaratlanul belebeszél: „akkoriban…” E visszatekintô idôviszony
felesleges. Az Ahogy megcsillan
magaslati ideje 1956, síkvidéki ideje 1973. A két év-táj találkozása,
ütközése fontosabb tárgy, mint
hogy hôseink elérik-e céljukat. A
szembetûnô forgatókönyvi hatások magukba mossák a kisebb hibákat. Legyünk optimisták: készülhetne a regénybôl film (maga Oláh
a filmrendezéstôl érkezve nyerte
prózaírói lendületét).

címen tette közzé a Littera Nova. A Fehér
Béla és mások törekvéseihez köthetô modern magyar pikareszk kimunkálásában
nem csekélyek Gyimesi érdemei. Városrészteremtô szerzô, a hajdan gázgyár-szívû
Óbuda mai szociológiai visszásságokra, nyomorító veszteségekre fogékony krónikása.
Mesés-mitikusan példázatszerû regénye
okos emberismeretbôl és a legnyersebb valóságból fakad. Jól eltalált nevû hôseit – a
Törpe
(zenebohóc),
Gutentág (csónakházi
gondnok),
Burma
(munkanélküli film- és
tévérendezô), Pofapénz, Tanárúr, Manöken, Deszkamari – be
sem kell mutatni. Gyimesi két korábbi sikeres regényében már
szerepeltek, olyannyira, hogy talán már senki sem él közülük. De
ezzel a legelsô mondat
szíven üt: „– A zenebohóc nem paprikajancsi – magyarázta a Törpe két hónappal azelôtt, hogy a sánta Zupás háromajtósai agyonlôtték volna”. Az
ízes fogalmazás, keményen fordulatos cselekményszövés a „hegyi buli”, (a banda közös születésnapozása) elôtt és alatt teljesedik ki igazán. Az Ember, Aki Lejött a Völgybe, a (Bolond…?) Istóknak szólított – s így
sejtelmes Isten-féleségnek tûnô – fôalak is
ekkor vonja oltalmába az inkább szeretettel, mint kritikával kezelt kallódókat, akik az
általuk kedvelt szeszek révén is jellemezhetôk. A Kihagyható kitérô és az Átugorható
zárszó nem ok nélkül
kételkedik szükségességében. Ám az elôbbi
dobja felszínre az író
és hôse szópárbajában
a „hegyi idô” és a
„völgyi idô” szembeállítását: az olvasmányos korrajz idôterének kétféle régióját,
morálját; az idô önmagával való örök vetekedését, vitáját.
Tarján Tamás
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panoráma
Minden ima
az égbe száll
Tuna Kiremitçi fiatal török író,
filmforgatókönyvek és díjazott
verseskötetek után 2002-ben
jelentkezett elôször regénnyel.
A Menj, mielôtt beléd esnék és
A magány fajtái – hétköznapi
emberi tragédiákat, különbözô
kapcsolatok buktatóit dolgozza
fel sajátos humorral.
A Minden ima az égbe száll címû regénye két különbözô generációhoz tartozó nô párbeszéde. Izgalmas, sodró, történelembe ágyazott olvasmány,
amelyet intrikák és románcok
tesznek még színesebbé. Rosella Galante életét meghatározó
élménye, hogy a második világháború borzalmai elôl Isztambulba menekült, ahol megismeri késôbbi férjét. Társalkodónôje, a fiatal Pelin pedig egy Berlinben tanuló török diáklány. Az
idôs asszony beteg, az orvosok
azt mondták neki, idôvel gyengülhet a memóriája, elfelejtheti
a török nyelvet is, ezzel az
összes ottani élménye is eltûnik.
Ezért hirdetést ad fel egy újságban, így keres valakit, akivel törökül beszélgethet, hogy ne fe-

Az emigránsok
világa – macskaszemmel
A regény szereplôi közül csak a
macskák valóságosak – állítja
könyve elején Oya Baydar török
írónô. A macskák: Nina, Foltos,
Artúr, Elvtárs, Éjjel, Szerencse
és Patyolat. Az ô „szagos leveleikbôl”, amiket gazdáik visznek el ruháikon egymáshoz a
látogatások során, nemcsak a
különbözô helyeken (lakás,
kert, nagyváros és kisváros) élô
macskák mindennapjai rajzolódnak ki, hanem elmesélik
benne gazdáik életét és boldogulását a nyugati emigrációban. Mert valójában errôl van
szó: az 1980-as, Kenan Evren
tábornok vezette katonai hatalomátvétel után a szocialista,
baloldali értelmiség egy része
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lejtse el a nyelvet és azzal együtt
az emlékeit. Rosella hatvan évvel ezelôtt tanult meg törökül,
ezért vannak a nyelvi megértés
szempontjából mulatságos fordulatok is a regényben. „És mirôl fogunk beszélgetni? Kérdezi
a lány. Bármirôl, amirôl csak
akar, a lényeg, hogy beszélgessünk” – válaszolja Rosella.
Csupa párbeszéd ez a regény,
néha nagyon rövid kérdés-felelet váltásokkal. A heti egyszeri
intenzív találkozásokon meghitt
kapcsolat alakul ki a két nô között, ha elakad a beszélgetés,
zenét hallgatnak, együtt uzsonnáznak. Van úgy, hogy Rosella
a legizgalmasabb résznél hagyja abba a mesélést: „Mielôtt
folytatnám a történetet, magának is el kell mesélnie valamit.
Nem lehet ilyen egyoldalúan
társalogni. Amíg mesél, erôt
gyûjtök a történetem folytatásához.” Ha kíváncsi a történet
további részére, a lánynak is
kell mesélni… Rosella Isztambulban ismerkedett meg a férjével. „Ô kellett nekem, mert
egyedül ô akart valóban megismerni engem… csak ô látott
belém.” Ám egy kis idôbe telt,
amíg a család megbarátkozott
az isztambuli vôlegény gondo-

nyugati emigrációba kényszerült. Köztük a kötet írója is, aki

Oya Baydar
MACSKAKAPARÁS
Fordította: Tasnádi Edit
Libri Kiadó, 2490 Ft

latával, az askenázi zsidók
ugyanis kissé különböznek az
isztambuli szefárdoktól.
Nem könnyû az idôs asszonnyal
társalogni a lány szerint, mert ostobának érzi a saját élettörténetét annak múltja miatt. Káprázatos élete volt, tele különleges
dátumokkal és sorsfordulókkal.
Ugyan mit mondhat egy olyan

embernek, aki megmenekült
Hitler karmai közül, és öt évig
élt távol a férjétôl? Rosella
megnyugtatja a lányt: a titok
az elbeszélés mikéntjében rejlik, nem a konkrét eseményekben. A szereplôket fokozatosan ismerjük meg, a korabeli
Isztambul is egyre jobban kirajzolódik az olvasók elôtt. Kölcsönös vallomások ezek, lassan
derül fény rá, hogy mindkettejük sorsában vannak hasonló
fordulatok, traumák – amelyek
mintha éppen a beszélgetés által gyógyulnának.
Nem véletlenül juthat eszünkbe párhuzamként az Ezeregyéjszaka meséi, amelyben amíg
mesél Seherezádé, addig megkíméli az életét a király. Az idôs
asszony is úgy érezheti, ameddig meséli, amíg valaki figyel
rá, addig él a történetével
együtt. A szerzô talán nem is
véletlenül választotta ehhez a
regényéhez a mottót Mevlavától, ami így szól: „Viaszként lágyítsd meg búskomor, gyászos
és sziklakemény szívünket!
Hallgasd meg panaszainkat és
sirámainkat, és adj vigasztalást,
hogy lelkünk szomjazza könyörületedet…”
Szepesi Dóra

szociológiát végzett, majd hamarosan ismert baloldali politikus és nôjogi aktivista lett. Az
1970-es években baloldali újságoknál dolgozott, és tagja volt
a Török Munkáspártnak is. Az
1980-as katonai puccs után
Németországba költözött, ahol
12 éven át élt. A szocialista országok rendszerváltozása után
tért csak vissza hazájába, ahol
szerkesztôként dolgozott, és itt
vált belôle elismert írónô. A
szellemesen Macskakaparás
címmel fordított regény az
emigráció korszakát dolgozza
fel a macskák látószögébôl.
Hogyan éltek, mivé váltak az
egykori lelkes politikai aktivisták, tudtak-e boldogulni új lakhelyükön, és hogyan dolgozták
fel a hontalanságot, valamint a
honvágyat. Némelyik sikeres
üzletember lett, más utcai zenész, néhányuk depresszióssá

vált, és volt, aki folyton a hazatérését tervezgette. Az álmaikat, a tiszta szocialista ideológiába vetett hitüket viszont nem
adták fel. Közép-európaiként
furcsa olvasni a töretlen lelkesedést Marx és Lenin tanai
iránt, miközben a régióban éppen összeomlóban volt a rendszer. Persze ôk nem a megvalósult szocializmus iránt lelkesedtek. Mégis: végtelenül elkeseredtek, mikor hallották, hogy a
szocialista blokknak vége, közösen siratták meg a vörös csillagok leverését, és lelkiismeretfurdalást éreztek, nem tudván,
mit rontottak el a baloldaliak. A
könyv nemcsak a macskarajongóknak lehet érdekes, hanem
mindazoknak, akik a baloldaliságról egy más, számunkra
szokatlan perspektívából akarnak olvasni.
Sz. Zs.

Tuna Kiremitçi:
MINDEN IMA
AZ ÉGBE SZÁLL
Fordította: Sipos Kata
Jószöveg Mûhely
179 oldal, 2490 Ft
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panoráma
Az Ararát legendája
Az egyik legnépszerûbb, Nobel-díjra is többször jelölt török író, Yaşar Kemal tündéri
szépségû könyve, Az Ararát
legendája , az idôtlen idôkbôl
elôvarázsolt történet, az örök
szerelemnek állít emléket. A
balladisztikus formában megírt kisregény a mitikus, Araráton elkóborolt paripa múlt
ködébe veszô hagyományát
éleszti újjá, amely miatt a dacos és büszke hegyi kurdok
szembekerülnek az oszmán
birodalmat képviselô pasával.
A pásztor fôhôs románca a
pasa lányával, és a sok szálon
bonyolódó történet sajátságos varázzsal ajándékozza
meg az olvasót, fellebbentve
a fátylat a kaukázusi népek
világáról. Az idén 90 éves
szerzô Isztambulban él és alkot a mai napig. Ô gyúrta
egybe több mondából, töredékbôl, történelmi adatból a
mesét.
A mû története sokrétû. A
többször vissza-visszatérô
motívum, a Küp-tónál tava-

Irodalom és politika
Molnár Gusztáv könyve kétszeres idôutazásra hívja meg
olvasóját. Aki veszi a bátorságot, és elkezdi olvasni, ezt a
látszólag szûk szakmai réteget megszólító könyvet egyszer végigbarangolhatja Méliusz Józseffel a két világháború közti Budapest, Berlin, Zürich és Kolozsvár értelmiségi
szalonjait, munkásszállásait,
közben megismerheti azt a
kort és közeget, melyben a
20. század történelmét oly
nagymértékben befolyásoló
politikai és mûvészeti eszmék, eszmények megszülettek és formálódtak. Másodszor pedig Molnár Gusztáv a
hetvenes évek végén feltett
kérdéseire felelô Méliusz
mondatai nyomán megismerheti azt a kommunista diktatúrák árnyékában lassan fejlôdô, alakuló értelmiségi párbeszédet, mely egészen a
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szonként kavalozó pásztorlegények, akik az Ararát haragját szólaltatják meg, és a
szárnyával a vizet érintô madár; a háromszor Ahmed házához visszatérô ló; a szeretetbôl szeretettjét másnak áldozó motívuma, a hegy tüzéért felmászók visszatértükben kôvé válása; ezek mind
különálló mondák, vagy
mondatöredékek. Az egész
történetnek a vezérfonala
pedig az ôsi arab Lejla és
Medzsnun története, a soha
be nem teljesülô szerelemé,
amelynek számtalan feldolgozása ismert a muszlim népek kultúrájában, törökben
ugyanúgy, mint arabban és
perzsában.
Megjelennek misztikus muszlim vallási elemek (Kerván sejk),
pogány rítusok (tûzimádás). Az
Ararát és környéke is sokáig volt
szemtanúja vulkáni és tektonikus eseményeknek – a szájhagyomány ôrzi ennek nyomait,
például a falvak elnyelésérôl
szóló történetekben.
A költôiség átitatja a mûvet,
ettôl lesz különleges: festôi

nyolcvanas évek végéig, a
Szovjetunió bukásáig jellemzô lehetett a fennálló hatalommal szembeszegülô mû-

Molnár Gusztáv
BESZÉLGETÉSEK
MÉLIUSZ JÓZSEFFEL
(1930–1939)
Komp-Press Kiadó
284 oldal, 2800 Ft

természetleírások, szerelem,
félelem, szégyen, titok, szökés, viszálykodás, háború, áldozathozatal, feszültséggel
teli jelenetek, és megbocsátás, talányos feloldás.
Ízelítônek idézünk egy jellemzô kis részletet a mese

szövetébôl: „Egyszer az Ararát nagyon megharagudott,
és az ôseink dalt költöttek a
haragjáról. (…) A hegy daliás
pásztorai összegyûlnek a
Küp-tónál. A vörös sziklák
tövénél leterítik köpenyüket
a rézszínû földre, az ezeréves tavaszra, és letelepszenek a tó köré. Még napkelte
elôtt, az Ararát fölött pislákoló csillagok fényénél kihúzzák övükbôl kavaljukat,
és elkezdik fújni az Ararát
haragját. Fújják napkeltétôl
napnyugtáig. (…) Mielôtt a
nap lemenne, mind abbahagyják, kavaljukat az övükbe tûzik, és felegyenesednek. Ebben a pillanatban
megjelenik egy kicsi, fehér
madár, belemártja egyik
szárnyát a tó sötétkék vizében és elszáll… a hajóként
úszó sziklák alatt megjelenik
egy nagy ló, a szürkületben
csillog a hámja. Sellôként
siklik át a tavon, majd apránként elenyészik, végül a
völgyben elmosódik a szellemképe…”
Szepesi Dóra

vészek, gondolkodók akkori
gondolkodására.
Méliusz József az erdélyi irodalom egyik fontos írója, költôje, mûfordítója, publicistája
volt. Mûveinek anyagául fôként személyes sorsa, tapasztalatai szolgáltak, de inspirálták mind prózáját, mind líráját korának nagy politikai és
szellemi irányzatai. Alapvetôen baloldaliként aposztrofálta
magát, ám ez a baloldaliság,
ahogy az interjúból is tisztán
kiolvasható, évtizedrôl, sôt
olykor évrôl évre egészen
mást jelentett számára. Volt
fiatalon, lelkes antifasisztaként „hithû“ kommunista,
késôbb reformkommunista,
majd szocialista, végül pedig
szociáldemokrata.
Molnár Gusztáv filozófus,
politológus kérdései sokat elárulnak a korszakról, melyben
az interjúk készültek. Egy szabadabb világ utáni vágy, az
erdélyi magyar sors megérté-

sének megkerülhetetlensége,
és a történelmi tapasztalatokból következô tanulságok levonásának kényszere irányítják figyelmét a harmincas
évekre. Számtalanszor provokálja, kényszeríti a költôt,
hogy szembenézzen a lelkes
fiatallal, aki antifasizmusa miatt – miközben sorra jelentek
meg a Szovejtuniót bíráló cikkek, könyvek – a szovjetbarát
kommunisták közé állt. Méliusz végletekig tisztességes és
következetes válaszokat ad,
melyek során nem kíméli magát, sôt képes arra, amire
csak kevesen: beismeri tévedéseit úgy, hogy közben nem
tagadja meg egykori önmagát
sem. Molnár Gusztáv interjúkötete egyszerre történeti és
irodalomtörténeti olvasmány,
melyet a kérdezô és a jó pár
generációval idôsebb válaszadó közti vibráló feszültség
tesz letehetetlenné.
Hományi Péter

Yaşar Kemal
AZ ARARÁT LEGENDÁJA
Fordította: Sipos Áron
Jószöveg Mûhely
131 oldal, 1990 Ft
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panoráma
Balbec Beach
Dunajcsik Mátyásra néhány évvel
ezelôtt figyeltem fel: esztétikafrancia szakos egyetemista volt,
és a paradigmaváltó Telep csoport tagja. Nemcsak versei és elsôkönyvesként díjazott Repülési
kézikönyve hatott kulturális csemegeként, hanem kritikái is. Izgalmas mûfaji sokszínûségét,
amelyet Tóth Krisztina tükörlabirintusnak nevezett, azzal indokolja, hogy életvitelszerû szenvedélye az írás és az olvasás.
Mi ez az angyalian alliteráló Balbec Beach, ami tizenhárom távoli történetet kínál olvasójának, aki
belemerülve a kötetbe elég közel
kerül hozzájuk, mégpedig valahogy olyanformán, mint ahogyan a könyv mottójaként választott Proust-idézetbôl érteni véljük: „Még akkor is, ha a dolgot a
puszta valóság szempontjából
nézzük, azok a helyek, ahova vágyunk, mindig több tért foglalnak el az igazi életünkben, mint
az a hely, ahol tényleg vagyunk.“
Dunajcsik mesélômûvészetét a
Jedermann kávéházban A láthatatlan Budapest felolvasószínházi
összmûvészeti elôadásán is megtapasztalhattuk. (Kíváncsian vá-

A rejtett nyelv

Wacha Imre
NEM CSAK SZÓBÓL
ÉRT AZ EMBER
A nonverbális kommunikáció eszköztára
Tinta Könyvkiadó
119 oldal, 1490 Ft
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rom, mikor lesz színpadi szerzô,
akit mindjárt több nyelvre is lefordítanak!) A könyvben van egy velencei írása, az Átkelés a Lidóra;
Thomas Mannhoz való vonzódása kétségtelen, vele kapcsolatban
kutatásokat is végzett. „Sade
márkitól kezdve Mannon át
Szerb Antal felejthetetlen iroda-

lomtörténeteiig mindent az itthoni polcokról vehettem le” –
mondta egy interjúban. Így érthetô, hogy az Apám könyvtára
miért olyan sodró erejû olvasmány: „irodalom, történelem,
pszichiátria az anyósülésen…”
Minden bizarrsága és groteszksége mellett varázslatos az Elefánt címû novella is, fôhôse egy
preparátor, akire örökségként
nagyanyja ráhagyja az egyik lábát. Alkotói mûhelytitkokat is
megtudunk: „Mûfordítóként és
kritikusként az volt a hivatása,
hogy egyszerre legyen erôsebb
idegzetû egy böllérnél, és finomabb lelkû egy alanyi költônél.”
Emellett nem is meglepô, hogy
az írás szinte biológiai folyamat:
„ahogy anyám allergiás volt a virágok szemmel alig látható, miniatûr pollenszemeire, az én lelkem
finommechanikája meg azt nem
volt képes elviselni, hogy a látott
és hallott dolgokat a maguk befejezetlenségében, magyarázat
nélkül kelljen elfogadnia.” Ám a
mûvészet nem lehet befejezett,
számtalan hajszálér táplálja, mint
ahogyan azt a könyv végén a köszönetnyilvánításban, az alkotók
felsorolása elôtt olvashatjuk:
„Meggyôzôdésem, hogy az iro-

dalom, mint minden más kulturális tevékenység, csapatmunka.”
A kötet képzômûvészeti megjelenése figyelemre méltó, a novellák közti rajzok és a Berlin alatt a
föld címû szöveghez elhasznált
metrójegyekre készült rajzok Plinio Ávila munkái. A metróállomások az éberség kísértetállomásai, egy életút jelképe. Zenei aláfestésként a történetet „magányból és szeretetbôl kikevert sötét
basso continuo” kíséri, de átdereng Mark Rothko, Caspar David
Friedrich, egy vidámabb írásban
még Nam Jun Paik is. Feltétlenül
kiemelném a Herrgottssohnportrét (milyen beszédes név!)
amelynek fôszereplôje egy vak
ember, a fotográfia, a retus, és a
portréban a tekintet megragadásának kulcsa egy Chopin-mazurka. Szív Ernô is felbukkan benne.
Imponál a történetek sokrétûsége. A témák megpendítése után
szinte várja az ember a folytatást.
Egy regény zeng például a Szlovák
tangó pár oldalából, a rezonancia
tovább tart, bár lehet, hogy a témában nincs több anyag, mégis,
anyagtalanul mintha létezne.
Ahogy valahogyan az egész Balbec Beach is rezonál tovább.
Szepesi Dóra

A menedzserek különösen jól
tudják, hogy a tér rejtett sajátosságainak érzékelése, ezek jelentôségének kihasználása elônyös
helyzetbe hozhat bárkit. A beszédünket kísérô jelekkel – többé-kevésbé tudatosan – üzenünk környezetünknek, hallgatóinknak. E
szavak nélküli üzenetváltás a nonverbális kommunikáció. Wacha
Imre jelen könyve menedzseres
tömörséggel, ám a menedzserszakirodalom átlagszínvonalát
messze felülmúlóan tárgyalja e témát. Nem közömbös, hogy mindennapjaink és ünnepeink során
hogyan használjuk a Wacha Imre
által leírt gazdag arzenált, miként
élünk a nonverbális kommunikáció kínálta lehetôségekkel.
Wacha munkáját egyrészt a Ciceróig, Kornificiuszig visszavezethetô humanista retorikai hagyomány követése jellemzi.
Másrészt nem idegen tôle az állatok viselkedését tanulmányozó

etológia szemléletmódjának az
emberrel foglalkozó antropológia tudományában, a jeltudományban vagy szemiotikában,
annak is alkalmazott változataiban való érvényesítése sem.
Könyve a magyar kinezika és
proxemika, a testmozdulatokkal
és a távolságtartással foglalkozó
tudományágak magyar kultúrára alkalmazott megalapozásának is tekinthetô. Szinte szemérmetlen, könyörtelen ôszinteséggel veszi sorra a nonverbális
kommunikációban szerephez jutó testrészek funkcióit. Az öltözködés tárgyalásakor külön szerepet kap a kendô (idértve a nyakkendôt és a zsebkendôt is), amelyet funkciója szerint azonosítunk: elfed valamit. A szerzô sorra megmagyarázza a testrészek,
ruhadarabok, kiegészítôk (kitûzôk, gyûrûk, táskák, botok stb.),
a hajviselet, a férfiaknál a bajusz
és a szakáll, elsôsorban a nôknél

a smink, újabban mindkét nemnél a tetoválás szerepét.
A könyv sok, helyenként finoman, részletesen, helyenként csak
frappáns vázlatként kidolgozott
tipológiát kínál, például a szakálltípusok körében ismerteti a politikai állásfoglalást közvetítô Ferenc
Jóska-, Kossuth- és Lenin-szakállt,
jellemzi a nevetések körében a
hangtalan mosolyt, a csendes
kuncogást és harsány hahotát.
Wacha külön érdeme, hogy a
magyar szakirodalomban úttörô
leíráson túl helyenként értékel is,
s ami fontosabb: gyakorlati tanácsokat ad bizonyos rejtett eszközök felismeréséhez és használatához. Így ki-ki tetszése szerint bôvítheti vagy szûkítheti gesztusainak repertoárját. A kötetet Körösi Pap Kálmán ábrái illusztrálják, s
ezek fô értéke a szerzô, az elsôsorban nyelvész kolléga mondanivalója kiemelésének szolgálata.
K. S. A.

Dunajcsik Mátyás
BALBEC BEACH
Tizenhárom távoli történet

Libri Kiadó
264 oldal, 2990 Ft
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panoráma
Bánatevô és a vak
zongorista
Velünk született tévedés azt hinni, azért élünk, hogy boldogok legyünk. Mottójául is választhatnánk ezt a könyv belsejében
megtalálható schopenhaueri vélekedést. A szerzô azonban más
mottókat választott, az egyiket
például Nietzschétôl: „Ti, mai
magányosok, ti elkülönülôk, egykoron nép lesz belôletek.”
Aki kedveli a több szálon futó
cselekményt – a véres vadnyugati történetet ugyanúgy, mint
a nôügyek részletes taglalását
–, szereti a piálásba fojtott és filozofikus gondolatokkal megspékelt értelmiségi vívódásokat, akinek összefut a szájában
a nyál, ha szakszerûen értékelnek jó borokat és adnak különleges ételrecepteket a könyvlapokon, és ezenközben az illetô
nem riad vissza se az obszcén
kifejezésektôl, se a morbid históriáktól, nos, ô Cserna-Szabó
András embere. Ha a szaftos
kuplerájos sztorik meg a visszatérô lelkek és a feltünedezô
zombik sem zavarják, akkor
maradéktalanul fogja élvezni
már a Csillagok háborúja min-

A nô örök
Nô és férfi. Sokak – pl. Karinthy –
szerint soha nem érthetik meg
egymást. Mégis: a világirodalom
és a magyar irodalom legnagyobb nôalakjait férfiak alkották
meg. Hogy lehet ez? Hol kezdôdik a nô, és hol a férfi? Vajon lehet-e írás közben nôvé változni?
Lehet, hogy a férfiak többet tudnak rólunk, mint mi magunk?
Ezekre a kérdésekre keresi a választ Scherter Judit interjúkötete,
amelyben kilenc kortárs magyar
írót kérdez meg a nôkhöz való viszonyukról és irodalmi nôalakjaik
születésérôl. A válaszokban vannak hasonlóságok – például szinte mindenki hivatkozik a Bovarynéra és az Anna Kareninára,
vagy Weöres Psychéjére –, de
ahogy az írók stílusa egészen eltérô, úgy hôsnôikrôl alkotott elképzeléseik is egészen mások.
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Cserna-Szabó András
SZÍVED HELYÉN ÉPÜL
MÁR A HALÁLCSILLAG
Magvetô Könyvkiadó
362 oldal, 3490 forint

dent elpusztító fô jelképére
utaló címével is meghökkentô
könyv minden sorát.
Elsôre zagyvaságnak tûnik,
hogy mindezen tartalmakat belezsúfolódnak a regénybe, de idôvel kirajzolódik az ok: a fôhôsön a
történet elôrehaladtával mindinkább elhatalmasodó személyiségzavar, avagy az elfogyasztott
töméntelen mennyiségû alkohol-

Vannak, akiket szinte csak a nô
és a férfi közötti kapcsolat érdekel. Vannak, akik egészen nyíltan
beszélnek a nôkkel kapcsolatos
gondolataikról, a nôrôl mint élményanyagról, közéjük tartozik
Grecsó Krisztián, Háy János vagy
Kukorelly Endre. Ôk néha olyanokat mondanak, hogy a nagymama korú interjúkészítô szinte
belepirul. Mások szemérmesebbek, tartózkodóbbak, mint Spiró
György vagy Nádas Péter. A
nôkrôl való írásról, kedvelt irodalmi nôalakjaikról vall még Forgách András, Márton László,
Darvasi László és Parti Nagy Lajos. Utóbbi jól összefoglalja, miért volt érdemes összeállítani a
kötetet: „…a férfi írók tudnak
valami olyasmit a saját és a mások nôalakjairól, amit a nôk, a
nôírók nem, vagy másképpen.
Majd ha összeáll ez a könyv, kiderül, tényleg tudnak-e. Márpe-

ból gyaníthatóan a delíriumos
hallucináció. (A szerzôt a részegségnek ha nem is a szindrómái,
de a kezelése már korábban is
foglalkoztatta, bizonyság rá Darida Benedekkel együtt írott Nagy
macskajajkönyve.)
A regény kezdetén a fôhôs,
Emlék Bundás mély depressziójából kirángatja magát, hogy elmenjen némi elôleget kunyerálni
régóta ígérgetett kéziratára kiadójához, Mórhoz, aki mellesleg a
megszólalásig – valójában még
az után is – hasonlít egy létezô
budapesti könyves cég vezetôjére. Hogy mentegesse a késlekedést, Bundás a szerelmi csalódás
mellett arra is hivatkozik, hogy
szanaszéjjel hasadt az egója. Kínjában kitalálja, hogy olykor James
Lee-nek, cowboynak képzeli magát. Kapva kap ezen a kiadó: hát
írja meg ezt, tegyen le az asztalra
egy vadnyugati könyvet! Mekkora siker lesz!
Ettôl kezdve fejezetenként váltakozik a cselekmény. Hol Bundást követjük, amint hányódik
folyton lelépô szerelmétôl, Lénától pécsi kékharisnyás barátnôjéig, majd a csalódások után
visszatér a fôvárosba, transzvesztita barátja oltalmába, és látogat
naponta az Éden presszóba,

amely több mint száz éve folyamatosan nyitva tart, csak a Tanácsköztársaság idején és 1945ben, amikor találat érte, zárt be
egy idôre. Itt gyülekeznek folyton újratöltött féldecis poharak
mellett, akiknek csak a létstelázsi
alsó polcán maradt hely. A fôhôs
így jellemzi egyre romló lelkiállapotát: „Soha nem voltam lihegô
karrierista, de azért valamikor
még voltak apró céljaim. Pici boldogság, kevéske szerelem, hangyányi jólét, aprócska nyugalom,
ilyesmik.” Aztán: „Már nem
akartam az élettôl semmit.”
A másik szál a fôszereplô írta
vadnyugati regényhez, a Mocskos Tizenegyek Bandájához vezet, amelynek a késôbb vak zongoristává züllô James Lee a fônöke. Hol bankot rabolnak, hol ôket
ölik, de amíg élnek, rendszeresen
az Eldorádó Kéjházban töltik az
idôt. E fonalon hallunk a Bánatevôrôl is, aki jó pénzért bárkinél
fôz egy jó vacsorát, és annak elköltése közben átveszi vendéglátója összes búját-baját. De talán
mégsem, mert ahogy halad elôre
a cselekmény, az író mindennapjaiba egyre inkább beszivárognak
a fantázia szülte western eseményei és szereplôi.
-zizsu-

dig ez igencsak megéri a próbát.
Én ebben nagyon bizonytalan vagyok. Hogy mi is az a más. Hogy

annyira más-e az a más.” A
könyv Scherter Judit érzékeny és
igen felkészült kérdéseinek köszönhetôen összeállt. Nem volt
prekoncepciója, egyszerûen naiv
kíváncsisággal hallgatta és lejegyezte, amit az írók gondoltak és
tapasztaltak nôfiguráik születésével kapcsolatban. Legfôbb erénye, hogy jól tudott hallgatni,
nem irányította a beszélgetést,
nem kérdezett intim részleteket,
mindenki annyit mondott el,
annyira ment mélyre, amennyire
akart. A beszélgetésekbôl –
amelyek megôrizték az élôbeszéd hangulatát – úgy tûnik, az
írók kedvvel válaszolgattak a kérdésekre. Persze voltak, akik nem
álltak vele szóba, voltak, akik hülyeségnek tartották a kérdésfelvetést, és volt, aki visszavonta az
interjút. De akik vállalták, szerették a beszélgetéseket.
Sz. Zs.

Scherter Judit
HÔSNÔK ÉS ÍRÓK
Magvetô Kiadó
288 oldal, 2990 Ft
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Keresztfinanszírozás és jövôkép
A könyvkiadásban keresztfinanszírozásnak
nevezzük, amikor értékes tartalmú, de lassan
megtérülô, kis példányszámban eladható vagy
veszteséges
mûvek
megjelentetését jól fogyó bestsellerek eredményébôl fedezi a kiadó. Ez járható útnak
tûnik például egy verseskötet
kiadásánál.
Ilyenkor akár kibôvíthetjük a könyvár-kalkulációnkat is egy „keresztfinanszírozási összeg” tétellel, ha
meghatározhatók az egymással kapcsolatban álló mûvek.
Maga az elv általánosabban is megfogalmazható a kisvállalati gazdálkodás jelenlegi feltételei mellett – gondolok a befektetést keresô tôke, a felvehetô hitel és az elérhetô támogatás hiányára. Keresztfinanszírozás az egyik könyvcsoportból
származó pénztöbbletek átcsoportosítása a jövô megalapozása, vagy nem profitot, de valamilyen hasznos értéket (kulturális unikum, szakmai hírnév, imázsépítés) elôállító irányba.
Vajon állami szintû keresztfinanszírozás-e a hirdetési média különadójából fizetni az állami feladatot ellátó meteorológiai szolgálat kiadásait? Formailag igen, csak ennek semmi értelme, elôremutató tartalma, új érték elôállítása nincs. A keresztfinanszírozásnak gazdasági célja, értelme van, közgazdasági fogalomként
tekintek rá, nem mint puszta pénzügyi átcsoportosításra.
A vállalati gazdaságtan divatos stratégiai gondolkodást segítô sémája a BCG (stratégiai-növekedési) mátrix. A Boston
Consulting Group által kidolgozott mátrix egy cég üzletágait,
termékeit, tevékenységeit, értékesítési eljárásait két szempont
szerint sorolja be: részben az elért piaci pozíció, részben a piac változásának irányában. A BCG mátrix a termékeket, tevékenységeket négy csoportra osztja, ezek a következôk:
– Sztárok (a kiadónak a piac által elismerten profiljába tartozó, jól fogyó, értékes mûvei)
– Kérdôjelek (például nálunk az e-book-piacra irányuló fejlesztések)
– Fejôstehenek (bestsellerek, nagy példányszámban eladható
mûvek, pénzforrások)
– Döglött kutyák (lásd a külföldrôl behozott albumokat, leárazott készletelemeket stb.)
A „kérdôjelekbôl” (ötletek, kutatási-, próbagyártási fázis) „sztárok”
lehetnek, vagy meghiúsult fejlesztések. A „sztárok” idôvel „fejôstehenekké” válhatnak. A „döglött kutyák” csoportba tartozó termékek és tevékenységek eredményt már nem hoznak, de még minimális casht termelnek, minél elôbb ki kell vezetni ôket a piacról.

34

A lényeg amire A BCG mátrix rámutat, olyan vezetôi stratégiai gondolkodásmód, amely a saját termékportfólió és a piac
ismerete alapján elôsegíti a vállalati humán és pénzügyi erôforrások tudatos áramoltatását, az eltartó tevékenységektôl a
jövôt megalapozó irányokba. Ez szerintem a hosszú távú értelmes keresztfinanszírozás lényege.
Vajon milyen stratégiai növekedési lehetôségek vannak a hazai könyvszakmában? Bár a digitális világ fokozatosan terjed,
a print még tartja magát, és hosszú távon is számolni kell vele. A papír alapú világ hazai egyesületeinek február végi konferenciáján az is kiderült, hogy közös együttmûködésre van
szükség az olvasás népszerûsítésére, a lap- és könyvpiacon
érezhetô vásárlóerô-csökkenés megállítására, az értékes tartalmak állam általi erôteljesebb támogatásának elérésére.
Nemcsak támogatásra van szükség: az adó és szabályozórendszer olyan átalakítására, amely a nettó befizetôi státuszt
nettó haszonélvezôvé változtatja.
Magyarországnak gazdasági növekedésre van szüksége, aminek tartós forrása a mûveltség emelése, nem csak az oktatáson belül, hanem minden irányban; ehhez pedig szakfolyóiratokra, szakkönyvekre, tankönyvekre, jó könyvekre stb. Az elmúlt tíz évben itt érték a legnagyobb csapások a szakmát, érdemes megnézni az egyes könyvágazatok címszámának és példányszámának alakulását a KSH adatgyûjtésébôl. (2. ábra)
Az említett Egy hajóban evezünk c. konferencia elôadói által
felvázolt gazdasági helyzetkép nem kedvezô.
A válság és a keresletcsökkenés hatására a papírgyárak és kereskedôk forgalma csökkent, amire az iparág résztvevôi erôteljes kapacitáskivonással, tôkeerôt növelô akvizíciókkal válaszoltak. Mindez elôrevetíti – a bizonytalanul magas forintárfolyamok mellett – a papírárak emelkedését. A válság elôtti években
létrehozott nyomdai kapacitástöbblet, a diktált minimálbéremelések, a rossz termékdíj szabályozás a mûveleti költségek
emelkedését okozzák csökkenô kibocsátás mellett. Ugyanakkor
az egységesen fellépô kiadói csoportok áralkui megpróbálják a
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(Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zkz003.html)

nyomdaárak emelését korlátozni. A hagyományos könyvkereskedelemben a magas logisztikai költségek, a túlméretezett üzletek árfolyamfüggô fenntartási költségei miatt 11 veszteséges
hónapot 1 nyereséges követ. A lapárusító standokon keresztüli
könyvárusítás a kezdeti felfutás után 2011-tôl csökkenô forgalmú. Nem vigasz a lapeladási példányszámok és forgalom csökkenése. A könyvszakma forgalma 2011 után 2012-ben is csökken. A könyvkiadókat a fizetôképes vásárlóerô csökkenésén kívül a terjesztôik bizonytalan, romló fizetési gyakorlata is sújtja,
amiben sajnos élen jár saját állami kultúrfinanszírozásunk (lásd
Márai-programok). A kiadók jelentôs összegekkel tartoznak a
nyomdáknak.
Feltehetjük a kérdést: ilyen környezetben vajon honnan teremthet egy független kiadó az általa értékesnek vélt könyvei
kiadásához megfelelô forrásokat, melyek azok a kapcsolódó
tevékenységek, amelyek a keresztfinanszírozásba donátorként bevonhatók? Néhány lehetôség:
– Szponzori és reklámbevételek szerzése. A válság következtében, és a jól teljesítô pénzügyi távközlési, IT-ágazatokra
kivetett szektorális különadók, a multiellenesség közvetlen
hatásaként a hirdetési bevételek mindenütt csökkennek,
igazán erre számítani jelentôs volumenben nem lehet.
– A külföldi könyvpiac bestsellereinek figyelése, gyors hazai
megjelentetése. Itt a hazai kiadók egymás versenytársaiként
lépnek fel, a jogok megszerzése egyre drágább lesz. Végül
is ha sok ilyen könyv jelenik meg egyszerre, magas példányszámban, annak az eredménye ugyanolyan leárazási hullám
lesz, mint amit az albumok piacán tapasztaltunk. A magas
forintárfolyam növeli a kiadásokat, továbbá komoly költségvonzatú marketingeszközöket is be kell vetni a vásárlók
meggyôzésére. Hasonló belsô verseny hajtja fel az ún. „celeb”- könyvek ráfordításait.
– Kiadói szolgáltatások, bérmunkák felvállalása. Szerzôk, vállalkozások, nonprofit szervezetek megbízásai.
– Hagyományostól eltérô értékesítô csatornák (webáruház, direkt értékesítés) bôvítése, az átlagos árrésnél alacsonyabb
árengedmények révén többletértékesítés elérése kedvezményes árakkal. Csak az a baj, hogy mind az elôfizetôk szerzése és kiszolgálása, mind webes ismertség elérése többletráfordításokkal jár.
Amint láttuk, a keresztfinanszírozás lehetôségei korlátozottak.
Véleményem szerint a nyomdák–kiadók–terjesztôi üzletláncok jelenlegi egymásra épült ágazati struktúrája a nyomtatott könyvek
iránti lecsökkent keresletre belsô összefüggései alapján nem tud
kínálatszûkítéssel válaszolni. A nagy területû, mára gazdaságtalanná vált plázabeli könyvesboltok, ahol kevés látogató lézeng,
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vagy a differenciálatlan bizományi rendszer, a nyomdák kényszerhelyzete kapacitásaik kihasználásában – végsô soron vásárlóerô
által nem igazolt túlkínálatot teremtenek, illetve tartanak fenn.
Ezt jelzik a kiadóknál felhalmozódó könyvkészletek és a leárazások, a mindhárom résztvevôre kiterjedô likviditási gondok.
Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a könyvszakmának gazdaságosabb strukturális átrendezôdése szükséges, amely a valódi
könyvkereslethez igazodik boltméretével és polcterületével,
nyomtatásban megjelenô alacsonyabb címszámával, a kiadók
számának csökkenésével, az ehhez elegendô nyomdai kapacitásokkal. (Meghagyva a kis példányszámban eladható mûveket a
digitális világnak és a POD-nak. Itt még a címszám bôvülhet is,
hiszen a cél az alkotások közzététele, az érdeklôdés felkeltése).
Ez a hosszú távú átrendezôdés csak tôkebevonással, a gazdaságtalan részek megszüntetésével, veszteségek vállalásával
mehet végbe – illetve jelenleg is ez történik.
Bódis Béla

Dr. Danima Damdindorj
AZ ÉLTETÔ ÉTKEK ARANY SZUTRÁJA
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.
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x úr a kh-ban
Ad Astra Kiadó
1061 Bp.,
Káldy Gyula u. 6., fszt. 3.
T: 445-1344 F: 445-1346
www.adastrakiado.hu
Scott Westerfeld:
BEHEMÓT
Egy ellopott hadihajó.
Egy titkos küldetés. Egy
világraszóló kaland.
A behemót a brit
tengerészet legádázabb teremtménye,
mely egy falással egész
hadihajókat tüntet el.
A darwinisták fel akarják használni a barkácsok ellen, még ha
ezért azt az árat is kell
fizetniük, hogy az Oszmán Birodalom is belép a háborúba. Deryn, a brit légierô fiúruhában szolgáló kadétja és Sándor, az álruhás osztrák-magyar trónörökös a Leviatán fedélzetén utaznak
Isztambul felé. A léghajó küldetését azonban katasztrófa fenyegeti, és a két fôhôs hamarosan idegen földön találja magát – magányosan, üldözôkkel a nyomukban. Sándornak és Derynnek
minden ügyességükre, ravaszságukra és szövetségesükre szükségük lesz, hogy megbirkózzanak a veszedelmekkel.
(X)
592 oldal, 3990 Ft
Hannu Rajaniemi:
FRAKTÁLHERCEG
Jean le Flambeur, a
Naprendszer legtehetségesebb mestertolvaja élete egyik legnehezebb munkájára készül. A Schrödingerdoboz, amelyet megpróbál feltörni, valószínûleg a szabadulását
rejti… vagy mégsem?
A helyzetet nem
könnyíti meg a nyakára küldött fejvadász
sem, az ûrhajóját pedig eleven falja fel egy
másik ellenség.
Eközben a Föld utolsó városában, ahol a
mesék tiltottak, a dzsinnek pedig valódiak, egy fiatal lány megpróbálja visszanyerni a családja jóindulatát: ez az egyszerû feladat azonban rendkívül hamar egy életveszélyes játszma közepébe sodorja. Hannu Rajaniemi a Kvantumtolvaj folytatásában
visszatér sziporkázóan ötletes univerzumába, ahol Jeant és Mielit ismét rendkívüli helyszínek, fontos válaszok és még nagyobb
horderejû kérdések várják.
(X)
356 oldal, 2990 Ft
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Ray Kurzweil:
A SZINGULARITÁS
KÜSZÖBÉN
A szingularitás korában intelligenciánk egyre inkább
nem biológiai alapokra kerül át, és billiószor hatékonyabb lesz, mint manapság. Új civilizáció hajnalán
járunk, amely lehetôvé teszi, hogy meghaladjuk biológiai korlátainkat és megsokszorozzuk kreativitásunkat. Ray Kurzweil, a
Google fejlesztési igazgatója évtizedek óta a technológia jövôben játszott
szerepének legnagyobb
tisztelettel övezett és legprovokatívabb vizsgálója. Régóta hirdeti, hogy a számítógépek hamarosan elérik a legmagasabb emberi intelligencia szintjét, A szingularitás küszöbén címû könyvében pedig szemlélteti a feltartóztathatatlan evolúciós folyamat következô lépését: az ember és a gép
összeolvadását, ahol az agyunkba ágyazott tudás- és képességbázis
az általunk létrehozott eszközök jóval nagyobb kapacitásával, sebességével és információmegosztó képességével ötvözôdik.
(X)
880 oldal, 4990 Ft

BBS-INFO Kiadó
1630 Bp., Pf. 21.
Tel.: 407-17-07
www.bbs.hu
Bártfai Barnabás:
WINDOWS 8 ZSEBKÖNYV
A Windows 8 jelentôs változást hozott a számítógép
használatát illetôen. Ami eddig húsz éve megszokott
volt, azt most leváltotta egy
teljesen új kezelésmód. Felejtsük el a Start menüt és a
minialkalmazásokat,
sok
esetben még az ablakgombokat is, helyettük viszont ismerjük meg a kezdôképernyôt, a csempéket és a speciális mozdulatokat. E könyv segítségével megismerheti a tisztelt olvasó a Windows 8
kezelését a legalapvetôbb tudnivalóktól kezdve, a rendszerhez tartozó
programok használatán át, a különbözô beállítási lehetôségekig. A közérthetô nyelvezet miatt bátran ajánljuk akár kezdôknek is, de hasznos
lehet azok számára is, akik a rendszer beállításaival, finomhangolásával
szeretnének foglalkozni. Mivel a könyv a Windows 8 alapvetô kezelési
lehetôségein túl tartalmazza a Windows alatti fájlkezelést, a Windows
alkalmazásokat, valamint a rendszer beállításait is, így akár az ECDL vizsgához való felkészülésben is hasznos segédeszköz lehet.
(X)
ISBN 978-963-9425-81-1
420 oldal, B/6, 1970 Ft
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Akadémiai Kiadó
1117 Bp., Prielle K. u. 19.
T: 464-8200
ak@akkrt.hu
www.akademiaikiado.hu

Kun Miklós:
OROSZORSZÁG VÁLASZÚTON
A korábban ismeretlen levéltári
forrásokra alapuló tényfeltáró nyomozás eredményeként a szerzô „a
hosszú XIX. század” fontos szereplôit állítja elénk: Oroszország és
a világ történetét befolyásoló cárok, útkeresô fônemesek, liberális
gondolkodók és titkosrendôrök izgalmas élettörténetét ismerhetjük
meg. Az 1917 utáni történelembôl merítô fejezetekben Kun Miklós
feltérképezi a szovjet korszak valóságát, a diktatúra természetrajzát
és mûködési mechanizmusát. E részek szereplôi múltjukkal szakító
értelmiségiek, egymással befôttesüvegbe zárt skorpióként küzdô
bolsevik politikusok, haláltáborokat üzemeltetô fôrendôrök – élet és
halál urai –, de a gulág áldozatai is. Sôt, részleteket olvashatunk
Sztálinnak és lányának a világon elôször megjelenô levelezésébôl. A
szerzô elénk állítja a szovjet nómenklatúra zárt világát, és olyan politikusokat, KGB-fônököket is megszólaltat, akiket életük legvégén
sikerült rávennie, hogy felfedjék féltve ôrzött titkaikat, a szovjet
rendszer valóságos történetét.
(X)
400 oldal, B/5, kemény papíros megjelenés, 3880 Ft
L. Balogh Béni:
KÜZDELEM ERDÉLYÉRT
E könyv a magyar-román viszonyt és az ehhez elválaszthatatlanul kapcsolódó kisebbségi kérdést vizsgálja az 1940.
augusztus 30-án kihirdetett
második bécsi döntés és a háborúból való 1944. augusztus
23-i román kiugrás közötti
idôszakban. Mûfaját tekintve
diplomáciatörténeti mû. A fô
hangsúly a kétoldalú viszony
alakulásán, a „hagyományosnak”számító politikai-diplomáciai aspektusok elemzésén van, a kisebbségi kérdést ennek
függvényében tárgyalja.
A kötet nemcsak a téma kutatóinak, hanem az Erdély sorsa iránt
érdeklôdô szélesebb olvasóközönségnek is jó szívvel ajánlható. A
második bécsi döntésnek és az ezt követô négy évnek ugyanis napjainkig ható következményei vannak, és mind a magyar, mind a román köztudatban elevenen él az emléke. A magyar és a román levéltárak anyagai, a diplomáciai okmánytárak, a szakirodalom, a sajtó, valamint a korabeli szereplôk visszaemlékezései alapján megírt
mû ezért a mára nézve is sok tanulsággal szolgál. Egyben segít eligazodni a 20. századi magyar–román viszony bonyolult szövevényében, ugyanakkor hiteles képet fest az Erdély birtoklásáért folytatott küzdelem egyik legizgalmasabb, sorsdöntô idôszakáról.
(X)
336 oldal, A/5, kartonált, 3400 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
Redô Ferenc:
AZ ELSÔ ÖTVEN ÉV
Redô Ferenc festômûvész, az Aba-Novák-iskola tanítványa csak
élete delén térhetett
vissza gyermekkori álmához, a mûvészethez. Fiatalemberként
élte át a munkaszolgálat, a háború éveit,
majd bekapcsolódott az újjáépülô ország mûvészeti életének
megszervezésébe. Számos viszontagság és csalódás után sikerült
elérnie, hogy minden idejét az alkotásnak szentelhesse, feleségével, Vörös Rozáliával gobelinmûvészként érték el legnagyobb sikereiket. Életútjának elbeszélésére a gyermekeihez írott leveleket
választotta formául, de csak az elsô ötven évét tartotta érdemesnek megörökítésre, a többit – úgy mondotta – a munkái ôrzik az
utókor számára.
(X)
B/5, 236 oldal, 56 színes illusztrációval, papírtábla,
ISBN 978-963-506-892-0, 4200 Ft
Hadas Miklós–Zeke Gyula:
EGY FÖLÖSLEGES EMBER
Beszélgetések
Vázsonyi Vilmossal
2. kiadás
Vázsonyi Vilmos (1935–
2008) a múlt századforduló
méltatlanul elfeledett demokrata politikusa, Vázsonyi Vilmos unokája, s az
1944-ben Dachauba hurcolt
Vázsonyi János fia. 1956ban menekült Nyugatra, s
noha öt nyelven is kitûnôen
beszélt, s a mûvészetek és a
társadalomtudomány számos területén halmozott
magába káprázatos tudást, sosem érdekelte a karrierépítés. A hagyományos idôbôl és normákból konokul kiforduló, oblomovi és
Rezeda Kázmér-i módon céltalan, ám ugyanakkor minden rezdülésével a mûvészetekre és a nôkre összpontosító, örömelvû élete
szinte felszólítás volt az író-szociológus szerzôpáros számára, hogy
ne engedjék át alakját az elmúlásnak. A kötet afféle önéletmondás,
százórányi interjúból készült, 19. és 20. századi családtörténet, magyar zsidó sorstörténet, egy emigráns Don Juan története, de a modern kori Magyarország és Európa hanyatlástörténete is egyben.
(X)
B/5, 416 oldal + 48 oldal kép, kartonált,
ISBN 978-963-506-875-3, 3200 Ft
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Galenus Kiadó
1146 Budapest, Dózsa György út 19.
telefon: (06-1) 467-8060
galenus@galenus.hu
www.galenus.hu
Dr. Czeizel Endre:
A MAGYAR KÖLTÔGÉNIUSZOK SORSA
Költôk, tehetségek, géniuszok.
Erre születni kell.
Megjelent a 2000-ben publikált
nagy sikerû könyv új, bôvített
kiadása!
A tehetség a szülôi gének szerencsés kombinációjától, a véletlentôl függ. Ezzel szemben a modern
genetika azt vallja, hogy az adottságból képességgé válás folyamata
tudatosan befolyásolható, tehát a talentum már nem szerencse, hanem emberi kvalitás és a társadalmi lehetôségek függvénye. A költôgéniuszság egyik fontos feltétele a kivételes kreativitás, mivel géniusz
csak az lehet, aki képes megteremteni saját költôi világát.
– Weöres Sándor igazi csodagyerek volt?
– Csokonai Vitéz Mihály átlagon felüli képességû volt?
– Madách Imre igazi nyelvtehetség volt?
A válaszokat megtudhatja a könyvbôl…
(X)
Kemény fedeles, 166x236 mm, 542 oldalas, cérnafûzött, jelzôszalaggal,
védôborítóval ellátott, illusztrált könyv. Ára: 5490 Ft
A könyvet keresse a nagyobb könyvesboltokban, vagy rendelje meg a kiadótól.
További kiadványainkról a honlapunkon olvashat!

Scolar Kiadó
1016 Bp., Naphegy tér 8.
T: 06-1-466-7648
scolar@scolar.hu
www.scolar.hu
David Grossman:
A VILÁG VÉGÉRE
A Nobel-díj-várományos izraeli író
nagyregénye mirôl szól másról, mint az
élet nagy kérdéseirôl, szerelemrôl, családról, barátságról, háborúról.
Ora asszony Ofer fia leszerelését ünnepelhetné, de élete összeomlott – Ofer ugyanis önként visszamegy a frontra, hogy részt vegyen egy nagyszabású hadmûveletben. A nemrég elvált
Ora képtelen otthon ülni és várni, mikor kopogtatnak be hozzá a tragikus
hírrel, ezért elhatározza, hogy elrejtôzik a galileai hegyekben. Útitársnak
régi barátját és volt szerelmét viszi magával. Ora neki mesél tönkrement
házasságáról, és az anyaság szépséges terheirôl. „A magánéletet átgondoltan, óvatosan és finoman szövi bele a történelem kárpitjába. Az érzelmi erô lélegzetelállító panorámáját alkotja meg, történetszövése mesteri,
karakterei élôk, a részletek hitelesek.” (The New York Times). Grossman,
akinek tulajdon fia is elesett a 2006-os izraeli-libanoni háborúban, a szíve
legmélyébôl írta meg ezt a kíméletlenül háborúellenes regényt.
Az író a Budapesti Könyvfesztivál kiemelt vendége, ott találkozhat
vele személyesen.
(X)
608 oldal, 3990 Ft
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Stefano Benni:
GYORSLÁBÚ ACHILLE
A mai Olaszország egyik legkeresettebb és legnépszerûbb
írójának könyve elôször magyarul! Ráadásul a szerzô a
díszvendég
Olaszország
„sztárjaként” mutatja be
könyvét a Könyvfesztiválon!
Ulisse szerkesztôként fordított életet él, éjjel kéziratokat
olvas, nappal alszik, ezáltal kissé szürreálisan mozog irodalom és valóság, álom és ébrenlét között. Fôleg azután, hogy
egy nap felkeresi a titokzatos
Achille. Ulisse barátságot köt a
zárkózott, különös férfival. Miközben Achille újra nyitottá teszi barátját, Ulissét az ôt körbevevô világra és a benne megragadó apró boldogságokra, Achille barátja
életén keresztül, annak megírásával válik részévé egy pillanatra a tôle elzárt egészséges emberek világának.
A szereplôk lelki élete és az ôket körülvevô világ realitásai, társadalmi ellentmondásai épp úgy jelen vannak ebben a szürreális bolyongásban, mint ahogy az irónia, sôt önirónia is e különös élet kritikájában.
(X)
296 oldal, 2950 Ft
Ungvári Tamás:
A TRAGIKUMRÓL
A szerzôvel folytathatjuk irodalomtörténeti bolyongásainkat ezúttal az irodalom talán legfeszültebb s a teljességet leginkább visszaadni kívánó mûfajának, a tragédiának a lényegét feszegeti legújabb mestermûvében.
Az ókortól a reneszánszon
át a modern korig fejti fel a
tragédia mûfajának lényegét, miközben a tôle megszokott virtuóz eszmefuttatások, bravúros meglátások
páratlan módon közvetítik a
legérdekesebb irodalmi és eszmetörténeti ismereteket.
A dráma – s különösen a tragédia – a bomló harmóniák világa, a
lázadásé, forrongásé és talán magáé a forrponté. Mi lehet hát az
oka, hogy míg a régi tragédia örökké él, a mai sorvad és elhal? Elpusztult volna a tragédia? Vagy átalakult a mûfaj? Ungvári a tudós
kíváncsiságától hajtva szegôdik az eltûnt tragédia nyomába. A kérdéseket régi tragédiákból olvassa ki, mai mûveken vizsgáztatja. S
nem nyugszik, míg meg nem leli a választ: mi változott a modern
századokban, mi volt az az erô, mely a mûfajt válságba sodorta, és
mi az, ami föltámaszthatja ismét?
Szórakoztató irodalomtörténet az olvasóknak, de az íróknak, leendô íróknak, színházi szakembereknek szinte kötelezô olvasmány.
(X)
192+16 oldal képmelléklet, 3750 Ft
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SpringMed Kiadó
Postacím: 1519 Bp.Pf.314.
T.: (06 1) 279 0527
info@springmed.hu
Webáruház: www.springmed.hu,
www.orvosikonyvek.hu
Bolt: SpringMed Könyvsarok, 1117
Bp., Fehérvári út 12. – Rendelôintézet
Dr. Fövényi József –
Gyurcsáné Kondrát Ilona:
CUKORBETEGEK
NAGY DIÉTÁSKÖNYVE
5. kiadás
A cukorbetegség, ezen belül a 2-es típusú diabétesz hazánkban közel
1 millió embert érint. Alapelvként elmondható, hogy a 2-es típusú diabétesz leggyakrabban az elhízás talaján, annak következményeként
alakul ki, ezért a kezelésében is alapvetô a következetes kalória- és
szénhidrátbevitel-csökkentés és a rendszeres mozgás. A megfelelô
életvitel az esetek egy részében – fôként a betegség korai stádiumában – olyan mértékû javulást okozhat, hogy a tablettás, vagy akár az
inzulinos kezelés is hosszabb idôn keresztül elkerülhetôvé válik!
A diabetológus-dietetikus szerzôpáros több évtizede foglalkozik
cukorbetegekkel. Tapasztalataikat, a diétázással kapcsolatos ismereteiket több mint 1oo magyaros és reform módon elkészített receptet, tápanyagtáblázatot és a cukorbetegeknek szánt, egyéb fontos tudnivalókat – mint például a cukorbetegség tünetei; a diabéteszhez társuló megbetegedések, diéta és inzulinkezelés – találhat
e könyvben az Olvasó.
(X)
3480 Ft
Dr.Winkler Gábor –
Gézsi Andrásné – Baranyi Éva:
GASZTRONÓMIAI
VILÁGKALAUZ
– egészségeseknek, lisztérzékenyeknek,
cukorbetegeknek és fogyni vágyóknak
Gasztronómiai kalauz egészségeseknek, lisztérzékenyeknek, cukorbetegeknek és fogyni vágyóknak.
Elsô olvasásra tán meghökkentô
cím. De valóban az-e?
A könyv szerzôi a magyar és más
népek gasztronómiájával, jellegzetes ételeikkel és a fogyasztásukkal
kapcsolatos szokásokkal és hagyományokkal ismertetik meg az Olvasót. Képzeletbeli kulturális-kulináris kalandozásukat kiterjesztik a
konyhamûvészetként kiemeltnek tekintett francia, olasz, spanyol,
arab, kínai konyha mellett a kevésbé ismertekre is, igyekezvén minél színesebb képet nyújtani róluk.
A dietetikus társszerzô pedig maga is elkészítette az ételek különféle
variációit és megjelölte a helyettesítési lehetôségeket az energiatartalomban vagy összetételben, és a receptleírásoknál tömör tanácsokkal
látta el a fogyókúrázókat, a cukorbetegeket és a lisztérzékenyeket.
A szerzôk célja, hogy felkeltsék az érdeklôdést a különbözô népek
konyhája iránt, és rávilágítsanak, hogy az étrendi elôírások betartására szorulóknak sem kell kimaradniuk az étkezés örömeibôl!
(X)
4900 Ft

www.könyvhét.hu

Trivium Kiadó
1112 Bp., Menyecske u. 3. 10/59.
T: (1) 248-1263
konyvek@triviumkiado.hu
www.triviumkiado.hu
Brian Tracy:
BESZÉLJ GYÔZTESKÉNT!
Hogyan gyôzzük meg hallgatóságunkat bármely helyzetben?
Brian Tracy a világ egyik legkiválóbb
motivációs trénere. Számos sikerkönyv szerzôje, melyeket 42 nyelven
a világ 60 országában használnak. Személyes és karrier-tanácsadóként több mint ezer nagyvállalatnak nyújtott segítséget és több mint
kétmillió embert oktatott személyesen.
A siker elengedhetetlen tartozéka, hogy meg tudjunk szólalni több
ember elôtt.
Ha Ön fél egy prezentáció megtartásától, vagy fejleszteni akarja
meglévô tudását, akkor Önnek ajánljuk ezt a könyvet. A szerzô bevezet minket a sikeres tárgyalások világába, megosztja szónoki tapasztalatait, elárulja kulisszatitkait. Ötletei bizonyítottak, gyakorlatiasak és gyors hatásúak. Olyanok, melyeket mi is sikerrel alkalmazhatunk.
Jó hír: A beszédkészség tanulható! „Aki ma elragadóan beszél, az
egykor talán csôdtömeg volt.”
Tracy tanácsai segítségével a legfôbb akadályt, magunkat tudjuk
legyôzni és kételyeinktôl, félelmeinktôl szabadulhatunk meg. A csiszolt szónoki képesség intelligenciánkról is meggyôzi környezetünket, és gyorsabb elômenetelt biztosít, hogy jobb eredményeket érjünk el életünk és karrierünk során.
(X)
135 x 200 mm, Fûzve, 184 oldal, 2690 Ft
Brian Tracy:
AZ ELADÁS PSZICHOLÓGIÁJA
Hogyan értékesíthetsz többet,
könnyebben és gyorsabban
Ez a könyv minden idôk legnagyobb
példányszámban eladott, nemzetközi
sikert aratott értékesítési oktatóanyaga. Elsô megjelenése óta tizenhat
nyelvre fordították le és huszonnégy
országban használják. A szerzô Amerika elsô számú motivációs trénere,
aki több mint ötszázezer embert oktatott ezzel az anyaggal világszerte,
több ezer vállalatnál, gyakorlatilag minden területen.
Olyan remek stratégiákat és technikákat mutat be, melyek révén
rövid idôn belül növelhetô a forgalom, gyorsabbá és hatékonyabbá
tehetô az értékesítés. Kézhez kapjuk az értékesítés tízparancsolatát,
amely az élet bármely területén kitûnôen alkalmazható.
A siker kulcsa: „Ha azt teszik újra és újra, amit más sikeres emberek tesznek, a világon semmi sem állíthatja meg önöket abban,
hogy elérjék ugyanazt, amit ôk.”
A könyvben szereplô kipróbált és bizonyított módszereket a legjobban fizetett értékesítôk használják világszerte minden ágazatban.
Önök elôtt is ott a lehetôség! Éljenek vele!
(X)
135 x 200 mm, Fûzve, 272 oldal, 2990 Ft
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Typotex Kiadó
www.typotex.hu
facebook.com/typotexkiado

Janusz Leon Wisniewski:
INTIM
RELATIVITÁSELMÉLET

Martos Gábor:
MÛKERESKEDELEM
Egy cápa ára
A mû: egy négy és fél méteres
tigriscápa, egy ezerliteres akvárium megtöltve ötszázalékos
formaldehides vízzel, és egy
cím: A halál fizikai lehetetlensége egy élô tudatában.
A szereplôk: ismeretlen
ausztrál halászok, Damien Hirst
mint mûvész, Charles Saatchi és Larry Gagosian mûkereskedô, Steven Cohen mûgyûjtô, valamint háromszázezer látogató a londoni Ifjú Brit Mûvészek kiállításán – majd még sokan, nagyon sokan a berlini, New York-i kiállításokon.
A mû története röviden: 1991. cápavásárlás 6000 £-ért, Hirst a halászoktól (Saatchi pénzén); 1991. mûtárgyvásárlás mûkereskedelmi céllal 50 000 £-ért, Saatchi megveszi Hirsttôl. Majd a számos kiállítást követôen, 2004-ben, immár Amerikában, Gagosian közvetítésével Cohen vásárolja meg 12 millió dollárért (azaz 6.25 millió £-ért). És ô?
Mennyiért adja tovább? Nem, ô nem adja el, és ez újra meglepô fordulat. Ô elajándékozza a New York-i Metropolitan Museum of Artnak.
Mûvészek, mûkereskedôk és mûgyûjtôk, galériák, árverések és hírverések, és pénzek, nagyon nagy pénzek. Ez a mûkereskedelem. Errôl szól a könyv, amelyben nemcsak a nagyvilág mûkereskedelmét,
hanem a magyart is megismerhetjük.
(X)
232 oldal, B/5, 3400 Ft

Néha úgy érezzük, hogy mindent tudunk valakirôl, akivel
véletlenül találkoztunk. Azt
hisszük, elég figyelmes szemmel megnézni, és megismerhetjük a titkait, a félelmeit, a
vágyait. De a róla szóló igazság pillantásunktól távol, a
négy fal magányában, a késô
este csöndjében rejtôzik.
Nem kell bonyolult cselekményeket kiagyalni és egymáshoz illeszteni. Elég meghallgatni, megfigyelni, elámulni, meghatódni, elgondolkodni, vagy
csak egyszerûen elhinni borzadva. Minden történet, amit ebben a
könyvben leírtam, igaz történet.
Az emberi lélek legintimebb mélységeirôl szólnak e történetek, az érzô emberrôl, s egyszerre meglepô kapcsolatok tárulnak fel a biológia,
a vegyészet és a pszichológia között. Mennyire kell a házassághoz a
nitrogén-oxid? Mitôl érez megkönnyebbülést a férfi az elsô szerelmi
vallomása után? Milyen hatással van a T4-limfocita a szerelemre?
Janusz Leon Wisniewski lengyel származású bestseller író, aki halászember, számítástechnika-professzor és vegyész, most ezen
összefüggésekre is magyarázatot ad nekünk, a tudomány megfoghatatlan kódjait a posztmodern irodalom nyelvére fordítva.
(X)
124 oldal, B/5, 2500 Ft

Orosz István:
VÁLOGATOTT SEJTÉSEK (A
TOJÁS VOLT ELÔBB)
21 mûvészettörténeti esszé olyan
jelenségekrôl, melyek a szerzôt
grafikusmûvészként is évtizedek
óta foglalkoztatják (kettôs jelentésû képek, lehetetlen tárgyak,
anamorfózisok). Csak néhány
név a sok közül, akikrôl olvashatunk: Dürer, Brunelleschi, Escher,
Holbein, Dalí.
„Válogatott sejtések – ezt meg
kéne magyaráznom. Kezdjük azzal, hogy úriember biztosra nem
fogad. Ha tudok valamit, az korántsem izgat annyira, mint ha csak
gyanítom. A kétségek érdekelnek, a félreértés lehetôsége, ami
tudvalevô, minden mûvészetek legfôbb éltetôje. Meg persze a bizonytalanságból fakadó kérdések és a feltételezések nyomán születô válaszok. Bogarak a fülbe. Gyakran éreztem, hogy kész egy
kép, de a képkészítés valahogy mégsem akar véget érni (na jó, a
fordítottja is elô szokott fordulni), a legtöbb szöveg ilyenkor készült. Egymás margináliái, de már magam sem tudom, melyik melyiké: azért írtam-e valamit, hogy egy képet megokoljak, vagy
azért rajzoltam-e, hogy egy szöveget értelmezzek? De vajon kell-e
dönteni? Hisz voltaképp mind egy.”
(X)
252 oldal, B/5, 3900 Ft
Webshop ár: 2925 Ft
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Armand Puig i Tàrrech:
GAUDÍ ÉS A SAGRADA
FAMÍLIA
A Sagrada Família érzékennyé
tesz, felemel, szakralitás árad
belôle. Ugyanakkor igen emberi
közeg is, az érzékelhetô szereteté, amely megérteti velünk Isten
Fia megtestesülésének nagyságát. Gaudí nem érzeteket kelt,
hanem újrateremti a természetet és az embert, hívô lélek, aki
kôbe mintázza az evangéliumot.
Egy ég felé emelkedô, és karjait anyaként mindenki felé kitáró épületben nem lehet semmi felesleges vagy nehézkes.
Gaudí fô mûve, a ma már bazilikává szentelt Sagrada Família Spanyolország leglátogatottabb turisztikai látványossága máig befejezetlen építészeti csoda. „Az ügyfelemnek nem sietôs” – viccelôdött
Gaudí, és valóban, az optimista tervek szerint Gaudí halálának centenáriumára, 2026-ra készül el. Gaudí életének utolsó évtizedeiben
minden kreatív energiáját ennek a munkának szentelte, szakrális,
organikus és mesebeli álma a jövô temploma, amelyben „az anyag
tisztán, a maga asztrális görbületében tárulkozik majd ki, s ekkor a
világ végre megsejtheti a Paradicsom alakzatát.” Gaudí nem primer
érzelmeket kelt, hanem újrateremti a természet, az ember,a hívô lélek viszonyát, kôbe mintázza az evangéliumot. Gaudí nem pusztán
egy óriási templomot tervezett, hanem „a béke látomását”.
(X)
208 oldal, B/5, 3900 Ft

www.könyvhét.hu

szó szavak

A rejtett hÔs meg a szomorúság,
a lázadás és elszakadási kísérletek
Krasznahorkai László enyhült apokalipszise
„El kell innen menni, mert ez
nem az a hely, ahol lenni lehet,
és ahol maradni érdemes, mert
ez az a hely, ahonnan elviselhetetlen, kibírhatatlan, hideg, szomorú, kietlen és halálos súlya
miatt menekülni kell, fogni a
bôröndöt, mindenekelôtt a bôröndöt, két bôrönd éppen elég,
abba berakni mindent, és rákattintani a zárakat, hogy aztán rohanás a suszterekhez, és talpalás és talpalás, és megint csak
talpalás, mert bakancsok kellenek…” – így kezdôdik Krasznahorkai László új könyve, a Megy
a világ elôre. Három részre osztódik a könyv, amelynek „Ô” a
hôse, aki természetesen nem
azonos a szerzôvel. Igaz, Krasznahorkai életének kevés olyan,
leginkább privát mozzanata van
– ahogyan ô maga állítja –, ami
valamilyen módon nem sodródik bele a mûveibe. A mostani,
beszédekre, elbeszélésekre és
elköszönésre tagozódó könyvvel azonban más a helyzet.
– Ebben kezdettôl fogva alapvetôen a beszédek izgattak engem – mondja a szerzô –, amelyeknek egy része már régebben
megjelent alkalmi szövegként.
De soha nem vállaltam volna el
ezek megírását, ha nem lett volna olyan tervem velük, hogy
egyszer majd beszédekként kiadom ôket. Ezekbôl egyre inkább körvonalazódott számomra egy személy, aki – nagyon
szeretném ezt hangsúlyozni –
nem azonos velem. Lehetne
azonos, miért ne, de „Ô” rejtett
hôs, noha én vagyok az írója.

A káosz az úr
A Beszél címû rész „Ô” kilenc
beszédét tartalmazza, amelyek
filozófiai, lírikus esszék. A cikkünk elején idézett például a
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Bolyongás állva címet viseli, és
olvastán kiderül, hogy a cím
nem puszta stilisztikai gondolatalakzat, az egymást kizáró fogalmakat szoros egységbe kapcsoló oximoron, hanem a történet paradoxona. Íme a befejezô
sorok: „ha évszázadosnak tetszô vándorlásai alatt örökösen
lehorgasztott fejét egyszer felveti… azt kellett volna lássa,
hogy még mindig ott áll, két bôrönd van a kezében, a lábán
mesterien talpalt bakancs, és
úgy oda van horgonyozva ahhoz a talpalatnyi földhöz, amin
áll, hogy még reménye sincs arra, hogy valaha is elmozdulhat
onnan, mert… az a pont az otthona, pont oda született, és ott
is kell egyszer majd meghalnia,

otthon kell majd, otthon, ahol
minden hideg és szomorú.”
Rímel erre, amit lázálomszerû
helyzeteket idézô írásai kapcsán
feltett kérdésemre arról mondott, hogy mennyire meghatározza az írásmódot, a szövegben
megjelenített rejtett eredetû
szorongásokat, hogy alkotójuk
hol szocializálódott, még akkor
is, ha élete jelentôs részét más
kultúrákban pergette le. Krasznahorkai László ugyanis évtizedek óta hol Németországban,
hol itthon él, de hosszabb-rövidebb idôt töltött az Amerikai
Egyesült Államokban, Angliában, Franciaországban, Görögországban, Hollandiában, Olaszországban, Spanyolországban,
keleten pedig Kínában és Japán-

ban. Mégis úgy gondolja: „Sorsdöntô, hogy az ember hol született, hol nevelkedett, hol kapta
az elsô olyan impulzusokat,
amelyek szinte reflexszerûen kialakítják a világhoz való viszonyát. Ettôl nem is lehet természetesen megszabadulni, még
szántszándékkal sem. Maximum
együtt lehet vele élni, esetleg sikerül tudatosítani, hogy melyek
ezek a reflexei, de ellenükre élni
nagyon nehéz.”
Susan Sontag az apokalipszis
Gogolt és Melville-t idézô magyar mesterének nevezte Krasznahorkait, az író mostani könyvébe azonban csehovi és kafkai
elemek is vegyülnek. Az egyik
rövid beszéd hôsének konkrét
történelmi események és konkrét személyes élmények hatására hirtelen ôrült gondolata támad: megpróbál elébe vágni a
mozgó Földnek, és azt taglalja,
hogy mit jelent számára ez a kifejezés és ez a tett: elindulni és
lehagyni a bolygónkat.
A leghosszabb, már-már regényszerû darabja az elsô résznek a Samuel Beckettnek ajánlott A Théseus-általános címû
írás. Egy kisembert meghív egy
titkos egyesület, hogy tartson
nekik elôadást bármirôl, amirôl
szeretne. A felkért mûvésznek
már akkor gyanús kezd lenni a
történet, amikor még maga kereshet témát beszédjének. A
szomorúságra esik a választása.
Másodszor már megmondják,
hogy a lázadásról értekezzen. A
szikrázó fényû csilláros teremben ugyanaz a jól öltözött, rezzenéstelen hallgatóság ül. A
második beszéd után azonban
nem engedik haza az elôadót.
Igaz, luxus körülmények között,
mégis fogva tartják, mint afféle
szellemi rabszolgát. A harmadik
elôadása elôtt jelzi, ez lesz az
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szó szavak
utolsó felszólalása. A birtoklási
vágy a beszéd tárgya. Ekkor derül ki, hogy milyen az a külsô világ, amelybôl az elôadó érkezett. Lényegében már nincsenek
törvények benne. A káosz az úr.
A meghívott elôadó irodalomkritikát is ad: „Nem viseljük el,
hogy az irodalom… gyökeresen
hazug, nekünk már annyira kéne
ez az összefoglaló értelem…”

Elerôtlenedtek
a szavak
A morál kerül középpontba a
Legkésôbb Torinóban címû
esszében, amely a Friedrich
Nietzsche megôrüléséhez vezetô
utcai jelenetet idézi meg, amikor
a filozófus sírva öleli át a kocsis
ütlegelte ló nyakát. (Ennek alapján Tarr Béla forgatott filmet A
torinói ló címmel.) Nietzsche
szavaival – „élni és igazságtalannak lenni ugyanaz”, Thomas
Mann szerint azonban tévedés
az életet és a morált egymás ellenértékeiként tárgyalni. Krasznahorkai László úgy értelmezi
Thomas Mannt, hogy moralitás
nélkül elképzelhetetlen az ember élete, minden mozdulatunk
és minden mozdulatlan állapotunk a morálnak van alávetve, s
ha ellene szegülünk, azzal a létét
azonnal elismerjük. Már maga a
rossz is morális kategória.
– Itt adódik az egyetlen lehetôségem – folytatja a kötet szerzôje –, hogy eltávolodjam a manni
logikától, nagyrészt Kertész Imre
hatására, aki fölháborító zsenialitással gondol a morál nélküli
bûnre. Olyasmit vezet be a Sorstalanság révén a gondolkodásba, amit, különösen a holokauszttal kapcsolatban, elôtte
senki nem mert még csak szóbahozni se. Nevezetesen, hogy a
bûnnek van egy olyan foka, ahol
a két morális kategória, a jó, a
rossz egyszerûen megszûnik. A
Kertész Imre-i és a Thomas
Mann-i gondolatmenet ezen a
ponton üt el élesen egymástól.
Persze a szervezett bûnnek, a hivatali rendtartás szerint levezetett bûnnek ez a fokozhatatlan
ténye, ami a holokauszt, még a
leghideglelôsebb értelemben is
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elképzelhetetlen volt Thomas
Mann második világháború elôtti korszakában, amikorról a tôle
vett idézet származik.
Kertész Imre beszélgetésünk
másik pontján is szóba került. A
kötet címadó beszédében
ugyanis azt mondja „Ô”, a régit felváltó új világról szólva,
hogy „…uramisten, milyen régi
is a nyelvem, amin most beszélni tudhatnék, milyen istentelenül régi, ahogy fûzöm, ahogy
csûröm-csavarom, ahogy húzom-vonom elôre, ahogy nyaggatom és haladok az egyik régibbnél régibb szóból fûzve a
másikat, milyen haszontalan,
milyen tehetetlen, milyen otromba is a nyelv, ami az enyém,
és hogy milyen gyönyörû is volt,
milyen ragyogó, milyen hajlékony és milyen találó és megrendítô, ami mostanra az értelmét, az erejét, a tágasságát és a
pontosságát mind maradéktalanul elvesztette…” Ezek a
gondolatok a Sorstalanság írójának véleményét hívják elô az
emlékezetbôl, aki állítja, hogy a
holokauszt után nem lehet a
borzalom megtörténte elôtti
nyelven írni. A nyelv ilyen jellegû „tehetetlenségével” kapcsolatos aggodalmáról mondja
Krasznahorkai László, hogy hasonló Kertész Imrének a szavak
kiüresedését érzô félelméhez:
– Csak amit átéltünk, az különbözô. Ôt a holokauszt idején
meg akarták ölni, én pedig elmentem a boszniai háborúba,
ahol közvetlenül nem akartak
személy szerint engem megölni,
de ismertem azokat, akiket viszont igen. A háború utolsó idôszakában ott olyasmit láttam,
amirôl nem tudok még most
sem beszélni, írni meg végképp
nem, és valószínûleg nem is fogok tudni, és nem is fogok akarni. Ez köt össze legerôsebben
Kertész Imrével, az ô a nyelvvel
és a szavak kifejezôerejével kapcsolatos nézeteivel. Mindig eljutunk oda, amikor nagyon komoly mondanivalónk van, vagyis
amikor az élményt a szavaknak
valamilyen módon föl kéne támasztania, újra kellene teremtenie egy másféle közegben, hogy
a nyelvvel egy bizonyos határ

után egyszerûen már nem boldogulunk jól. Keserû érzés támad az emberben; erôtlennek
érzi a szavakat. A borzalmat, a
beteljesülhetetlenséget, a gondolat elhanyagoltságából eredô
romlást, a trehányságból eredô
állandó vereséget csak körülírni
lehet. Igaz, hogy mindketten
úgy gondoljuk, azt hiszem, Kertész Imre is és én is, hogy talán
mi, a személyek vagyunk képtelenek arra, hogy megtalálják a
megfelelô megoldást, a szavak
megfelelô kombinációját a kifejezésre. Ez mindig benne van a
pakliban, és ez volna a jobbik
eset, mert akkor nem a szavak
korlátolt érvényességérôl vagy
jelentésük behatároltságáról kellene beszélni, hanem a saját
képtelenségünkrôl.
A szavak korlátozott lehetôségérôl szólva Krasznahorkai
László egy irodalmi anekdotát is
felidézett, miszerint amikor egy
fiatal író az iránt tudakozódott
Maupassant-nál, hogy miként
válhatna jeles alkotóvá, azt a
választ kapta, hogy ha kinéz az
ablakon, lát ott egy magányosan álló fát; írjon róla regényt.
Ha a fiatalember elég okos volt,
fölfogta, hogy lehetetlent kér
tôle a nagynevû és nagy tudású
pályatárs.

Ördögi kör
A kötet második részében az elmúlt másfél évben született elbeszélések egyikében egy
szinkrontolmács hirtelen az ôt
egész életében mûködtetô
alapkérdésnél találja magát, a
másikban a velencei tanács tagjai levélben tudatják Palma il
Vecchióval, hogy tökéletesen
tisztában vannak vele, mit keres
a jobbára nôket ábrázoló festészetével. A következô egy elmegyógyintézet kezeltjérôl szól,
aki felfedez Gagarin életében
valamit, és ez után kezd nyomozni, majd egy huzatos aluljáróban motyogó utcai filozófussal találkozunk, aki az akadályról elmélkedik. A példaként felhozottak mellett a többi novella végkifejlete vagy közege tragikus, hagymázos álomba illô.
Pedig szerzôjük szerint a sokak

által neki tulajdonított apokaliptikus világszemlélet kicsit elnyugodott, már nem olyan heves,
hogy azonnal égô fáklyával rohanna az utcára. Inkább kisétál
a tópartra, eközben persze
ugyanazzal a ténnyel szembesül: tönkretesszük a világunkat,
holott erre nem kényszerít bennünket semmi.
– Ez a rendkívül ördögi az
egész emberi történetben a számomra – teszi hozzá. – Ezért föltételeztem mindig egy tôlünk
függetlenül, de csak általunk
megjelenô Rosszat. Olyan folyamatot veszek észre állandóan a
történetek mögött, amelyek
mindig ugyanarra a rugóra járnak. Elindul valami az elrombolódás felé, és nincsen ésszerû
érv, amely megállítsa. Ha már
egyszer elindult, mint a lejtôn a
görgeteg, egyszerûen föltartóztathatatlan. Ha a világra, az emberi környezetet is magában
foglaló, de annál sokkal nagyobb univerzumra is gondolunk, akkor föltétlenül látnunk
kell az alakulásnak számunkra
idôben elgondolva végtelen folyamatát. Van egy állandó erô,
amit én csak állandó erônek tudok nevezni, ami valami miatt
nem hagyja békén, szüntelenül
újraépíti és lerombolja a folyamatokat. A leginkább még arra
hajlanék, ha nem volnék ember,
hogy ez nem feltételez egyfajta
észszerûséget, hanem mindössze a puszta mozgás teszi.
Mátraházi Zsuzsa
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43

A SANTOS KIADÓ AJÁNLJA
KATALINKA SZÁLLJ EL
Illusztrálta: Radvány Zsuzsa
Leporelló, 620 Ft

Mentovics Éva
NYUSZIKÁK
Illusztrálta: Eszes Hajnal
Leporelló, 620 Ft

SÜSS FEL NAP
Illusztrálta: Radvány Zsuzsa
Leporelló, 620 Ft

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

Kôszeghy Elemér
Magyarországi
ötvösjegyek a
középkortól 1867-ig

Merkzeichen der
Goldschmiede
Ungarns vom
Mittelalter bis 1867
2. reprint kiadás
Kiss József Könyvkiadó,
464 oldal, 8479 Ft
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interjú

A szicíliai maffia gyerekszemmel
A közelmúltban jelent meg Silvana Gandolfi Rám lôttek címû ifjúsági regénye, mely alulnézetbôl,
egy gyerek szemszögébôl láttatja a szicíliai maffia véres valóságát. Érzékeny szemmel, élénk színekkel ábrázolja e kemény világot, képes a történteket gyerekek számára is befogadhatóvá tenni. A kötet
mûfordítójával, Balkó Ágnessel beszélgettünk a könyvrôl.
– A mû beilleszkedik az utóbbi idôk vonulatába, miszerint az ifjúsági regények felnôtt
témákat is feldolgoznak. Felnôtt regény
számos létezik a maffiáról – a leghíresebb
a Keresztapa –, de gyereknek szóló eddig
nem volt.
– Ez is igaz, de én inkább a könyv morális
üzenetét érzem erôsnek. A maffia az
ürügy arra, hogy a gyerekek magukévá
tegyék azt a felfogást, amely a regényben
valahogy így hangzik: „Ne a bosszúért tegyél tanúvallomást, hanem az igazságért”. Tudja-e vajon egy gyerek, hogy mi
a kettô között a különbség? A legfontosabb, hogy mit jelent egy gyereknek megszegni az omertát, a hallgatás törvényét.
Milyen morális felelôsséggel jár, és milyen
az egész életére kiható döntéssel? Igenis
tanulja meg egy gyerek, hogy bizonyos
szavak mit jelentenek, mi a súlyuk és mi a
következményük.
– A regényben 7 éves a kisfiú, akinek ezeket a döntéseket meg kell hoznia. Képes
egy ekkora gyerek erre?
– Ezt az író körülbástyázza, kétszer is elhangzik, hogy Santino fürge eszû gyerek. Azt sugallja a könyv, az, hogy
szemtanúja volt az apja és nagyapja halálának, illetve hogy ôt is meglôtték,
olyan trauma, melynek következtében
az egyik pillanatról a másikra felnô.
Annyira hirtelen csap le rá a végzet,
annyira elôre nem sejthetô módon következik be ez a mészárlás, semmilyen
elôzménye nincs sem számára, sem az
apja és a nagyapja számára.
– Az apja meg a nagyapja nyilván tudták,
hogy kinek dolgoznak, tisztában kellett vele lenniük, hogy ez milyen rizikót jelent.
– Valóban, elvették a pénzt, ami nem volt
az övék, így megsértették a maffia parancsolatát. A Cosa Nostra 9. parancsolata
úgy hangzik, hogy ne vegyél el pénzt, ha
az más taghoz tartozik. Az utolsó percben el is mondják Santinónak, hogy mit
tettek. Épp miatta vették el a pénzt: az elsô áldozására kellett.
– Igen, ezt elmondja az édesapa, de hogy
kik ezek az emberek, és milyen veszélyes
ilyen embereknek dolgozni, azzal azért
nincs tisztában a kisfiú.
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– Nem néznek evvel a felnôttek sem
szembe. Ráadásul a kisfiú TarRuccatu, a
maffiózó keresztfia. A felnôtteknek ráadásul nagyon könnyû a maffiához vezetô útra rátévedni, mert kiszolgáltatottak, nincs munkájuk, és sarkallja ôket a
vágy, hogy kitörjenek, és mert ez az
úzus, a szokás.
Ezt a szemléletet kellene a hatóságoknak egyszer legyôzniük. Mindezekre próbálja a vizsgálóbíró rávezetni a kisfiút a
kórházi ágynál. A maffiatársadalomnak
egyik jellegzetes példája a nagybácsi, aki
ráparancsol a gyerekre, hogy ne beszéljen, mert ez a mi ügyünk. És a gyerek sokáig tusakodik magában, hogy ha beszél,
akkor tényleg becstelen gazember válik-e
belôle. Az édesanyja nyomatékos kérése,
hogy mindent mondjon el a vizsgálóbírónak. Santinónak le kell küzdenie a nagybátyjához kötôdô szeretetét, és azt a belsô parancsot, melyet kiskorától kezdve
beleneveltek. Ez nagy ugrás számára.
– Késôbb a kisfiúnak fiatal kora ellenére
apaszerepet kell betöltenie a családban.
– Abszolút. Ô a családfô. Elveszett a gyerekkora, férfivá avatódott. Elôször, amikor tanúként kell végignéznie az édesapja és a nagyapja meggyilkolását, és majdnem megölik, másodszor amikor tanús-

kodnia kell, harmadszor, amikor a költözés után testvére születik. Akkor minden
felelôsséget neki kell a vállára vennie a
húgáért és az anyjáért. Férfimódra kell
döntést hoznia és felelôsséget vállalnia.
– Mennyire való ez a könyv a célzott
11–12–13 éves korosztálynak?
– Egy egy értékrendalakító könyv. Olyan
értékekkel, olyan erkölcsi imperatívuszokkal szembesíti az olvasóját egy maffiatörténet keretében, melyek végiggondolásra
érdemesek. Egy serdülôkorút nagyon jó
ezekkel az értékekkel, lehetôségekkel és
választásokkal szembesíteni.
– Ennyi idôs gyerekek cizellált tudással
biztos nem rendelkeznek a maffiáról. Ehhez szolgálhat bevezetôül ez a könyv?
– Igen. Az írónôt egy interjúban arról kérdezték, hogy miért gondolta, hogy a maffiáról kell írnia, holott távol él – Rómában
– ettôl a világtól. Felidéz egy esetet, hogy
egy szicíliai iskolában ismeretterjesztés
folyt a maffiáról gyerekeknek, melyet követôen az egyik gyerek öngyilkos lett,
mert felismerte, hogy valójában kik a szülei. Erre az Gandolfi válasza, hogy akkor is
segíteni kell. Ha nem tisztázzuk idejekorán, hogy milyen közegben élnek, és ha
nem segítünk, az óriási probléma. Ha úgy
tetszik, egy ilyen könyv segítség.
Mindez egy magyar gyereknek is érdekes lehet, hiszen az iskolai életben is találkoznak hasonló problémákkal. Érdemes beárulni a másikat? Hol az árulás és
az igazság megvallása között a különbség? Keskeny a mezsgye. Egy gyereknek
még nagyon nehéz a feketét és a fehéret
definiálni. És fôként a köztük lévô szürkét. Azt hiszem, egy ilyen történet segít
egy gyerek fejében kialakítani ezeket a
definíciókat.
Jolsvai Júlia
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interjú

A mûvészettörténet Orosz István szemével
A közelmúltban jelent meg Orosz István Válogatott sejtések (a tojás volt elôbb) címû kötete
a Typotex Könyvkiadónál. A grafikus, animációfilm-rendezô nem elôször jelenteti meg mûvészeti
tárgyú írásait, és ahogy az elôzô kötetében, A követ és a fáraó-ban, itt is saját rajzaival illusztrálja
mondandóját. Orosz István az a mûvész, aki a saját képére alakítva tálalja elénk a mûvészettörténetet,
és a keze alatt újabb remekmûvek születnek.
Orosz István könyvekbôl kirakott koponya elôtt

– Rajzol valamit és avval kapcsolatban elkezdi valami foglalkoztatni,
majd elkezd a mûvészettörténetben kutakodni? Ez a munkamódszere?
– Általában a munkáim elméleti vonatkozásai is foglalkoztatnak, és
ha valami érdekeset találok, vagy olyat, amit mások nem vettek észre, azt megpróbálom megfogalmazni. Rajzolással oly régóta foglalkozom, hogy már rutinból is megoldok dolgokat, szerencsére írás
közben ez a veszély nem fenyeget, ahhoz ugyanis sokkal kevésbé értek. Az írás mostanában jobban izgat, nagyobb kihívásnak tartom.
A mûtörténeti folyamatokról sokan írtak, de kevesen voltak, akik a
gyakorlat oldaláról akarták bemutatni azokat. Az észrevételeim jó
része persze csak sejtés, hipotézis, bennük van vastagon a tévedés
lehetôsége, de hát oly sokszor megtapasztalhattuk már a félreértések jótékony szerepét.
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– Kitûntetett szerepet kap a mûveiben az anamorfózis, sok anamorfikus
mûvet alkotott maga is. (Az anamorfózis felismerhetetlenné torzított képet jelent, mely csak bizonyos szögbôl kivehetô.) Miért pont ez a technika – ha nevezhetem annak – ragadta meg ennyire?
– Valóban technika, de olykor úgy hiszem, hogy van mögötte némi filozófia is. Úgy mûködik, hogy az ember lerajzol valamit, aztán megnézi más
szögbôl, vagy egy különös tükörbôl, és megváltozik a kép jelentése. Egyetlen munka két különbözô jelentéssel; a megfejtések közti kapcsolatok izgatnak, olyannyira, hogy mostanában épp a fogalom kitágításával foglalkozom. Észrevettem, hogy az úgynevezett „lehetetlen geometriai” munkák is felfoghatók egyfajta anamorfózisként. Vagy az „arcimboldói képek”
is (azokat hívom így, amelyeken a kép, mondjuk egy tájkép elemei távolabbról, vagy összehúzott szemmel nézve arcmássá állnak össze) kvázi ana-
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életrajz
morfózisok. Belátható, hogy ha a rajzoló máshol állította volna fel a festôállványát, még ha csak képzeletbeli állványról beszélünk is, akkor a kép elemei nem kerülhettek volna abba a szerencsés konstellációba, amely értelmes új jelentést eredményez. Vagyis a szemszög, a nézôpont szerepe, ami
az anamorfizmus legfontosabb kelléke, jócskán felértékelôdik.
– A lehetetlen geometriájú tárgyak hogyan tekinthetôek anamorfózisnak?
– Azokról a furcsa képekrôl beszélek, amelyek könnyedén lerajzolhatók
a kétdimenziós papíron, de a harmadik dimenzióban már elképzelhetetlennek hisszük ôket. Legtöbb esetben azonban megépíthetô egy olyan
térbeli tárgy, egy igazi forma, amely, ha megfelelô szögbôl nézzük, pont
olyan, mint a papíron látott paradoxon. Vagyis az eredmény a jól megkeresett szemszög függvénye, hiszen minden más nézôpontból valami
zavaros dolog jelenne csak meg.
– Sokan nem foglalkoznak az anamorfózisokkal sem Magyarországon,
sem szerte a világon.
– Valóban csak egy viszonylag szûk kör foglalkozik a témával, de talán
épp ez teszi vonzóvá ôket. És persze az is érdekes, hogy az ilyesmivel kísérletezôk, ha keresik egymás társaságát, nem nehéz egymásra találniuk.
– Azt is mondja a könyveiben, hogy nem Holbein festette a Követek-en
látható koponyát, mely az egyik leghíresebb anamorfózis. Ha nem ô,
akkor ki lehetett az alkotó?
– Bizonyítani persze nem tudnám, de érvelni azért képes vagyok az állításom mellett. Meg aztán érdekesebb is szembe menni a hivatalos állásponttal. Holbein sose festett más anamorfikus motívumot, ráadásul az a
furcsa folt éppen eltakar valamit, egy jelképesnek szánt hexagrammot,
és nem utolsósorban, egész jól megáll a kompozíció akkor is, ha nincs
rajta az a bizonyos halálfej. Hogy meggyôzôbb legyek, meg is szerkesztettem a „koponyátlanított” Követek-et. Egyébként valószínûleg a tulajdonos, Jean de Dinteville, aki a kép bal oldalán áll, rendelte meg a koponyát, és elképzelhetô, hogy az az ál-Holbein festette oda, aki a másik tulajdonában lévô festményt, az Áron és Mózes a fáraó elôtt címû képet
alkotta, de az ô nevét nem ismerjük. Egyébként az eredetiség kétségbevonása mellett azok a sejtések már igazán mellékesek, hogy nem is onnan kell nézni a halálfejet, ahonnan a National Gallery szakértôi ajánlják,
vagy hogy volt idô, amikor egyszerûen félbe volt vágva a kép.
– Most is ebben a témában kutakodik?
– A perspektíva furcsaságai, legalábbis rajzolóként továbbra is érdekelnek, de íróként most valami egészen mással foglalkozom. Nemrég készült el egy animációs filmem egy rekonstruált sakkpartiról, 1908-ban
két bolsevik vezér, Bogdanov és Lenin Capri szigetén, Gorkij nyaralójában sakkoztak egymással. Több fénykép készült az eseményrôl, pontosabban csak egy, amely azért tûnik mégis úgy, mintha több lenne, mert
az idôk során készült másolatokon egyre kevesebb szereplô van.
Fokozatosan fogyatkozott a kibicek száma, leretusálták ôket a
képrôl, mert méltatlanná váltak
rá, hogy Lenin társaságában megjelenjenek. Azt mondanom sem
kell, hogy néhányuknak nem csak
a fotóról kellett eltûnniük. A rajzfilm kapcsán sokat foglalkoztam a
korral, a szereplôkkel, a partival,
és megpróbálok belôle összerakni
most egy könyvet is. Persze ha
úgy érezné, hogy ez a fotográfiákra kitalált idô-játék a maga poOrosz István
litikai vetületével mégis kapcsolóVÁLOGATOTT SEJTÉSEK
dik valahogy a perspektívákhoz,
(A TOJÁS VOLT ELÔBB)
sôt az anamorfózisokhoz, azt
Typotex Kiadó
nem nagyon tudnám cáfolni.
252 oldal, 3900 Ft
Jolsvai Júlia
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Színészet és közélet
Szívesen idéz Petôfi Sándortól Sunyovszky Sylvia, így például saját szûkebb pátriájáról: „Rozsnyó völgyben fekszik, magas, meredek hegyek között, mint alamizsnakrajcár a koldus kalapjában.” Szülôhelyéhez való kötôdését hivatalosan is megpecsételte a ceremónia, melynek keretében a mûvésznô 1998-ban díszpolgára is lett a szlovák városnak. Az olvasók többsége bizonyára elcsodálkozik a névíráson, hiszen színésznôként a plakátokon
és stáblistákban Szilviaként szerepelt, még legutóbbi, a Zsolnay
Vilmos életét feldolgozó filmben, a Föld szeretôjében is, amelyben hosszas szünet után állt ismét kamerák elé. A feltehetôen
születési anyakönyvében álló keresztnevéhez való visszatérés
könyveire jellemzô, így A Szent Korona ezer arca címû kötet borítóján is ekként olvasható, amelyet jelenlegi, második férjével,
Fekete Györggyel közösen jegyzett.
Most megjelent, sok-sok fotóval illusztrált önéletrajzi összegzésében
– amelynek dokumentumanyagával édesanyja lepte meg mûvésznô
lányát anno ötvenedik születésnapja alkalmából -, Sunyovszky Sylvia
szakmai életútját szinte hiánytalanul nyomon követhetjük. Négyévesen állt elôször színpadra, aztán jöttek az iskolásként, úttörôként elmondott szavalatok, versmondó versenyeken aratott sikerek. A Pozsonyi színmûvészeti Fôiskolán kezdte felsôfokú tanulmányait, két
év múlva, 1968-ban ösztöndíjasként került át Budapestre, majd a
kassai színház társulatához szerzôdött, de nemsokára bekerülhetett
a Madáchba, amellyel negyvenkét évesen szakította meg a kapcsolatot, miután Kerényi Imre nem tartott tovább igényt az addig sokat
foglalkoztatott mûvésznô munkájára. Visszaemlékezésében Sunyovszky Sylvia eloszlatja pletykákat, amelyek színészi pályájának
megszakadásáról keringenek, megvallja: egészségi okok késztették
rá, hogy máshol keressen boldogulást.
Közéleti aktivitását 1989-ben a Drogmentes Alapítványnál kezdte,
aztán megpályázta és elnyerte a Pozsonyi Magyar Kulturális Központ igazgatói helyét. Ottani munkája során találkozott Orbán Viktorral, aki elôször a civil szervezetekkel való összefogás érdekében
kért tôle segítséget, így született meg a Hermina Szalon 2003-ban.
Mindezek csak vázlatpontjai a nosztalgikus hangvétellel írt önpályarajznak, amely olyan titkokba is beavatja olvasóját, mint hogy
a mûvésznô talpraesetten kérvényezett, intézkedett akár csehszlovák minisztereknél is bizonyos ügyekben, de kevéssé sikerült
például az az akciója, amikor Aczél Györgynél igyekezett kijárni,
hogy Hernádi Miklós és Jancsó
Miklós kecskeméti színházi kinevezését vonja vissza a kultúrpolitikus. Még Domján Edit és
Schütz Ila öngyilkosságának önmaga sejtette rejtett okait is
megosztja közönségével a könyv
lapjain a szerzô. Piciny bepillantást magánéletébe is enged,
megosztva az olvasókkal Fekete
György Sylvia címû verseskötetének néhány költeményét, és bevallja, hogy „Ô”, mármint férje
„az egyetlen olyan »költô«, akiSunyovszky Sylvia
nek érzései nálam tartós viszonCSAK SEMMI TITOK
zásra találtak”.
Holnap Kiadó, 171 oldal,
DVD melléklettel, 4900 Ft
tra
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Nem a gének határozzák meg
a gyermekkori kövérséget
Beszélgetés Cziegler Orsolya pszichológussal
A mai korszellem elvárja, hogy kicsi és nagy,
fiú és lány egyaránt vékony és fitt legyen. Ez
dôl ránk a médiából, a nôi magazinok oldalairól és a wellness/fitness világszemléletbôl.
Ugyanakkor a statisztikák szerint a jóléti társadalmakban, így Magyarországon is, egyre
több a kövér ember, számuk ijesztôen nô a
gyerekek körében is. Minden ötödik gyerek
túlsúlyos. A Tûzoltó utcai Gyermekklinikán
endokrinológus, gyermekpszichológus, dietetikus, gyógytornász együttesen foglalkozik a
kezelésre szoruló gyerekekkel, olyanokkal,
akiknek már testi tüneteket okoz az elhízás
(ízületi fájdalmak, magas vérnyomás, cukorbetegség, szívproblémák). Közülük a pszichológus, Cziegler Orsolya könyvet is írt a kövérség pszichológiájáról, mely a Saxum Kiadó neves pszichológiai sorozatában, Az élet dolgaiban jelent meg nemrég. A pszichológus esettanulmányokon keresztül mutatja be a terápiás kezelés lehetséges módjait.
– Rengeteg cikk és képes riport készül a kövérségrôl, de a túlsúlyos gyerekekrôl még nemigen született könyv.
– Nagyon sok embert, gyereket és szakembert
érint a téma. Én sem találkoztam még a gyermekkori elhízás pszichológiájáról szóló könyvvel magyarul. Sokat foglalkozunk a kövérség
testi tüneteivel, szövôdményeivel, az általa
okozott betegségekkel, de a lélektani háttér
rejtve marad. Könyvemben arra hívom fel a figyelmet, hogy a különbözô életkorokban
megélt kövérség – csecsemô, óvodás, kisiskolás, kiskamasz, nagykamasz – milyen lelki károkat okoznak a gyermekekben. Legjobb lenne
megelôzni az ilyen eseteket, de ha már megtörtént a dolog, fel kell hívni a szülôk és a gyerekek figyelmét arra, hogy van mód változtatni. Tudjuk persze, hogy nehéz megváltoztatni
a köztudatot, a hagyományos étkezési szokásokat, a kultúránkban gyökerezô attitûdöket.
– Az étkezési kultúránkat említette. Tulajdonképpen a hozzátáplálás pillanatában megkezdôdhet a csecsemô elhízása?
– Még elôbb. Átestünk a ló másik oldalára: a
szoptatást ma túlhangsúlyozzák. A gyerek
hozzászokik, hogy bármikor megnyikkan,
mellre teszik, így a gyerek eleve plusz kalóriákat visz be. Az érzelmi biztonságát csak a szopással éri el. Nem lesz rendszeres az étkezése,
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azaz a hozzátáplálásnál nehéz lesz kialakítani
az öt étkezést. A késôbbiekben, ha megnyikkan, nassot kap. És ezzel egy életre elhibázzuk
az étkezési szokásait.
– A könyvében a kamaszok kapják a legnagyobb hangsúlyt. Ön ennek a korosztálynak a
specialistája?
– 0-tól 18 éves korig foglalkozom gyerekekkel, fiatalokkal. Tény, hogy kamaszkorban,
amikor a személyiség újjászületik, ráébred
azokra a személyiségbeli problémákra, amelyek a kövérségéhez társulnak. Ekkor alakul az
önismerete. A kövér kamasz elmagányosodik,
és mivel hiányoznak a kortárs reflexiók, bezárkózik. Csak azokkal a serdülôkkel lehet sikeres
a terápia, akik maguk is felismerik, hogy segítségre van szükségük. Sajnos, találkoztam
már olyan kamasszal, aki csak vegetált (aludt,
evett) és semmi nem motiválta a változtatásra.
A kicsi gyerek viszont a személyiségbeli problémákat csak akképpen éli meg, ahogy a
kortárs környezet viszonyul hozzá. A kicsit
még a szülei hozzák, az ô motivációjuktól is

könyvrôl
Cziegler Orsolya
DUCI GYEREKEK
A gyermekkori kövérség
pszichológiája
Saxum Kiadó, 192 oldal, 1480 Ft

függ, mennyire lesz sikeres a terápia. Vannak
családok, ahol a szülôk is hajlandóak az étkezési szokásaik megváltoztatására és ezzel a
példával segítik a gyerekek fogyását. A terápia
része nemcsak a megfelelô étrend kialakítása,
hanem a pszichoterápia, kisebbeknél rajzolás,
játék, nagyobbaknál beszélgetés. Jutalmakat
lehet kitalálni, és sok közös programot (kirándulás, sport). A gyerekek fogyókúrája teljesen
más, mint a felnôttek fogyókúrás elhatározása. Náluk elsôsorban a mozgáson van a hangsúly. Sajnos, a mai kor a versenysportoknak
kedvez, kevés az olyan hely, ahol a nem kiemelkedôen tehetséges gyerek csupán a mozgás öröméért sportolhat.
– Akkor a mindennapos testnevelésnek csak
örülhetünk, mi, szülôk.
– Ez nagyon fontos és jó kezdeményezés, de
messze még az idô, amire ez mindenkire kiterjed. A tárgyi kapacitás is hiányos, különösen
vidéken. A régi típusú tömegsport pedig teljesen eltûnt.
– Minden ötödik gyerek kövér. Ez nagyon sok.
Többen lettek az elmúlt évtizedekben?
– Húsz évvel ezelôtt még kevés ilyen jellegû felmérés készült, úgyhogy pontosan nem tudjuk.
A világháborúk után, amikor országszerte kevés volt az élelem, rossz minôségû a táplálkozás, sok volt a kövér gyerek. A 80-as években
a minôségi táplálkozással egészségesebbek
lettek a gyerekek. Most viszont, a válság hatására, bizonyos rétegek csak a rossz minôségû
ételekhez jutnak hozzá, így a gyerekeik is kövérebbek. A „hamburgervilág” sem tett jót az
egészséges táplálkozásnak. A könnyen elérhetô ételek tele vannak zsírral és szénhidráttal.
– Önök sohasem ítélkeznek a szülôk felett, nem
mondják neki, hogy a problémát már évek óta
látni kellett volna.
– Meg kell értenem a szülôt. Mindig valami
pozitívból indulok ki, és törekszem az együttmûködésre. Nagyon sok elhízott szülônek a
kövérség természetes dolog, és eszébe sem
jut, hogy a kövér gyerekét ne lássa szépnek.
Egészen addig, amíg nincsenek orvosi problémák…A sovány szülôk hamarabb észreveszik,
ha gond van. Egyébként a hajlam örökölhetô,
de elsôsorban nem a génektôl függ, hogy kövér lesz-e a gyerek, hanem az életmódtól és az
étkezési szokásoktól.
Szénási Zsófia
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Láthatatlan kötelékek
Magyar lányok
messzirôl
Kati Marton memoárja szerelmes városát, Párizst állítja története középpontjába.
Az Amerikába emigrált szülôk lánya számára diákként
vált meghatározó élménnyé a

Quartier Latin, az egyetem
hatalmas elôadói, és mindaz,
amit egy Magyarországon
született lány számára jelenthet az Európába való visszatérés. A szüleinek írt személyes
sorok eufóriájából már jól kitapintható a tudósítói affinitást. Kati elsô párizsi korszakának a ’68-as diáklázadások
vetnek véget: ’56 nyomasztó
gyermekkori emlékeivel elhagyja a forrongó várost.
„Zöldfülû” tudósítóként tér
majd ide vissza, és munkatársa lesz az akkor már sztárriporter Peter Jenningsnek, aki
már második közös vacsorájukon „bedobja”, milyen szép
közös gyerekeik lehetnének.
A valóság még felül is múlta
ezt a várakozást – jegyzi meg
Kati Marton, akinek két gyermeke született Jenningstôl,
egy tragikus betegség azonban késôbb elválasztotta a
férfitól. Párizsnak köszönheti
második meghatározó találkozását is: Richard Holbrook-
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kal, az USA késôbbi ENSZnagykövetével, a daytoni békeszerzôdés tetô alá hozójával. Míg Jenningsszel való
kapcsolatát a csapongó szenvedély jellemezte, Kati és Richard házassága a hétköznapi
harcokban társsá formálódó
emberpár szép duettje. Habár
a szerzô nem titkolja: neki
magának volt egy „kilengése”, amely Richard nagyvonalúságának köszönhetôen
inkább megerôsítette viszonyukat. Párizs ehhez
nem csak szép háttér, díszlet – ahogyan a kötetben
gyakran idézett Hemingwaynél -, hanem az otthon menedéke. Nem csoda, hogy második férje
halálát követôen Kati ide
tér vissza. Párizs újra szeretettel fogadja, az elsô
örömteli istenhozottat
egy sarki clochard-tól,
hajléktalantól kapja.
Míg a könyvbôl kibomlanak a város hangulatai, ízei, feltárul a párizsiság
lélektana, Kati Marton élettörténetében a személyes
dráma (zsidósága véletlen
felismerésének körülményei
valóban görög sorsdráma
cselekményébe illenek) egybefonódik a történelemmel.
A profi zsurnaliszta gyakorlottsága mellett épp a büszkén vállalt elfogultságnak
köszönhetôen olyan átélhetô
a kötet. Kati Marton leghíresebb tudósításait készítette
el e személyes érintettségtôl
megihletve – például az '56
utáni Magyarországról. És
akkor még nem szóltunk
napjaink világpolitikájának
„sztárjairól”, akik mind felvonulnak e képanyaggal is
kiegészített memoárban.
A Nyarak könyve „romantikáját” is az élet írta. E megdöbbentô és egyben felemelôen
szép történet szerzôjével akár
személyesen is találkozhatnak
az olvasók a Nemzetközi

Könyvfesztiválon, hiszen a
magyarországi kötôdésû író
idelátogat az eseményre.
Emylia Hall megismerése elôtt
érdemes elolvasni a regényt,
amelyet nehéz letenni, mert a
történet még akkor is tartogat meglepetéseket, amikor
azt hihetnénk, már fellebbent a fátyol a rejtélyekrôl.
Az író olyan finom mozdulatokkal szövi a szálakat, hogy
keze alatt egészen különös
lágyságú és tapintású szövete rajzolódik ki a hazai tájnak. Már csak ezért is élményszerû a Nyarak könyve:
egy angol szerzô tekintete
pásztáz végig – giccsesen magyarkodó közhelyek nélkül – a
fôhôse számára egykor oly
meghatározó Esztergom környéki tájon. A történet kezdetén egy fiatal londoni nô Magyarországról kap csomagot,
melyet apja ad át neki, de úgy
tûnik, rosszul teszi: lányát oly
mértékben feldúlja a küldemény érkezése, apjával való
amúgy is távolságtartó viszonyát annyira megrengeti,
hogy már-már úgy tûnik,
megsemmisíti a csomagot.
Végül mégis rászánja magát,
hogy kibontsa, s ezzel nyitja
meg a kaput a múlt lassan
elôgomolygó
emlékei
elôtt, melybôl összeáll
szemünk elôtt a megdöbbentô életút. A magyarországi nyarak nem csak
egy másik életnek tûnnek
a jelenbôl visszatekintve,
de egy felnôtté érett nônek kell számot vetnie a
gyerekkor idealizmusával, a kamaszkori szerelem mindent megváltoztató erejével, a szeretett felnôttek gyarlóságával, a végzetes hibákkal és az életre szóló döntésekkel. De talán semmi sem megváltoztathatatlan, és
még Beth-Erzsi elôtt is
van választás, mit
kezd a múlttal…

Leckék szerelembôl
Az Elvehetlek feleségül? szerzôjérôl, Dan Rhodesról nem
tudunk többet idehaza, csak
ami a fülszövegbôl kiderül: a
snájdig amerikai fiatalember
tíz éve nôsült, de ennél sokkal
érdekesebb számunkra az a
fanyar bölcsesség és frappáns
tömörség, amelybôl humoros
szösszenetei építkeznek. Rhodes a párkapcsolatokat, a szerelem és szeretet sokarcúságát villantja fel példabeszédszerû, de cseppet sem didaktikus, szórakoztató félperceseiben. E mûfaji meghatározás a kötet intellektuálisabb
szövegeinél az Örkényen ne-
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helytörténet
velkedett magyar olvasónak
kézenfekvô lehet. Például a
Szén címû karcolatban, amikor a lánykérés után a fiú
(nem lévén pénze) gyémánt
helyett egy darabka szenet
nyújt át a lánynak. „Tiszta
szén – magyaráztam. – Ha rájönnénk, miként kell átrendezni az atomjait…” Majd a
menyasszony javaslatára berakják a párna alá, mondván,
„talán idôvel gyémánttá préseljük”. Ugye, nem méltatlan az örkényi hasonlat? Az Elvehetlek feleségül persze ízig-vérig
amerikai humor: karikatúraszerû,
elrajzolt
helyzetei Vonnegut és
Woody Allen groteszkjeire emlékeztetnek.
Rhodesnál a halál sem
tabu, a fekete humor
segítségével épp a
szeretet, a kötôdés valódi természetét ábrázolja, megmentve az
olvasót a giccses kliséktôl, görbe tükröt
tartva a közhelyes
édelgések elé. Nem
csak házasulandóknak, réges-régi párkapcsolatban élôknek is kiváló orvosság!
A magyar olvasóknak meglepetésszámba mehet, hogy
John Steinbeck mesterségét
egyik fia, Thomas is folytatja:
a Nobel-díjas apa utódjának
az Ezüst Lótusz az elsô magyar nyelven megjelenô regénye. Az ifjabb Steinbeck korábban elsôsorban forgatókönyvíróként jeleskedett, fôként apja munkáit ültette át
filmes adaptációkba, de már
megjelent egy elbeszélésgyûjteménye és két regénye is,
melyek közül a másodikat olvashatjuk most magyarul. A
történelmi vonatkozású romantikus regény középpontjában egy jómódú amerikai kereskedô és hajóskapitány, Jeremiah Hammond, és egy fiatal kínai lány, Lady Ji fellobbanó majd kiteljesedô szerelme,
közös élete áll. Már megismerkedésük is a távoli kultú-
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rák találkozásának gyümölcse:
Hammond kapitány az új földrészeket mint lehetséges kereskedelmi partnereket meghódító vállalkozók egyike, akinek hajói gyorsan szelik a távolságot Szingapúr, Kína, Hawaii és Mexikó partjai között.
Lady Ji egy kantoni kereskedôcsalád lánya, akinek különleges adottságaira, tehetségére már kislánykorában fény
derül. Nem vonzza a férjhez
menetel, viszont különösen jó

érzéke van az üzlethez és a
fejlesztésekhez, kiváló megérzései vannak, sikeres az emberi kapcsolatokban – Ezüst
Lótusz titkát valójában élete
végéig nem fejti meg senki.
Egymásra találásuk Hammond
kapitánnyal elindítja Észak-Kalifornia felvirágzását, és örökül hagy egy szép legendát az
utódoknak. Thomas Steinbeck
mondatai lágyan gördítik elôre az egyszerre kalandos és lírai történetet, melyben mintha csak az óceán hullámai sodornák partra az elmúlt századok történetét.
Laik Eszter
Kati Marton: Párizs. Szerelmeim
története, Corvina Kiadó, 2990 Ft;
Emylia Hall: Nyarak könyve, Park
Könyvkiadó, 344 oldal, 3500 Ft; Dan
Rhodes: Elvehetlek feleségül?,
Athenaeum Kiadó, 120 oldal, 1990
Ft; Thomas Steinbeck: Ezüst Lótusz,
Kossuth Kiadó, 334 oldal, 2990 Ft

Vásárok vására, Pest
A török kiûzését követôen a betelepített
idegen ajkú lakosságnak I. Lipót császár
1690-ben vásártartási jogot adott:
elôbb, két, majd négy idôpontra. Ezek
aztán évszázadokra meghatározták a
vásári naptárat: március 19-én Szent József, június 8-án Szent Medárd, augusztus 29-én Szent János és november 15én Szent Lipót napján rendezték meg
az egyenként két hétig tartó vásárokat.
A pesti vásározás történetét írta meg
olvasmányos formában, irodalmi és
más korabeli forrásokat gyakran idézgetve Bruckner Éva mûvészettörténész, író, aki korábban az Ecseri piac történetérôl is publikált egy kötetet. Könyve a legjobb értelemben vett ismeretterjesztés és helytörténeti munka egyszerre (elég a kiterjedt jegyzetapparátusra és irodalomra utalni). A pesti sokadalmakba számtalan nemzetiség hozta el
számolatlan portékáját: élô állatokat, lábon hajtott marhákat, bôrt,
ruházatot, kézmûipari termékek sokaságát, élelmiszert, gabonát,
zöldséget-gyümölcsöt, a legkülönfélébb iparcikkeket, és még sorolhatnánk. A korabeli utazók egzotikus képet festenek a pesti sokadalmakról, amely egyszerre barbár és európai, és leginkább a keleti zsibvásárokhoz hasonlít. A pesti vásárok nemsokára felzárkóztak Lipcse,
Frankfurt és Bécs vásáraihoz, világpiaci színvonalra emelkedtek, sok
kereskedô Bécsbôl is elhozta Pestre a portékáját. Nemcsak a vásárokkal ismerkedhetünk meg a könyvbôl, de a korabeli emberek életével
is, a lakosság összetételével, a kocsmák és a vendéglátás fejlôdésével,
a közbiztonsági és a higiéniai állapotokkal, és más helytörténeti különlegességekkel. Kevesen tudják ma már, hogy az 1848-as forradalom elôtt Pest nyelve egyértelmûen a német volt: ez volt a kereskedés
és a vásárok nyelve, a pesti polgárok zöme németül beszélt, a magyart elsôsorban a vidéken élôk használták. A nyelvhasználat elterjedése így a lelkekben is valódi forradalmat indított meg, amikor a pesti német, zsidó, görög és rác polgár elkezdte a magyar nyelvet használni a hétköznapokban. Bruckner Éva könyve végigkíséri, miként változtak a vásárok helyszínei a város területének növekedésével, hogyan változott az árukészlet a mindenkori igények szerint, és miként
jutott el Pest a különbözô vásárcsarnokok megépítéséig. Sok
szó esik a Dunáról, mint a legfôbb közlekedési útvonalról (különösen a rossz utaknak köszönhetôen), és amely egyszerre volt
áldás és néha, az árvizek megérkezésével, átok. A vasút megépítése gyökeresen megváltoztatta a szállítást és a kereskedés
módját, gyorsan és olcsón fuvarozta a tömegárut, ezzel visszaszorította a helyi kis- és kézmûipart. A 20. század elején az ipaBruckner Éva
ri vásárok, az árumintavásárok
ÉN ELMENTEM
és végül a Budapesti NemzetköA VÁSÁRBA…
zi Vásár megindulásával a régi
A hajdani híres pesti vásárok
vásári kultúra végképp letûnt.
Aposztróf Kiadó
3490 Ft, 208 oldal
Sz. Zs.

könyvrôl
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krimi

Színes tavaszi krimikínálat
Magányos, kissé rideg magándetektívnô, két skandináv krimi a megszokott havas kulisszák elôtt,
egy nagyívû, megrázó magyar regény és végül egy kakukktojás – válogatás az utóbbi negyedév
termésébôl a krimipiacon.
Laura Griffin regénye, a Nyom nélkül, ahogy már a kiadói ajánlásból is kitûnik, a krimiknek a ritka, romantikus válfajához tartozik, és amelyet a kiadók hol az egyik, hol a másik irányt hangsúlyozva dobnak piacra. Ez esetben a bûnügyi szál dominál, mind
a könyv megjelenésében, mind tartalmában. A romantikus vonal
tényleg nem olyan erôs, és talán kevésbé kidolgozott is.
Alexandra Lovell magánnyomozónô, bántalmazott feleségeknek, barátnôknek segít eltûnni, nyom nélkül új életet kezdeni.
Megszokta, hogy egyedül dolgozik, nem kötelezôdik el, semmilyen értelemben, s amikor felkínálnak neki egy igazi álomállást,
attól is ódzkodik, hiszen ha elvállalja, fel kellene adnia a függetlenségét.
Alex egyik ügyfele, Melanie már jóval korábban eltûnt a segítségével, de amikor bizonyos jelek arra utalnak, hogy a nô újra visszatért Austinba, Alex aggódni kezd érte. Idôközben kiderül, hogy a meglehetôsen agresszív férj ráadásul rendôr,
aki valószínûleg valamilyen kábítószerügybe is belekeveredett. Alex társa lesz a nyomozásban Nathan Deveraux, hivatásos
nyomozó. Itt következik a romantika: Alex és Nathan között a kezdet kezdete óta vibrál a levegô. Talán az elkötelezôdéstôl való félelme miatt, vagy valamilyen ismeretlen múltbeli sérülés miatt azonban
Alex ellenáll a férfinak. Valójában nem derül ki, mi az ellenállás oka,
de ez az elfojtott vonzódás az egész könyvön végigvonul, újabb izgalmakkal fûszerezve az egyébként is izgalmas nyomozást.
A grenoble-i gyorssal egészen másféle tájakra utazhatunk: klasszikus krimit olvashatunk annak minden kellékével: párizsi gyilkosságok, amerikai sztárnyomozó, kábítószeres kisasszony, pokróc francia rendôrök. És mindennek a középpontjában Gomar Félix, a
visszavonult kasszafúró, aki egy párizsi mellékutcában kocsmát
üzemeltet. Ám ezúttal egészen más szerepbe kényszerül, érintettsége miatt kénytelen a tehetetlen
francia rendôrség helyett kinyomozni, ki is ölhetett meg és kit a grenoble-i gyorsvonaton.
Miután hiába keressük a fordító nevét a könyvben, gyanakodni kezdünk, és kiderül, Louis Lucien Rogger név valójában Aigner Lászlót rejti. Tehát a francia miliôbe helyezett
regény valójában magyar mû, mely
eredetileg 1935-ben Két utas eltûnt
címmel jelent meg.
Bár nem mai darab, nagyon élô
és huszonegyedik századi szemmel
is élvezhetô könyv. A legmulatságosabb a fôszereplô, a kivénhedt
kasszafúró, aki meglehetôs magabiztossággal és furfanggal
göngyölíti fel a meglehetôsen szövevényes ügy szálait. Gomar magától értetôdôen utasítja maga mögé a francia és amerikai rendôrség meglehetôsen teszetosza nyomozóit, miközben bevezet minket
a franca alvilág szeretettel és megértéssel ábrázolt világába.
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Személyes elemekkel átszôtt detektívtörténet Hjelm Paul svéd író története, mely a Misterioso címet viseli. A
cím egy zenemûre utal, amely fontos
szerepet játszik a sorozatgyilkosságok
során, melyek nyomába Paul és csapata ered a könyv lapjain. Sorra gyilkolják ugyanis a svéd üzleti elit tagjait,
semmilyen nyomot nem hagyva maguk után, még a golyókat is kiráncigálva a falból, melyekkel az életüket kioltották.
A lebilincselôen izgalmas regény fôszereplôje Hjelm Paul, akit majdnem kipenderítenek a fittjai rendôrségtôl, mivel egy túszdráma során meglehetôsen
önfejûen járt el. Ám mégsem ez történik, hanem hirtelen egy különleges csoportban találja magát, hét társával együtt, melynek az lesz a feladata, hogy az említett sorozatgyilkos kilétére fényt derítsen. Az
izgalmas nyomozás az orosz maffia közelébe vezet, de betekintést nyerhetünk a svéd üzleti élet külsô szemmel nézve kissé hihetetlen életvitelébe is. A meggyilkolt üzletemberek kedvenc idôtöltése a golf, a vitorlázás és egy különleges szabadkômûvesszerû rend, ez
még nem is oly meglepô, de hogy
rögtön a pedofíliával és más elfajzott
szexuális szokásokkal is szembesülnünk kell, azért néhol hiteltelen.
Dahl meglehetôsen aprólékosan, de
mégis lendületesen vezeti végig szinte
napról napra az olvasót a nyomozás folyamatán. Közben sorra bemutatja a
nyomozásban részt vevô nyomozókat
is, legfôképpen persze Pault, akinek házassága épp a nyomozás kellôs közepén
kerül válságba, ráadásul az arcán egy
óriási vörös folt is megjelenik.
Dahl mestere az emberi viszonyok, pillantások, rezdülések érzékeltetésének,
miközben a szövevényes nyomozást is
meglehetôsen jó érzékkel szövögeti.

Kristina Ohlsson neve ismerôsen cseng a skandináv krimi kedvelôinek, hiszen magyarul már napvilágot látott a Mostohák címû regénye is. Ezúttal az Elnémítva címû mûvét vehetik kézbe rajongói. Ebben a mûben is Alex Recht és csapata végzi a nyomozást, ahogy elôzô regényében. A történet folyamán betekintést nyerhetünk abba is,
milyen magánéleti, személyes problémákkal kell a nyomozóknak
megbirkózniuk. Az egyik nyomozóra a szexuális zaklatás árnyéka vetül, némileg paródiáját nyújtva a Svédországban kissé túlzásba vitt
hozzáállásnak.
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irodalomtörténet
Titokzatos bûnszövetkezet munkálkodik Svédországban, embereket
csempésznek Irakból, akiket aztán
bankrablásra kényszerítenek. Ám különös módon, aki kapcsolatba kerül
az embercsempészekkel, elôbb-utóbb meghal. Ahogy az a lelkész és a
felesége is, akik valamikor régen menekülteket bújtattak vidéki nyaralójuk pincéjében. Most viszont a lelkész tudomására jut, hogy az embercsempészek ezen új fajtája tûnt
fel a színen, és az az életébe kerül.
Ahogy Alex, Fredrika, Peder és
Joar nyomozni kezdenek, egyre
több furcsaság kerül napvilágra a
lelkész családjáról, lányaikról és barátaikról. Bangkokban ragadt
lány, visszaesô kábítószeres fiú, múltban lappangó titkok. Végül kivilágosodik, hogy senki sem az, akinek mondja magát, még a holtak sem, és hogy az embercsempészet csak álca, mely egy
elszomorító családi tragédiát próbál leplezni.
Egy detektívfelügyelô áll Csabai
László új regényének, a Szindbád
Szibériában-nak a középpontjában is, és igazán lebilincselô nyomozásokat követhetünk végig a
könyv lapjain. A mû mégis sokkal
több ennél. Olyan kivételes képességekkel megírt nagyregény,
mely elképeszti az olvasót.
Szindbád – Csabai visszatérô
detektívfigurája – Nyárligetrôl
egy szibériai munkatáborba került. A munkatábor történészi
alapossággal felvázolt szörnyûségei közepette, váratlan fordulatot vesz a cselekmény.
Szindbád éles eszével kikövetkezteti, ki lopta el az egyik tiszt fegyverét és távcsövét – és miután a
szomszédos település, Pervijplán a háború miatt emberhiánnyal küszködik –, Szindbád kikerül a táborból és a továbbiakban nyomozóként
dolgozhat. Viszonylag emberhez méltóan élhet, még a szerelem is rátalál, bár hogy ez az élet mennyire cérnaszálon függ, azt is érzékelteti a regény egy szürreális epizód beiktatásával. A Szindbád által rendre megoldott bûnesetek jól példázzák a sztálini rezsim abszurditását,
a soknemzetiségû Szovjetunió paradoxonait.
Csabai korismerete is lenyûgözô, de emellett szót kell ejteni arról
is, milyen egészen különleges tehetséggel láttatja egyes emberek
gondolkodásmódját. Képes érzékeltetni, hogyan oldja meg Szindbád az egyes eseteket, milyen tényekbôl milyen következtetésre jut,
hogyan kapcsol össze látszólag összefüggéstelen szálakat. Sôt azt is
bemutatja, hogyan mûködik az emberi emlékezet: a lehangoló
munkatábori, falubeli élmények mögött átszüremlenek a nyárligeti
idôk és a boldog bagdadi gyerekkor.
Jolsvai Júlia
Laura Griffin: Nyom nélkül, Relax könyvek, Kossuth Kiadó, 352 oldal, 1990
Ft; Louis Lucien Rogger: A grenoble-i gyors, K.u.K. Kiadó, 224 oldal, 1800 Ft;
Arne Dahl: Misterioso, Scolar Kiadó, 432 oldal, 2950 Ft; Kristina Ohlsson:
Elnémítva, Animus, 352 oldal, 3490 Ft; Csabai László: Szindbád Szibériában,
Magvetô Kiadó, 594 oldal, 3990 Ft
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Útikalauz az Erdélyi
Helikonra
A tulajdonképpeni Helikón hegység Görögországban van, közelebbrôl Boiótiában. A mítoszok szerint itt székeltek a
múzsák. Az Erdélyi Helikon 1928 májusa és 1944 szeptembere között Kolozsvárt havonta megjelenô szépirodalmi és
kritikai folyóirat volt. Az Erdélyi Szépmíves Céh 1924–1944 között Kolozsváron mûködô, 166 mûvet megjelentetô
kiadói vállalkozás volt. Marosvécs pedig az erdélyi magyar irodalom egyik legfontosabb kultikus helye,
a báró Kemény család történelmi otthona, amelyet utolsó gazdája, Kemény János bocsátott az írók rendelkezésére.
Pomogáts Béla a két világháború közötti erdélyi irodalom legavatottabb kutatója, a transzilvanizmus szakértôje az Erdélyi Helikon és
az Erdélyi Szépmíves Céh körül csoportosult írókat mutatja be jelen
könyvében. Akiket bemutat: Áprily Lajos, Reményik Sándor, Tompa
László, Bartalis János, Kós Károly, Kuncz Aladár, Dsida Jenô és társaik. Legfôbb küldetése ezzel annak a példának a felmutatása, hogy
a Trianont követô vészterhes korban, a határon túl is létezett olyan
magyar irodalmi közösség, amelynél harmóniában állt a mûvészi értékek szolgálata a közösségi-nemzeti elkötelezettséggel.
Az elsô világháború után megszületô erdélyi magyar irodalom
nagy egyéniségei a marosvécsi várkastély parkjában elhelyezett
kôasztal körül ülve alakították ki az új közösségi öntudatra ébredt magyarság szellemi stratégiáit, válaszul a Trianon utáni idôk
kihívásaira. Itt dolgozták fel a szétszóródás és fogyatkozás megdöbbentô tapasztalatait, osztották meg egymással félelmetes látomásaikat. A tulajdonképpeni válasz azonban az Erdélyi Helikon
és az Erdélyi Szépmíves Céh íróinak, költôinek kiemelkedôen
magas színvonalú mûvészi teljesítménye volt.
Kiragadott példaként érdemes megemlíteni több tekintetben
Pomogáts nyomán a Csere János falujában, Apácán született
Bartalis János (1893–1976) költészetét. Ô egyszerû, falusi
székely fiatalember létére Kassák Lajossal és Füst Milánnal egy
idôben kezdeményezte a szabadverset, 1916-tól már a Nyugatba is írt, s elnyerte Kosztolányi Dezsô elismerô kritikáját.
Háborús élményei és versei a
korabeli expresszionistákéival
rokonok, majd Alsókosályon
földmûvesként telepedett le,
s olykor a bukolikus idillt is átélte, meg is verselte. Lírája a
felszabadulás után is folyamatos maradt.
Pomogáts a mi korunkban is
követendô példaként mutatja
be az erdélyi írókat jellemzô
nemzeti küldetés vállalását, ami
Pomogáts Béla
esetükben európai elkötelezettA MAROSVÉCSI VÁRBAN
séggel, korszerû mûvészi elvek
Az Erdélyi Helikon íróiról
követésével párosult.
Hungarovox
262 oldal, 2400 Ft
K. S. A.
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Ez fantasztikus!
Év végén amolyan összesítésfélét csináltam, és rádöbbentem,
hogy tavaly kevés híján 400, a
fantasztikum témakörébe besorolható kiadvány látott itthon
napvilágot. Szédítô szám, nem
irigylem azt, aki esetleg mindet
frissen el akarja olvasni. A kiadványszámok folyamatos növekedése érthetô módon a rendszerváltozás tájékán következett be, majd az utóbbi években újabb lökést adott neki az
ifjúsági irodalom elôretörése és
a „print on demand” könyvek
megjelenése. A folyamatnak
pedig még korántsem vagyunk
a végén, hiszen az idei esztendô erôsen indult, és a közreadott tervek alapján a további
hónapokban sem számíthatnak

könyörületre sem a pénztárcák,
sem a megfáradt szemek. És
akkor mi minden van még, amirôl nem is szoktam írni ebben a
rovatban! Fantasztikus e-könyvek, online publikációk, hangoskönyvek, podcastok és képregények, sôt egy immár 275.
számán is túl járó, havi megjelenésû magazin! A piacot lassan
már a terület szakértôi sem látják át segítség nélkül. Én a magam részérôl ajánlóimmal próbálom megkönnyíteni eligazo-
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dásukat a hazai megjelenésû
SF, fantasy és hasonló zsánerû
mûvek között.
Mint már említettem, az idei
év eddig sem szûkölködött
friss megjelenésekben, legelôször mégis inkább visszatekintenék tavalyra, mert úgy vélem, a viszonylag kevés teret
kapó magyar szerzôk újdonságairól minden körülmények
között érdemes megemlékezni. Két olyan könyv került a
kezembe, amelyek úgynevezett megosztott világokat
építenek, vagyis több író dolgozik egy közös, nagy terven, regények és elbeszélések mozaikdarabkáival egészítve ki a lassan
alakuló, monumentális képet.
Az angolszász világban régrôl
ismert technika ez, hozzánk azonban szintén
csak a rendszerváltozás
környékén, a szerepjátékok elterjedésével jutott
el. A két ajánlandó
könyv azonban nem kötôdik semmilyen játékhoz, csupán önmaga játszik a világépítés eszközeivel – az egyik ûropera-, a másik városi fantasy-környezetben.
Elôbbi egy antológia, a
címe Az oligarcha vérvonala. Szélesi Sándor (Anthony Sheenard) és Fonyódi Tibor (Harrison
Fawcett) 1999-ben indították útjára a Mysterious Universe történetfolyamát, és azóta tucatnyi
újabb szerzô szôtte már tovább
a kalandokat. Ez a legfrissebb
kötet nyolc elbeszélést és kisregényt tartalmaz, öreg rókáktól
és újoncoktól egyaránt. Királyházi Csaba, Bukros Zsolt, Rákosi
Miklós, Imre Viktória Anna, Hegedûs András, Valyon Tamás és
Szélesi Sándor a sorozat kitalált
történelmének különbözô korszakaiba helyezték írásuk cselekményét, a 22.-tôl a 30. századig, a hab a tortán pedig egy
kis idôutazás a múltba. Felvonulnak az ûroperák kötelezô

kellékei, a galaktikus birodalmak, háborúk, különös lények,
csodafegyverek, mesterséges
intelligenciák és ûrhajók. Még
magyar vonatkozással is találkozhatunk a történetek között,
amelyek a grandiózus külsôségek mögött megbúvó kisemberek életébe is bepillantást nyújtanak. A Mysterious Universe világa immár húsznál is több kötetet számlál, és nem kell nagy
jóstehetség hozzá, hogy ne vonjam kétségbe a folytatást.
A másik, közös világot építô
könyv Sümegi Attila Bezár a
fény címû regénye, a Zenit – Az
örökség sorozat negyedik kötete. Ez a széria sokkal fiatalabb,
alig másfél éves múltra tekint
vissza, és egy szintén divatosnak
számító irányzatot, az úgynevezett urbánus vagy városi fantasyt választott zsáneréül. Az ilyen
mûvek rendszerint új szemszögbôl mutatják be a minket körülvevô világot, feltárva annak mögöttes rétegeit, ahol mindennapos a mágia és különleges lények járnak az emberek között,
a nagy többség számára láthatatlanul. Ez a titkos valóság sokszor izgalmas magyarázatokkal
szolgál közismert eseményekre,
vagy éppen egy pontban kettéágaztatja a történelmet, párhuzamos univerzumot építve fel. A
Zenit alternatív világában ôsi mitológiák elevenednek meg a fôszereplôk körül, és szólnak bele
a modern mindennapokba. Sümegi Attila mûve, hasonlóan a
korábbi háromhoz, alapvetôen

kalandregény, és azok
közül is a komorabbak
közé tartozik. Hôse alvilági figura, aki börtönbôl
szabadulva ismét egy
bûntény közepébe csöppen, ám az eseményekbe
a szó szerinti alvilág is beavatkozik, méghozzá a sumér-akkád mitológia alvilági istenségei és szörnyei.
Az elsôkötetes szerzô, akinek eddig csak novelláival
találkozhattunk, ígéretesen
mutatkozik be a hosszabb
mûfajban is.
Tavaly indult el a Typotex Kiadó
Science in Fiction sorozata,
amely szépirodalmi alkotásokon keresztül mutatja meg a
tudományos megközelítés mûködését. Az eddig túlnyomórészt fantasztikus mûvek egyelôre erôteljes lengyel fölényt
(3:1) mutatnak, ám ez nem feltétlenül probléma, hiszen fontos kötetek jelennek meg, hazánkban eddig jóformán ismeretlen szerzôktôl. Jelen esetben
Ignacy Karpowiczról kell beszélnünk, illetve az ô Égiek és földiek címû regényérôl. A szerzô
természetesen lengyel, és kötete akár a Zenit világát is idézhetné, hiszen itt is istenek szállnak le a földre, a hétköznapi
emberek közé. Az eredmény
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azonban ezúttal nem kalandregény, hanem a bulgakovi hagyományokat idézô szatíra. A
legkülönbözôbb mitológiák felsôbbrendû lényei ugyanis azért
érkeznek, hogy rendbe tegyék
elromlott életünket, és zsákutcába futott világunkat ismét a
megfelelô sínre helyezzék.
Mindezt Varsó lakóinak szemléletén át tapasztalhatjuk meg,
egyfajta bizarr és helyenként
perverz kavalkád forgatagában,
több párhuzamosan futó történetet követve. A regény tökéletesen szemlélteti a széles látókör elônyeit is, hiszen
a megfelelô kulturális, vallási, történelmi
és politikai ismeretek
hiányában a lábjegyzetek csak korlátozottan segítik az olvasó tájékozódását a
szövegben. Karpowicz hazájában ötödik, magyarul viszont csak elsô kötete üde, mégis
vaskos színfolt a tavaszba csúszott téli
piacon, mint a büdöske,
aminek
szépségét csak akkor tudjuk igazán
élvezni, ha erôteljes szagával már
megbarátkoztunk. Ha pedig a
szerzô egyvalamit megtanít nekünk, az az, hogy az élet körülöttünk, hogy is mondjam,
szaglik – mi mégis büdösül ragaszkodunk hozzá.
A végére egy klasszikust hagytam, akit aligha kell bemutatni
a magyar olvasóknak. Brian
Wilson Aldiss 1970-ben jelentkezett hazánkban elôször,
méghozzá egyszerre két nem is
akármilyen könyvvel: az Amíg
világ a világ és a Szürkeszakáll
azóta is mérföldköveknek számítanak a magyar SF-könyvkiadásban. Angliában persze már
másfél évtizeddel korábban is
jelentek meg mûvei, nem sokkal késôbb pedig díjnyertes, fôállású író volt. Azóta folyamatosan publikál, munkásságáért
maga a királynô tüntette ki. Az
ezredforduló utáni új virágzásáért mégis egy film tehetô fele-
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lôssé, Steven Spielberg és Stanley Kubrick A.I. – Mesterséges
értelemje. A szerzô magyarul
most megjelent Szuperállam címû regénye is kicsit irodalmi
forgatókönyvre hasonlít. A katasztrófafilmekbôl megszokott,
több nézôpontos, mozaikszerû
elbeszélôtechnika metszetet
nyújt a 21. század közepének
európai társadalmából, képeket
villantva fel a megerôsödött,
egységes Unió utópiájából, ami
mégsem olyan idilli, amilyennek
az ôsök képzelték, s eközben
egy vissza-visszatérô szál egy

ûrexpedíciót kísér el útjára a Jupiter Europa nevû holdjához,
melyen a tudósok életet sejtenek. Aldiss, mint Karpowicz, a
szatíra ecsetjével festi meg nagyívû tablóját, de bôven méri
benne a legfeketébb fekete humort is. Nem tudom, vajon az
önkritika jeleként könyvelhetôe el, de ez és az elôbb ismertetett kötet egyaránt az Európai
Unió támogatásával látott napvilágot magyarul.
Németh Attila
irodalmi szerkesztô
Galaktika
Szélesi Sándor (szerk.): Az oligarcha
vérvonala, Tuan Kiadó, 331 o., 3490
Ft; Sümegi Attila: Bezár a fény, Alexandra Kiadó, 405 o., 1999 Ft; Ignacy Karpowicz: Égiek és földiek,
Typotex Kiadó, 670 o., 3900 Ft; Brian W. Aldiss: Szuperállam, Metropolis Media Kiadó, 259 o., 2990 Ft

A haiku könnyedsége
A haiku japán eredetû, 17 morás (azaz rövid szótagos), rímtelen vers.
Moraszáma soronként: 5-7-5. Az
eredeti japán hosszú szótag két röviddel egyenértékû, két morának
számít. Nyelvtörténeti szempontból
azonban a moraszámláló metrika
átfogalmazható szótagszámlálóvá, s
a japánon kívül, innen elterjedve,
más nyelvekben ténylegesen szótagszámlálóként valósul meg.
A haiku a XX. század elején világhódító, nemzetközi formává vált,
elôbb a franciáknál, majd az angolszász irodalmakban, az imagizmus képviselôitôl a beat költôkig
sokan mûvelték, de például Latin-Amerikában is kiemelkedôen
jelentôs modern kifejezésmóddá vált. Fô tudós terjesztôi a XX.
század elején a francia M. Revon, az angolszászoknál B. H.
Chamberlain és A.D. Waley voltak, majd a század közepén a
döntôen fontos közvetítôvé vált angol nyelvterületen olyan jelentôs, filológiailag igényes propagátorai lettek, mint R. H. Blyth,
K. Yasuda és H. G. Henderson.
Szepes Erika, a magyar verstan nagyasszonya jelen kötetében a
haiku diadalútjának elsôsorban magyar állomásait tárgyalja. Szerinte: „A magyar haiku egy elemeire szétesett, harmóniát távolról sem mutató, a személyiséget magányba taszító korszak létlelete” (43. lap). Ám a forma hazai mûvelôi olyan színes egyéniségek, mint a korai klasszikus Kosztolányi Dezsô, a sokat fordító
Tandori Dezsô, a rejtélyes költônek mutatkozó Horváth Ödön, a
performanszokkal mókázó Bíró József, a megbízható, pontos Sebôk Éva, az új fenomén Nagy Zopán. Ez utóbbi három költô
munkássága Szepesnek különösen kedves témája.
Éppen a jelen könyvet is megjelentetô Napkút Kiadó kiadványai,
a Napút folyóirat újabb különszámai bizonyítják, hogy a haiku – az
idézett, inkább csak a kort bíráló látlelet ellenére – nálunk is többnyire sajátos szimbólumrendszernek megfelelô, üde természetábrázolás. Az eredeti haikulírában például a fenyôfa az együttlét, a
kakukk a magány szimbóluma,
ám költôink a természet objektumainak, sôt a tárgyi világnak
sajátos, egyéni elrendezését
hajtották, hajtják végre.
A versírás Japánban a „szép
életvitel” hagyományos tartozéka, s a haiku különleges, rövid, valamilyen értelemben
szimmetrikus (5-7-5) formájának mûvelése tiszteletre méltó
foglalatosság nálunk is. Szepes Erika könyve mindennek
összegezése, s útmutatóul
Szepes Erika
szolgálhat e mûfaj leendô kiTIZENHÉT SZÓTAG
teljesítôinek is, hogy a haiku
Esszék és elemzések
nálunk ne váljon a dilettantizOlvassuk együtt! V.
mus áldozatává.
Napkút Kiadó
208 oldal, 1990 Ft
K. S. A.

könyvrôl

55

gasztro

A fôzô ovitól a gasztroegyetemig
Ahogy gyarapodik a
szakácskönyv-felhasználók tábora, úgy rétegzôdik is a piac. Többen és sokféle indíttatással olvasnak recepteket és fôznek otthon,
társaságban
ezt-azt,
mert fôzni és enni is jó.
A divathullám erôsödésének a szakácskönyvek
nemcsak haszonélvezôi,
hanem nagy felhajtó
erôt is adnak. Az általuk is ébren tartott érdeklôdésre „ülnek rá” a
fôzô mûsorok, a gyorstalpaló tanfolyamok,
amelyeken alap jártasságot lehet szerezni a
borértésben, a macaron
készítésben, a halfilézésben, a fûszerhasználatban, a házi tészta-gyártásban, az olasz konyhában.
A szakácskönyv-kiadók kétfelé szélesíthetik a piacot: a
gyerekek és a magas státuszú olvasók felé. A bájos gyerekarcok marketing erejét régóta használják a reklámok, az utóbbiak pedig evidens vásárlók és fogyasztók
akkor is, amikor az emberek többsége nem a különleges receptek hozzávalóin töri a fejét, hanem azon,
hogy mibôl fôzzön vacsorát.
A szakácskönyvek idei elsô negyedévi termése kevesebb, de speciálisabb akárcsak a tavalyinál. A gyerekeknek szánt Kis kukta – Fôzni jó móka ( Alexandra )
nem elégszik meg 23, könnyen elkészíthetô recept
elkészítésének fotósorozatával: a díszdobozban kötény és séfsapka, valamint egy szilikonos spatula
igyekszik gusztust kelteni a könyv iránt. A szülôknek
azt üzenve, hogy nemcsak jó
móka a közös fôzés, hanem
a családi kötelékeket erôsítô
elfoglaltság is.
Praktikus és jól követhetô tanácsokkal szolgál a 9–12 éves
korosztálynak az inkább füzetnek, mintsem könyvnek beillô
receptgyûjtemény bevezetôje.
Ezt haszonnal tanulmányozhatják azok is, akik már régen kinôttek a gyerekkorból, de még
sohasem láttak belülrôl egy igazi konyhát. Jó csoportosítással,
a konyhai eszközök és a hozzávalók kiemelésével segítik az
ételkészítés folyamatát, és a
szárnypróbálgatókat azzal is inspirálják, hogy az elkészült ételeket mindig egy elégedet gyerek-
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arccal „tálalják”. Ha
csak annyi üzenet
„megy át” a gyerekolvasóba, hogy minden,
amit szeretettel, odafigyeléssel, az örömszerzés szándékával
készít az ember, az
több is, jobb is a készen kaphatónál, akkor máris megérte a
közel 5 ezer forintos
receptfüzet – a díszcsomagolással együtt.
Egészen más régiókba repít a Ventus
Libro Kiadó két idei
újdonsága, a Harapnivalók és a Grillezés.
Ezekkel már a gasztronómia csúcsait ostromolhatják a bátor
gasztrománok, mert
itt a lényeg az ízek és
a látvány erején, a
különlegességen van.
Habár más a két
könyv szerzôje, erôs a
rokonság, egy szakácskönyv-család két
tagja vezeti az olvasót
az egyetemi szintû fôzôtudományig. Feltételezve az alapanyagés a technikai ismereteket, és azt az elszántságot is, ami meglódítja a fôzéshez készülôdô
ember
fantáziáját.
Eközben támogatja a
tanácstalan háziasszonyokat is, mert mindkét
könyv különbözô alkalmakra ajánl könnyen
vagy bonyolultan elkészíthetô ételeket, vegetáriánus fogásokat. A receptek alatt további
variánsokra hívja fel a figyelmet, és ezzel a
vendégvárásban, a család táplálásában is segít, mert minden ebédnél van valaki, aki éppen azt nem szereti, ami az asztalra kerül.
A Grillezés és a Harapnivalók is a világ különleges konyháiból tárja elénk a témához
legjobban illôket. Egzotikus fûszerek és
alapanyagok – a beszerzési forrás megjelölésével – vonják magukra a figyelmünket, és
étvágygerjesztô fotók sarkallnak az ételek
elkészítésére. A thai konyhától a francián át
a mexikóiig pazar összeállítás a grillezés
nemzetközi repertoárjából.
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A Grillezés azzal bûvöl el, hogy a szerzô Rachel Lane és a fotók
szerint minden elkészíthetô egy tüzes rácson: elôételnek kecskesajt és szilvasaláta, vagy bármilyen szendvics grillezett hússal,
zöldséggel, salátával. De grilleznek itt röstit, különféle burgereket, még borjú bécsit is. A legelbûvölôbb a héjas kukoricacsô, amit korianderes vajjal
együtt sütnek. Meggyôzik a kétkedôket arról, hogy még a lédús gyümölcs is grillezhetô: a félbevágott
grapefruitnak ezért vaníliás cukorral
kenik meg a vágási felületét.
Ebben a könyvben van létjogosultsága egészséges ételeket ajánlani,
mert a technológia valóban a kímélô
étrendbe illik. Grillezni azonban meg
kell tanulni, mert aki másodszor akar
sütni azon a rácson, amit az elsô grillezés után nem takarított le, az széndarabokat válogathat a tányérjáról.
Aki viszont már magabiztosan kezeli a
grill-lapátot, annak igen magasra teszi
a lécet a könyv azzal, hogy másfél kilós
marhafartôt egyben süt meg a grillen
úgy, hogy az nemcsak szép, hanem
még ehetô is lesz.
Ugyanilyen különleges tudást közvetít a
kolbászok házi elkészítésével. Mivel nem gyakori a városi háztartásokban a kolbásztöltô berendezés, ezét megengedi, hogy a
masszát pogácsává lapítva süssük készre a rácson. A Grillezésbôl
annyi ötletet kap az olvasó, amennyivel évekig elkápráztathatja
vendégeit, mert a sültek mellé a mártások, szószok tengernyi választékát kínálja a szerzô, és sehol sincs az leírva, hogy az édesköményes csirkekolbászok kizárólag lágy puliszkával
tálalhatók, vagy, hogy a vörös curry-s csirke csak
grillezett sütôtöksalátával jó. Akinek ez utóbbi sikeresen kerül le a rácsról a tányérra, az bátran adhatja egy sima flekken mellé, amit viszont mindenki el tud készíteni. Akár egy serpenyôben is.
A Harapnivalókkal ugyanaz az egzotikus világ
nyílik ki, mint a grillételekkel. A szerkesztôi segítség, Michela Neri útbaigazítása itt is elkél,
mert szemkápráztatóan gazdag a nassolnivalók
világkínálata crostinikbôl, canapékból, mártogatókból, kenyerekbôl, falatokból és desszertekbôl. Néha már-már öncélú kísérletezésre
gyanakszik az olvasó a sok szokatlan ízkombináció, például a sárgabarackos kenyér receptjének olvastán. Mivel Japántól Dél-Olaszországig és Marokkóig ível a téma megközelítése,
ezért valószínû, hogy léteznek emberek, akiknek ez annyira evidens, mint nekünk a burgonyás kenyér.
A két könyv rokonsága, ezen belül a tortillás ételek hasonlósága abból eredhet, hogy
bár az alapanyagok és a variációk száma is végtelen, azért a marhahússal töltött tortilla ugyanolyan jó grillezve, mint sütôben
melegítve.
Nem a vájtfülû olvasóknak, hanem az egyszerû ételek kedvelôinek ajánlja a gomba számtalan variációját a Mutsy Anna–Hajdú
Csaba szerzôpáros. Ôk jobban ismerik az alapanyagot, lévén
gombatermesztôk, mint a profi szakácsok, és a szakembereket
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megszégyenítô változatosságban ismertetik a számukra kedves
gombás ételeket. Köztük olyan különlegességeket, mint az aszalt
szilvás csirkemell vörösboros gombaszószban.
A szerzôk célja, hogy eloszlassák a
tévhiteket a gombáról, és ezt a külön
csoportot képviselô ételfajtát a családi konyhák gyakori alapanyagai közé
emeljék. Példáikkal kimondatlanul is
a vegetáriánusoknak járnak a kedvében, mivel a gomba a húsételek alternatívájaként ismert. Szépen fotózott tálakkal és ínycsiklandozó receptekkel hívják fel az olvasók figyelmét, hogy létezik étel a gombalevesen és a gombapaprikáson túl:
falatkák, saláták, tészták, fôételek,
amelyek egyszerûen elkészíthetôk
az itthon termesztett vagy beszerezhetô gombákból.
A tavaszi szakácskönyv-kínálatban
igazi csemege a Fûszerek kézikönyve (Alexandra). Nemcsak a hatalmas, és jól – botanikailag – rendszerezett anyag miatt, hanem
mert rövid, pontos információkat ad a növények gyógyerejérôl,
hatóanyagairól, történetérôl, elôfordulási helyérôl, gyûjtési idejérôl,
felhasználásáról a konyhában és a patikában.
A fûszernövények a legtöbb esetben azonosak a gyógynövényekkel, és ilyenformán a hallucinogénekkel is. Nemcsak a közismert mák ilyen, hanem a muskátdió (szerecsendió) is, a kerti
ruta pedig – ha valaki felismerné és begyûjtené – egyenesen méreggé válhat. Jó tudni, hogy az aranyárban kapható
sáfrányból 10 gramm a halálos
adag. A szintén drága kardamomról viszont azt írják, hogy
méregteleníti a koffeint.
A francia konyhákban régóta
használt levendula már nálunk
is megjelent egyes desszertekben, fagylaltokban. Ugyanilyen
hasznos arról is olvasni, hogy az
ibolya a leggazdagabb tavaszi
C-vitamin-forrás.
A fûszerekkel nemcsak azért
kell mértékletesen bánni, mert
az emberi pazarlás egyébként is
naponta pusztítja a környezetet,
hanem mert felesleges, sôt káros
is. A mértéktelenség a különleges növényeknél is megbosszulja
magát: a gyógyerô elvész, az
édes megkeseredik. Éppen úgy,
mint az életben.
Szikora Katalin
Chef&Pincér – szerkesztô
Kis kukta, Alexandra Kiadó, 48 oldal, dobozban, kiegészítôkkel,
4800 Ft; Fûszerek kézikönyve, Alexandra Kiadó, 256 oldal, 2699 Ft;
Grillezés, Ventus Libro Kiadó, 320 oldal, 3990 Ft; Harapnivalók,
Ventus Libro Kiadó, 320 oldal, 3990 Ft; Mutsy Anna–Hajdú Csaba:
Gombajó fogások, Bio-Fungi Kft. 180 oldal, 4500 Ft
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A szerzô számára az irónia az az esztétikai kategória, melynek eszközeivel a történelem szövedékét próbálja
kibontani, a
hétköznapok
erkölcsi kérdéseiben pedig antidogmatikus állásfoglalásra
késztet.

176 oldal, 1300 Ft
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sikerlista

Sikerkönyvek tavaszi áradata
A tavasz kezdetével a lányoknak szóló kamaszolvasmányok, pontosabban
egy sorozat „vitt mindent”. A Szent Johanna gimi sorozat befejezô kötete
valóságos tömeghisztériát váltott ki, és a sikerlistákon jól szerepelnek a
korábbi kötetek újrakiadásai is. A kisebbek Bartos Erika jól ismert mesefiguráival , és Geronimo Stiltonnal olvashatnak új történetet. Az ezoterikus
élmények iránt érdeklôdôk és a vallásos meggyôzôdésûek is találnak lelki
útravalót. Töretlen siker E. L. James erotikus regénysorozata is..

Dr. Bódis Béla
Mindegyik sikerlistán egyértelmûen Leiner Laura: A Szent Johanna gimi 8., azaz befejezô kötete a nyerô, amelyet márciusban
mutattak be, és a rajongók valóságos rohamot vívtak az új kötetért. A tehetséges szerzônô kamaszok ezreit vezette
rá az olvasásra. Az elsô rész 2010-ben jelent meg, azóta félévente jött ki egy-egy
kötet, a népszerûsége
pedig egyre nôtt. A kiadó újra elindította a
teljes sorozatot, az 1.
kötet a Bookline-on a
6., a Líránál a 7., a Librinél a 9. helyen áll, míg a
2. kötet a Líránál a 8., a Booklineon a 10. helyen áll. A sorozat
népszerûségének hatására hamarosan indul a Szent Johanna
Gimi közösségi oldal, a
www.szjger.hu, vagyis egy virtuális gimi. Kisebb gyerekekhez szól
az Alexandra listáján elsô helyen
szereplô Geronimo Stilton Magazin, amely Geronimo kalandjain
kívül böngészôt, angol nyelvleckét, képregényt, mesét, levelezôsarkot, barkács- és fôzôrovatot,
programajánlót, fejtörôket és sok
extraegeres meglepetést tartalmaz. Hazájában már megjelenése elôtt elsô számú bestseller lett
egy nemzetközi hírû idegsebész
könyve, amelyben halálközeli állapotban a túlvilágon megtett
utazását írja le (A mennyország
létezik). Miután ritka agybetegségébôl felépült, Dr. Eben Alexander éveket töltött azzal, hogy tudományos magyarázatot találjon
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az átélt élményekre, természettudományos nézeteit összeegyeztesse az istenhittel. Könyve a Librinél, a Bookline-on 2. a Líránál a
4. Bartos Erika népszerû mesefigurái új könyvben kelnek életre
(Bogyó és Babóca társasjátéka),
egyrészt készülnek
a húsvétra, másrészt a könyben
fellelhetô mesét
társasjáték formájában el is lehet
játszani. A Librinél
és a Líránál a 3., a
Bookline-on 4.
helyen áll. Újabb
„PálFeris” könyv
került fel a sikerlistákra (a Librinél 4., a Booklineon és az Alexandránál 7.). A szorongástól az önbecsülésig címû
kötet, a katolikus pap és egyben
mentálhigiénés szakember Pál
Ferenc negyedik könyve, amely
azokról a szorongásokról, aggodalmakról, és gyengeségekrôl ír,
melyek nagyon megnehezítik az
ember életét és akadályozzák a
fejlôdést, növekedést, valamint
nehézséget okoznak a kapcsolatteremtésben, illetve akár a munkavégzésben is. E.L. James A
szürke ötven árnyalata címû, erotikus regénye, annak folytatása,
A sötét ötven árnyalata, illetve A
szabadság ötven árnyalata még
mindig elôkelô helyen szerepel a
listákon. Kiadójánál, az Alexandránál a „szürke” a 2., a „sötét” a
4., a „szabadság” az 5. helyen
áll, , míg a „szürke” a Librinél az
5. a „szabadság” a 10., a Bookline-on a „szabadság” a 8. pozíci-

ót foglalja el jelenleg. Az utóbbi
évek egyik legsokkolóbb tényfeltáró könyve egy észak-koreai történet, Sin Donghjok huszonhárom éves rabságának és szökésének története Blaine Harden tollából. A Menekülés a 14-es táborból a Librinél 7., a Booklineon 9. Még mindig népszerû Nyáry Krisztián Magyar irodalmi szerelmes könyve (Így szerettek ôk),
amely magyar írók és mûvészek
szerelmi életérôl szóló képes etûdök sorozata (a Líránál 6. az Alexandránál és a Librinél 8.). A történelem iránt érdeklôdôknek szól
Krausz Tamás és Varga Éva Mária
A magyar megszálló csapatok a
Szovjetunióban – Levéltári dokumentumok 1941-1947 címû forrásmunkája, mely a Bookline olvasói körében a 3. helyen áll. Az
oroszországi archívumok, mindenekelôtt az Oroszországi Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB)
Központi Archívuma hozzáférhetôvé tette a magyarországi megszálló csapatok háborús bûncselekményeinek dokumentumait.
Jelen kötet a magyar megszálló
erôk szovjet területen játszott
szerepéhez nyújt eddig ismeretlen, elsôdleges forrásokat. A pápaválasztás adott aktualitást Rita
Monaldi és Francesco Sorti: Szent
Péter trónja – A pápaválasztás titkai címû történelmi regénynek,
mely az 5. helyet foglalja el a
Bookline-on. Fôhôse egy valóságos személy, Atto Melani apát,
aki a Napkirály spionja volt és
fennmaradt leleplezô beszámolója a pápaválasztásról.
(szénási)

KONTROLLING
ELEMEK
A KÖNYVKIADÁSBAN
Hogyan szervezzünk
hatékony kiadói
ügyvitelt?

Kapható a
könyvesboltokban

www.
euro-audit.
hu

interjú

Egyszervolt szakma
Inkognitóban a könyvesboltokban
Mária Terézia 1772-es helytartótanácsi rendelete hat év tanulóidôt írt elô a könyvkereskedôk számára. Ettôl a hajdani igényességtôl mára eléggé eltávolodtunk. Az Országos Képzési Jegyzék tavaly
nyári módosítása nyomán – miközben a takarítókat továbbra is „tisztítás-technológiai szakmunkássá” okosítják ki és miközben a szomszédos Ausztriában, a németeknél, illetve Svájcban több éves
tanfolyamon készítenek fel a könyves hivatásra – a budapesti Gutenberg János Könyvkereskedelmi
Szakközépiskola a jelenleg ott tanuló diákok júniusi elballagásával bezár, noha Magyarországon ez
az egyetlen intézmény, ahol könyvesbolti eladókat képeznek. A szakma végnapjait jelentô történetrôl
az iskola igazgatóját, Dercsényi Szilviát kérdeztem.
– Milyen akadályok lehetetlenítik el a Gutenberg szakiskolát?
– Az alapprobléma az OKJ 2012-es módosítása, amelynek nyomán az addigi 800-ból
550 szakma maradt. Az utóbbi huszonegy
évben, amióta az iskolánk létezik, a könyvesbolti eladói képesítést kétféleképpen lehetett megszerezni. Iskolarendszerû oktatás
keretében, „nappali tagozaton”: az ide járók tanulóviszonyban vannak, diákigazolvány, családi pótlék és egészségbiztosítás
jár nekik, a képzésük pedig ingyenes. A másik az iskolarendszeren kívüli tanfolyami
megoldás, amely térítési díjas. A könyvesbolti eladóit a módosítás nyomán kivették
az iskolarendszerû oktatásban tanítható
szakmák közül. A fizetôs tanfolyam megmaradt ugyan, de a könyvesbolti eladó
szakmát összevonták az eddig önálló antikváriusival. Így csak magasabb óraszámban,
több pénzért és csak együtt lehet e rokon
szakmákat tanulni. A rendelet fél éves elôkészítô szakaszában harcoltunk a fennmaradásért, de valószínûleg mérlegelték, hogy
mely területen hány képzést tartanak. A
könyves szakmában egyetlen iskola mûködik, a miénk, amely a nappali képzésben
évente huszonöt fôre kapott mûködési engedélyt, ezek az osztályok el is indultak, de
a tanfolyamokra az utóbbi idôkben a szakma már nem küldött hallgatókat
– Mivel érveltek az iskola megmaradásáért?
Mivel indokolták, hogy szükség van a könyvesbolti alkalmazottak képzésére, mert tevékenységük különbözik például a zöldségvagy cipôbolti eladókétól?
– A zöldségesnek az élelmiszerbiztonság érdekében tudnia kell, honnan származik és
milyen vegyszerrel kezelt a burgonya, a kelkáposzta. A könyvkereskedô meg több száz
év szellemi termékeivel foglalkozik. Csak tavaly tizenkétezerféle cím jelent meg, és

www.könyvhét.hu

ezek között nemcsak kortárs alkotások szerepelnek. Ebben még biztos általános mûveltséggel is bajos eligazodni, szükség van
hozzá alapos szakmai felkészültségre.
– Milyen tantárgyakat oktatatnak, legalábbis
egyelôre, jelen idôben?
– Mivel a foglalkozás gyakorlásának alapfeltétele az érettségi megléte, a gimnáziumban tanultakra alapozhatunk. Történelmi
háttérbe ágyazva könyvtörténetet tanítunk,
a könyv megjelenésétôl a napjainkig terjedô
teljes idôszakot áttekintve, külön kortárs
magyar és kortárs világirodalmat, az ilyen
stúdium még az egyetemeken is ritkaság.
Oktatunk marketinget, kereskedelempszichológiát és tájékoztatási, közgazdasági ismeretet és angol vagy német nyelvet. Hetente egyszer „kirándulni” visszük a diákokat, könyvtárba, kiadói szerkesztôségbe,
múzeumba látogatunk el velük, csupa olyan
kulturális intézménybe, amely kapcsolatba
hozható a szakmával, hiszen értelmiségi
foglalkozás a miénk. Az én felfogásomban
a könyvkereskedô kultúraközvetítô.
– Az OKJ-s tanfolyami képzésben nem tarthatják meg ugyanezt a színvonalas tematikát?

– Megtarthatnánk, csak nem lesz iránta érdeklôdés. 2008-ig mûködött a rendszer: addig évi tizenöt-húsz hallgató szerzett képesítést,a tanfolyami képzésben, plusz ugyanennyien a nappali osztályból. Ez nagyjából kielégítette a könyvszakma igényeit. Aztán a fizetôs képzés iránt nem mutatkozott érdeklôdés. Szeptembertôl pedig mindenkinek antikváriusi ismereteket is kellene oktatni. Az ezáltal megduplázódott óraszámot csak megemelkedett költségek mellett lehetne teljesíteni. Nekünk azonban nincs bevételünk,
amellyel fenn tudnánk tartani az iskolát abban a reményben, hogy hátha akad egy-két
jelentkezô. Már beletörôdtem az intézmény
felszámolásába. Bárki elindíthatja persze ezt a
képzést, jóllehet a sok érdeklôdô közül, aki az
évek alatt nálunk kért ehhez tanácsot, mégse
hozott létre senki ilyen vállalkozást. Félô,
hogy a szakképzés megszûnése után még az
OKJ-jegyzékbôl is törölni fogják a könyvesbolti eladót, és azon túl már szakmának sem lehet nevezni a foglalkozásunkat.
– Kik fognak akkor a könyvesboltokban
dolgozni?
– Már most is rémtörténetek keringenek arról,
hogy a szerzôk nevét betûzniük kell a vásárlóknak, és az ôt kiszolgálók azt sem tudják, melyik polcon keressék a számítógép szerint létezô példányokat. Nemzedékváltás történik a
boltokban, a szakképzett régi kollégákat, akik
még a rendszerváltás elôtt, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése Oktatási
Központjában, vagy 1992 után nálunk szereztek végzettséget, mára elküldik. A szakképzetlen munkaerô olcsóbb, s manapság szinte
mindenki minimálbérért dolgozik a könyvesboltokban, ahová mostanában nyugodtan
mehetek be inkognitóban, holott néhány esztendeje elképzelhetetlen volt, hogy ne találkozzam ott egy-két régi tanítványommal.
(mátraházi)
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Kiadók és könyvtárak dialógusa
Beszélgetés Votisky Zsuzsával
– Idén valószínûleg elkészül, mostanra a
társadalmi vita szakaszába érkezett a „kötelespéldány” kormányrendelet. Olvasóink
többségének, a potenciális könyvvásárlóknak talán fogalmuk sincs róla, talán nem is
foglalkoztatja ôket, mi az a kötelespéldány,
de ez mégis alkalom arra, hogy elmondjuk,
a kiadóknak mivel jár ez a kötelesség. Annál is inkább, mivel ezzel a témával, a kormányrendelet elôkészítésével, megszületésével lapunkban még foglalkozni fogunk
a továbbiakban is. Hiszen a dialógus folytatódni fog a Könyvfesztiválon is.
– Minden megjelent könyvbôl hat kötelespéldány jár a könyvtárak számára. Ez eddig is így volt. A rendelet meghatározza,
hogy ezen a 6 példányon milyen rend szerint osztozzanak a könyvtárak. A kötelespéldány a német Pflichtexemplar tükörfordítása , angolul viszont legal depositnak hívják, tehát köteles letét, majd késôbb „kötelesletét”-ként beszélnénk róla .
A német kifejezés alapján, a példányok
nem feltétlen letétek, hanem a könyvtári
szolgáltatás példányai is. Ezt régóta nehezményezik a kiadók.
– Itt van elôttünk egy készülô kormányrendelet tervezete, amelyet a kormányzati szervektôl megkaptak további állami és
társadalmi szervezetek, tehát társadalmi
vitára bocsátották a szövegét. A szervezetek között könyvszakmai szervezetek is
szerepelnek, mindet túl hosszú lenne felsorolni, a lényeg: az MKKE-tag Typotex
Kiadó vezetôjének, Önnek is támadtak ezzel kapcsolatban gondolatai.
– Minden MKKE-tag megkapta, sokan
részletesen véleményezték, ez kiderül
Zentai Péter László összefoglalójából is.
Talán még 10 nap sem volt az egyeztetésre egyébként, és felteszem sokszor 10 nap
volt az elôkészület, és sok 10 nap múlva
lesz elfogadva. A rendelet jól példázza,
hogy az elôkészítô munkálatok során nem
hallgatták meg mindkét oldalt. Nem hallgatták meg, mert nem nyilvánvaló, hogy
folyamatos párbeszédre van szükség a kiadók és a könyvtárak között. Így a rendelet elsôsorban a kiadói beszolgáltatást írja
elô, sokszor tekintet nélkül valódi kiadói
folyamatokra. Mondok egy példát. A kis
példányszámok esetét. Az éven túli utánnyomásokból le kell adni 3 példányt. Már
leadtunk ugyan hatot az elsô megjelenéskor. Miért kell 9 példány? Sôt! Mivel egy-
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re inkább óvatosan kell tervezni, és erre az
új nyomdatechnikák lehetôséget is adnak,
megtörténhet, hogy mondjuk, ötszáz példány öt egymás utáni évben jelenik meg.
Akkor egyszer 6, és 4x3=12, összesen 18
kötelespéldánnyal látom el a könyvtárakat, sôt aztán a javított kiadásokkal! Szerintem nincs erre a könyvtáraknak sem
szüksége. Ilyen esetre nyilván nem gondol
sem a törvényalkotó, sem a könyvtáros,
holott gyakran elôfordul a szakkönyvkiadói gyakorlatban. Mismásoljam el a törvényt, mert nem ésszerû? Hát legyen
ésszerû, és akkor a szerint, kényelmesen
és törvényesen járhatok el.
Világos, bármely formában adok ki egy
mûvet, az más-más terméket jelent, ahhoz
más azonosító, azaz ISBN, és abból generált vonalkód tartozik. Legalább 4 féle formátumot is sorolhatnék, ám a rendelet
online és e-könyvet különböztet meg. Bevallom, nem értem. Csak arra gondolok,
hogy hamarosan egy értelmezô brossurára lesz szükség, hogy mindenki számára
világosak legyenek a passzusok. De a rendelet legfájóbb pontját nem említettem
eddig. Ez a következô. Az elektronikus
könyvekbôl ugyan 1 kötelespéldányt írnak
elô, de annak többszörözését nem tiltják
expressis verbis. Ha ez hiányzik majd a
végleges szövegbôl, akkor a kiadók, köztük én, joggal aggódunk, hiszen nem látunk bele a könyvtárközi kölcsönzések folyamatába, megindulhat, akár merô jó
szolgálatból, a másolás, vagy netán a konvertálás is. Rossz rá gondolni.
– Az új szabályok megalkotására a jogi és
technikai környezet megváltoztatása miatt
kerül sor. Ez kétségtelenül indokolttá teszi.

Csakhogy az említett angol értelmezéssel
ellentétben a kiadványok beszolgáltatásáról és hasznosításáról szól már maga az
elôterjesztés címe is.
– A kiadókkal csak a társadalmi vitában
indult meg a tárgyalás. Az elôkészületi
szakaszból kimaradtunk. Nem vagyok
abban a helyzetben, hogy firtassam, hol
történt ez a megcsúszás. Afelôl nekem
sincs kétségem, hogy a tömeges digitalizálás is új helyzetet teremtett. Az Egyesület reagálását ismerem, és egyetértek
vele. Ugyanakkor nem jó, hogy ilyen
rosszban vagyunk a könyvtárakkal,
ahogy már mondtam.
Pár éve, a felsôoktatási könyvtárak és a
kiadók konferenciáján finoman szólva,
parázs vita robbant ki. Akkor vált számomra világossá, hogy nem egy nyelvet
beszélünk, fogalmunk sincs a másik
szempontjáról. Persze nekem az a nyugtalanító, hogy a könyvtárak nem értenek
bennünket, kiadókat. Azóta keresem az
alkalmat, ha hívnak, elmegyek minden
konferenciára, sôt még vidéki vándorgyûléseken is voltam. Talán valamelyest javult
is a helyzet, legalábbis így éreztem, tavaly
decemberben az Országgyûlési Könyvtárban. Ott tûnt elôször úgy, hogy a könyvtárosok meghallották, és elfogadták, amit
a kiadók mondanak. Mondjuk megértették azt, hogy nem pusztán gonosz anyagi
haszonszerzés miatt nem készítenek olcsó
CD-kiadást a gazdagon illusztrált világszerte használt tankönyvbôl a magyar kiadók. Az nem a magyar kiadón múlik, ha
világszerte csak a papírkiadásra adnak
fordítási jogot.
Visszatérve a digitalizálásra, még egy aspektust említek. Akár könyv, akár ekönyv, már csak digitális technikákkal készülnek a kéziratok, a tördeltek, a különbözô formátumú e-könyvek, mind másmás file formátumokban. Gondolhatnánk,
és tapasztalom, hogy könyvtáros körökben gondolják is, hogy mindez egy gombnyomás, egy egyszerû konvertálás. Hát
nem így van. Rettentô esetek százait ismerem. Csak a kiadó lehet felelôs a tartalomért. A könyvtár pedig azért felelôs, hogy
pontosan azt adja az olvasónak, amit a kiadótól beszerzett, remélhetôleg állománygyarapítási költségvetésébôl, és nem csupán kötelespéldányból.
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