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– Bár a magyarul most megje-
lenô Az ártatlanság a második
megjelent könyve, abból a
szempontból azonban az elsô,
hogy már jóval elsô regénye
megjelenése elôtt is ezen dol-
gozott. Mi vonzotta ennyire eh-
hez a paranoid kommunista vi-
lághoz és korszakhoz?
– Ez így igaz, már azelôtt ezen a
könyvön dolgoztam, hogy egy-
általán nekiálltam volna a debü-
táló regényemnek. Az ártatlan-
ság nagyon elüt a másik két re-
gényemtôl, amelyek a kortárs
Londonban játszódnak, talán
ezért is választotta a magyaror-
szági kiadóm az elsô magyar
nyelven megjelenô könyvem-
nek. A kiindulópont egy szovjet
doktor, Aleksandr Luria által írt
orvosi esettanulmány volt, az
Egy ember a szétzúzott világban
(A man in the shattered world),
amely egyik betegérôl, egy na-
gyon súlyos fejsérülést szenve-
dett szovjet katonáról szól. A
könyv a fejsérülés okozta furcsa
fogyatékosságokat írja le, ame-
lyek nagyon hasonlóak ahhoz,
amelyeket az én regényemben
szereplô Judin is megtapasztal,
és az ô naplójából származó
részleteket Luria könyvébôl idéz-
tem. Luria könyve arról szól,
hogy milyen lenyûgözô, hogy ez
a szörnyû sérülést szenvedett ember képes írni, és bár a naplója sokszor
összefüggéstelen, mégis betekintést ad ebbe az összezúzott világba. 

Ez a karakter volt a kiindulópont, úgy éreztem, hogy errôl szeretnék
írni valamit. Elôször kortárs keretekbe akartam helyezni a történetet,
de aztán úgy döntöttem, hogy meghagyom az eredeti környezetet és
kort, és akkor azon kezdtem el gondolkodni, hogy hogyan lehet eb-
bôl egy egész regényt írni. Ekkor került a képbe a szovjet titkosrend-
ôrség, a KGB elôdszervezete, és aztán lassacskán egy titkosrendôr
lett a fôszereplô, akinek az elején még csak mellékszerepet szántam.
Innen jött az ötlet, hogy ô maga is írjon, ne csak a sebesült katona –
így született meg végül a könyv szerkezete.

– Mind a Sztálin-, mind a
Brezsnyev-korszak meg-
lehetôsen távol álló ta-
pasztalat egy fiatal angol
írótól, de a magyar törté-
nelemtôl már egyáltalán
nincs messze. Volt eset-
leg családi motivációja is
Az ártatlanságnak?
– Egyrészt rengeteget ol-
vastam a Szovjetunió
történelmérôl, másrészt
érdekes kihívás volt úgy
életre kelteni ezt a kor-
szakot, hogy még sosem
jártam Oroszországban.
A hetvenes évek Szovjet-
uniójával kapcsolatban
viszont vannak közvetett
tapasztalataim, gyer-
mekkori emlékek az ak-
kori magyarországi láto-
gatásainkról. Persze nem
feltétlenül lehet össze-
vetni az akkori Szovjet-
uniót és Magyarorszá-
got, ez mégis adott némi
kapaszkodót ehhez a vi-
lághoz. Édesapám a hat-
vanas évek végén hagyta
el Magyarországot, és
bár nem konkrét politikai
okai voltak ennek, a
rendszerrel szembeni
elégedetlenség fontos
szerepet játszott. A Ma-

gyar Rádióban dolgozott az angol nyelvû részlegben, és turistaként
szemtanúja volt a Prágai Tavasznak, majd a szovjet tankok megérkezé-
sének és a remények szétzúzásának. Hazatérése után napokon keresz-
tül kihallgatták, és bár végül megtarthatta az állását, az elsô adandó al-
kalommal emigrált. Így került végül Kanadába, ahol én is születtem.
Hosszú ideig nem is térhetett vissza, én viszont édesanyámmal néhány-
szor már a hetvenes években meglátogathattam az itt maradt rokono-
kat, és ezek az élmények szintén inspirálták Az ártatlanságot.
– A regény fôszereplôje, illetve részben elbeszélôje egy titkosrendôr ôr-
nagy, aki bár embereket tesz tönkre, mégsem romlott karakter, sôt: ôszin-
tén hisz a kommunizmusban, bizonyos értelemben ártatlan ember. Adó-

címlap

Szétzúzott világok írója
Interjú David Szalayval, Az ártatlanság szerzôjével
A legtehetségesebb fiatal brit írók között tartják számon a magyar származású David Szalayt, aki több éve
már Pécsett él és dolgozik. Az angol nyelvterületen már elismert szerzô második regénye, a Szovjetunió
legsötétebb korszakában játszódó Az ártatlanság most a magyar olvasók számára is elérhetôvé vált
David nagy örömére, hiszen így saját családtagjai is megismerkedhetnek munkásságával.
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dik a kérdés: mit jelent a regény
kontextusában az ártatlanság és
kik az ártatlanok itt?
– Az eredeti angol cím, Az ártatlan
(The Innocent) ebbôl a szempont-
ból kétértelmûbb volt, angolul ez
ugyanis jelenthet akár egy sze-
mélyt, vagy egy csoportot is, emel-
lett jelenthet ártatlanságot egy
konkrét esettel kapcsolatban, de
egyben egyfajta általános ártatlan-
ságot, naivitást is. Így ártatlan a dok-
tor is, aki végül áldozat lesz, de ma-
ga Aleksandr is, aki egyfajta gyerme-
ki naivitással tekint a világra. Ironikus

módon ráadásul az áldozat az, aki aztán ebben a világban a bûnös lesz:
hiába nem tett semmit, már a tudományos nézetei azzá teszik. 
– Aleksandr 24 évvel a történtek után írja meg visszaemlékezéseit, és a
hetvenes évek elejének megfáradt, stagnáló Szovjetuniója a regény má-
sik idôsíkja. Úgy tûnik, mintha a megkeseredett, mellôzött Aleksandr vilá-
gát épp úgy szétzúzták volna, mint a fejbelôtt Judinét...
– Így van, ahogy említettem, Judin karaktere volt a regény magja, de az-
tán végül nem az övé lett a fôszerep. El tudok képzelni egy olyan köny-
vet is, ahol körülötte zajlana a cselekmény, de túlságosan klausztrofóbi-
ásnak éreztem volna ezt. Judin így csak a történet elindításában kapott
szerepet, emellett valóban szimbolikus jelentôséggel bír. Az egész re-
gény olyan szereplôkkel van tele, akik írnak, és ezáltal megpróbálják
megérteni magukat és helyzetüket. Aleksandr a hetvenes évek cinikus,
materalista, a kommunizmus eszméit elfelejtô Szovjetuniójában épp
olyan elszigetelt, az ôt körülvevô világot nem értô alak, mint Judin.
– Öt éve él és dolgozik Pécsett, már Az ártatlanságot követô regényét is
itt fejezte be, és gôzerôvel dolgozik az újabb kötetén. Mekkora változást
jelentett a lakhely- és országváltás az írásai számára, mennyire szûröd-
nek beléjük magyar ízek?
– Már a Londonban játszódó Springet (Tavasz) is nagyobbrészt Pécsett
írtam, az elsô, szintén Londonban játszódó regényemet pedig Brüsszel-
ben. Persze életem nagy részét Londonban töltöttem, az az a hely, amit
a legjobban ismerek. A készülô könyvem több országban játszódik, és
kétségkívül megjelennek benne magyar vonatkozások: egy Pécs ihlette
város, illetve Londonban élô magyarok. Miközben idôm nagy részét itt
töltöm, a szakmai életem túlnyomórészt továbbra is Angliában játszó-
dik, ott van az ügynököm és a kiadóm, szóval kétlaki vagyok. Ez az új
regényemben is nyomott hagy: rengeteget utaznak benne, rengeteg a
repülôtér, az autópálya, és idegen helyeken lévô karakterek. Egyelôre
Európa a munkacíme. Emellett egyre több magyar karakter és hatás ta-
lál utat a szövegeimbe, bár ez egy lassú és fokozatos folyamat. A ma-
gyarom sajnos borzalmas, és ezt szégyenlem is, de az a baj, hogy min-
denki olyan jól beszél itt angolul. (Nevet.)
– Milyen érzés, hogy most magyarul is megjelenik egy regénye?
– El sem tudom mondani, hogy mennyire boldog vagyok. Az angliai ki-
adómnál már egy ideje szorgalmaztam, hogy keressenek magyar part-
nert, és arra is gondoltam, hogy az én személyes történetem miatt is ér-
dekes lehetek a magyar olvasók számára. Emellett a családom Magyar-
országon maradt öregebb tagjai nem olvasnak angolul, és számukra ez
most az elsô esély arra, hogy olvassanak tôlem valamit. 

Miklós Stemler
Fotó: Papp Júlia

David Szalay: AZ ÁRTATLANSÁG

Typotex Kiadó, 260 oldal, 2490 Ft
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interjú

A Könyvhétre jelenik meg Rakovszky Zsuzsa új
regénye, mely a 19. század fordulójának szí-
nes tablóját nyújtja az olvasónak. A biztos kéz-
zel megírt, magas színvonalú munka keletke-
zésének körülményeirôl kérdeztük a szerzôt.

– A regény központi helyszíne Sók. Van mintá-
ja e városnak?
– Elég erôsen Sopronszerû, de mégse lehetett
egészen Sopron, mert részben idôpontok,
részben figurák, részben más dolgok nem
stimmelnek. Például szükségem volt a kisvá-
rosban egy jogi karra, ami ott sosem volt. Más
események sem egészen pontosan akkor és
úgy történtek.
– Körülbelül húsz évet ölel fel a regény, 1900-
tól 1920-ig játszódik.
– Igen. Van egy rövid bevezetô, amely a je-
lenben játszódik, bár az elbeszélô negyven-
ötven évvel korábbi emlékeket is felidéz, de
maga a regény a századfordulótól a húszas
évekig tart. 
– Miért pont ez az idôszakot választotta? Ér-
zékelhetô, hogy foglalkozott ezzel az idôszak-
kal, az írást alapos történeti tanulmányok
elôzték meg.
– Egyrészt nagyon szeretem az elsô világhábo-
rú elôtti kort. Nekem legalábbis úgy tûnik a
korabeli újságokból, hogy az egész légkörét,
életmódját, gondolkodását áthatotta a klasszi-
kus liberalizmus igazságosságra törekvô,
nagylelkûen megértô szelleme. Másrészt ér-
dekelt, ahogy ez az egész szétmegy. Tulajdon-
képpen még a elsô világháború elôtt, a kilenc-
százas években megindul ez a szétválás a
progresszív és a konzervatív emberek, csopor-
tok vagy szellemek között. 
– A politika ábrázolása mellett a fô szálon csa-
ládtörténet, vagy szerelmi szál fut. Komplex és
sokszempontú elôadásmódban.
– Igen, fôleg a sokszempontúság érdekelt
benne, úgyhogy nagyon sajnáltam, hogy a
Pont és ellenpont cím már foglalt, mert legszí-
vesebben ezt a címet adtam volna neki. 
– Akkor hogy lett végül is Szilánkok?
– Egy reggel erre ébredtem, hogy ez lesz a cí-
me. Korábban már igen hosszan törtem a fe-
jem, úgy éreztem, hogy valami és valami lenne
a jó cím, de hogy mi lenne ez a két valami, azt
nem sikerült megtalálnom. A Szilánkok utal ar-
ra, amirôl az elôbb beszéltem, arra a bizonyos
szellemiségre, és arra, hogyan esett szét. Mint-
ha mindenki egy szilánkot választott volna ki
magának belôle, mondjuk, egyikük a hagyo-
mányôrzést, a másik a társadalomjobbítást.

– Az is oka lehet, hogy a törté-
netet több oldalról, szilánko-
san ismerjük meg. Nem egy
mindentudó elbeszélô van,
hanem többféle szemszögbôl
látjuk sokszor ugyanazokat az
eseményeket. Újságcikkek,
naplórészletek is helyet kapnak.
– Azért váltakoznak az elbeszélôk, mert má-
sok a szempontjaik is. Mások a nézeteik,
mindegyik egy részszempontot vagy résznéze-
tet testesít meg, és az is érdekelt, hogy mi te-
szi hajlamossá az egyikre vagy a másikra az
embert. Illetve az is, hogyan látják egymást. 
– A szereplôk közül ki áll közel önhöz? Hiszen
nagyon nem fekete-fehérek a figurák, megle-
hetôsen komplexek.
– Tényleg úgy van, hogy ha egy szereplômet
kezdetben ki nem állhatom, írás közben meg-
próbálom beleélni magamat az ô nézôpontjá-
ba is, és a végére megszeretem, vagy leg-
alábbis megértem. Olyan ez, mint valamiféle
lelkigyakorlat. Különben a szereplôk közül leg-
jobban az apa, Balkay alakját szeretem és tisz-
telem legjobban, ôt szántam ennek a bizo-
nyos elveszett világnak a képviselôjének, vala-
miféle origónak, akihez képest a többi szerep-
lô meghatározhatja önmagát. De azért a leg-
közelebb az Emma nevû szereplôt érzem ma-
gamhoz, aki sem a kisvárosi hagyománytiszte-
lô, sem a nagyvárosi „progresszív” környezet-
ben nem találja a helyét. 
– Fontos figura még Barsi László, akit mindig a
barátja, Rauch Géza, csúfnevén Maus elbeszé-
lésében láthatunk.
– László afféle romantikus zseni, aki története-
sen nem elég tehetséges ahhoz, hogy igazi
zseni legyen. Ôt mindvégig mások, elsôsorban
a Mausnak, Egérnek csúfolt barátja szemén

keresztül látjuk. Ez a barát magányos, sehova
nem tartozó lény, azért kapaszkodik ebbe a
barátságba. Még amikor kiábrándul, akkor
sem ábrándul ki igazán. Hiszen a másik nélkül
nem tudja magát értelmezni a világban. Lász-
lónak egyébként volt elôképe, amikor a könyv-
tárban, levéltárban a korszak anyagát olvas-
gattam, találtam egy hozzá hasonló figurát. 
– A többi szereplônek volt elôképe?
– Nem mondhatnám, hogy igazán lett volna.
Némelyikük hasonlít létezô figurákhoz, de
azoknak is csak egy-egy oldalához. Szerepel

például egy népszerû író, akinek
a könyvei afféle korabeli bestsel-
lerek, de ô maga igen vonzó sze-
mélyiség: ô némileg Herczeg Fe-
rencre emlékeztet, akinek nagyon
szeretem az emlékiratait. Balkay is
emlékeztet erre-arra.
– Kire?
– Hát igazából Babitsot láttam
magam elôtt, amikor róla írtam.
Az én számomra ô jelképezi mind-
azt, amit a regényben Balkay.

– A könyv nyelvezete is meglehetôsen ki-
dolgozott. Hogyan találta meg? Milyen
mintái voltak?
– Mindenfélék. Sok korabeli naplót, önéletraj-
zot meg újságot olvastam. Egyes részek egyes
szám elsô személyben íródtak, ott magából a
figurából adódik, hogy milyen nyelvet használ.
A harmadik személyben íródott részek hang-
ját volt a legnehezebb „kikeverni”, nehéz volt
eldönteni, mennyire legyen olyan, mintha ab-
ban a korszakban írták volna, amelyikben ját-
szódik. A szerkesztô szerint egy kicsit olyan
lett, mint amikor egy zenemûvet korabeli
hangszereken adnak elô.
– Ilyen hatalmas munka mellett jut ideje a vers-
írásra?
– Most éppen a regényírás ideje alatt felgyûlt
verskezdeményeimet igyekszem befejezni.
Egy darabig azt próbáltam csinálni, hogy hét-
köznap prózát írok, hétvégén verset. Ez saj-
nos nem igazán mûködött, úgyhogy maradt
a próza utánra egy jó adag megkezdett vers.
Úgy látszik, verset meg prózát nem tudok
párhuzamosan írni.

Jolsvai Júlia
Fotó: Szabó J. Judit

Rakovszky Zsuzsa: SZILÁNKOK

Magvetô Kiadó, 614 oldal, 3990 Ft

„Verset meg prózát nem tudok
párhuzamosan írni” – Rakovszky Zsuzsa
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NÓTÁSKÖNYV
Összeállította Sárosi Bálint
Utánnyomás
360 oldal, kottákkal, 2900 Ft
E könyvben az olvasó bô válogatást talál ab-
ból a daltömegbôl, mely a jó fél évszázad
elôtti magyar társadalomnak még közös dal-
készlete volt. Mûfajilag osztályozatlan, minô-
ségileg rangsorolatlan szájhagyományos da-
lok vannak itt együtt – könyvünk ezért kapta
az egyszavas Nótáskönyv címet. 330 kotta
és szöveg található a gyûjteményben. 

Sinka István: ÉS ELFELEJTETTÉK…
Költôk a Költôrôl sorozat
152 oldal 3000 Ft
A válogatók: Ágh István, Falusi Márton, Fe-
rencz Gyôzô, Iancu Laura, Lator László, Papp
Zoltán, Szabó T. Anna, Szepesi Attila, Tamás
Menyhért, Tóth Erzsébet, Tóth Éva. A költôk
tudják a legjobban, hogy mely versek lesznek
a legmaradandóbbak klasszikusaink életmû-
vébôl, és mindezt esszéikben az olvasóknak
jól el is tudják mondani. Ebben a kötetben
Sinka István költészetébôl kapunk ízelítôt.

Sinka István:
ANYÁM BALLADÁT TÁNCOL
Egy vers sorozat
Sorozatszerkesztô Pomogáts Béla
240 oldal, 3000 Ft
Az Anyám balladát táncol címû szuggesztív
költeménye magas mûvészi szinten mutatja
be a Sinka-balladák világképét, képzetvilá-
gát és költôi eszközeit. Ennek a versnek mél-
tó helye van modern költészetünk magasla-
tán, és Sinka Istvánnak is méltó helye van
azok között a nagyszerû költôk között, akiket
a jelen könyvsorozat bemutat.

Szily Kálmán:
A MAGYAR NYELVÚJÍTÁS SZÓTÁRA
Reprint sorozat
Bôrbe kötve, aranyozva, 704 oldal, 8000 Ft
A természettudós Szily nagy gonddal gyûjtö-
gette a nyelvújítás szavait. Megjelenését javí-
tások, pótlások, kiegészítések követték.
1908-ban új, kiegészítô jellegû változatát bo-
csátotta közre. A két kötetet együtt már har-
madszor jelenteti meg a Nap Kiadó.

Szörényi László:
„MÁR ELEGET ÉLTÜNK?”
Tárcák és nyakalások
Magyar esszék sorozat
152 oldal, 3000 Ft
„Ha valaki kisiskolás korában nem tanul meg
rendesen olvasni, vagyis úgy jár, mint a mai

magyar közönség több mint kilencven százaléka, akkor egy életre
elveszíti minden esélyét arra, hogy érintkezzen egy olyan világgal,
amely csodavilág, s amelybe az olvasás révén van bejárás…” – írja
Szörényi László, és könnyed eleganciájával, elragadó humorával e
csodavilágba be is vezeti az olvasót.

www.napkiado.hu

A NAP KIADÓ
AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN



interjú

Vajon elmondható egy emberélet a kapcsolatain keresztül, narrálha-
tó így egy élettörténet? Grecsó Krisztián új regénye erre keresi a vá-
laszt. Elindul az elsô, óvodáskori vágyaktól, szorongásoktól és meg-
csalatásoktól a fôiskolás szerelmeken át egy válásban végzôdô há-
zasságig. Fôhôse a vágy, az öröm és csalódás váltakozásából tanul
meg szeretni, és személyiségén minden kapcsolat réteget hagy.

– A múlt évben a Mellettem elférsz címû re-
gényeddel rendszeresen felléptél Dés Lász-
lóval és Andrással, akik zenében improvi-
záltak a felolvasásodhoz. Olyan jól sikerült
a produkció, hogy új könyved bemutatójá-
nak is ez lett a formája. Merész ötlet.
– Móricz Zsigmond a példaképem ebben
(is). Már 1926-ban azon merengett, mit le-
hetne csinálni az irodalommal, hogy ese-
mény legyen. Rengeteg ötlete volt, közü-
lük sokat meg is valósítottak a nyugato-
sok. A kezdeményezés mai folytatói va-
gyunk mi: Csernáék fôzôesteket tartanak,
Nádasdy Ádám remek nótaesteket tart, a
slamesek szintén az utca emberéhez viszik
közel az irodalmat. Sokféle módon meg
lehet fogni az olvasót, de nagyon oda kell
tenned magad. A Megyek utánad történe-
tei persze teljesen mások, mint a korábbi-
ak, egy teljesen új mûsort adunk elô a ré-
gi dramaturgiával és szerkezettel. Csatlakozott hozzánk az öcsém is,
aki táncmûvész. A kör bezárul: a szöveg inspirációt ad a zenének,
megszületik egy improvizatív dallam, ami inspirálja a táncot. Nem
mellesleg két család dialogizál egymással. Ôszre turnét is tervezünk. 
– Miért vevôk erre az emberek? 
– Mert a színháznál személyesebb, az irodalmi estnél színházibb. Az
emberek vágynak arra, hogy törôdjenek velük, hogy megfüröszthes-
sék az egójukat egy efféle elôadásban. Egy másik produkció is szü-
letett: Jónás Vera dzsesszénekesnônek írtam egy dalszöveget, ami a
regény összegzésének is betudható. Ez lett a regény saját dala, amit
együtt énekeltünk el a MÜPA színpadán. 
– Új regényed részben már ismert szereplôkbôl és az ô történeteikbôl
áll össze. A Mellettem elférsz az egyén jellemének változását a csa-
ládi történeteken keresztül mutatta be, a Megyek utánad a szerelme-
ken keresztül, ami az emlékezés másik dimenziója.
– A Daru-novellákat csak alapanyagként használtam, átírtam, el-
hagytam belôlük. Régi és új szereplôk jelennek meg, akik keresztül-
kasul járkálnak a történetben, belakják azokat. Végeredményként
talán a legregényszerûbb regényem született meg, melyben az ego
változását, fejlôdését ezúttal a szerelmein keresztül vizsgálom. Egyik
rétege a „visszafelé való találkozást” mutatja meg egy fiatalember-
rel, de nem a Karinthy-féle felfogásban. Ez a fiatalember tapaszta-
latlanságában önzô, felszabadultságában gátlástalan, elképesztô
dolgokon ment keresztül és úszta meg azokat öntudatlanul. Az írás-
kor végig kellett gondolnom az életemet; az, aki 38 évesen vagyok,
vajon az eddigi puttonyomból adódik össze? Mennyiben vált ré-

szemmé a sok megélt történet,
szituáció?  A visszajelzések alapján
az olvasók is elgondolkodnak ezen
a saját életükkel kapcsolatban.
– Minden kamasz átél hasonló hely-
zeteket, azok komikus és tragikus
oldalát. Legtöbbjük kicsit belehal a
szerelem elvesztésébe, a sebek,
varratok és hegek sokasodnak, a lé-
lek mégis erôsödik.
– Az eddigiek közül ebben a köny-

vemben vannak a legkisebb drámák. Mini
drámák ezek, amik erôsen befolyásolják a for-
málódó jellemet. A kamasz nem tudja még,
mekkora tétekkel játszik, ezért olyan önfeledt
és gátlások nélküli a kamaszszerelem. 
– A regény közepe táján kimondod, hogy
Daru te vagy. Persze ez nyilván nem ilyen
egyszerû.
– Érdekes narrációs helyzet ez, a „találkozás
egy fiatalemberrel” tematikához kapcsolha-
tó. Minden családregényemben játszom az
alanyisággal, ez a mostani a legszemélyesebb
magánszférám, ennél beljebb már nem lehet
menni. Másfelôl – és ezt csak néhány napja
fogalmaztam meg magamban – a szerkezet
megkívánta, hogy elrugaszkodjam a valóság-

tól, számos történetbôl és sok nôbôl gyúrjam össze a figurákat. A
könyvben minden ember és minden szerelem kicsit más nyelven szól,
kicsit más világban játszódik, mindegyik körbejár egy problémakört, le-
gyen az szülôkkel való konfliktus, beavatódás, vagy a kollégiumi buli-
zós korszak. A valódi szerelmek nem ilyen vegytiszták. Mindegyikben
minden probléma megjelenik. Olyan volt ez, mint egy családállítás, no-
ha örökké fikcionáltam a saját nézôpontjaimat. Kérdés, maradt-e a vé-
gére valami, ami a sajátom. A dolog személyessége miatt nagyon ne-
héz, a pletykák már megindultak, kapok hideget-meleget. Most elô-
ször az én bôrömre megy a játék. Zavarba is hoz nagyon. 
– Ezek szerint te is megküzdesz a befogadással.
– Minden könyvnél meg kell tanulni a könyvrôl mesélni. Nem mind-
egy, mennyit vallasz be a vívódásaidból, az érintettségedbôl, hogyan
reagálja le a szûkebb és a tágabb környezeted. A környezeted alkal-
mazkodik ahhoz, amit hall.  Ha most megalkotsz egy világot és jót
hazudtál, a környezeted a legnagyobb örömmel emlékezik úgy,
mintha tényleg az történt volna. Ha nem tetszik valami, akkor szid-
nak. Remélem, vagyok annyira civil, hogy a hétköznapjaimba ez ne
szüremkedjen be. 

Szénási Zsófia
Fotó: Szabó J. Judit

Grecsó Krisztián: MEGYEK UTÁNAD

Magvetô Könyvkiadó, 312 oldal, 3490 Ft

Emlékezés régvolt szerelmekre
Grecsó Krisztián regénye egy férfi jellemének
alakulásáról
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– Mikor döntötte el, hogy író lesz?
– Tizenkét éves koromban dön-
töttem el elôször, aztán még pár-
szor újra eldöntöttem, mert idôn-
ként elôfordult, hogy elbizonyta-
lanodtam. Meséket viszont egy-
általán nem akartam írni. Aztán
nagyjából két éve történt velem
valami, amit csak kódolva voltam
képes elmondani, feldolgozni:
mesefigurákkal, mesehelyszíne-
ken. Mintha rejtvényt írtam vol-
na, amelynek csak én ismerem a
teljes megfejtését. Ezt az elsô me-
sét megmutattam Dian Viktóriá-
nak, a Móra Kiadó fôszerkesztô-
jének, és ô biztatott, hogy írjak
még hasonlóakat. És én írtam.
– Hogyan születnek ezek a me-
sék – esti álmok, vagy pillanat-
nyi ihlet motiválja ôket?
– Ezek rövid mesék, és gyorsan
születtek: a címadó mesét pél-
dául egyetlen nap alatt írtam, az
elsô felét délelôtt, a második fe-
lét ebéd után. Magam is megle-
pôdtem ezen a tempón, pont
beesteledett, mire kész lettem.
A kilencbôl csak két történeten
dolgoztam heteken át: a Baraka
címûn, mert az kétszer olyan
hosszú, mint a többi, és az Egy
pohár víz címû mesén – ez utób-
bi nehezen állt össze, többször
félbehagytam, újraírtam, míg el-
érte jelenlegi formáját.

– Kiknek szólnak a történetei?
– Nem tudom. Remélem, hogy
mindenkinek. De életkorra úgy
saccolom, talán tíz év lehet az
alsó korhatár.
– Mennyire épülnek gyerekkori
emlékekre, vagy éppen táplál-
koznak felnôttkori élményekbôl
ezek a mesék?

– Felnôttkori élményekbôl táp-
lálkoznak. Egyébként nem hi-
szem, hogy írói szempontból
érdemes éles határvonalat húz-
ni gyerekkori emlékek és fel-
nôttkori élmények között. A fel-
nôttkori élmények lényegében
nem különböznek a gyerekkori-
aktól, legfeljebb jobban emlék-

szünk rájuk, átlátunk korábban
fel nem ismert összefüggése-
ket, és a véleményünket ügye-
sebben szavakba tudjuk önteni.
De lehet, hogy csupán azért
nem érzem a különbséget, mert
az én felnôtt létem nem mindig
túl felnôttes.
– Mondhatjuk, hogy ezek a me-
sék modern népmesék?
– Nem hiszem. Ezek mûme-
sék, és abban sem vagyok biz-
tos, hogy modernek. Termé-
szetesen akadnak bennük
népmesei elemek. Írás közben
Bazsov mesegyûjteményét ol-
vasgattam, az Aranyhajszálat,
valamint Kriza János székely
népmesegyûjteményét, Az
álomlátó fiút. De valószínûleg
ennél a két könyvnél jóval
erôsebb az Andersen-mesék
hatása, azokat még gyerek-
ként olvastam, és évtizedek
óta próbálom ôket megfejte-
ni, megérteni.
– Önnek melyik a kedvenc
meséje a világ gyermekiro-
dalmából?
– Andersentôl A kis hableány.
Azt hiszem, mindössze csak
egyszer olvastam el életemben,
de a mai napig tart a hatása.

Dóka Péter gondolatait a
könyv illusztrátora, az észt
Anne Pikov egészítette ki,

interjú

Dóka Péter –
Mesét egyáltalán nem akartam írni
Nem tervezte, hirtelen csöppent a mesevilágba. Most pedig legújabb könyve, a Lila királylány
kapcsán mégis mesékrôl beszélgettünk, Anne Pikovval pedig az illusztrálás kihívásairól. 
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nemcsak rajzaival, hanem a
magyar mesék iránt táplált ér-
zelmeivel is. Vele is mesékrôl,
álmokról, és a Lila királylány-
ról beszélgettünk.
– Hogyan olvasta el Dóka Péter
könyvét? 
– Már ismertem Péter stílusát,
mindketten részt vettünk ko-
rábban egy magyar-észt
együttmûködésben. Szóval
csak egy rövid fordításra volt
szükségem, amiben egy ma-
gyar barátom, Dian Viktória
segített, aki meglepett a
könyv teljes, Reet Klettenberg
által lefordított változatával.
– Gyermekkori álma volt a raj-
zolás?
– Mindig is az életem része
volt a rajz, mindig is rajzol-
tam, de sokáig inkább csak
egy örök hobbiként tekintet-
tem erre a mániámra. Leg-
alábbis sosem gondoltam vol-
na, hogy ez a hobbi majd va-
laha komolyan a munkám is
lehet. Végül mégis így alakult.
A rajzolás iránti szenvedélyem
elvezetett a Mûvészeti Akadé-
miára, ahol dizájn grafikát ta-
nultam, miután jó pár évet
dolgoztam korábban dizájner-
ként egy reklámcégnél. Az is-
kola évei alatt már tökélete-
sen tudtam, mit szeretnék.
Organikusabb, kézmûvesebb,
s fôleg emberközelibb illuszt-
rációkat. Ekkor változott meg
a stílusom, amit sokan nem
értettek. Volt, hogy viccesen a
fiúk illusztrátorának csúfoltak,
mert nem tudok irónia nélkül
rózsaszín királylányokat és
csillogó várkastélyokat rajzol-
ni. De nekem mindez nem

számított. Szeretem a
saját stílusomat, és egy a
célom, hogy mindenki
értse azt, amit rajzolok –
függetlenül kortól, nem-
tôl, vagy éppen attól,
hogy milyen kultúrából is
érkezett.
– Minden könyvet máskép-
pen illusztrál? Más a rajzok
stílusa, és a hangulat is?
– Illusztrátornak lenni a vi-
lágon az egyik legjobb do-
log, de közben hatalmas fe-
lelôsség és persze kihívás is.
Elvárja ugyanis, hogy mind-
untalan gyakoroljak, tanul-

jak, tapasztaljak. Mikor aztán
kényelmesen kezdem magam
érezni rajzolás közben a bôröm-
ben, rám tör az aggódás, vajon
mit csináltam rosszul, mit felej-
tettem el. Ekkor kezdek valami
újba. De általában közös irány-
ból kezdek el minden könyvet,
és a lényeg akkor dôl el, amikor
már jócskán benne járok a tör-
ténetben. Elôre csakis a jóisten
tudhatja, mi lesz az eredmény.
– Oldalról oldalra halad? Ho-
gyan kell elképzelni a rajzolás
folyamatát?
– Mielôtt egyáltalán felemelném
a tollamat, átrágom magam a
történeten, amit aztán jó pár na-
pig hagyok leülepedni. Mondhat-
juk ezt megálmodásnak is. Olyan
vagyok, mint egy tyúk, aki igyek-
szik melegen tartani a tojásait. Én
a gondolataimmal teszek így. A
történet pedig szépen egész nap
pörög a fejemben, a szemem
elôtt. Így már bennem megszü-
letnek az alapvetô vonalak, szí-
nek és karakterek.  Aztán arról
döntök, hogy miképpen használ-
jam fel a teret, és az érzelmeket,
amit az adott történet ad. A ket-
tôt összeilleszteni sosem egyszerû
feladat, s így volt ez a Lila király-
lány történeteinél is. Hallgatnom
kellett az íróra.

Kurcz Orsi
Fotó: Szabó J. Judit

Dóka Péter:

LILA KIRÁLYLÁNY

Illusztrálta Anne Pikov

Móra Könyvkiadó, 128 oldal, 2490 Ft

könyvrôl
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Tündérek és robotok
Szabó T. Anna József Attila-díjas
költô (és mûfordító) a negyvene-
sek azon tehetséges tagjai közé
tartozik, akik, szerencsére és nyil-
ván nem véletlenül, felfedezték
magukban a kedvet a gyerek-
könyv-íráshoz. A Halló Lali, az
ugyanilyen erényekkel jellemez-
hetô Tóth Krisztinával és Varró
Dániellel együtt írt Kerge ABC
után nemrég újabb verses meséje jelent
meg: a Tükörrobot, amelynek címével is
jelzett elôzménye a Tükörcicák. Most egy
Alfa nevû robotról szól a mese, akit társ-
keresésre programoztak be. Vagyis kalan-
dos útja nem másról szól, mint hogy meg-
keresse tükör-párját. Mondhatni: földön
és vízen, de még krokodilháton és a leve-
gôben is halad elôre. Eljut egy kalóz-szi-
getre, találkozik szörnyekkel egy denevé-
rek és kísértetek lakta kastélyban, – de
ahogy maga a szerzô figyelmezteti egy
helyütt olvasóját: „Olvasó, most tarts szü-
netet./ Pihentesd kicsit a szemed…”, most
én is abbahagyom a felsorolást, jócskán
hagyva újabb, meglepô kalandot annak,
aki kézbe veszi ezt a Maul Ági által illuszt-
rált kötetet, amely a szerzô fantáziájáról,
humoráról és remek verselési-rímelési
technikájáról ad bizonyítékot.

A tavasszal Kossuth-díjjal kitüntetett író,
Temesi Ferenc elsô gyermekkönyve a Tün-
dér, mesék. Ezek nem tündérmesék, né-
hány esetben nem is mesék, hanem a me-

sék sajátos fé-
nyével átragyog-
tatott valódi tör-
ténetek, rövid el-
beszélések, ame-
lyeknek állandó
szereplôje egy
Tündér nevû kis-
lány. Persze az
író tíz írásában
többször használ
állandó mesei
elemeket, csak-
hogy azokat is a
maga egyéni

módján alkalmazza. Például egy átköltött
mesekezdet: „Hol volt, hol meg nem volt,
magam se tudom, hol, de valahol…„ Egyik
meséjének a befejezése: „Hogy mit ját-
szottak, nem tudom, mert csak eddig hal-
lottam a mesét…” Vannak csodás elemek,
mesei-mitikus lény pl. a kentaur, itt „per-

sze” Kenta úr.
Van mese a
mesében, és
megidézi a leg-
nagyobb ma-
gyar mesemon-
dót, Mórát. És
van kimondott,
csakhogy ko-
rántsem szok-
ványos, közhe-
lyes tanulság is,

amilyen a következô idézetben: „A világon
a legjobb szabadnak lenni, mondta Tün-
dérnek az apukája, és megsimogatta a kis-
lánya fejét. És Tündér titokzatosan és kó-
pésan mosolygott.” Mayer Hella illusztráci-
óiról is csak jót lehet mondani: eredetiek,
ötletesek, ízlésformálók, mint maguk a
történetek.

Klasszikus és modern
1845 márciusában jelent meg elôször Pe-
tôfi Sándor János vitéz c. elbeszélô köl-
teménye, másképpen verses meséje. A
mû 27 énekbôl, 1480
magyaros tizenkettes
sorból áll, ami miatt
könnyû megtanulni.
Hiszen ki ne tudná
idézni belôle: „Tüze-
sen süt le a nyári nap
sugára/ Az ég tetejé-
rôl a juhászbojtár-
ra…” Már Vörösmar-
ty Mihály, a korszak
legnagyobb költôje
nem fukarkodott a dicsérettel. „Ez az al-
kotás bármely irodalomnak díszére vál-
na.” Késôbb Szerb Antal többek közt ezt
írta a „meseeposzról”: „… Ebben a mû-
ben csodálatosan együtt van a magyar
föld valósága és a magyar lélek álma.
Ilyesmi, mint a János vitéz, a legnagyob-
baknak is csak egyszer sikerül…”
Most Kass János mûvészi illusztrá-
cióival jelent meg a könyv, amely-
nek ott a helye minden család
könyvespolcán, függetlenül attól,
hogy iskolai tananyag.

Danyiil Ivanovics Harmsz orosz
avantgardista költô, író és humo-
rista (1905–1942) 1929 után csak
gyermeklapoknak dolgozhatott.
Hogy megélhessen, kiadott közel
húsz gyerekkönyvet. A Negyven-
négy pici pinty c. válogatás – Rab

Zsuzsa fordításában – verseket, meséket
és tréfás történeteket tartalmaz. Kiseb-
beknek és nagyobbaknak egyaránt szól-
nak ezek az ötletes, szellemes és a ha-
gyományra fittyet hányó írások. (Megem-
lítem, hogy Ör-
kény István ab-
szurd egyperce-
sei Harmsz rö-
vid írásaira em-
l ékez t e tnek . )
Bizony még a
felnôttek is él-
vezhetik ezeket
a csupa humor,
csupa ötlet mû-
veket. A lebegô
macska teljes terjedelmében idézhetô
vers: „Szegény macskánk elvágta a lá-
bát./ Hogy segítsünk? Mit tegyünk?//
Gyógyítsuk meg a fájós lábát:/ Egy pár
léggömböt vegyünk!// Összegyûl a nép
az utcán,/ bámulnak az emberek:// macs-
kánk félig lépked az utcán,/ félig légha-
jón lebeg!” A Harmsz-kötet humorához
illeszkedô, remek illusztrációkat Réber

László alkotta.
Kollár-Klemencz László ze-

nész a Kistehén zenekar
frontembere. És ô az egyik
szerzôje a tavasszal indult
„Kistehén” sorozatnak,
amelyben Igor Lazin grafikus
a szerzôtársa. A sorozat elsô
darabjának Felhôs a címe. A
Senkiföldjén játszódó baná-
lis, de mégis rendkívüli mó-
don élvezhetô történet sze-

replôi: Kistehén, „a rokonok összetartója.
Hozzá bármikor lehet fordulni, mindig se-
gít néha. Képes énekelni, ha nem akar.”
A rokonok: Tetemaci, Vadász és Nyúl.
Amikor egy kis felhô jelenik meg az égen
a Nap elôtt, Tetemaci feléje vágja a papu-
csát. Aztán, amikor a kis „vízgörcs” leesik

a földre, Vadász be-
le akar lôni, de sze-
rencsére nem hagy-
ják. Viszont mind a
négyen eltûnnek a
felhôben, és csak
nehezen jutnak ki
belôle. Mégsem dü-
hösek rá, sôt. Sze-
retnének segíteni
neki, hogy visszake-
rüljön az égre, hi-
szen ott a helye…

gyermek, ifjúsági

Legyünk együtt egy-egy jó könyvvel!
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Az olvasó nagy feladatok
elôtt áll

„Lehet, hogy néha nyû-
gös, sírós, hisztis, vagy
éppen akaratos egy kisba-
ba, és vigyázni kell rá, de
hogy késôbb mennyire
lesz aranyos, okos, va-
gány, az rajtad is múlik.
Ha türelmes vagy, és segí-
tesz neki, akkor jófej lesz,
és mindig számíthattok
majd egymásra” – biztat-
ja Csapody Kinga azon olvasóit, akiknek be-
látható idôn belül testvérük születik, Tesó
lettem! – avagy miért és mire jó egy kis-
tesó c. könyvében. A szerzô közvetlenül a
gyerekhez szól, de mûve valójában egyfajta
családi foglalkoztató. Fontos, hogy egy gye-
rek felkészüljön arra, hogy tesó lesz. De ez
igazából így hangzik helyesen: fontos, hogy
egy gyereket a szülei (nagyszülei, rokonai)
felkészítsenek arra, hogy a közvetlen csalá-
di élet, amiben eddig élt, hirtelen, többé-
kevésbé felfordul. Persze nem csupán azt
kell várnia, hogy a testvére megszületik, ha-
nem azt is, hogy hamarosan eljön az az idô,
amikor partnere lesz a mindennapokban. A
kötet tehát ötleteket ad a szülôknek, mirôl
beszélgessenek a nagyobb gyerekkel. Ah-
hoz is támaszt kell adniuk, hogy a gyerek ne
azt érezze: ô most a háttérbe szorult. Pász-
tohy Panka kedves figurái nagyban hozzájá-
rulnak a kötet céljának eléréséhez.

Legyél te a fôhôs!
Éld át saját kalando-
dat, küzdj meg a
földönkívüliekkel! –
így buzdítja leendô
olvasóját David Glo-
ver A találmányok
bolygója c. külön-
leges kötete, amely
az ADATFELDOL-
GOZÁS világába ve-
zet. Tekintettel arra,
hogy a kötet felada-
tainak megoldása

közben a gyerekek felnôtt segítségére szo-
rulhatnak, a szülô, a tanár, aki gyermeke,
tanítványa kezébe adta a kiadványt, lapoz-
zon a legutolsó oldalra: ott neki szóló taná-
csokat talál. Úgy segíthet a gyermeknek, ha
elôbb elolvassa ezt a könyvet. Kezdetben,
amíg az magabiztosan nem tudja követni a
lebilincselô történetet a maga rejtélyeivel,
feladataival, segítsen neki. A történet lénye-
ge az, hogy az Alfa ûrbázist elfoglalták az
idegen lények. Meg kell menteni a bázist és
a legénységet. Ez a könyv megmozgatja az

olvasó fantáziáját, elgondolkodtatja, és ma-
tekból is okosabb lesz tôle. Nem sorrend-
ben kell olvasni az oldalakat, hanem ahogy

a feladatok megkívánják.
(Rajzolta Tim Hutchinson.
Fordította Pataki Andrea.)

Ismerôsök újabb
kalandokban 
Már kapható Lara Faraway-
tôl Pipacs és a bajba ke-
rült sárkánykák címmel
„A tündértövis meséi” so-

rozat második része is, és a Kiadó hirdeti a
továbbiakat. Vagyis az elsô részben megis-
mert négy tündér a címszereplôje egy-egy
kötetnek. A folytatásban is mindenek felett
áll az Anyatermészet, itt vannak Tündérföl-
de apró lakói, a maguk varázslatos világá-
val. És persze részt vesznek a kalandokban
a korábban megismert embergyerekek, Aliz
és Edit, akik a tündérek segítségével ismer-
kedhettek össze. Most, amikor a tündérek
sárkánykái kerülnek bajba, a két kislány vi-
szonozhatja a segítségnyújtást. Felbukkan
ismét a világ két legel-
viselhetetlenebb kerti
törpéje, Karcsi és De-
rek. A háttérben pedig
mindig ott vannak a
tündérek teljes ellenté-
tei, a koboldok. Hogy
van-e átjárás a tündé-
rek és az emberek vilá-
ga között, lényeges
kérdés: aki igennel vá-
laszol, az azt is tudja,
éppen ezért kell az alig
látható lényekkel, dol-
gokkal, a természettel
óvatosan bánni. (Fordította Pataki Andrea.
Illusztrálta Jan McCafferty.)

Nógrádi Gábor újabb ifjúsági regénye, A mi
Dózsánk cselekménye részben a mában,
részben a történeti múltban játszódik, mint
Kinizsit megidézô-megelevenítô korábbi mû-
ve. Zeréndváron kriminális
dolgok történnek: lopás,
gyújtogatás stb. Az emlí-
tett korábbi mûbôl sejthet-
jük, a szereplôk milyen
módon igyekeznek segít-
séget kérni: csakhogy egy
apró malôr következtében
Bea, Domi, Dénes és Gézu-
ka, Sipeki tanár úrral nem
Mátyás király udvarában és
idejében találják magukat,
hanem 1514 nyarán az Al-
földön, amikor a Dózsa ve-

zette parasztfelkelés zajlik. A helyzetük, eny-
hén szólva, nem biztonságos, de fôleg törté-
nelemtanáruk ismereteinek és lélekjelenlété-
nek köszönhetôen mindkét fél bántatlanul
hagyja ôket. Közben persze az otthon maradt
computerzseni Attila is különleges kalandok-
ba keveredik. Hogy a szerzô éppen ezt a té-
mát választotta, egyszerû a magyarázata:
idén emlékezünk
meg az 1514-es pa-
rasztháború 500.
évfordulójáról. A kö-
tet letehetetlenül iz-
galmas és sokat le-
het belôle tanulni a
valós történelemrôl.

Turbuly Lilla Visz-
lát, kosársuli! c.
regényének rész-
ben az elôzménybôl
megismert lányok
és fiúk (plusz taná-
rok) a szereplôi, de
felbukkannak új alakok is, például Bori és
ikertestvére Bence, aki miatt Julcsi és Karesz
között megromlik a viszony. De nem csak ez
okoz gondot: Tibi bácsi, a lányok kosárlab-

da-csapatának edzôje elviselhetet-
len stílusban beszél, és agyonhaj-
szolja ôket. A most már nyolcadikos
Homonnai Julcsi beszámolója egy-
részt közvetlenül a könyv olvasójá-
nak, másrészt az egy évre Németor-
szágba költözött Dórinak szól. Ho-
gyan alakul Bence és Karesz „vetél-
kedése” Julcsiért, mi lesz a bajnok-
ság végeredménye? Íme, néhány
megválaszolandó kérdés ebbôl a
fordulatos, igazi mai tinédzsereket
ábrázoló regénybôl. (A rajzokat Ke-
szeg Ágnes készítette.)

Csokonai Attila

Csapody Kinga: Tesó lettem! Manó Könyvek, 48

old., 1990 Ft; Faraway, Lara: Pipacs és a bajba ke-

rült sárkánykák. Napraforgó Kiadó, 160 old.,

1290 Ft; Glover, David: A találmányok bolygója.

Napraforgó Kiadó, 48 old., 1490 Ft; Harmsz, Da-

nyiil: Negyvennégy pici pinty. Hol-

nap Kiadó, 60 old., 2160 Ft; Kollár-

Klemencz László–IgorLazin: Kiste-

hén – Felhôs. Manó Könyvek, 80

old., 1490 Ft; Petôfi Sándor: János

vitéz. Holnap Kiadó, 92 old., 2500

Ft; Nógrádi Gábor: A mi Dózsánk.

Móra Könyvkiadó, 256 old., 2390 Ft;

Szabó T. Anna: Tükörrobot. Tessloff

Babilon Kiadó, 32 old., 2170 Ft; Te-

mesi Ferenc: Tündér, mesék. L'Har-

mattan Kiadó, 84 old., 2490 Ft; Tur-

buly Lilla: Viszlát, kosársuli! Móra

Könyvkiadó, 208 old., 1990 Ft

gyermek, ifjúsági
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A KFT együttesbôl billentyûs énekeseként és töb-
bek között Eszményi Viktória, Görbe Nóra,
Koncz Zsuzsa, Mácsai Pál, Somló Tamás dalainak
zeneszerzôje és szövegírója gyanánt ismert Bor-
nai Tibor most megjelent ötödik kötetének címét
a Balatoni nyárból vette. Útikönyvnek is olvashat-
juk, amennyiben a Balaton körüli bolyongások-
ból született, de több annál. Nosztalgikus is, hi-
szen a régi idôket, a gyerekkort meg a párt- és
szakszervezeti üdülôk korszakát egyaránt felidé-
zi, de egyúttal riportkönyv, mert megszólítja pél-
dául a masinisztát, a horgászt, a hajóskapitányt,
a munkanélkülit, a hajléktalant.

– Mi volt az indítórugója annak, hogy az ezredfor-
dulón az elôadómûvészi karrier mellett addig gya-
korolt zeneszerzést és szövegírást kibôvítse:
könyvszerzô is legyen?
– Elsô regényemet tízévesen írtam, amikor még
csak négy éve jártam zongoraórákra. Bár maga a
regény gyerekes elmevihar volt, azért érdemel
említést, mert száznegyven oldalon át bodorítot-
tam a történetet. Ez a terjedelem azt mutatja,
hogy nagyon komolyan vettem a dolgot. Az írás
tehát benne volt az „alapprogramomban”.
Ugyanúgy, ahogy a zene is.
– Morfondírozásait mintha a lakóhelyváltozás ins-
pirálta volna, kezdetük, nagyjából egybeesett a
Visegrádra költözésével. Más életforma várta a
fôvárostól távol? Szemlélôdôbb évek köszöntöttek
ott a rocksztárra?
– A szemlélôdés sosem állt tôlem távol. Sokat áll-
tam gyerekkoromban a Nagyvárad téri házunk
második emeleti lakásának ablakában, és bámul-
tam a Mihálkovics utca és a Hámán Kató út kö-
zötti apró házak tetejét. Tôlünk egészen a Haller
téri templomtoronyig el lehetett látni.  Késôbb
zarándokhelyszerû üldögélési pontjaim lettek.
Ezeket hosszan lehetne sorolni az akarattyai ma-
gasparttól a Tettyén lévô vasfeszületig, szerte az
országban. Egyébként rám soha nem volt érvé-
nyes mindaz, amit az emberek egy rocksztárról
gondolnak. Rám a Balatoni nyár dalom a jellem-
zô. „Ültünk a mólón, és néztük, hogy járja a tán-
cát a vízen a fény.”
– Tehát korábban is dédelgetett írói álmokat, csak
elodázta ôket, míg nap nap után várta a színpad
világa?
– Az írás, azt hiszem, az olvasás fájának virága.
Elég korán kezdtem a könyvekkel való barátko-
zást, és ezt édesapámnak köszönhetem. Ô
mondta azt is, hogy regényt csak akkor írhat az
ember, ha már sok mindent megélt. Gyerekként
alig vártam, hogy már öreg legyek, és megírhas-
sam, amit meg akarok írni.

– Szimultán dolgozott a mostani köteten, meg ké-
szült a KFT együttessel a Bál az Operában címû
lemez megjelenésének harmincadik évfordulójá-
ra idôzített koncertre. Hogy osztotta meg magát?
– Karinthy Ferenc szerint a zsenialitás nem más,
mint jó idôbeosztás. Természetesen én nem tar-
tom magam zseninek, de érzem, tudok bánni az
idôvel. Ennek része például az is, hogy pontos
vagyok. A másik fontos képességem pedig az,
hogy nincs szükségem bemelegítésre ahhoz,
hogy valaminek nekifogjak. Felállok a zongorá-
tól, és odaülök a tabulatúra mellé. Felállok a ta-
bulatúra mellôl, és odalépek a festôállványhoz,
mert újabban festek. A folyamat nem törik meg.
Ez is, az is ugyanannak a valaminek a kiáradása.
– Könyvei mûfajilag különböznek egymástól. Ezt a
mostanit milyen skatulyába helyezné?
– Igen, ha visszagondolok, eddigi könyveim
mind más és más mûfajba tartoznak. Az Ültünk
a mólón valahol az útikönyv, a riportkönyv és a
visszaemlékezés között lebeg. Amikor egy kiadó
azt kérte tôlem, válasszak ezek közül, és legyen
a könyv egydimenziójú, ott hagytam a kiadót. Itt,
ennél a szövegnél éppen azt élveztem, hogy be-
sorolhatatlan lesz. És az lett.
– A politikát, a mai hatalomról alkotott vélemé-
nyét sem hagyta ki az útinaplóból. Ezek szerint
maga nem olyan jellem, hogy ha egyszer „a vá-
rosban ömlenek a szennyvizek” dalszöveggel föl-
bôszítette a korabeli hatalmasokat, akkor a nyo-
mukba lépôkkel szemben megengedô lenne?
– A politikából csak annyit hagytam meg,
amennyit a beszélgetôtársaim szóba hoztak be-
lôle. Azt szerettem volna, ha a könyv pontos le-
nyomata lenne a kornak, amelyben íródott. Kort
mondok, de valójában inkább évet kéne monda-
nom, mert manapság a dolgok olyan sebesen

változnak, hogy néha arra is rá tudunk csodál-
kozni, ami csupán egy esztendeje történt. Arra is
vigyáztam, hogy riportalanyaim véleményét ne

kommentáljam. Nekem itt az
volt a dolgom, hogy rögzítsem
a szavaikat. A kommentálás az
olvasó privilégiuma lesz.
– Vagyis a KFT együttes nevé-
hez hûen korlátozottan vállal fe-
lelôsséget a világ dolgaiért, in-
kább csak megmutatja ôket?
Vagy más alkalommal nem rejti
véka alá a saját nézeteit?
– Mindig is elmondtam a véle-

ményemet. Ha kellett, bújtatva, a sorok között,
ha nem kellett, nyíltan. Óvatosan teszem hozzá,
hogy a bújtatás mûvészi munka, a nyílt dühön-
gés viszont nem mindig. Ezért a diktatúrák ki-
kényszerítik a megszólalókból a színvonalat. Ta-
lán ez az egyetlen „jó” bennük. 
– Más, konkrét formában is ki szokta mutatni szo-
ciális érzékenységét?
– Ha megkeresnek, mindig igent mondok, ami-
kor segíteni kell. Éppen a napokban szerepelek
majd egy koncerten, ami a MÛPA-ban lesz, a cí-
me: Árad a szeret, és a Baltazár Színház tagjaival
közösen a mentális nehézségekkel küzdô fiata-
lok tehetségére és nagyszerûségére hívjuk fel ve-
le a figyelmet.
– Nem minden Balaton-parti településen állt meg.
Vajon a gyerekkori vagy a zenészturnék során
szerzett ifjonti élmények nyomán született az úti-
terv, illetve aszerint, hogy a házakat, amelyeket a
part mentén itt is, ott is kiszemelt, magáénak kép-
zelt, mindenképpen meg kellett látogatnia?
– A Balaton körbejárása során nem volt kôbevé-
sett útitervünk. Azért a többes szám, mert fele-
ségemmel, Bornai Eszterrel jártuk végig a tavat.
Ô filmrendezô, de most fotózott. Képeinek sora
is a könyv fontos része. Ott álltunk meg, ahol az
élet megállított bennünket. Az volt a nagy kér-
dés, ad-e a Balaton valamit annak, aki nem ter-
vez, csak lófrál. A válasz megszületett: igen, ad.
Hogy mit, arról szól ez a könyv.
– Lehet, hogy a Balaton nagyobb szerelem, mint
Visegrád?
– Visegrád a boldog házasság, a Balaton pedig a
kamaszkori elsô szerelem. Az pedig örök. Ez a
különbség.

Mátraházi Zsuzsa

Bornai Tibor: ÜLTÜNK A MÓLÓN

Ab Ovo Kiadó, 272 oldal, 2950 Ft

„Az írás az olvasás fájának virága”
Interjú Bornai Tiborral, a rocksztárral, aki várta az öregedést

interjú
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Boros Imre
ÁRULKODÓ HÁTTÉRKÉPEK PÉNZÜGYEKRÔL
És mégis élünk sorozat, 17. kötet
328 oldal, 3200 Ft
„Arra az elhatározásra jutottam, hogy a
könyvnek azokhoz az emberekhez kell
szólnia, akik most állnak és néznek, a cso-
dálkozástól és a rémülettôl fel sem ocsúd-
tak amiatt, ami körülöttük az elmúlt évti-
zedben e kis hazában és a világban tör-
tént” (A szerzô)

Kahler Frigyes
A VÖRÖS INGOVÁNY FOGLYAI
172 oldal, 2600 Ft
A szerzô jogfilozófusként és bíróként elfo-
gultságtól és szubjektív indítékoktól men-
tesen igyekszik feltárni a kommunista dik-
tatúra mûködési mechanizmusait. A hét-
köznapi, konkrét esetek leírása, a tények
objektív rögzítése a legkeményebb vád-
iratnál is hatásosabb, mert magát a valósá-
got tárja az olvasók elé. 

Hóman Bálint
ÔSEMBEREK, ÔSMAGYAROK
280 oldal, 3200 Ft
Hóman Bálint 1951-ben halt meg a váci
börtönben: utolsó, jelen munkáját kézi-
rata és jegyzetei alapján 1985-ben jelen-
tette meg Szendrey Tamás Atlantában.
Köszönet illeti azokat, akik hazánktól
távol lehetôvé tették, hogy az emberte-
len körülmények miatt és között meg-
halt tudós szellemi értéke halála után él-
jen és hasson. 

Hans Peter Dürr 
SZERETET – A KOZMOSZ ÔSFORRÁSA
260 oldal, 3200 Ft
Két jelentôs tudós (egy vallásfilozófus és egy
kvantumfizikus) alapos, elmélyült tudással és
nagy óvatossággal próbál megfogalmazni a
21. század kezdetén egy értelmezô mintát,
amely kölcsönös megértést tenne lehetôvé a
természettudomány és a vallás között. 

Widermann Helga
SAKK ÉS PÓKER
360 oldal, 2500 Ft
Amikor világossá vált, hogy az IMF és az Eu-
rópai Unió nem ajánl fel egy Magyarország-
nak kedvezô kölcsönszerzôdést, akkor a ve-
lük folytatott sakkjátszmába idônként a pó-
ker eszközeit is be kellett vetnünk. 2010 jú-
niusában új magyar játékosok ültek a tábla
mellé, akik tisztában voltak azzal, hogy
amíg a sakkban végül is mindenki ráfizet,
aki blöfföl, addig a pókerben senki nem
nyer, aki nem használja a blöff módszerét… 

Orbán Viktor
ÚT A GYÔZELEMHEZ – minden hangszeren 
196 oldal, 3000 Ft
Az új kötet választ kíván adni az olvasónak
arra, miért és hogyan sikerült elérnie a
jobboldalnak a 2014-es választásokon a
kétharmadot. Orbán Viktor beszédeibôl,
idehaza és külföldön tartott elôadásaiból,
a közösség ügyeihez kapcsolódó levelezé-
sébôl kapunk válogatást a kötetben. A
mûfaji változatosságot jelzi alcím: „min-
den hangszeren”. 

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

A jó könyv – szolgálat

A Kairosz Kiadó ajánlata
www.kairosz.hu



interjú

Egyre nehezebb idôpontot egyeztetni Tóth
Tiborral az összeesküvés-elméletek hazai
„napszámosával” (ô nevezte így magát egy
beszélgetés során). A riportok, közönségta-
lálkozók, tévé- és rádiófelvételek sora való-
színûleg tovább bôvül, hiszen már kapható
második könyve a Konteó2.

– Alig fél évvel a Konteó1 megjelenése után
boltokba került a „Harminc újabb összeeskü-
vés-elmélet” alcímet viselô második kötet.
Ebbôl a ténybôl viharos sikerre következtet-
hetünk, igaz ez?
– A második kötet megjelenésével párhuza-
mosan az elsô kötet újranyomása is szüksé-
gessé vált. Nem szeretném az olvasót sta-
tisztikákkal untatni, azt azonban elmondha-
tom, hogy az elmúlt hat hónapban a Konte-
óblog olvasottsága húsz százalékkal emel-
kedett, elértük a negyvenezredik hozzászó-
lást, a Facebook-oldalunk kedvelôinek szá-
ma pedig több mint ezerötszázzal nôtt
ugyanebben az idôszakban. Egyetemi új-
ságtól kezdve kereskedelmi tévéken át rádi-
ókig és nyomtatott napilapig, folyóiratig tu-
catnyi médium újságírójának voltam az in-
terjúalanya 2013 novembere óta. Ha ez vi-
haros siker, akkor hasonlóan zivataros idô-
szakot kívánok magamnak idén nyárra is.
– Ezek szerint a könyv megjelenésével a kon-
teósok köre is bôvült?
– Önhittség lenne azzal áltatnom magam,
hogy a könyv hatására több ezer eddigi
szkeptikus dobta sutba fenntartásait és
csatlakozott hozzánk. Inkább azt valószínû-
sítem, hogy az eddigi bizonytalanok kezébe
adtam egy olyan (reményeim szerint logiku-
san és alaposan összeállított) érvrendszert,
amely meggyôzte ôket arról, hogy a min-
denkori hivatalos magyarázatokban kétel-
kedni nem feltétlenül bûn, hanem – talán –
erény és intellektuális kihívás. Való igaz:
egyre többen akarnak benézni a paravánok
mögé. Ezt csak bátorítani tudom, mert sze-
rintem kulisszáknak csak színpadon van lét-
jogosultságuk.
– Ismertségének növekedése azt is eredmé-
nyezi, hogy egyre gyakrabban kérdezik a vé-
leményét különbözô összeesküvés-elméle-
tekkel kapcsolatban. A téma szakértôjévé
kezd válni?
– Magamban kicsit mindig mosolygok a
„szakértô”-ként történô megnevezésemen.
Lelkes és viszonylag tájékozott mûkedvelô-
nek tartom magam, aki annyit tett, hogy
rendszerezte a gyakran csapongó (s ezért

olykor szedett-vedettnek tûnô)
összeesküvés-elméleteket. Króni-
kás vagyok, a szokatlan esemé-
nyek egyfajta jegyzôkönyvvezetô-
je, nem tudós és nem megmondóember. 
– Az ön olvasmányos stílusa nagy vonzerô,
de mintha az általános érdeklôdés is nône a
megmagyarázatlan események iránt?
– Bármennyire is szeretném, nem tudom
megkerülni a közhelyet: az információáram-
lás (fôként az internetnek köszönhetôen) el-
képesztô mértékben felgyorsult. Gyakorlati-
lag élô adásban értesülünk mindenrôl, ami a
világban történik, ugyanígy a hivatalos állás-
ponttal szembemenô alternatív magyaráza-
tokról, és az ezeket kétségbe vonó verziókról
is. Gondoljuk csak el, húsz-harminc évvel ez-
elôtt milyen kutatást kellett volna végezni,
hogy egy repülôgép eltûnésével kapcsolatos
valamennyi hír birtokába kerüljünk. Most há-
rom kattintás és akár mûholdfelvételeket is
vizsgálhatunk a szerencsétlenség feltételezett
helyszíneirôl. Az ilyesmi elképesztô lehetôség,
s ha nem élünk vele, hát magunkra vessünk.
– Nem gondolja, hogy ezzel vissza is lehet él-
ni? Ha túl sok a konteó, könnyebb olyan gu-
micsontokat közéjük vegyíteni, amik elterelik
a figyelmet a lényegrôl.
– A lényeglátás tanulható, noha ennek so-
kan nem örülnek. A konteózásnak szerin-
tem oktatási, nevelési funkciója is van. Le-
het, hogy most meghökkentô dolgot fogok
mondan: el tudnék képzelni konteó-szakkö-
röket a középiskolákban, ahol gyakorlati
példákon keresztül a diákok megtanulhat-
nák, hogyan kell egy-egy eseményt vagy
történést több oldalról is szemügyre venni,
kombinálni, kulturáltan vitatkozni és civili-
záltan véleményeket ütköztetni. S nem
utolsósorban új ismereteket szerezni és jól
szórakozni közben.

– Mit tart a most megjelent válogatás kurió-
zumának?
– Nehéz választanom, de aktualitása miatt
talán a Seuso-cikket emelném ki. A lelet-
együttes felének márciusi váratlan hazatéré-
se újabb lökést adott a témának: további
kérdôjelek és találgatások láttak napvilágot,
a könyvben ezek egy részérôl is beszámo-

lok. Ugyancsak kiemelem a
2007-es Balla Irma-gyilkos-
ságot körüljáró írást, amely
exkluzív tartalom, hiszen a
blogon eddig  nem jelent
meg, s tudomásom szerint
ilyen részletesen máshol nem
foglalkoztak vele.
– A Seuso-rejtély feldolgozá-
sa a könyvben azt az érzést
kelti, hogy ezzel az üggyel

szinte együtt él. Van tippje a további fejlemé-
nyeket illetôen?
– Kategorikusan cáfolom, hogy a kormány-
zat a Konteóbloggal egyeztetve idôzítette
volna a bejelentést. Azt viszont nem tartom
kizártnak, hogy a Konteó2 újranyomására
újabb bekezdéssel kell kibôvítenem a cikket.
– Ha tartja a megkezdett tempót, karácsony-
ra itt a harmadik kötet.
– A harmadik kötet sorsa (mint minden
könyvé, legalábbis egy demokráciában)
az olvasók kezében van. Meggyôzôdéses
piacgazdaság-hívô vagyok: ha lesz keres-
let, megteremtem a kínálatot is, s ebben
még a gyíkemberek sem fognak megaka-
dályozni.
– Eddig megírt anyagaiból nehézség nélkül
szerkeszthetô újabb könyv, de mi a helyzet a
blogjával, meddig gyôzi még témával?
– Az összeesküvés-elméletek olyanok, mint
az energia: soha nem fogynak el, maximum
átalakulnak. Számos klasszikus eset van
még a várólistámon, de napjaink aktuális
hazai és külföldi történéseit figyelemmel kí-
sérve sem aggódom a témahiány miatt.
Welsz Tamás rejtélyes halála, a zavaros uk-
rajnai események, a maláj repülôgép nehe-
zen magyarázható eltûnése… Csak gyôz-
zem idôvel.

Harsányi László

[tiboru]: KONTEÓ2

Harminc újabb összeesküvés-elmélet

Göncöl Kiadó, 464 oldal, 3150 Ft

Minden másként volt?
A kételkedés természetrajza

könyvrôl

www.könyvhét.hu 19
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– Negyedszáz év! Négyszáznál
is több könyv. Hogyan készül a
Kráter Kiadó a születésnapi ün-
nepségre? – kérdeztük Tur-
csány Pétert, a kiadó vezetôjét.
– Temérdek munkával. 30 so-
rozatunk közül a legimpozán-
sabb az Aranyrög könyv-
tár, melynek 30. kötete Her-
czeg Ferenc A Fehér Páva c.
regénye, egy fiatal lány párvá-
lasztási dilemmáiról szól. Per-
gô párbeszédek, és árnyalt
társadalomelemzés jellemzi
az írónak ezt a munkáját is, akárcsak a soro-
zatban már korábban megjelent másik há-
rom mûvét, az Északi fényt, az Ádám, hol
vagy?-ot és Az élet kapuját. Az író önéletraj-
zi regénye, A gótikus ház egy másik sorozat-
ban, a Re-Vízió-ban jelent meg. 
– Mit takar a sorozat neve, Aranyrög Könyvtár?
– A kommunista diktatúra szándékosan elhall-
gatott vagy elhallgattatott bizonyos szerzôket,
de mi nekiláttunk a földbe tiport aranyrögök
felszínre hozásához. Változatlanul fontos a
Kráter Kiadó számára a magyar szépirodalmi
értékek újrafelfedezése, a szocreál kánonok-
ból kiszorult szerzôk és regények bemutatása.
– Mely írókra gondol?
– Eddig megjelentettük Szabó Dezsô, Berde
Mária, Gulácsy Irén, Makkai Sándor, Markovits
Rodion regényeit, de kaphatóak még a sorozat
további sikeres kötetei, a két világháború közti
felvidéki írók sorsregényei: Neubauer Pál A jós-
lat, Szombathy Viktor És mindenki visszatér...,
Tamás Mihály Két part között fut a víz, Darkó
István Deszkaváros és Vécsey Zoltán Síró város
c. könyve, ez utóbbi Kassa város viszontagsága-
it mutatja be az 1919-es cseh megszállás és a
vörösterror hónapjai alatt. Kiemelkedô alkotás
a sorozatban Rab Gusztáv Belvedere c. nagyre-
génye, melynek fordulatos szerelmi cselekmé-
nye az 1. bécsi döntés alatti idôkbe kalauzolja
az olvasót. Nem véletlen, hogy az emigrációba
kényszerült író mûvei késôbb francia, angol és
német nyelven is megjelentek. Érdekes sorskér-
déseket feszeget az Alibi c. regényében Aszta-
los Miklós kiváló, de kevésbé ismert író: milyen
mértékben irányítja az egyén az életét, vagy
sorsa eleve elrendeltetett? Indig Ottó Kánikula
c. regénye hasonlóan izgalmas problémakört
tár elénk: megakadályozható-e egy ferde hajla-
mú személy sorstragédiája? Szívszorítóan meg-
ható Gárdonyi Géza Az öreg tekintetes c. kisre-
génye, akárcsak Szenteleky Kornél Isola Bellája,
vagy Tormay Cécile Ôsi küldöttje.
– Milyen egyéb meglepetésekkel készült a Krá-
ter Könyvkiadó a 85. Könyvhétre?

– Megújult, új formátumban ve-
hetjük kézbe a Belsô Tárlat so-
rozatunkat. Csavarga Rózsa bel-
sôépítész Belsô színtérkép címû
könyve egyszerre személyes val-
lomás, és a színek és terek esz-
tétikai elemzése. 

Költôk/Városok sorozatunk
új darabja a Krakkó Arcai város-
fotókkal illusztrált kötetünk,
melyet Zsille Gábor a saját ver-
seibôl és három lengyel költô
(Zagajewski, Maj és Nowa-
kowska) mûfordításaiból állított
össze. Igazi verses városnézés!

D. Kenese Erzsébet Honfog-
lalók címû kötetével folytatjuk
a Kráter Ifjúsági Könyvek so-
rozatát. Az írónô érdekfeszítô
cselekményszövését már meg-
ismerhettük az Aranyrög
Könyvtár sorozatban megje-
lentetett A fegyvertelen kato-
na c. mûvében; itt az Álmos-
fia Árpád vezette magyarság
kalandos és tanulságos út-
ján vezeti végig olvasóit a le-
védiai Etelköztôl a Kárpát-
medencéig.

Kosáryné Réz Lola Regény-
tára sorozatunk jubileumi köteteit most el-
sôsorban az írónô szülôvárosa, Selmec él-
ménykörébôl válogattuk: az Excelsior és a
Távoli kék hegyek (9. kötet) eseménydús, iz-
galmas cselekményszövése bemutatja a
szerzô felmenôinek kalandos életútját a vi-
lágosi fegyverletételtôl a millenniumi éve-
kig; a Selmeci diákok (10. kötet) címû nagy-
sikerû regény pedig egy, a selmeci akadémi-
án tanuló francia diák magyarrá válásának
történetét meséli el. Ebben a kötetben ka-
pott helyt a Tündérkastélyt álmodtunk mi
régen címû versválogatás, ennek kiemelke-
dô darabja az Éjjel c. költemény, mely a Fel-

vidék elcsatolásának
borzalmát írja le, drá-
mai pontossággal.
– A tavaly elindított Me-
sepolc címû sorozatnak
lesz-e idén is folytatása?
– Igen, Lukáts János Tü-

csök lovag meséi c. pél-
dázatos állatmeséi a 4-8
éves korosztálynak szól-
nak, benne Borsódy Esz-
ter igényes és kedves
grafikái gyönyörködtetik
az ifjú olvasókat. 
– Még milyen könyveket
kínál a Kráter Kiadó a leg-
kisebbeknek?
– Wass Albert Erdôk
könyve, Tavak könyve,
Hun és Magyar mon-

dák, illetve a Magyar nép-
mesék sorozat több mint
50 féle kötetével várjuk a
gyerekeket. 
– Úgy tudjuk, más újdonsá-
gokról is szólhatunk?
– Igazi csemege az Együtt
jobb! – Nemzetiségi szépiro-
dalmak Magyarországon c.
antológia, Sutarski Konrad
szerkesztésében, mely a ha-

zánkban élô tizenhárom nem-
zeti és etnikai kisebbség leg-
jobb novelláit, képzômûvészeti
alkotásait gyûjti egybe. Olvasó-
ink kérésére újra megjelentet-
tük vitéz Kollányi Károly Kárpáti
trilógia c. igazságkeresését: a
Kárpát-medence Európában, a
Régi felvidékünk magyar múltjá-
nak elrablása és a Trianoni bo-
szorkánykonyha tényfeltáró, hi-
ánypótló erôvel bírnak.

Akik eddig nem tudtak hozzájut-
ni, most elolvashatják Ambrus András Székely
Trianon címû kulcsregényét a székely erdôkö-
zösségek szétverésérôl, és Beke Ferencné Há-
rom év Hortobágy poklában c. szenvedéstör-
ténetét a kitelepítettekrôl. 
– Mit ajánlana egy nyaralásra induló olva-
sónak?
– Gyurkovics Tibor 7fátyol életmûsoroza-
tunk most megjelenô 11., Mindennapi szerel-
münket add meg nekünk ma c. kötetét, mely-
ben az író irányt mutat nekünk érzelmi kérdé-
seinkben, és ennek párdarabját, a Ne szeress,
ne szeress c. regényt. 

Kovács Dániel

25 éves a Kráter Kiadó 
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BAKONYI PÉTER: MMuullaattóóss  zzssoollttáárr (versek)

BALEY ENDRE: NNyyáámmnnyyiillaa  NNyyúúll  ééss  aa  BBûûvvööss
BBuubbáákk (mese)

BERECZ ÁGNES GABRIELLA: TTeelleeíírrtt
hháárrssffaalleevvééll (illusztrált regény)

CSONTOS JÁNOS: KKaarrnneevvááll (tárcák)

ELEK TIBOR: IIrrooddaalloomm  ééss  nneemmzzeettii
kköözzöösssséégg (esszék – Kútfô Bibliotéka 13.)

HARGITAI GYULA: LLeellkkeemmbbeenn  ssaass  rraaggyyoogg
(versek)

JUHÁSZ ANIKÓ: IIsstteenneemm,,  DDuuiinnóóbbaann
aa  ssiirráállyyookk…… (versek)

KELECSÉNYI LÁSZLÓ: FFeekkeettee  nnaappllóó
(napló, esszék)

KELEMEN LAJOS: TToovváábbbb  aa  ttöörrttéénneett (versek)

ÓNODY ÉVA: IIddeeggeenn  ccssiillllaaggookk  aallaatttt  ––
TTiizzeennhháárroomm  eemmiiggrráánnss (portrészociográfiák)

PÁLFI ÁGNES: MMôôbbiiuusszz (versek)

P. PAPP ZOLTÁN: RRéétteeggrreenndd (versek)

PRÁGAI TAMÁS: VVeelllleerr (regény)

PETÔCZ ANDRÁS: AAzz  EEggéésszzeenn  KKiiccssii  KKiiss
LLéétteezzôô  ééss  eeggyyéébb  ttöörrttéénneetteekk  (felnôttmesék)

ROTT JÓZSEF: ÁÁllddoozzaattoott  aakkaarrttaattookk
(elbeszélések)

SSÁÁNNTTAA  FFEERREENNCC--AALLBBUUMM (Hang – Kép – Írás 5.)

SUHAI PÁL: BBáábbeellii  aaddoottttssáággookk
(levelek, esszék, kritikák, versek)

TOÓT-HOLLÓ TAMÁS: GGöörrddüüll  aa  kkôô.. A
Garabonciás Könyve 3. (prózatrilógia
befejezô része)

VARGA IMRE: JJááttéékk  VVéénnuusszz  ddoommbbjjáánn (versek)

VILCSEK BÉLA: AA  kkrriittiikkaa  vváállssáággaa (tanulmányok,
kritikák – Kútfô Bibliotéka 12.)

MATANOVIĆ, JULIJANA: MMiiéérrtt  hhaazzuuddttaamm
nneekktteekk (füzérregény; horvát – ford.:
Radnics Manda)

MISIMA JUKIO: BBaarrááttoomm,,  HHiittlleerr  ééss
MMaaddaammee  ddee  SSaaddee (színmûvek; japán –
válogatta, szerkesztette, bevezetô tanulmány:
Jámbor József, ford.: kollektív)

ONFRAY, MICHEL: AA  bboollddooggssáágg  aannttiikk
ééttrreennddjjee  (esszék; francia – vál., ford.:
Romhányi Török Gábor)

POPOV, ALEK: TTeessttggyyoommookk (elbeszélések;
bolgár – ford.: Harman Miklós és Krasztev
Péter)

RILKE, RAINER MARIA: LLeevveelleekk  II––IIVV..
(Báthori Csaba gondozásában s fordításában)

Tudjuk:
EGYEDÜL EGYÜTT JOBB

NAPKÚT KIADÓ
Könyvheti újdonságok



Egy nemzeti kiadó létrehozása nemcsak me-
nedzsmentfeladat, hanem küldetés is. A kiadó
vezérigazgatóját, Szentkirályi-Szász Krisztinát
kérdeztük minderrôl:
– Kezdjük a névvel: Nemzeti Közszolgálati és Tan-
könyv Kiadó. Mi benne a közszolgálati és mi a tan-
könyvkiadó?
– Kezdjük inkább a nemzeti jelzôvel, hiszen lé-
nyegében nincs másik 100%-ban állami tulaj-
donban lévô kiadó, és így nem kis feladat hárul
ránk azért, hogy a nemzeti jelzônek megfelel-
jünk, és képesek legyünk olyan szellemiségben
dolgozni, hogy a magyar nyelvû szakkönyvkiadás
életben tartásával biztosítsuk a köz számára a
megfelelô színvonalú és tartalmú szakkönyvek
létrehozását. A nevünkben fellelhetô közszolgá-
lati jelzô egyik tulajdonosunk, a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem (NKE) révén is fontos, hiszen egyik
célunk segítséget nyújtani az NKE-nek a pro-
fesszionális szakkönyveik elkészítésében. Ennek
eredményeként tavaly a közös modulos könyvek
elkészítésével tettük le a három szakterület (rend-
védelem, honvédelem és közszolgálat) szintézisé-
nek alapjait. És végül a tankönyvkiadás, mely egy
kicsit félreérthetô a nevünkben, hiszen felsôokta-
tási tankönyv- és szakkönyvkiadással foglalko-
zunk, sokan azonban közoktatási tankönyveket
keresnek nálunk. Klasszikus közoktatási tan-
könyvkiadással nem is foglalkozunk, stratégiánk-
ban a közoktatás számára elektronikustananyag-
fejlesztést jelöltünk meg célként, ennek eredmé-
nyeként a 2013-ban megnyert TÁMOP pályázat
keretében fejlesztünk hiánypótló elektronikus tananyagokat
a 9-12. évfolyamok számára azokon a területeken, amelyek
eddig nem voltak a NAT részei.
– Ezek szerint akkor nem is gyártanak a piacra könyveket,
hanem csak az NKE szakkönyveit – ami a számokból is ki-
derül, igen nagy leterheltséget ad – készítik?
– Nemcsak az NKE-nek, hanem más felsôoktatási intézménynek és ki-
emelten a közszolgálat számára is készítünk (szak)könyveket. Egy kicsi,
de annál jobb csapatom van, mindenki professzionálisan veszi ki a ré-
szét a kiadványok elkészítésébôl. Már 2012-ben 3 könyvet és 4 folyóira-
tot készítettünk el. 2013-ban 14 egyetemi tankönyvet, 36 szakkönyvet
jelentettünk meg az NKE részére. Ezen felül tavaly 5 saját kiadvány is
napvilágot látott: az Új Btk. kommentár (Polt Péter fôszerkesztésében),
továbbá a Területi államigazgatás integrációja. Kiemelt küldetésünk a
határon túli nemzetrészekkel foglalkozó témák feldolgozása, így készült
el a Nemzetpolitikai alapismeretek és a Vállalkozói mûhelytitkok Erdély-
ben címû könyvünk. Nyitottunk egy új irányba is; megjelentettük verses-
mesés iskolai elôkészítô foglalkoztató füzetsorozatunkat, melyhez va-
rázstoll is tartozik, így a kiadvány letörölhetô, újra megoldható. 
– Idén milyen kiadványokat jelentetett meg a kiadó, és milyen újdonsá-
gok várhatók a Könyvhétre?
– Idén jelentettük meg az Új Btk. kommentár frissítése, A kulturális tu-
rizmus sokszínûsége, a Werbôczy- tripartitum reprint kiadás és a Lám-

pás program Erdélyben (határon túli kisvállalkozók
segítése érdekében) kiadványokat. Elkészült az
NKE részére 8 nyomtatott könyv, e-learning tana-
nyagok és mellé 3 videóállomány, illetve 17 e-pub
is, melyek tovább színesítik termékpalettánkat.
Elôkészületben van a Projektkrízisek, a Külügyi
kronológia, az Alaptörvény-kommentár, a Nagy
önkormányzati kézikönyv és még további 85
egyetemi kiadvány. A Könyvhétre kifejezetten a
kisgyerekeknek és kismamáknak fogunk kedvez-
ni, mert egy idegen nyelvû, hanganyaggal bôvített
oktatókönyvet jelentetünk meg, melyben Coco, a
kis mosómedve segít eligazodni a különféle játé-
kok rejtelmeiben angol és magyar nyelven.
– Minden kiállításon nagy sikernek örvendett a kék
virágos, piros madaras mintájú irodaszerük. Ez
hogy került egyáltalán a portfólióba?
– Kiadónk nemcsak a könyvkiadás terén szeretne
bekerülni a köztudatba, ezért egyedi termékek
fejlesztésébe is belekezdett. 2013-ban alkottuk
meg a kalotaszegi írásos motívum és logónk ihlet-
te irodaszer portfóliónkat, mely a kiállításokon
széles körben tetszést aratott. Védjegyoltalom alá
is került e mintánk. Természetesen a Könyvhétre
kiemelt akciókkal kedveskedünk a letisztult, ha-
gyományos formákat kedvelô közönségnek.
– Mindezeken felül mit érdemes még tudni a ki-
adóról?
– Fô küldetésünk a szakkönyvkiadás, de úgy vél-
jük, több lábon kell állni ahhoz, hogy a piaci igé-
nyeknek megfeleljünk. Számos rendezvény
szponzorai és fôvédnökei vagyunk, ezzel is segít-

ve a tanulóversenyeket. Könyvsarok néven útjára indítot-
tunk az egyetemen egy kezdeményezést, melynek lényege,
hogy ingyen könyvekhez juthatnak a diákok egy másik
könyvért cserébe. Az éjjel-nappal nyitva álló könyvszekrény-
bôl bárki kiveheti a neki tetszô olvasmányt, de cserébe hoz-

nia kell egy másik könyvet. Egy másik fejlesztésünk a KözTér, az okos-
telefonra optimalizált közszolgálati kommunikációs felületünk,
mellyel nemcsak PR-aktivitásunkat tudjuk erôsíteni, hanem az állam-
polgárok számára is értékes információkat, híreket, eseményeket köz-
vetítünk a nagyvilágból és hazánkból. Ily módon értesülhetnek példá-
ul az állami szektor legújabb fejlesztési programjairól, vidékfejlesztési,
egészségügyi, szociális vagy uniós ügyekrôl.
– Zárásként kérem, avasson be a távlati terveikbe.
– 2014 második félévétôl terveink között szerepel, hogy segítsük a
magyar tudományos életet, ezért életre keltjük a Gondolkodói Elit
Szalonunkat. A szalon célja, hogy egy-egy témát unortodox módon
dolgozzon fel elismert szakemberek segítségével, akik nem minden-
napi módon új megvilágításba helyezik a beszélgetést. Aki ennél
többre kíváncsi, figyelje folyamatosan frissülô Facebook oldalunkat,
honlapunkat! Várunk mindenkit szeretettel a Könyvhéten, a Vörös-
marty téren, a 36. sz. pavilonunknál.

Sz. A.
Fotó Szigeti Tamás

interjú

Több mint kiadó: a Nemzeti Közszolgálati
és Tankönyv Kiadó
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interjú

– Szex és szerelem a témája, közel kétszáz, mûvé-
szi szándékú mozgókép tanulságait elemzi.  Mi in-
dította el könyve megírására?
– Az elsô impulzust Louis Malle Végzet címû film-
jének végén elhangzó néhány mondat adta, ami-
kor a fôszereplô, Jeremy Irons – aki lényegében
megölte a saját fiát azáltal, hogy a menyasszonyát
elcsábította –, mond valami olyasmit, hogy a vé-
gén már semmi sem számít, csak a szerelem. So-
káig a kézirat mottója volt, ahogy gyûlt az anyag.
Köszönettel tartozom Bíró Yvette-nek, tanácsaival
elindított egyfajta gondolkodást. 
– A fülszövegben megfogalmazódik, hogy kérdése-
ket vet föl a kötet: a szexuális forradalom, ami a
filmvásznon is lezajlott, szabadságot hozott-e vagy
épp ellenkezôleg? 
– Különösen, hogy ezt a ’68 utáni szexuális forra-
dalmat részben politikai-gazdasági okokból követ-
te a pornográfia térhódítása. Nagyon sok kérdôjel
van a könyvben. Nem tudományos mû, ezt szeret-
ném hangsúlyozni. Van egy kétszázas filmlista,
egy bôséges irodalomjegyzék: filmes írások, film-
kritikák; klasszikusokkal, Choderlos de Laclos-tól a
modernekig, például Marcusének Az egydimenzi-

ós embere, ami alapmû ebben a vonat-
kozásban is. Hozzátenném, hogy csak
mûvészi szándékú filmekkel foglalkoz-
tam, az Emmanuelle-félékkel nem.
– Melyik a kedvenc filmje?
– Talán Truffaut Bársonyos bôr címû filmje azért is
kedvencem, mert varázslatos a nôi fôszereplôje, a
fiatalon autóbalesetben meghalt Françoise Dorlé-
ac, Catherine Deneuve édestestvére. Alig néhány
filmben szerepelt, eredeti egyéniség, sugárzó
szépség. Nem úgy kihívó, mint a Sharon Stone,
amikor a mozitörténet legtöbbször kikockázott je-
lenetében a lábait keresztbe rakja az Elemi ösztön-
ben, tehát van benne egy sejtelem, ami az erotika.
Próbálom megkülönböztetni az erotikát a szexua-
litástól. Idézem Márai Sándort: „Az erotika mindig
a fehérnemû – soha nem az akt.” 
– Almási Miklóstól is idéz: „A titok nélküli ember
üres báb”.
– A szerelem lehetetlensége címû könyvében fog-
lalkozik azzal, hogy a világ varázstalanítva lett,
nemcsak a Max Weber-i értelemben, ahonnan ez
a fogalom származik, hanem egyáltalán. A keres-
kedelmi mozi uralkodik, a filmmûvészet szorul

vissza a lassan megszû-
nô art mozikba. Ô is úgy
gondolja, bár igyekszik
optimista lenni, hogy a

szerelem varázstalanítva lett. A gyorséttermek, a
gyors szerelmek korszakát éljük, az emberek tár-
gyakká válnak a szexuális kapcsolatban, nemcsak
a filmvásznon, a valóságban is. Szeretném hinni,
hogy nem ez a szexuális forradalom csúcspontja.
– Hat hét alatt négy könyvét adják ki, kettô szépiro-
dalmi mû... 
– A FilmSZEXtétikán kívül megjelenik egy gyûjte-
ményes esszé és naplókötetem. A Szivárvány-
gömb szerelmi történet, már megjelent a Könyv-
fesztiválra, az Emléked leszek a 70-es években
játszódik, egy kicsit Julien Soreles, önéletrajzi ih-
letésû regény. 

Szepesi Dóra
Fotó: Stekovics Gáspár 

Kelecsényi László: FILMSZEXTÉTIKA

Scolar Kiadó, 2450 Ft

FilmSZEXtétika
Interjú Kelecsényi Lászlóval

könyvrôl



– Gilgul, ez a címe új regényének. Mit jelent a szó?
– Gilgul a lélekvándorlás a zsidó gondolkodás-
ban. A lélekvándorlás hite a zsidóknál nem jel-
lemzô, a zsidó gondolkodók többsége elveti. A
könyvben mégis egy sajátos lélekvándorlás tanúi
lehetünk, amelyben a történet mesélôje úgy gon-
dolja, hogy édesanyja, Lili szerelmének, Weisz
Györgynek ô a reinkarnációja.
– Kik a könyv szereplôi és hogyan alakul életük?
– Weisz György jól szituált budai zsidó értelmi-
ségi család fia. A család a kiegyezést követôen
indult el az emancipáció útján, s lett belôlük or-
vos, szabadgondolkodó polgár. Lili egy népes
mátészalkai szabó családból jött Pestre 17 éve-
sen. Szabósegédként dolgozott, erôsen balol-
dali elkötelezettséggel. Ez a két ember találko-
zik és a köztük lévô társadalmi különbség elle-
nére egymásba szeretnek. A kor nem kedvez
kapcsolatuknak. Elôször 1943 széder estéjén
találkozunk velük. Másnap vonul be munka-
szolgálatra Weisz György. Akkor még együtt a
Weisz család, amely Lilit vonakodva, de mégis

elfogadja. Hiszen ki tudja, mi
lesz? A szerelmesek is így élik ezt
meg, együtt töltik az éjszakát.
– Valós történet a regény, vagy ki-
talált eseményeket ír le?
– A regény fikció, amely megtör-
tént eseményeket dolgoz fel. Weisz György fény-
képei Lili halála után kerültek elô. Hátukon a nô
kézírásával írt szövegekkel. Ezek indították el Lili
féltve ôrzött titkainak felfedését, aki soha nem
beszélt életének háború alatti szakaszáról. Egy
képeslap is elôkerült Turjaremetérôl, ami alapján
végigkövethetô a munkaszolgálatos század útja.
A regényben megírt kivégzések, a pénzzel min-
dent meg lehet venni történet, vagy a helyi pénz-
kereseti forrás, a békászás leírása is valós ténye-
ken alapszanak. Ugyanígy Lili „kölcsönzsidósá-
ga” is az 1944-es történések része. Így is zajlott a
zsidók eltávolítása. Gyalogmenetben küldték ki
ôket az országból. Gönyû és az uszályok történe-
te is megtalálható a történeti kutatásokból.
– A könyv idônként provokál. 

– A regényben erôtelje-
sen jelen van a zsidóság
dilemmája, a menni
vagy maradni. A Szerémi
Györgytôl 1526-ból idé-
zett mondat, a „Budán

maradtak a sánták, vakok, süketek és hülyék”,
erôteljesen provokatív. Védekezésre kényszeríti a
maradókat. Miért maradt Lili? Egy válasz lehetsé-
ges csak: hitte, ha marad, akkor marad hûséges
szerelméhez. Sorsok villannak fel, példákat mu-
tatva mindkét út helyességére vagy helytelensé-
gére. Az érveléshez gyakran a magyar irodalmat
idézve, amitôl – mint ahogy a regény alcíme is jel-
zi – Weisz György kénytelen búcsút venni.

SP

Sági György: GILGUL

Weisz búcsúja a magyar irodalomtól

Scolar Kiadó, 208 oldal, 2450 Ft

GILGUL
Interjú Sági Györggyel

könyvrôl

interjú



Falak mögött a világ
Mit rejtenek a falak? Mi elôl bú-
junk mögéjük? Kit keresünk mö-
göttük, és mit jelenthetnek a szá-
munkra? Az Ad Astra Kiadó az idei
évtôl a sci-fi regények mellett te-
matikus válogatáskötetekkel is je-
lentkezik, a fantasztikus irodalom
legjavából merítve témáit. Az elsô
antológia a falak labirintusába ka-
lauzolja olvasóit, feltárva az embe-
ri lélek és a világ mélységeit, vá-
laszt keresve a mindenkiben felme-
rülô egyetemes kérdésekre.  

A kötetben olvasható tizennégy
novella és elbeszélés bepillantást
enged egy olyan korba, ahol az em-
berek kapszulákba zárva egy szebb
jövôrôl álmodnak, ahol letûnt vilá-
gok rejtôznek a jövô városai alatt,
ahol nikotintól sárgák az utcák és a
terek, és ahol az emberek megbontják a tér-idô állandóságát
azért, hogy legyen idejük szabadságra menni.

Az írások messzi világokra nyitnak teret, miközben mindennapi va-
lóságunkat a lehetô legkisebbre szûkítik. A kötet szerzôi egy izgal-
mas utazásra hívják a Kedves Olvasót, és talán a hatására kicsit kö-
zelebb kerül hozzánk az igazság – mit rejt a falak mögött a világ?

Utazásunk során bepillanthatunk Puska Veronika flóra-birodalmá-
ba, ahol bioetikusok etikátlanságot készülnek elkövetni.  Királyházi

Csaba megismerteti olvasóival a dohányzás globáli-
san pusztító hatását.  Szilágyi Zoltán idegen bolygón
született hôsei a kockába zárt kockák titkára keresik
a megoldást, és míg Farkas Balázs a szétguruló emlé-
kek nyomán hajszolja Stephanie-t egy tóruszban kör-
be és körbe, addig Horváth György olvasói megtud-
hatják, milyen beláthatatlan következményekkel jár,
ha nem olvasnak el egy prospektust. 

Mészáros András egy hibás konfiguráció és egy
hosszúra nyúlt nyaralás tragédiáját meséli el. Bukros
Zsolt hôse, majom létére, Schrödinger macskájának
babérjaira tör. Novák Gábor megmutatja, milyen
egy igazi poltergeist, ha a Mugen Béjbe nyomában
jár. Galántai Zoltán Minótaurosz vadászatra invitál,
a gôzpunk világába. Jónás Zsolt életre kelt mûalko-
tásai egy hátborzongató hajszába kergetik Hektort,
a perverz szobrászt.  Benyák Zoltán fôhôse kénysze-
resen keresi az igazi életet egy androidokkal tökéle-
tesített világban.

F. Tóth Benedek megmutatja az olvasók számára,
hogy néha akkor válhatunk igazán szabaddá, ha min-
den falat hagyunk leomlani, és kilépünk a megtisztu-

lást jelentô esôbe. Szélesi Sándorral alászállhatunk a múltba, ahol
ôsi lomok útján járva végül megleljük az igazságot. 

A kötet a 2014-es Könyvhéten kerül a nagyközönség elé az Ad Astra kiadó

standján, a 107-es pavilonnál.

FALAK MÖGÖTT A VILÁG – SF-antológia

Ad Astra Kiadó, 336 oldal, 3 490 Ft

könyvszemle

Elrendelve?
Vitán felül áll, hogy a családi háttér
nagyban befolyásolja a személyiség ala-
kulását. A szülôk hozott magatartásmin-
tákat követnek, és adják tovább gyerme-
keiknek. Különös körforgás ez, amelyet,
ha értékes mintákat örökít tovább egyik
generáció a másikra, szükségtelen meg-
szakítani, de mi van abban az esetben,
ha például az erôszak öröklôdik? 

A minták öröklôdésénél kevésbé ismert
tény, hogy személyiségünkre nemcsak szüleink,
hanem az is hatással van, hogy hányadik gyer-
mekként születünk. Szülôként tapasztaljuk,
hogy nem minden gyermek egyforma, tudjuk,
hogy a legnagyobb sok szempontból más, mint
a legkisebb (a középsô(k)rôl nem is beszélve!),
de hogy pontosan mi az oka a különbségnek,
azt a tapasztalt szülôk is csak találgatni tudják.

A Harmat Kiadó gondozásában jelent meg Bar-
bara Coloroso Zaklatók, áldozatok, szemlélôk:
az iskolai erôszak, valamint Kevin Leman Születési sor(s)rend címû
könyve, elôbbi az iskolai agresszió ismert, de sokszor elhallgatott je-
lenségét járja körül, utóbbi a gyermekek személyiségfejlôdését vizs-
gálja a születési sorrend sokváltozós egyenletén keresztül.

Az iskolai erôszak sokszereplôs játszma. A tanulók oldaláról a zak-
lató és az áldozat mellett a látszólag passzív szerepben lévô szemlé-
lô is része az abúzusnak. Ráadásul a szemlélônek sok-sok formája le-
het a csatlósoktól, a támogatókon át a közönyös bámészkodókig.

Közös bennük, hogy egyikük sem lép fel az erôszak ellen, így cin-
kosként részeseivé válnak a terrornak. A játszma további szereplôi a
tanárok és a szülôk. A könyv legizgalmasabb fejezete a családmo-
dellekrôl szól, a téglafal-, a medúza- és a gerinces család közül ter-
mészetesen ez utóbbi „termeli” a legkevesebb áldozatot és erô-
szaktevôt, ugyanakkor ebbôl a családtípusból kerül ki a legtöbb vé-
delmezô. Hogy miért? Mert nem hierarchikus, nem erôszakos, nem
bürokratikus, azaz életre szóló mintát ad az elfogadásra, a megbe-
csülésre és a feltétel nélküli szeretetre.

Kevin Leman könyve – melynek sok gondolata összecseng
Coloroso könyvével – csak látszólag nevelési tanácsadó iroda-
lom. Elsôsorban a gyermekeiket megismerni vágyó szülôk ve-
szik a kezükbe, de gyorsan rájönnek: ez a könyv róluk is szól,
hiszen nem csak szülôk, de gyermekek is vagyunk mindannyi-
an. És egyáltalán nem mindegy, hogy hányadik helyen állunk a
sorban. Egoista egykék, maximalista elsôszülöttek, észrevehe-
tetlen középsôk, elbûvölô legkisebbek – általánosan ismert
sablonok. Leman nem küzd a sztereotípiák ellen, ehelyett sok-
sok példával, bölcs humorral és mély szaktudással tartalommal
tölti meg a sémákat.

A két könyv konklúziója egybevág: sem az erôszak körforgá-
sa, sem a születési sorrend nem kôbe vésett elrendelés! Leman

leleplezi a titkos fegyvert is, ami nem más, mint a feltétel nélküli sze-
retet gyermekeink – és társunk iránt.

Pompor Zoltán
Kevin Leman: SZÜLETÉSI SOR(S)REND

Harmat Kiadó, 2900 Ft

Barbara Coloroso: ZAKLATÓK, ÁLDOZATOK, SZEMLÉLÔK:

AZ ISKOLAI ERÔSZAK

Harmat Kiadó, 2900 Ft
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Leesik a tantusz?
Fafej, tökfej, ostoba, esetleg kez-
dô, vagy báb (akit beültetnek a
tesztautóba, hogy rajta kísérle-
tezzenek…). Ezek a leggyakoribb
magyar jelentései az angol dum-
my szónak. Nem bántó, inkább
vicces formában használja az
amerikai könyvsorozat kiadója:
mindenféle tudás for Dummies,
azaz kezdôknek, az adott terület-
rôl többet megtudni akaróknak. 

Változó világunkban a tudás
felértékelôdik, a civilizált világ
megismerése, az információ-
szerzés és -rendszerezés való-
ban hatalommá vált. Új poli-
hisztorok kora köszöntött be, a
sokoldalú reneszánsz mesterek-
kel ellentétben a 21. század polihisztorának erénye a tájékozottság.
Ezt mutatja a For Dummies könyvsorozat világsikere is: 1800 téma,
több mint 250 millió eladott példány!

Magyarországon a Panem kiadó Tantusz könyvek címen adja ki a
sorozatot (a szlogen: Olvasd el, és leesik a tantusz!), melynek köny-
vei az informatikától a zenén át az egészségig a legváltozatosabb té-
mákat érintik. Vaskos könyv van a szexrôl és a bicikliszerelésrôl, az
öltözködésrôl és a szülôvé válásról, neves tengerentúli szakemberek
adnak tanácsot párkereséssel, a szülôvé válással, vagy éppen a be-
fektetésekkel kapcsolatban. 

A sorozat magyar kiadásának legújabb kötete (GPS a Bib-
liához) a Szentírás világába vezeti be az olvasót. Nem keve-
sebbet ígér: aki elolvassa a Bibliát (és a kapcsolódó Tantusz
könyvet), az egész világot jobban megérti majd. A Biblia a
történelem legnagyobb példányszámban kiadott könyve,
egyben valószínûleg a legnagyobb hatású olvasmány is, hi-
szen emberek millióinak az életét változtatta meg – a GPS a
Bibliához szerzôi annak erednek a nyomába, hogy hogyan
keletkezett, mirôl szól, milyen rejtett kincseket tartalmaz a
Biblia, és persze a legizgalmasabb kérdésrôl: miként hat az
emberek életére. Mindezt a sorozat szellemiségében: tudo-
mányosan és könnyedén, a ma emberéhez szóló, közérthe-
tô nyelven. A kortörténet több évezredes szakadékát példá-
ul ismert mitológiai, könyves vagy filmes példákkal hidalják
át a tudós teológus szerzôk. A ma világával a kapcsolat fo-
lyamatos – magyarázzák a zsidó és a keresztyén ünnepek
eredetét, kiemelik a Biblia legfontosabb szereplôit (TOP 10
listák), és kitérnek a Biblia mûvészetekre gyakorolt hatására
is (a filmmûvészet estében például a Ben Hur, a Moby Dick,
vagy A mátrix bibliai vonatkozásait emelik ki).

A ismeretszerzés önmagában értéktelen, akkor válik tudássá,
ha hasznosul a gyakorlatban: a GPS a Bibliához címû könyv egy-
aránt iránytûként szolgál a Szentírást minden nap olvasóknak, de
azoknak is, akik csak kultúr- vagy mûvelôdéstörténeti érdeklô-
désbôl lapozgatják. Ahogy a könyv borítója is ígéri: más szemmel
látja majd a világot!

Pompor Zoltán
Dr. Jeffrey Geoghegan – Dr. Michael Homan

GPS A BIBLIÁHOZ. Tantusz könyvek

Panem Kiadó, 528 oldal, 4200 Ft

Csoda és botrány Csöszmödön
Legutóbb egy „németalföldi” mesében találkoztam
a – nyilván más nyelveken is feldolgozott – témával:
az Úristen Szent Péterrel a földön járva valami csínyt
követ el. Köves József új regényének Preambulumá-
ban a deista Voltaire-tôl jutva el a jókedvre kereke-
dett mennyei pároshoz, imígyen elôlegezi A csösz-
mödi borszálló mulatságos történetének velejét: „…-
persze Péter se vetette meg a kortyolnivalót. Amitôl
kis idô elteltével fényes jókedvük kerekedett, s elha-
tározták, hogy valami csínyt fognak elkövetni.”

Hogy a szóban forgó új Köves-regény humoros
(mulatságos, szatirikus, esetleg még: csípôsen víg),
az már (Leslie) Téjlor könyvborítóján látszik, s persze
az illusztrációk karikaturisztikus stílusa folytatódik a
belsô oldalakon. Merthogy a két elképedt alak közül
az egyik piál, az biztos, na most, ha ezt „összeadjuk”
a címmel, nem nehéz rájönnünk: bizony bor van ab-
ban a bögrében. Hogy ne meséljem el a könyv tartal-
mát, hanem csak kedvet keltsek az olvasókban, ha
netán szórakozni (hogy aztán mennyiben szórakoz-
tató a kicsinyke környezetünk sok-sok bornírtságá-
val, aljas trükkjével való szembesülés, az persze kérdés) szóval kikap-
csolódni akar, akkor elsôk között ezt az újdonat kiadványt vegye
kézbe. Elég legyen tehát annyi: Csöszmöd nagyközség egyetlen ro-
ma lakosának a telkén valaki barterben kutat ás, ám tiszta, jó, iható
víz helyett ugyancsak (de még mennyire) iható Sauvignon Cabernet
tör föl. „A magyar ember”, erre már szebb jövôt épít(ene, de gyor-
san, és persze a maga minél nagyobb hasznára), mint amilyen a fa-

luban eddig volt. S hogy ezt ki
miként képzeli el, azt meséli el
egyetlen poént sem kihagyva, a
szabadszájúságot maximálisan
bevetve a szerzô. „Ez a falu se
volt másmilyen, mint az ország!”
Vagyis egész közéletünknek tart
görbe (karcolt, néhol már nem is
foncsorozott) tükröt az író.

Recenzensnek, lévén nagyjából
a szerzô kortársa, a csöszmödi
csodáról és következményeirôl
eszébe jut a 900(!) kiadást meg-
ért Botrány Clochmerle-ben cí-
mû G. Chevalier-regény. Továb-
bá e sorok írója még az '50-es
években nálunk szintén bemu-
tatott francia filmre is emlék-
szik. Csakúgy, mint a Pálfalvi
Nándor: Csoda Lomboson c. re-
génybôl Bán Frigyes-rendezte,
'60-as évekbeli Büdösvízre. De
azt is tudja, Köves József kipró-

bálta már magát a szatíraírás terén, továbbá: terjedelmes mun-
kásságának egy részét vicc-gyûjtemények összeállítása teszi ki,
vagyis eleve vonzódik a humor sokféle osztályához.

Cs. A.
Köves József A CSÖSZMÖDI BORSZÁLLÓ

Illusztrációk: Leslie Téjlor

Arión Kiadó, 270 oldal, 2200 Ft



Kós Károly világa 1907–1914 
A kiadvány Kós Károly építészeti munkásságának
az elsô, az 1907-tôl 1914-ig terjedô, meghatáro-
zó idôszakát mutatja be. Kós 1902-ben jött Buda-
pestre. Az egyetemrôl kikerülve igen sok megren-
delést kapott, köztük egy jelentôs fôvárosi beru-
házás, az Állat- és Növénykert pavilonjainak meg-
tervezését. Az 1909-es év fordulópontot jelentett
életében, ekkor határozta el, hogy Sztánán fog
letelepedni, házat építeni, és családot alapítani.
Ettôl kezdve a budapesti tervezések mellett egyre
több erdélyi munkát vállalt. 1918-ban véglegesen
úgy döntött, hogy a szépen induló fôvárosi építé-
szi pályafutását feladva Erdélyben marad. 

Az építész tervei, gondolatai és megvalósult
munkái az akkori világ gyakorlati és szellemi
összefonódásait, párhuzamait az épületeket be-
fogadó városok vezetésének kulturális nyitottságát, az építészeti út-
keresés mögött meghúzódó általános szellemi pezsgést reprezentál-
ják. A termékeny pályakezdô idôszak építészetének bemutatása
mellett a könyv részletesen felvázolja a pályáját alakító, befolyásoló,
illetve meghatározó fôbb tényezôket: az építészi pálya elsô hét évét
és annak elôzményeit, családi-baráti-kollegiális kapcsolatait, mint al-
kotói hátteret, valamint szûkebb és tágabb hazáját, vagyis mindazt,
ami alkotói egyéniségét formálta. 

A könyvben bôséges, részben eddig be nem mutatott forrásanyag
került felhasználásra. A varjúvári hagyaték sajnos szétszóródott. A
legtöbb fennmaradt építészeti tervet Budapest Fôváros Levéltára,
valamint a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum ôrzi. A könyv

egyik fontos, az Állatkertre vonatko-
zó fejezete az eddig feltáratlan, vo-
natkozó levéltári dokumentációkra
épül. A kalotaszegi környezetet és az
életmódot a kolozsvári Kriza János
Néprajzi Társaság gyönyörû fekete-fe-
hér archív fotói érzékeltetik. Az alap-
anyagot kiegészítette illetve teljessé
tette a Kós család által rendelkezé-
sünkre bocsátott fotó, levelezés és
egyéb dokumentációs anyag. Az
egyes fejezeteket az 1991-ben ki-
adott, Benkô Samu által szerkesztett
önéletrajzi írás vonatkozó részei te-
szik hitelesebbé. A könyv jelentôsége
az építész életében meghatározó bu-
dapesti hét év KOMPLEX bemutatása
mind tartalmában, mind az ehhez fel-

használt dokumentációkban, az építészeti alkotások mögött álló
EMBER, család, környezet és társadalom meghatározó egységét ál-
lítva a középpontba. A levéltári és könyvészeti anyagok felhasználá-
sával készült a széles rétegek számára is használható mû.

Fabó Beáta–Anthony Gall: NAPKELETRÔL JÖTTEM NAGY PALOTÁS

VÁROSBA KERÜLTEM. KÓS KÁROLY VILÁGA 1907–1914.

Bp. 2014 (második kiadás), Budapest Fôváros Levéltára, 183 oldal, 3900 Ft

Megvásárolható:

Budapest Fôváros Levéltárának Titkársága

1139 Budapest, Teve utca 3–5. Telefon: 06-1-298-7517

könyvszemle

A Trivium Kiadó könyvheti ajánlata
II. János Pál: MENJETEK BÉKÉVEL! Az örök szeretet ajándéka

II. János Pál legszemélyesebb gondolatait, írásainak gyûjteményét, több
mint 25 évnyi pápai munkájának kivonatát vehetjük kézbe. Fáradhatat-
lan elszántsága, szeretete és  békevágya hatalmas hatást tett mind az
egyházra, mind a világra. Megtudhatjuk, mit gondolt az imádságról, a
megbocsátásról, a családról, a szenvedésrôl, az egyházról és Krisztusról,
és hogy mit jelent keresztényként megélni a mai modern világot.
Korábban megjelent: Gondolatok az életrôl

125 x 200 mm, 224 oldal, 2990 Ft

Nemzetközi bestseller! A szerzô könyvei 60 ország 75

nyelvén, öt millió példányban jelentek meg.

Robin Sharma: A SZERZETES, AKI ELADTA A

FERRARIJÁT 

Robin Sharma: TITKOS LEVELEK A SZERZE-

TESTÔL, AKI ELADTA A FERRARIJÁT

Julian Mantle átadja válságba került unokaöccsé-
nek mindazt a tudást, életbölcsességet, melyet a
Himalája rejtekében élô szerzetesektôl tanult. Uta-
zásra indulunk a világ legszebb helyeire, ahol egy-
egy ôrzô átadja neki Julian talizmánjait, titkos leve-
leit. Megmutatja az igazi boldogság és siker titkát,

és azt, hogyan találjunk rá hiteles énünkre, legyünk hûek önmagunkhoz.
A szerzô további kötetei: Teljesítsd be küldetésed; Tanítások vezetôknek; A

rang nélküli vezetô; A siker kézikönyve

135 x 200 mm, 240 oldal, 3290 Ft

Margaret Fishback Powers: LÁBNYOMOK

A vers igaz története, mely milliók életére volt hatással

Álmomban Mesteremmel tengerparton jártam, s az életem nyomai raj-
zolódtak ki mögöttünk

Végre magyarul is olvasható az ismeretlennek hitt szerzônô életrajza!
Mi ihlette meg, hogy élete egyik fontos állomásánál megírja ezt a vi-
gaszt és gyógyulást hozó verset, melybôl milliók merítettek már erôt?
Segítségével mi is újult erôvel léphetünk tovább a küzdelmeken, ne-
hézségeken.
125 x 200 mm, 168 oldal, 2490 Ft

Profi fogások, fordulatok, technikák a több évtizedes szakmai tapasztalattal

rendelkezô Brian Tracytôl

Brian Tracy: MOTIVÁCIÓ

21 rendkívül hatékony módszer, melyekkel fejleszthetjük az egyén és
csoport hatékonyságát, növelhetjük teljesítményüket. Megismertet a si-
keres vezetô életét megkönnyítô számos módszerrel és mesterfogással.
114 x 162 mm, kötve, 184 oldal, 2490 Ft

Brian Tracy: TÁRGYALÁS

A sikeres alkudozás legfontosabb módszerei. Tanácsait megfogadva Ön
is újabb és újabb sikereket érhet el tárgyalásai során a hétköznapokban
és az üzleti életben egyaránt.
114 x 162 mm, kötve, 152 oldal, 2490 Ft

A szerzô további kötetei: Az eladás pszichológiája; Be-

szélj gyôztesként; Most építs nagy üzletet!

Jamling Tenzing Norgay: APÁM LELKÉT MEG-

ÉRINTVE 

Fia tiszteletadása a legendás Tenzing Norgay
elôtt, aki 1953-ban Hilllary oldalán elôször lépett
a Mount Everest csúcsára
3790 Ft

Keresse könyveinket kedvezménnyel a Kiadóban: www.triviumkiado.hu;

Telefon: (1) 248-1263; konyvek@triviumkiado.hu;

valamint a Könyvhéten a Vörösmarty téren (70. pavilon) és az Allee mellett!
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A gyilkos vírus
Mark Russinovich Trójai faló címû regé-
nyének elején sebészorvos készül elvé-
gezni az életmentô agymûtétet egy au-
tóbalesetben megsérült fiatal lányon,
de a gyilkos vírus miatt ez nem sikerül
neki. A vírus nem biológiai, hanem szá-
mítógépes vírus, ám ugyanolyan gyilkos
hatása van, mint a legfertôzôbb biológi-
ai vírusoknak, még ha csak közvetve ér-
vényesül is ez a hatás. Az idézett példá-
ban egy kelet-washingtoni áramellátási
hálózat mûködésében tizennégy perces
zavar keletkezik, emiatt a sebész nem
tudja megmenteni a lány életét, de áll-
nak le liftek, összeütközik két tehervo-
nat, és mint kiderül, a tragédiák okozó-
ja egy ellenséges vírustámadás.

A kötet kiadója, a Szak Kiadó számí-
tástechnikai könyvek kiadójaként ismert, krimik, kalandtörténetek
kiadása nem tartozik profiljába, és még sincs ellentmondás profiljuk
és Mark Russinovich kötetének megjelentetése között. A számítógé-
pes biztonság témakörével régóta foglalkoznak, egy másik jelentôs
kiadványuk a nemzetközi ismertségnek örvendô magyar Szôr Péter
angol nyelven megjelent könyvének, A vírusvédelem mûvészetének
magyar nyelvû kiadása volt. Mark Russinovich is jól ismert a szakem-
berek között az egész világon, a kiadó egy szakmai mû kiadásának
elôkészítése közben fedezte fel, hogy az egyik társszerzô – azaz Rus-
sinovich – írt egy biztonságtechnikai regényt, ez volt A nulladik nap,

amelyet azután a Szak Kiadó meg is jelentetett. Ahogy
mondják, egy sikeres regény még lehet véletlen, a má-
sodik már írói tehetséget bizonyít. A Trójai faló már a
második regénye a szerzônek, és bízvást kijelenthet-
jük, kiváló olvasmány, ha a mûfajának nevet keresünk,
leginkább kiberthrillernek nevezhetnénk. A sztori a
számítógépes biztonság szempontrendszere szerint
épül fel, azt mutatja meg, hogy még oly profi felhasz-
nálók is milyen felelôtlenül viselkednek néha, és ezt az
ismeretterjesztô réteget a rokonszenves fôhôs szerel-
mespár, Jeff Aiken és Daryl Haugen izgalmas kaland-
jai teszik emészthetôvé, szórakoztatóvá. A szerzô re-
mekül alkalmazza a mûfaj kötelezô elemeit: konspirá-
ció, emberrablás, menekülés, ellentámadás; a helyszí-
nek változatosságát: Genf, Prága, Ankara, Langley,
Ürümcsi, Natanz… A néhol duplafedelû trükkös cse-
lekmény lényege a világpolitika kulisszái mögött sejlik
fel: Amerika meg akarja akadályozni, hogy Irán atom-
bombához jusson, Kína saját hatalmi érdekei miatt vi-
szont Iránt segíti, titkos ügynökök pedig minden olda-

lon a számítógépes támadás és védelem eszközeivel dolgoznak. A
regény végére jutva az olvasó elgondolkodik, vajon a hangosan dör-
renô bombák, vagy a hálózatokon hangtalan sikló programok a gyil-
kosabb fegyvernem. A kötet bónusza a Pusztulás hadmûvelet címû
rövid elbeszélés a hekkerekrôl, a kiadó bónusza, hogy hamarosan
jön a harmadik Russinovich kötet.

Kovács Antal

Mark Russinovich: TRÓJAI FALÓ + PUSZTULÁS HADMÛVELET

Fordította Ábrányi Henrietta és Kis Balázs. Szak Kiadó, 414 oldal, 4500 Ft

Fûbôl-fából orvosságot
A magyar népi orvoslásban a gyógy-
növények döntôen fontos szerepet
játszanak. E felismerést is hasznosítva
alkották jelentôs mûveiket orvostudo-
mányunk klasszikusai, Melius Péter
(Herbárium, 1578) és Pápai Páriz Fe-
renc (Pax Corporis, azaz A test béké-
je, 1690). A népi orvoslás azonban a
következô századokban elvált a tudo-
mányostól, hivatalostól. A gyógynö-
vények – és nem a belôlük nyert kivo-
natok – holisztikus felhasználása csak
a 20. században vált újra jelentôssé.
Döntô szerepe volt ebben Varró Ala-
dár Bélának, akinek mûveit az utóbbi
évizedben is újra kiadják, valamint
Oláh Andornak, aki nemcsak alterna-
tív gyógymódokat felkaroló és re-
forméletmódot hirdetô orvos, hanem jelentôs néprajztudós is volt.
A természetgyógyászat hazai sikerkönyve azonban Maria Treben
magyarra fordított mûve lett (1990).

Melius és Pápai Páriz is Kolozsvárott adták ki munkáikat. Érdekes
módon a 20. század végére Kolozsvár lett Péntek János vezetésével
a népi növényismeret (etnobotanika) kutatásának legfontosabb köz-
pontja. Debrecenben tevékenykedik Vörös Éva, a magyar növényne-
vek avatott rendszerezôje. Velük párhuzamosan munkálkodik köte-
tünk szerzôje, Rácz János, aki már növényneveink (2010) és állatne-
veink (2012) monográfiáját is közzétette.

Az orvosi intézmények kiépülésével és mûködésével
párhuzamosan a népi orvoslás árnyékként van jelen
kultúránkban. Az innen vett és a természetgyógyá-
szok körébôl folyamatosan kikerülô, gyakran
hasznos, olykor gyanús receptek ellenôrzése állandó
kihívást jelent. Ezekre a kihívásokra válasz Rácz János
jelen kötete, amely 250 – jelentôs részben nem ha-
zánkban honos – gyógynövény leírását, nevének ma-
gyarázatát és gyógyhatásának ismertetését tartal-
mazza. Könyvében a közismert retek éppúgy megta-
lálható, mint a Délkelet-Ázsiában honos, „a gyümöl-
csök királyának” számító durián. Ez utóbbi hatalmas,
vadon is elôforduló örökzöld fán nô. Gyümölcse tüs-
kés, tojásdad alakú és emberfejnél nagyobb. Állító-
lag ez az egyetlen gyümölcs, amit a tigris is elfo-
gyaszt (karmaival töri fel a héját) és a rinocérosz is
kedveli. Életveszélyes alkoholt fogyasztani rá. Érett
gyümölcse afrodiziákum (nemi serkentôszer), egyéb
részei pedig a láz és sárgaság ellenszerei.

Rácz ezzel a könyvével is ékesen bizonyítja, hogy
négy tudomány – a botanika, az orvostudomány, a mûvelôdéstörté-
net és a nyelvészet – mûvelésében egyaránt jártas. Kötetének külön
erénye az a függelék, amelyben 75 betegség, bántalom ellenszere-
ként csoportosítja az általa tárgyalt gyógynövényeket.

Galambos Kristóf

Rácz János: GYÓGYHATÁSÚ NÖVÉNYEK. 250 GYÓGYNÖVÉNY

LEÍRÁSA, NEVÉNEK MAGYARÁZATA ÉS GYÓGYHATÁSÁNAK

ISMERTETÉSE

Tinta Könyvkiadó, 250 oldal, 1490 Ft



A dobozkönyv elnevezés nem a
legtalálóbb szó nyolcvanöt külön-
álló, mûvészi értékû lapra, ám a
hasonló kiadványokat szokás az
egyszerûség kedvéért így említeni.
Az ötlet „az írók fotósa” jelzôvel is
illetett Burger Barna fotómûvész-
tôl származik, a kollekciót majd-
hogynem kivétel nélkül az ô felvé-
telei képezik. Kocsis András Sán-
dor, a Kossuth Kiadó vezetôje, va-
lamint Zentai Péter László, a Ma-
gyar Könyvkiadók és Könyvterjesz-
tôk Egyesülése igazgatója azonnal
felkarolta az ötletet, vállalkoztak a
kiadásra, így tisztelegve a Supka
Géza nevéhez kötôdô magyar
könyvhét-eszme immár nyolc és fél
évtizedes, folyamatos megvalósulása
elôtt. (Emlékeztetôül: csupán 1957-
ben nem volt ünnepi könyvhét,
könyvnap, mivel az 1956-os megren-
dülés után a hazai könyvszakma el-
hárította magától az ünneplés blasz-
fémiáját.) Szerkesztôként Reményi
József Tamás irodalomtörténész gon-
dozta a „boxot”, jómagam a névsor összeállításának vitáiban,
utóbb a hátlapok adatainak felsorakoztatásával és a citátumok
kiválasztásával társultam a Kocsis-Zentai-Reményi hármashoz.

„Az írók fotósa” epitheton ornansra természetesen más fotog-
ráfusok is rászolgáltak a közelmúltban, akik írók százait kapták
lencsevégre. Számos maradandó író-megörökítést köszönhetünk
Langer Klára, Molnár Edit, Sándor Zsuzsa, Féner Tamás, Gink Ká-
roly, Kecskeméti Kálmán, Korniss Péter, Móser Zoltán, Vahl Ottó
és mások objektívjének. Részint párhuzamosan, részint az ezer-
kilencszázötvenes-hetvenes évektôl egymás mellé rétegzôdô
egyes idôszakokban mûködtek – vagy dolgoznak jelenleg is –, el-
térô portretizáló stílusjegyeket mutatva fel. Gimnáziumi osztály-
társaim közül is kikerült neves írófotós: Csigó László (akivel fotó-
kellék-csereakciókat bonyolítottunk le hajdan, s csak mi ketten
kötöttük füzeteinket kék helyett sárga és fekete papírba, melyet
a fogászati rendelôkben készülô röntgenfelvételek becses hulla-
dékaként szereztünk be). Ismeretes, hogy idehaza és külföldön
visszhangos kiállításokkal aratnak sikert író kollégáikat sziszte-
matikusan fotózó íróink is, például Nádas Péter és Bartis Attila.

Burger Barna munkásságának az irodalmon kívüli területeit
nem említve ezúttal csupán a Kôrösi Zoltánnal közös kötetekre
utalunk. Elsôsorban Az utolsó meccs címû novellafüzért illusztrá-
ló sorozatra, mely a foci „titkos világának” labda-centrikus, ám

esetleg a pályáktól messze esô kulisszái
között örökít meg írókat, irodalmáro-
kat, civileket. Ha Burger fényképeire
jelzôt keresek, úgy vélem, ô a „leg-
mándysabb” író-fotósunk. Vaskos va-
lóság és költôi elemeltség együtt: a le-
fényképezett személyek és környezet-
szeletek sajátosan megképzôdô le-
gendáriuma bizonyára megnyerné
Mándy Iván tetszését.

Nem kétséges, hogy a 85 író névso-
rával senki nem lesz teljes mértékben
elégedett. Magunk, a doboz létre hí-
vói sem lehetünk azok. Bármily nagy
szám a nyolcvanöt, kortársi literatú-
ránk gazdagságához képest nem ele-
gendô (ha kétszer nyolcvanöten rep-
rezentálnák írástudóinkat, azt is ke-
vesellnénk). S akikkel számoltunk,
nem feltétlenül vannak jelen. Tiszte-
letben kellett tartanunk, hogy néhá-
nyan idegenkednek a szereplés e
formájától. 

A kiadvány nem valamiféle irodal-
mi „válogatott keret” elve alapján

öltött alakot. A kollekció csak azon alkotókra terjed ki, akik
2000-ben vagy azóta jelen voltak, jelen lehettek az ünnepi
könyvheteken. Nagyjából az arcképcsarnok egy nyolcada napja-
inkra már emlékfotó; mintegy hetvenen ma is aktívak, határon
innen vagy külhonban. Igyekeztünk korosztályok és mûfajok kö-
zött viszonylagos egyensúlyt tartani, a könyvcímek sorával ré-
gebbi és újabb könyvhetek emlékét egyként felidézni (néhányat
az idei könyvhét várható slágereibôl is beharangozni), minél több
kiadó mûhelymunkáját regisztrálni. 

A képeslapnyi kis felület határt szab az idézetek terjedelmének
(egy hasábot foglalnak el a legfontosabb életrajzi dátumok,
könyvészeti adatok, kettôt a citátumok). Költôk esetében kön-
nyen megoldható lett volna teljes (rövid) versek idézése, de az
esélyegyenlôség jegyében mindenkinek a neve alatt csak szek-
vencia áll, amely „írói címerként” hat, egyértelmûen magán vise-
li alkotója kézjegyét. E kiragadott sorok, mûrészletek remélhetô-
leg érzékeltetik a kortárs magyar irodalom tematikus, stiláris,
formai változatosságát, hagyományôrzését és újításait.

A 85 fotó egyike-másika vagy mindegyike bekeretezhetô, a szép
doboz tartalma más, akár saját fotókkal kiegészíthetô, tetszés sze-
rinti sorrendbe rakható, s például az iskolai irodalomoktatásban
praktikusan felhasználható. 21. századi könyvhét-keresztmetszet:
mai magyar irodalom, íróportrékban elbeszélve.

Tarján Tamás

fotográfia

Dobozkönyvhét
Pontosabban: dobozkönyv a könyvhéten. A 85. ünnepi könyvhét apropójából – 85 kortárs magyar
író arcképe. Elegáns dobozba rendezett fényképek: Burger Barna fotóportréi. A „képeslapok”
hátoldalán a szerzôk néhány fontos mûvének címe, megjelenési ideje (ha ünnepi könyvheti
újdonságként látott napvilágot az alkotás, azt vastagított dátum-kiemelés jelzi; nem marad el
a kiadók neve sem), s egy folyamatos, betûhív idézet az író, költô valamelyik munkájából. 
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