
WWW.KONYV7.HU

XVIII. ÉVFOLYAM   2014. 4. SZÁM ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft

KÖNYVEK A FENYÔ ALÁ – KARÁCSONYI KÖNYVVÁSÁR 2014

Hollywood magyar találmány?Hollywood magyar találmány?

BOKOR PÁL

PÉTERFY GERGELY
Kitömött barbár

GYÖRGY PÉTER
A hatalom képzelete

PEDRO LENZ
A portás én vagyok

LAKATOS ISTVÁN 
Óraverzum

VIG BALÁZS 
Puszirablók

THIMÁR ATTILA 
Holnap-antológia

PÉTERFY GERGELY
Kitömött barbár

GYÖRGY PÉTER
A hatalom képzelete

PEDRO LENZ
A portás én vagyok

LAKATOS ISTVÁN 
Óraverzum

VIG BALÁZS 
Puszirablók

THIMÁR ATTILA 
Holnap-antológia

BOKOR PÁL





tartalom

impresszum

KÖNYVHÉT A MAGYAR KÖNYVBARÁTOK LAPJA

Megjelenik egy évben 4 alkalommal • Ára elôfizetôknek 350 Ft • Elôfizetési díj 1400 Ft egy évre • KIADJA: Kiss József Könyvkiadó, Kereskedelmi és Reklám Kft. • Az 1795-ben
alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülésének tagja • SZERKESZTÔSÉG, HIRDETÉSFELVÉTEL, ELÔFIZETÉS: 1114 Budapest, Hamzsabégi út 31.
Telefon: 209 9140, 209 9141. E-mail: konyvhet@t-online.hu • Fôszerkesztô, felelôs kiadó: Kiss József • Fôszerkesztô-helyettes: Csokonai Attila • Mûvészeti vezetô: Szabó J. Judit •
Marketingvezetô: Jakab Sára • Szedés, tördelés: Blasits Ildikó • NYOMÁS: Oláh Nyomdaipari Kft. • Felelôs vezetô: Oláh Miklós vezérigazgató •ISSN 1418-4915 • A hirdetésekben
közöltekért a kiadó és a szerkesztôség nem vállal felelôsséget.
TERJESZTI: a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletág, a Fok-ta Bt., elôfizethetô a kiadó címén.

www.könyvhét.hu 3

4 Negyedszázados Typotex
(Laik Eszter)

5 CÍMLAP

Hollywood magyar találmány? 
Beszélgetés Bokor Pállal
(Dézsi Ibolya)

6 A kulturális erôtér kezdte ki
a Kádár-rendszert
Interjú György Péter esztétával
(Mátraházi Zsuzsa)

9 Három egyszerû hangból álló
dallamra épült szimfónia
Beszélgetés Péterfy Gergellyel
(Jolsvai Júlia)

11 Ketyegnek az Óraverzum
végnapjai
Lakatos István regénye kamaszoknak
(Szénási Zsófia)

12 A portás én vagyok
Pedro Lenz Budapesten járt
(Szepesi Dóra)

14 GYEREK, IFJÚSÁGI

Minden könyv betölti a sorsát
(Csokonai Attila)

16 Minôségi családi mesék
Beszélgetés Vig Balázzsal
(Csokonai Attila)

18 Hogyan legyünk oligarchák?
Valerij Panyuskin: Luxus orosz módra
(Laik Eszter)

18 Lelke ajtaja mindig nyitva
Elsa Valle: Nyitott ajtók
(Szepesi Dóra)

20 A bosszúállás regénye
Jo Nesbø: A fiú
(K. A.)

20 Sándor Klára: Határtalan
nyelv
(Csernicskó István)

21 Holnap-antológia –
Nem ígérnek könnyû álmot
Beszélgetés Thimár Attilával
(Kurcz Orsi)

23 Két nyelv között
Makine fordítója, Szoboszlai Margit
(Illényi Mária)

24 Tovább az Aranyrögös úton…
(Szutor Ágnes)

25 A várás és várakozás csapdái
Beszélgetés Asperján Györggyel
(Várkonyi György)

26 Út a sikerig
dr. Leif H. Smith – dr. Todd M. Kays:
Sikerpszichológia
(Pompor Zoltán)

26 Rossz szokás, jó szokás,
megszokás
Sean Covey: A kiemelkedôen eredményes
fiatalok 7 szokása
(P. Z.)

29 Csúf versek 
Interjú Király Gáborral

30 Ki neveli a nagymamát?
Pataki Éva: …és megint nagymama
(Szénási Zsófi)

30 Hadifogoly magyarok
Margittai Gábor: Szamár-sziget
szellemkatonái
(K. A.)

33 A SZERZÔ AJÁNLJA
Sediánszky Nóra

Velence útvesztôi

34 Behelyettesített jellemek
és sztorik
Muzsai István: Holnapkutyák – Kevélység
(Cs. A.)

35 A Káldi Biblia hasonmás
kiadása
Szent Biblia az egész keresztyénségben
bevött régi deák bötükbôl
(K. S. A.)

37 Könyv a Tiltás aranyfokozatáról
Horváth Gita: Azértis
(Cs. A.)

38 TARJÁN TAMÁS

Jó volna már, jó volna pár
Scherter Judit és Horváth Ferenc
verseskötetérôl

www.konyv7.hu www.könyvhét.hu online

A Könyvhét megtalálható budapesti könyves-
boltokban, vendéglátóhelyeken és vidéki könyves-
boltokban, valamint a Líra Könyv Zrt., az Alexandra
és az Ulpius-ház bolthálózatokhoz tartozó boltokban.
A teljes lista a Könyvhét honlapján olvasható a
„Könyvhét megtalálható” menüpontban.

E számunk megjelent 2014. december 2-án 7000 példányban.  

Hirdetésfelvétel a szerkesztôségben:
209-9140 Kiss József

6

9

12



A tudósító ne szóljon szub-
jektíven, elfogultan vég-
képp ne, ám ezúttal egy kis
személyességet muszáj ide-
csempészni. Úgy huszonöt
éves története félútján té-
vedtem be elôször a Typo-
tex Retek utcai kis irodájá-
ba, mert annyira felcsigáz-
tak a kiadványaik, hogy sze-
rettem volna egyben látni a
kínálatot. És persze vitt a kí-
váncsiság is: miféle helyen
és kik csinálják ezeket a tár-
sadalom- és természettudo-
mányok határán egyensú-
lyozó, „csodabogár” köny-
veket? Mert már akkor „jó-
fejség” volt idehaza kultúr-
történetet, emberközelbe
hozott matematikát és fizi-
kát, ismeretterjesztést kiadni, amikor még
messze nem volt ilyen áldatlan helyzetben a
tudományos könyvkiadás. És már akkor bô-
ven nem csak matematika volt a Typotexnél,
de megismerés-tudomány Pléh Csabától; a
hit mozgatórugóit feltáró mûvelôdéstörté-
net Michael Schermertôl; festészeti logika
Horányi Özsébtôl; evolúciós pszichológia Ja-
red Diamondtól, amelyeket késôbb követtek
Mérô László, Csányi Vilmos, Raymond
Smullyan, Daniel Arasse mûvei… és a sor
hosszan folytatható.

Beóvatoskodtam hát, mint érdeklôdô ol-
vasó, és a küszöböt átlépve rögtön egy ked-
ves hölgybe futottam bele, aki nemcsak
hogy lelkesen megmutatta a kínálatot, de
kifejezetten érdekelte, hogy engem mi ér-
dekel és miért. Ráadásképp kiderült, hogy
nem rárótt marketingesi kötelezettségbôl
teszi mindezt, hanem történetesen ô a ki-
adóvezetô, Votisky Zsuzsa.

Most, a huszonötödik születésnapját ün-
neplô Typotex tortáját majszolgatva meg-
gyôzôdésem lett, hogy Zsuzsa akkori érdek-
lôdô faggatózása, a respektus a bekopogta-
tó olvasónak, az ismeretlenül is kollegiális
vendégszeretet révén jutott a Typotex oda,
ahová mára. Az Olvasóra értôn figyelô, az
igényeit jól felmérô és vele közös platformot
kiépítô kiadó sikertörténete az övék. Nem vé-
letlenül ôk nyitották meg az Olvasók Boltját,

ami ma az egyik legmenôbb hely a Pannónia
utcában: trendi, otthonos, kreatív és jó dizáj-
nú – és bármilyen hihetetlen, közben tudo-
mányt, mûvészetet és szépirodalmat ad el.

Míg ez megvalósult, persze sok víznek kel-
lett lefolynia a Dunán. A Nyitott Mûhely-
ben, ahol a születésnapot ünnepeljük, a kö-
tetlenül csevegô társaságból lassan átrende-
zôdünk közönséggé, hogy meghallgathas-
suk néhány fordulatát e hosszú történet-
nek. Votisky Zsuzsa felkéri az alapító-tulaj-
donosokat, Madarassy Lászlónét, Juhász
Ágnest, Erôs Zsuzsát, Gerner Józsefet, Bíró
Zsuzsát, hogy üljenek ki a pódiumra, és ôk
is tegyék hozzá a maguk történetét az egy-
kor a Matematikai Kutató és az Akadémiai
Kiadó által közösen alapított kis gazdasági
társaság históriájához.

A kezdeti korszak a kiadó nevében is sze-
replô TeX program kifejlesztésére épült,
melyet elsôként alkalmaztak a kiadványok
szedésénél, úttörô szerepet vállalva a prog-
ram magyarításában, hazai terjesztésében.
Ekkoriban a Typotex nemzetközi hírû külföl-
di kiadók – Springer, Birkhäuser – folyóirat-
szerkesztésében is közremûködött. 

A kilencvenes évek elejétôl a Magyaror-
szágon forgalomban lévô könyvek adatbá-
zisának kiépítése, a Books-in-Print nevû
projekt kapta a fô hangsúlyt. A könyvkeres-
kedelem információs ellátására alkalmas

eszköz elôször floppyn és
könyv formátumban, ké-
sôbb CD-n, majd az interne-
ten is megjelent. Az azóta is
mûködô portált jelenleg a
Libri mûködteti.

A kétezres években már a
könyvkiadás viszi a prímet
a Typotexnél – a felsorolt
irányokon kívül immár szé-
pirodalommal, azon belül
egy világirodalmi sorozattal
is bôvült a kínálat. Az elekt-
ronikus könyvkiadás, vagyis
az Interkönyv projekt 2009
óta mûködik. 

Elhangzik sok-sok név, akik
ezen a hosszú úton hozzátet-
tek a munkájukkal, szakértel-
mükkel a pár fôs kisvállalko-
zásból meghatározó kiadóvá

felnövô Typotex súlyához egy-egy téglányit
(vagy sokat). Itt vannak például az állandó és
legrégebbi munkatársak: Bíró Zsuzsi és Ben-
kô Tiborné Márti, akik „mindenesként”
aposztrofálják magukat, Németh Kinga, a
korábbi és Horváth Balázs, a jelenlegi fôszer-
kesztô. Votisky Zsuzsa most bejelenti: ideje
átadni a fiataloknak a stafétát, az ügyveze-
tôi poszt ezentúl Németh Kingáé. S aztán ki-
csalogatja még a rögtönzött pódiumra a
szerzôségen túl a mentor-ihletadó-támasz
szerepet kezdetek óta betöltô Horányi Özsé-
bet és Pléh Csabát, majd kettejük közül az
utóbbi nem virággal, hanem egy kis szilvás-
csokis bonbonnal lepi meg Zsuzsát.

De ez még csak az ízlelôbimbók elôkészíté-
se, hiszen ünnepi torták várják, hogy felvág-
ják ôket – azaz, egyikôjük arra, hogy rácsap-
janak. Merthogy színtiszta grillázstorta a
szekszárdi Séd nyomda ajándékaként – ezt a
fajtát lagzikban szokás összetörni, hogy a
menyasszony és vôlegény hosszú boldogság
elé nézzen. A Typotex és a Séd „jegyessége”
régóta sikeresen mûködik, tudjuk meg a
nyomda vezetôjétôl, és rajtunk ne múljék a
jövô: lelkesen beszállunk a grillázsropogta-
tásba. Végül elôkerül a pezsgô is, koccin-
tunk egy újabb negyedszázados szakaszra,
és még távolabbi idôkre is, amíg csak lesz-
nek könyvek és olvasók. 

Laik Eszter

évforduló

Negyedszázados Typotex
25 éves fennállását ünnepli a Typotex Kiadó. A Nyitott Mûhelyben rendezett születésnapon alapítók,
szerzôk, egykori és jelenlegi munkatársak, „útitársak” ünnepeltek a kivetítôn pergô képek alatt,
amelyek a (közel)múlt vicces vagy komoly, de mindenképp emlékezetes pillanatait idézték fel. 
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Baloldalt
Votisky Zsuzsa,
mellette
Katona Szilvia
(Séd Nyomda)



címlap

D.I.: Tudjuk, hogy Ön hosszabb idôt
töltött Los Angelesben, és hogy több
stúdióban is megfordult. Mennyire
különböznek ezek a világ többi film-
stúdióitól?
B.P: Hollywood, Peking, a prágai Bar-
randov stúdió és a Moszfilm stúdió –
csupán ennyi a személyes tapasztala-
tom, vagyis Bollywoodot például csak
képekrôl és cikkekbôl  ismerem, nem
is merek összehasonlításokba bocsát-
kozni. Az álomgyár megnevezés nem
véletlen. Ezek valóban gyárak, me-
lyeknek a mozidarabok a termékei,
vagyis ez egy önálló mûfaji szabályok
szerint elôállított, szórakoztatóipari
termék. Nálunk Amerikáról szólva
produceri filmgyártásról beszélnek, s
ezt ellentétbe állítják az európai ren-
dezôi filmgyártással. Ez egy tévedés.
A könyvem arról szól, hogy az ameri-
kai film nem mûvészetellenes, csupán feltételezi, hogy annak, ami a
gyárkapun kijön, közönségképesnek is kell lennie. 
D.I: Nem vitás, az amerikai film és a tévésorozatok egyre bôvülô ipara kö-
zönségképes dolgokat állít elô. De mi a helyzet a filmmûvészettel? 
B.P.: A Bergman, Fellini, Antonioni, Tarkovszkij és Kuroszava nevé-
vel fémjelzett nagy korszak Antonioni halálával lezárult.  De lesznek
új aranykorok, és voltaképpen mindegy, hogy a mozit a multiplex-
ben, a tévén, a házimoziban vagy a számítógépen nézik. A film a
legkomplexebb kultúrahordozó valamennyi mûvészet közül, és az is
marad. És hogy Hollywood hogyan viszonyul a filmmûvészethez?
Szerintem ez is mindegy. A tehetségek és a tôke ekkora koncentrá-
ciója mellett a mûvészi teljesítmény képes utat törni magának.
D.I.: Az Oscar a legismertebb és a legnagyobb figyelmet vonzó film-
kritikai díj. Ön szerint milyen százalékban reális a Filmakadémia tag-
jainak ítélete?
B.P.: Errôl szól a trilógia elsô része. Rövid távon lehet irreális. Alkal-
mi vonzások, személyes és korporációs érdekek és nyomásgyakorlá-
sok befolyásolják. Hosszú távon azonban mégis az derül ki, hogy az
Oscar-szobrocska viszonylag ritkán kerül illetéktelen kézbe. Ha nem
így lenne, nem ez lenne a világ minden filmmûvészének a szemében
is a legáhítottabb trófea. 
D.I.: Azt mondják, hogy olyan sztárokat, akiket az „Aranykorban” lát-
hattunk a filmvásznon, utána már nem produkált a világ filmfôvárosa.
Mi a véleménye errôl?
B.P.: A mai sztárok közül Meryl Streep, Nicole Kidman, Jack Nichol-
son, Al Pacino és még néhányan ugyanúgy klasszikusok lehetnek
majd, mint a régiek. 

D.I: Hollywood után lett Bollywood, és tudunk
már Hallyuwoodról is, ami a modern koreai
filmmûvészeti hullám elnevezése. Néhány szó-
ban hogyan jellemezné a filmjeiket?
B.P.: A Nem vénnek való vidék címû amerikai
filozofikus krimit éppoly nagyra tartom, mint a
dél-koreai Kim Ki-Duk poétikus filmjét, a Ta-
vasz-nyár-ôsz-tél és tavaszt. Bollywood Euró-
pának talán még túl egyszerû és érzelmes, de
megint csak a tehetségek koncentrációja mi-
att, bármely pillanatban nagy iskolává nôheti
ki magát, mint a német expresszionista film, az
orosz forradalmi film, vagy a francia Új hullám. 
D.I: Kik voltak ön szerint az utóbbi 20 év leg-
tehetségesebb színészei?

B.P.: Túl sokan vannak ahhoz,
hogy neveket említsek, de a film-
vásznon a siker nem elsôsorban
tehetség dolga. Nem fogadom el,
hogy a filmben a színész csak
mozgatható bábu, de a Sztanyisz-
lavszkij féle módszer sem segít a
kamera elôtt. Az én elméletem
szerint, amelyet A film mint moz-
gás címû könyvemben szeretnék
részletesen kifejteni, a  legjobb
filmszínész sem tud eljátszani olyan
szerepet, melynek nincs nyoma a
saját személyiségében. A szuperin-
telligens Michael Caine-ben például
nagyon sok embertípus vászonra vi-

teléhez van belsô tartalom. Arnold Schwarzenegger pedig ugyanaz a
macsó a filmvásznon, mint ami az életben. 
D.I. A hollywoodi filmgyártás több magyar származású mûvész, üzletem-
ber, álmodozó segítségével jött létre. Kérem, nevezzen meg néhányat.
B.P.: A nagy amerikai stúdiók közül a Paramountot a ricsei születé-
sû Adolph Zukor alapította, a Twentieth Century Fox pedig máig ne-
vében hordja WIlliam Fox emlékét, aki Fusch Vilmosként született
Tolcsván. Pal Lukas pedig, az egyetlen magyar színész, aki valaha
megkapta a Legjobb színészi alakításért járó Oscar-díjat, évekig a
Vígszínházban játszott...

Dézsi Ibolya

Bokor Pál: HOLLYWOOD MAGYAR SZEMMEL

Atlantic Press Kiadó, 600 oldal, 5000 Ft

Hollywood magyar találmány? 
Beszélgetés Bokor Pállal
A siker neve Oscar címû Hollywood-történetének elsô kötetét a szerzô 2007-ben jelentette meg.
Ez a mû, a hasonló témájú filmes könyvektôl eltérôen, egy magyar újságíró szemével eleveníti fel
a filmfôváros több mint százéves történetét. Az alábbi interjú a trilógia egykötetes harmadik kiadásának
megjelenése alkalmából készült. 
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– Spiró György négysorosát illesz-
tette bele a könyvébe: „Aki tudja,
ugyanazt tudja. / Aki nem tudja,
nem tud semmit. / Aki tudja, mind
beledöglik. / Aki nem tudja, nem is
élt semmit.” Mennyire jellemez-
hetô ezzel a kötet tartalma, vagy
azoknak az éveknek a hangulata,
amelyeket kultúrtörténeti vonat-
kozásban a munkája taglal?
– Azért szedtem elô és alkalmaz-
tam meglehetôs antropológiai
gyakorlatiassággal, és nem eszté-
tikai emelkedettséggel Spiró so-
rait, mert eleve az a gondolat
íratta velem a könyvet, hogy föl
kell tárnunk az elôzô korszak mû-
ködési mechanizmusát, azt az in-
tézményrendszert, amellyel a
szocializmusban a magas kultú-

rát és a mûvészetet elôállították,
mert különben nem fogjuk tudni
elmondani a mostani huszonéves
generációnak, hogy mi volt ak-
kor. És ez több etikai problémá-
nál, a jövôt ásná alá. Szükséges
ismerni a kultúra akkori mûködé-
si mechanizmusát. Ez annak az
idôszaknak az útikönyve,
amennyiben a mai fiatalok szá-
mára idegen ország a múlt.
– Tizenegy akkor élt írónak szán
egész fejezetet a könyvében, ábé-
cérendben Bertha Bulcsutól Csur-
ka Istvánon és Sarkadi Imrén át
Szabó Istvánig terjed a névsor. Mi-
ért pont rájuk esett a választása?
– A kötet szövegének a háromne-
gyede ebben a könyvben jelenik
meg elôször, másik része az Élet

és Irodalomban már olvasható
volt, de most jelentôsen átírtam.
Azt a sorozatot azért kezdtem el
közölni, mert teljes amnéziával ta-
lálkoztam. Fiatal irodalmárok azt
sem tudják, ki volt Bertha Bulcsu,
és ez megriasztott. Hát még, ami-
kor egy kiváló kollégám azt
mondta, ô nem ismer Szabó Ist-
ván nevû írót, csak filmrendezôt.
És amikor elment a könyvtárba,
rémülten jött rá, hogy akirôl nem
is hallott, az bitang nagy író volt.
Az én „válogatásom” nem iroda-
lomtörténeti kánont követ, ha-
nem azok az emberek kerültek
bele, akik rámentek arra a rend-
szerre, még akkor is, ha túlélték a
korszakot. A nagy részük azon-
ban nem élte túl.

– A hagyományt és a mûvészetet
mind a Rákosi-, mind a Kádár-
rendszer saját céljaira használta,
írja. Mi volt a kettô között a kü-
lönbség? 
– Az csak elméleti esztétikai el-
képzelés, hogy a mûvészet auto-
nóm, mert minden társadalom
használja a mûvészetet, hogy
közben mennyire tartja tisztelet-
ben a függetlenségét, az mûfaj-
és korszakfüggô. A Rákosi-kor-
szakban kultúrairányítóként az
erôs utópiát képviselô Révai Jó-
zsef mûködött. A nemzeti kultú-
ra híve volt az állami szocializ-
musban, szürreálisan a kommu-
nizmus és a nacionalizmus között
helyezkedett el. Ez nagyon zavar-
ba ejtô volt abban a korszakban,

interjú

A kulturális erôtér kezdte ki
a Kádár-rendszert
Interjú György Péter esztétával
A hatalom képzelete címmel jelent meg György Péter új kötete az 1957 és 1980 között a kultúrát és
mûvészetet érintô állami hatalomjátszmákról. Felidézi, milyen volt a kulturális tér abban a világban,
amelyben úgy tûnt, megállt az idô. Elsüllyedt-e az államszocializmus korszaka, vagy reflexei a mai napig
meghatározzák az akkor szocializálódottakat? A szerzôvel készített beszélgetés e kérdésekre is választ ad.
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pláne tôle, aki Moszkvából jött
haza. Aczél György késôbb ebbôl
fôzött, és lehetett liberálisabb.
Kulturális forradalmat akartak csi-
nálni, elterjeszteni a magas kultú-
rát az elôtte ettôl távol maradt
munkásság, parasztság és kisér-
telmiségiek körében. Mûködött a
faluszínház, sorra jelentek meg
az Olcsó Könyvtár kötetei, két fo-
rintos áron, mintha ma kétszáz
forintba kerülne egy-egy könyv.
Vallása volt annak a rendszernek
a magas kultúra, az általam a
korszak legnagyobbjának tartott
Illyés Gyula mondatait például
nem cenzorok, hanem maga Ká-
dár János és Aczél György néze-
gette megjelenés elôtt. Ehhez ké-
pest a mai magyar írónak az a pa-
nasza, hogy senki le se tojja, amit
csinál.  Nem tudom, melyik
rosszabb, de a Kádár-rendszer
iránti kulturális nosztalgiának biz-
tosan ez az alapja, meg az, hogy
Aczélék tudták, nem lehet ciniku-
san bánni az alkotókkal. Ebbôl
végül ritka társadalmi jelenség fa-
kadt. A politikailag illegitim Ká-
dár-rendszer az utolsó pillanatig
uralta az országot katonailag,
gazdaságilag, ideológiailag, de az
kikezdte, hogy a kulturális domi-
nanciáját elvesztette.
– Milyen hatása van napjainkban
annak, hogy a rendszerváltás átír-
ta a mûvészeti térképet is?
– Nem véletlenül áll meg a köny-
vem '80-ban. Persze hogy észre-
veszem: vannak áthallásai ebben
a korban, de ez egy másik törté-
net, amellyel nem nekem kell
foglalkoznom. Harmincöt éves
voltam '89-ben, joggal gondol-
hattam, hogy ez az én világom,
és részben az is volt. De részben
már nem. Mert mindig a hajdani
normarendszer felôl fogom néz-

ni, hogy milyen a kulturális ki-
osztás. Az ember formális logi-
kával beszélhet nagyon fontos
politikai ügyekrôl, de kulturális
kérdésekben állandóan összeke-
veredik a habitus és a látás. Az
értelmemmel tudom, hogy még
az akármilyen vacak jelenlegi
kulturális szerkezet is sokkal
jobb annál, amikor a Kádár-
rendszerben fentrôl osztották az
észt. Szerintem a Magyar Mûvé-
szeti Akadémia is azért idegesít
mindenkit, mert kísértet rémlik
föl általa. Nézze meg azokat az
akadémikusokat: pár fiatalabb
ember, különben aggok háza. A
kortárs mûvészetnek nem kell az
MMA, amely intézményi formá-
jában a Kádár-rendszer paródiá-
ja. És az nem jó, nem mûködik
az új világban.
– A diákjai, akik a könyvét inspirál-
ták, elolvasása után vajon az „új”
világot is másként fogják nézni?
– Ôk eleve másként léteznek a
másféle kulturális szerkezetû vi-
lágban, ahol nem az a fô kérdés,
hogy milyen egy-egy új kortárs
regény, beszakad-e alatta az
asztal, vagy nem. Ez a nemzedék
kulturálisan emancipált, a sze-
mükben a magyar nyelvû magas
kultúra benne van a pakliban, de
nem visz mindent. Az élet minô-
ségének más struktúrái alakultak
ki, a saját testükhöz, a megevett
ételükhöz, a zenéhez, a kulturá-
lis együttlétekhez, a csoportok-
hoz való viszonyuk. Teljesen más
mintázat, mint az én világom.
Egyszer-kétszer megtiszteltek
azzal, hogy a JAK különféle ren-
dezvényein részt vehettem, és
megértettem, beláthatatlan a
köztünk lévô távolság. Ültem
ott, és úgy néztek rám, mint egy
dinoszauruszra, bár komoly
szimpátiával. Ha Orbánék re-
konstruálni akarnak egy felülrôl
irányított rendszert, akkor talán
sokaknak keserûséget okoz, de
ez nem fog menni.

Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit

György Péter:

A HATALOM KÉPZELETE

Magvetô Kiadó, 488 oldal, 3990 Ft
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David Suchet
Poirot és én
Agatha Christie a második helyet
foglalja el a világon a legtöbb pél-
dányban elkelt szerzôk listáján.
Poirot-t, Agatha Christie teremt-
ményét valószínûleg mindenki is-
meri. Az ôt megformáló David Su-
chet neve kevésbé ismert, a külse-
je viszont annál inkább. Õ Poirot.
Poirot ô.

Suchet hetven tévéfilmben alakí-
totta Poirot-t, aki idôközben sze-
mélyiségének részévé vált. A
könyv mindkettejük életrajza. Su-
chet többször is hangsúlyozza,
hogy felnôtt élete felét Poirot-val
töltötte. Hetekig próbálgatta-ala-
kítgatta a karaktert, kívül és belül.
Napokig egy, a farpofái közé szo-
rított érmével járkált, hogy felve-
gye Poirot tipegô járását, és óra-
szám hallgatta a belga és a fran-
cia rádió angol nyelvû adásait,
hogy kidolgozza Poirot akcentu-
sát. Suchet Poirot-ja önálló életre
kel: ez a magabiztos és rendmáni-
ás kis belga detektív – aki egyéb-
ként a logika bogaras megszál-
lottja – valójában egy magányos
és végtelenül együttérzô lé-
lek, akire mindig számíthat
az, aki bajban van... és Poi-
rot rajongói érzik ezt. Sokuk
szerint a világ biztonságo-
sabb és boldogabb hely, ha
Poirot jelen van benne.

A könyvben számtalan ked-
ves történet, pletyka és
anekdota olvasható Agatha
Christie-rôl, Suchet állandó
partnereirôl, a forgatásokról,
a produkció hányattatásairól
és a filmek kritikai fogadtatá-
sáról és még sok minden más-
ról. Ha valaki szereti Poirot-t
könyvben és filmen, akkor ezt
a könyvet feltétlenül el kell ol-
vasnia. De azért legyünk óvato-
sak, mert Poirot szerint: „Esz a
David Suchet aszt ‘iszi, ‘ogy is-
meh engem, de tehmészetesen
nem ismeh. Ô okos, de én bhili-
áns vagyok!”

AKADÉMIAI KIADÓ

ISBN 9789630595223

360 oldal, 4200 Ft

Basa Balázs –
Názer Ádám 
Itt forgott
Fôszerepben Budapest
Nemzetközi filmek 

A mozgóképes illúzió világá-
ban Budapest folyamatosan új-
jászületik. Terei, utcái, épületei
óriási, pompás díszletként vár-
ják az újabb és újabb stábokat.
A világ filmes élvonalához egy
díszletváros önmagában nem
lenne elég. A nyitott és ven-
dégszeretô budapestieknek és
a lehetetlent nem ismerô ma-
gyar filmeseknek köszönhetô,
hogy Budapest világsztárként
fürdik a lámpák fényében.

Budapest évtizedek óta a vi-
lágsztárok kedvence. Filmjeik-
ben örökítik meg a várost,
amelyet a messzirôl jött em-
ber látásmódjával látnak és
láttatnak. Minden filmjelenet
mögött emberek és történe-
tek vannak. Azoknak a törté-
netei, akik kockáról kockára
építik Budapest mozgóképes

karakterét, és diszpóról diszpóra írják krónikáját.
Édes szerelmek, finom ízek, hangos sikerek, vá-
ratlan élmények emléke, gyönyörû épületek lát-
ványa és egy izgalmas történelmi város hangula-
ta társul egy-egy budapesti forgatáshoz.

Budapest filmes fôváros. London, Róma, Pá-
rizs, Berlin, Moszkva, Los Angeles, Toronto,
Mumbai és a többi filmes fôváros társa. 

Járja végig velünk Budapestet több mint száz
nemzetközi film és több mint kétszáz világsztár
nyomában. A filmes helyszíneken tett utazás
merôben új és szokatlan nézôpontból mutatja
be a várost, leleplez titkokat, és felfed évtizedes
trükköket. A filmes módra „elcsalt” helyszínek
bebarangolása során Budapest eddig nem is-
mert, de meglepôen ôszinte arca rajzolódik ki. 

A gyûjtés a teljesség igénye nélkül készült,
ezért elôfordulhat, hogy egyes helyszíneken
olyan filmeket is forgattak, amelyeket nem
említünk a könyvben. Igyekeztünk a legnép-
szerûbb és legismertebb filmek mellett
olyan alkotások helyszíneit is feltérképezni,
melyeket valamilyen okból nem mutattak
be hazánkban. 

AKADÉMIAI KIADÓ

ISBN 9789630595537

248 oldal, 3500 Ft
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A közelmúltban jelent meg Péterfy Ger-
gely Kitömött barbár címû nagysikerû,
új regénye. A könyv Kazinczy Ferenc és
barátja, Angelo Soliman, a fekete bôrû
szabadkômûves kapcsolatát mutatja be
jórészt Török Sophie szemüvegén ke-
resztül. A sokrétegû, számtalan értelme-
zési módot, megközelítési lehetôséget
kínáló mûvet boncolgattuk a szerzôvel.

– Régóta kutatja ezt a témát, ahogy olvastam,
sokat foglalkozott Kazinczyval és Angelo Soli-
mannal egyaránt.
– Az utóbbi tíz évben, igen, rengeteg idôt töl-
töttem vele, miközben egy csomó más köny-
vet is írtam. Nagyon sokáig kerestem ennek a
regénynek a legalkalmasabb formát. Mindezt
megelôzte egy anyaggyûjtési fázis, amire
azért volt szükség, mert amikor találkoztam
ezzel a témával, és elkezdett érdekelni a do-
log, arra kellett rájönnöm, hogy nagyon keve-
set tudok. El kellett végezni hát az anyaggyûj-
tési munkát, ami tulajdonképpen irodalmi ér-
telemben nem feltétlenül kötelezô, mert meg
lehetett volna ezt írni úgymond fantáziából,
tehát csak a történet vázát megtartva. De a fi-
lológus-vérem nem hagyott nyugodni, ezért
aztán jobbnak láttam, hogy szépen, alapo-
san, mindent összeszedek, amit errôl tudni le-
het. Így lett ebbôl egy ösztöndíj, egy bécsi fél
év, levéltári kutatás. Ez a kutatás és hosszas
elôkészület semmi másra nem volt jó, mint
hogy joggal mondhassam, hogy én ezt vagy
azt félreteszem, vagy elfelejtem, vagy nem
veszek róla tudomást. Tudnom kellett róla
ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyhassam. 
– Mi volt az eredeti szándéka?
– Inkább egy jelentést akartam elôállítani, meg
egy olyan regényt akartam írni, amelynek egy-
szerûen szólva, van sodrása. Azért, mert én is
csak focista vagyok, már abban az értelem-
ben, hogy én is csak azt nézem, hogy hol üres
a pálya, merrôl tudok fölfutni. Azt láttam,
hogy cselekményes és intellektuális regénybôl
nincs, vagy kevés van. Ami modernségtapasz-
talattal számot vetve építi föl magát, inkább
jelentésekbôl, metaforahálózatokból, képek-
bôl, játékból indul ki, de ugyanakkor nem nél-
külöz egy olyanfajta cselekményességet,
amely az olvashatóságát is növeli. Ugyanakkor
lebilincselô könyvet is akartam írni. 
– Melyik figura volt a kiindulópont?

– A kiindulópont az az elképesz-
tô helyzet, hogy miként állhatott
fönn, és hogy létezhetett egy
ilyen barátság, illetve még inkább az a csönd,
ami Kazinczy részérôl ezt az egész történetet
körülveszi. Ô végül is ebbe a történetbe nem
tudott nyelvileg belehatolni. Az ô horizontján
ebbôl a történetbôl nem lehetett elbeszélést
létrehozni, fragmentált anekdotákon kívül. Az
érdekelt, hogy e mögött a csönd mögött mi
van. Egyrészt nyilván van a végtelen sok eltelt
idônek a hozadéka, amely megtölti, elkezd
belerajzolni ebbe a fehérségbe. Másrészt az is
érdekes, hogy én magam mit pillantok meg
ebbôl a történetbôl közel kétszáz évvel ké-
sôbb. Az egész Kazinczy-jelenségbôl számom-
ra miért ez a legérdekesebb. Nem a börtön,
nem a nyelvújítás, nem a felvilágosodás esz-
mei harcai, nem a németes esztétikai gondol-
kodás kontra születô magyar romantika, ha-
nem ez a történet. Kazinczy idegenségtapasz-
talata, ami egyszerre szorongatta ôt Bécsben
és Magyarországon, ahogy találkozik egy má-
sik idegenségtapasztalattal. És az a csönd, ami
arról árulkodik, hogy itt egy olyan örvény, re-
pedés, hasadás van, amely ugyanakkor jelen-
tésteli. Ez a pont indította el a gondolkodáso-
mat. Ezen a ponton tudtam belépni a törté-
netbe. A szöveg felépítésén meg a jelentés-
hangsúlyain jól látszik, hogy ezt az ûrt beszéli
át ez a szöveg.
– A szerkezet igen átgondolt, a tizenegy fejezet
jó része ugyanúgy kezdôdik.
– Igen, a tizenegybôl csupán háromnak nem
az a felütése, mint az összes többinek. Azért
van így, mert különben iszonyatosan mecha-
nikus lett volna. Én nagyon szerettem, hogy

szinte minden fejezet visszavisz ugyanarra a
pontra, és ugyanabból a motívumból egy új
dallamvilág bomlik ki. Mintha egy három egy-
szerû hangból álló dallamra épülne fel egy
egész szimfónia. Ezt a tematikus, motivikus

építkezést használtam ki a
leginkább, a figyelmes olvasó
ezt látja, és ha észreveszi, ak-
kor ennek a követése még él-
vezetessé teszi az olvasmányt.
Hogy miképpen vándorol az
idegenség, a kitömöttség, a
barbárság, a járvány motívu-
ma, ezek hogy variálódnak,
hogy szövik át az egész szöve-
get. Hol bukkannak fel ott is,
ahol az olvasó nem is várná.
Ezek az alapmotívumok jelen-

téshálózatokat kezdenek alakítani, és ezen a
metaforarendszeren keresztül olyan tele-
vénnyé nônek, amely végül is ezt az egész szö-
veghegyet vagy -szövetet meghatározza, ge-
nerálja, teremti. Genetikai kód vagy algorit-
mus, amely létrehozza a szöveget.
– A feleség, Török Sophie alakja a leginkább
fikció, érzésem szerint.
– Sokféle hasonlattal világíthatnám meg az ô
szerepét, maradjunk egy danteinél, ô ebben a
világban a Vergiliusunk. Az olvasónak és ne-
kem, vagy az elbeszélés szövetének a Vergili-
usa. Õ tud levinni minket abba a világba, ahol
egyébként tanácstalanok lennénk. Több
okom volt erre, az egyik nagyon egyszerû:
egy megtört nô szavának mindig könnyeb-
ben ad hitelt az ember. Azon kívül ennek van
egyfajta zenei tónusa is, ha valóban meghall-
ja az olvasó a nôi hangot, akkor annak is van
egy olyan stílusképzô, jelentésképzô szerepe,
ami jobban árnyalja az egész történetet.
Azon felül nôi szemszögbôl, egy nagyon ér-
zelemvezérelt szemszögbôl bomlik ki az elbe-
szélés, és az egyes hangsúlyokat ez a szemé-
lyesség teszi emberivé. Nélküle hideg és
absztrakt lenne ez a világ.

Jolsvai Júlia
Fotó: Brenner Péter

Péterfy Gergely: KITÖMÖTT BARBÁR

Pesti Kalligram, 452 oldal, 3490 Ft

Három egyszerû hangból álló dallamra
épült szimfónia
Péterfy Gergely a Kitömött barbárról

www.könyvhét.hu 9

könyvrôl





interjú

Adva van Arbor, egy fantázia szülte vi-
lág, amelyet nem a mitológiákból ismert
elefánt vagy teknôs tart a hátán, hanem
egy óra szerkezetén egyensúlyoz. Adva
van egy királyfi, akinek nagynénje segít-
ségével az a feladata, hogy megmentse
ezt a világot. És adva vannak fantaszti-
kus, mesebeli lények, varázslat, kaland
és kockázat. Mindez a Lakatos Istvántól
megszokott steampunk stílus jegyében,
neoviktoriánus környezetben.  A fekete
humorhoz vonzódó szerzôt képregény-
rajzolóként, illusztrátorként és íróként
tartják számon. Képregényes feldolgo-
zásaival (Mátyás király népmese, Ke-
mény István Kedves ismeretlenjének
egyik fejezete), illetve önálló mûveivel
(Miserere Homine – Ember, irgalmazz!
és a Lencsilány, benne Csáth Géza és Poe
ihlette történetekkel) több pályázaton is
nyert, és több ízben megkapta a magyar
képregény legrangosabb díjának számí-
tó Alfabéta-díjat. Dobozváros címû
könyve írói és rajzolói kvalitásait 2011-
ben az Év Gyermekkönyve díjjal hono-
rálták. November végén megjelent Óra-
verzum címû kötetével most a kamasz
korosztályt célozta meg.

– Bölcsész voltál, a Pázmány Egyetem ma-
gyar, kommunikáció és esztétika szakjait lá-
togattad. Mikor lett a bölcsészbôl képregény-
rajzoló? 
– Annak idején filmes szerettem volna len-
ni. Akkor kerültem a Pázmányra, amikor a
filmes képzést megszûntették, és az ELTÉ-
re sem sikerült bekerülnöm. Nyolc évig jár-
tam egyetemre, a szakokat is váltogattam,
mert valamiért mindegyikben csalódtam,
végül nem fejeztem be – legalábbis egy-
elôre. A képregényeket mindig is szeret-
tem, már alsós koromban készítettem egy
Batman képregényt, ami sajnos, elveszett.
Egy magánéleti válság vett rá arra, hogy
komolyabban kezdjek rajzolni. Hihetetlen
szerencsém volt, hogy a Lencsilány megje-
lenhetett, ráadásul még sikeres is lett.
Majd jött Ulickaja két mesekönyve, és  a
másik, számomra fontos munkám,  Dóka
Pétertôl A kék hajú lány. Elsô regényem tu-
lajdonképpen egy félreértésbôl született.
Az Aranyvackor pályázaton a város volt a
téma, író-rajzoló párost kerestek. Nem volt
írótársam, így kamuból elkezdtem írni a
történetet, csak azért, hogy rajzolhassak

hozzá.  A szövegem annyira
megtetszett a zsûrinek, hogy
lehetôséget kaptam a könyv
elkészítésére.  Egy másik félre-
értés során képeskönyv he-
lyett végül regény lett belôle.
– Most megjelent kötetedben,
az Óraverzumban viszont csu-
pán egyetlen egy rajz van, ami
a regény világát, egy óra szer-
kezetét ábrázolja, fantasztikus
formákkal és lényekkel.
– A könyv hangulatát Dickens mûvei ihlet-
ték. Amennyire tôlem telt, igyekeztem
megidézni azt a világot, a viktoriánus kör-
nyezetet, a nyelvezetet.  Olyan illusztráció-
kat képzeltem el hozzá, mint amilyenek a
19. századi regények lapjait díszítik, kis idé-
zetekkel a képek alatt. Végül csak egy rajz
készült, az Óraverzum térképe, részben a
rajztudásom hiányosságai, részben a meg-
célzott korosztály elôítéletei miatt. A 12
éven felüliek ugyanis nem kedvelik az il-
lusztrált könyveket. Kár.
– Ez a történet tehát tele van neoviktoriánus
elemekkel, formájában, nyelvében, kellékei-
ben. Jellegzetessége a morbiditás és a feke-
te humor, ami erôsen jelen van a könyvben.
– Többen meg is kérdezték, hogy ezt tény-
leg gyerekeknek szánom? Számomra ez if-
júsági regény, egyúttal talán felnôtteknek is
szólhat, bár ez ízlés kérdése. Magyarorszá-
gon van egy határ, amit – kevés kivételtôl

eltekintve –, nem mernek átlépni a kiadók.
Külföldön sokkal bátrabban kezelik a témá-
kat és a nálunk még tabuknak számító je-
lenségeket. A Harry Potter például egészen
bedurvul a negyedik kötetre, Voldemort
életre keltése kôkemény horror. Szerintem
ezt, ha mindez nem öncélú, hanem lassan,
fokozatosan épül be a történetbe, igenis
befogadja a  gyerek olvasó. Mielôtt elkezd-
tem írni a saját regényemet, igyekeztem mi-
nél több kultúrtörténeti munkát beszerezni
a viktoriánus Londonról, illetve a századfor-
dulós Budapest hétköznapi életérôl. Régi
ponyvákat is (újra)olvastam, többek között
Edgar Rice Burroughs Mars sorozatát, mert
azt nagyon szeretem.
– A Dobozvároshoz hasonlóan itt is egy
összetett, részletesen kidolgozott világban

játszódik a történet,
amiben benne van a
folytatás ígérete. 
– Ha jól fogadják a
könyvet, akkor folyta-
tom. 3+1 kötetre ter-
vezem. Jóllehet meg-
rögzött trilógia ellenes
vagyok, de a Tisztító-
tûz csupán az Óraver-
zum egyik kis szegleté-
ben játszódik. Ha már
megteremtettem egy
világot, be akarom jár-
ni. Az utolsó, ráadás
rész pedig afféle novel-

lagyûjtemény lenne, mellékszereplôk tör-
ténetei, egyes epizódokat pedig más
szemszögbôl is megmutatnék. 
– Készülsz-e újabb képregényre?
– Jó lenne újra képregényt rajzolni, de ez a
magyarországi honoráriumok mellett majd-
nem lehetetlen vállalkozás. Rengeteg munka
van benne, hiszen a Lencsilányban is nagyjá-
ból 300 rajz van – ez körülbelül 10 könyv il-
lusztrációs anyagának felel meg. Ceruzával és
tussal rajzolok, és csak a legvégén viszem az
egészet számítógépre, szóval hosszú idôt vesz
igénybe egy-egy panel elkészítése. Nálunk ez
legfeljebb hobbiként mûködhet.

Szénási Zsófia
Fotó: Szabó J. Judit

Lakatos István: ÓRAVERZUM

Magvetô Kiadó, 264 oldal, 2990 Ft

Ketyegnek az Óraverzum végnapjai
Lakatos István regénye kamaszoknak
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– Regénye négy éve jelent meg, és még mindig nagyon újdonságnak
számít a stílusa, a nyelvi minôsége, de azt is mondják róla, a dialek-
tusirodalom klasszikusa.
– Svájcban a könyv címe valóban szlogenné vált, szállóigévé, klasszi-
kussá. Egy újságban a cím maga jelent meg – az eredeti, helyi né-
met nyelven: „Der Goalie bin ig” –,  amikor az ország legjobb kapu-
sát akarták megválasztani. Mint egy képregényben, egy buborék-
ban mondja az egyik figura, hogy én vagyok, és mondja a másik:
Nem! Én vagyok! Egy kis modern klasszikus lett ebbôl a könyvbôl.
A megfilmesítés még rátett egy lapáttal a népszerûségére. A Berni
Városi Színházban is megy, elôször fordul elô, hogy három évadon
keresztül mûsoron tartanak egy darabot; egy fiatal rendezô fogta a
szöveget és színpadra állította, nem írt át semmit, egy szereplô ad-
ja elô zenével. 
– A cím arra utal, hogy a fôhôs mindenkin segít, mindenki kihasznál-
ja. Lecsúszott hétköznapi figura, szeretettelien, együttérzéssel ábrá-
zolja. Kérdezték öntôl egy interjúban, hogy ön Svájc népi írója? 
– Mindig is a perifériára került, kis emberek érdekeltek. John Stein-
beck és Hans Fallada mûveit szerettem. Talán mert kevés a saját
képzelôerôm, azokból az emberekbôl merítek, akiket naponta látok
magam körül. Azt is szeretném, ha az irodalom nemcsak a tipikus
olvasóközönséghez jutna el, ezért is csinálok nagyon sok felolvasást.
A rádiónak szintén sokat írok és ott is sokat szerepelek. 

– A figurát nagyon meghatározza a nyelv, ahogyan beszél, ahogy ki-
fejezi magát. 
– Az alap a mindennapi köznyelv, amin beszélek. Ezt a minden-
napi beszélt nyelvet igyekszem lejegyezni, másrészt pedig a sa-
ját fiatalságomból merítek. Nem olyan értelemben, hogy a fia-
talkori élményeimet akarnám feldolgozni, de van egy alak a re-
gényben, akit egy kicsit a gyerekkori barátomról mintáztam és a
beszédmód, a szófordulatok, a képiség, ahogy beszélnek, eze-
ket ebbôl merítettem és ennyiben könnyû volt fölidéznem. Írás
közben sokszor finomítottam, hogy szép beszéd ritmust kapjon
a szöveg. Nem véletlenül van a kiadónak ez a sorozata „edition
spoken script”, ami az élô szó lejegyzését jelenti. Tíz szerzôvel
együtt jelenünk meg ebben a sorozatban, velük együtt rendez-
zük a felolvasásokat.  A legutóbbi könyvem már a tizenhatodik
a szériában.
– Feltûnt, hogy sose beszél vulgárisan a fôhôs, pedig egy ilyen alak
igazán megtehetné, de nem teszi. Miért?
– Ez a személyes ízlésem. Úgy gondolom, sokan összekeverik a
népszerûséget a vulgaritással. Tapasztalatom, hogy az ilyen típu-
sú figurák nagyon is cizelláltan, árnyaltan tudnak beszélni. Az el-
sô változatban csakugyan több vulgaritás volt a szövegben, de
ezen finomítottam. 
– Ezt a dialektust nehéz lefordítani például magyarra, mert nálunk
nincs annyiféle elkülönült és nagyon erôs dialektus, így a fordító, Ada-
mik Lajos szlengesen fordította. Mégis átjön, „bejön” az olvasónak,
megértjük, hogy mirôl van itt szó. Mit gondol, miért? 
– Kerestem egy formát, ahol a belsô monológ minden további
nélkül át tud menni élô beszédbe, és azt hiszem, ez közvetleneb-
bül meg tudja szólítani az olvasót és könnyebben azonosul vele.
Ami pedig a különbözô fordításokat illeti, minden nyelvnél külön
kell dönteni. Az olaszban és a franciában ugyanazt a megoldást
választották, mint a magyarban, hogy szlengesítettek, viszont az
angol fordító tudta a glasgowi skót dialektust, nála mûködött,
mert ott az egy elfogadott médium. Érdekes még, az is a közvet-
len elbeszélés formához kapcsolódik, hogy meghívtak Witzbe, a
börtönbe, ahonnan szabadul a fôhôs, hogy olvassak fel a könyv-
bôl. A felolvasás után az egyik éppen bent lévô fogoly megkér-
dezte tôlem, hogy te mikor voltál a börtönben? 
– Egyszer a lány azt mondja a fiúnak, hogy biztos benne, ha az összes
történetét elmeséli, nem fogja szeretni már ôt. Erre a fiú azt válaszol-
ja, hogy a történetek nem olyanok, mint a fog, vagy a kôolaj, hogy el-
fogynak, elkopnak, hanem állandóan újra nônek és nem mérhetôek…
Honnan ered a történetmesélési inspirációja?
– A regényben egy másik helyen, a tárgyaláson mondja a bíró
a Golinak, mielôtt elítélik, hogy ne ilyen össze-vissza kalandoz-
zon, hanem valami összefüggô történetet adjon elô, és akkor
azt mondja, ôt nem érdekli a nagy történeti ív, ôt csak a kis tör-
ténetek érdeklik. Ez egy kicsit az írói hitvallásom.  A mindenna-
pokból veszem az ihletet az elbeszéléseimhez: meghallok egy
mondatot, látok egy képet vagy egy macskát, ahogy leugrik va-
lahonnan és ez elindít egy történetet. A családomban is állan-
dóan meséltek történeteket. Máshol a gyerekeknek hallgatniuk
kellett az asztalnál, nálunk a papa mindig felszólított minket ar-
ra, hogy meséljünk. 

interjú

A portás én vagyok
Pedro Lenz a mai svájci irodalom egyik legnépszerûbb sztárja. Berni dialektusban írt szövegei
mindennapi témákról, a mai emberek örömeirôl és bánatairól, gondjairól és reményeirôl szólnak.
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– Említette a macskát, és ehhez beugrott
egy recenzió a könyvérôl, a címe az volt,
hogy: A valóság puha, mint a macska bun-
dája. Mit jelent ez? 
– Micsoda? Ezt nem is ismerem! De jó!
Lehet. Annyi mindent írtak róla!
– A filmmel mennyire elégedett? Hogyan
dolgoztak együtt a filmesekkel?
– Ez az elsô filmes tapasztalatom, és nagyon
féltem, hogy elárulják az anyagot a filme-
sek. Nagyon intenzíven dolgoztunk együtt a
rendezônôvel, a forgatókönyvön és a forga-

táson is. Nem minden jelenetet én írtam a filmben de az összes párbe-
széd az enyém. Mindig azt mondtam, ne legyen egy az egyben ugyan-
az a film meg a könyv, de a szellemisége jelenjen meg a filmben. 
– Tetszett, hogy azt írja, a kômûvesség az élete volt 7 évig, nem csak
azért írja bele az önéletrajzába, mert az olyan jól mutat. Mit tanult
azok alatt az évek alatt?
– Gondolkoztam rajta, hogy kivegyem az életrajzomból, de hozzá-
tartozik az életemhez. 
– A zürichi fôpályaudvarnál is dolgozott. Mit érez, amikor arra jár?
– Gyakran utazom ott át zenészekkel, amikor koncertes felolvasásra
megyünk, és a zenészek mondják, amikor lemegyünk a megfelelô
aluljáróba, hogy Pedro, tudjuk, ne is mondd! Mert már százszor me-
séltem nekik. Amikor ott dolgoztam, eszembe nem jutott volna,
hogy majd valamikor íróként fogok visszatekinteni arra az idôre. 
– Mi hozta a fordulatot? Az is nagyon érdekes, hogy azt mondja, az
életközépi válsága 25-30 éves kora között volt. 
– Éppen ez volt a krízis. Elégedetlen voltam a kômûvességgel, más-
felôl bizonytalanság volt bennem, úgy éreztem, elmulasztottam va-
lamit, amit meg kellett volna csinálnom: letenni az érettségit, írással
foglalkozni. Bizonytalan voltam, hogy be tudom-e még ezt hozni. 
– Ez 25 és 30 éves kora között volt?
– Igen. Nemrég egy újságírónô azt kérdezte, nincs-e életközépi vál-
ságom.  Mondtam neki, most? 48 éves vagyok! Gondolja, hogy le-
szek majd 96 is?
– Reméljük!

Szepesi Dóra
Fotó: Daniel Rihs – www.pedrolenz.ch

Pedro Lenz: A PORTÁS ÉN VAGYOK

L'Harmattan Kiadó, 160 oldal, 1950 Ft

interjú
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Pomogáts Béla
A MAGYAR IRODALOM KÖZTÁRSASÁGA
Irodalomtörténeti tanulmányok
Magyar esszék sorozat
328 oldal, 3500 Ft
A magyar irodalom központjainak és intézmé-
nyeinek tekintélyes része nem a magyar állam
területén található. Ilyen hagyományos központ
Kolozsvár, Nagyvárad, Marosvásárhely, Sza-
badka, Pozsony és Kassa, illetve újabban Újvi-
dék és Ungvár. E szellemi központokon keresz-
tül mutatja be a Szerzô a 20. századi magyar
irodalmat. Pomogáts Béla 80. születésnapjára!

Csuday Csaba
FANTASZTIKUM, MÁGIA, VALÓSÁG
Írások a hispán és a magyar irodalomról
Magyar esszék sorozat
296 oldal, 3500 Ft
E kötet szerzôje a spanyol nyelvû fordításai mel-
lett filológus, esszéíró, és ebben a születésnapi
összegzô kötetében, a szépírás teljes fegyverze-
tében, olyan világot tár elénk, melyrôl ma keve-
sen tudnak többet nála Magyarországon.
Csuday Csaba 70. születésnapjára!

Kosztolányi Dezsô
HAJNALI RÉSZEGSÉG
Sorozatszerkesztô Pomogáts Béla
Egy vers sorozat
192 oldal, 3000 Ft
A Hajnali részegség Kosztolányi Dezsô egyik
legnépszerûbb verse, nemcsak „a nagy költé-
szet” magaslatán megszólaló költôisége teszi az-
zá, hanem az is, hogy Kosztolányi mintegy vég-
sô vallomásának, életmûve foglalatának szánta.
A kötet írásai a versrôl, valamint ennek a nagy-
szerû költeménynek a környezetérôl szólnak. 

LAPPOK
Nils-Aslak Valkeapää–Kirste Paltto–
Klemetti  Näkkäläjärvi–Kádár Zoltán 
Színes képekkel, ábrákkal, 160 oldal, 3150 Ft
Hogyan élt az elmúlt évszázadokban, és ho-
gyan él ma a fenti Északon ôshonos rénszarvas-
tartó, halászó, a finnugor nyelvcsaládba tartozó
nép? Mit sikerült megmenteniük hagyományaik-
ból, nyelvükbôl, nemzeti identitásukból? Errôl
beszélnek nekünk írók, tudósok és politikusok.
Fordították: Albert Zsuzsanna, Jávorszky Béla,
Kádár György és Kádár Ildikó.

Szepesi Attila
CITERASZÓ
Gyerekversek
Színes rajzokkal illusztrálva
128 oldal, 2000 Ft
Egy év története versben elbeszélve MINDEN
korosztálynak! Szepesi Attila egyik „legköl-
tôibb költônk”, ezekbôl a csengô-bongó rí-
mekbôl is kitetszik. Az illusztrációk, kreatív
grafikus közremûködésével, a Szerzô gyer-
mekeinek és unokáinak munkái.

www.napkiado.hu

A NAP KIADÓ
KARÁCSONYI AJÁNLATA



Már többségben a téli mesék
Vicki Howie Csendes éj c. kisgyerekeknek
szóló könyvében a keresztény világban kará-
csonykor mindenhol fel-
hangzó egyszerû és
meghatóan kedves dal
keletkezését adja elô a
szerzô. Mikor és hol
hangzott fel elôször a
Csendes éj, kik a szerzôi?
Gyerekmesévé az teszi
ezt az elragadó történe-
tet, hogy szerepel benne
egy egércsalád, amely a
szerzô leleménye alapján
valahogy hozzájárul az
áhítatos dal létrejöttéhez. (Illusztrálta Kállai
Nagy Krisztina. Fordította Gulyás Melinda.)

Majdnem két tucat mesét tartalmaz Elisa-
beth Dale Álomtündér a barátnôm c. ké-
peskönyve, melyben szerepelnek ugyan álom-
beli tündérek, de a bájos mesék szereplôi na-

gyobbrészt mai
gyerekek és hét-
köznapi, kedves
állatok (kutyák,
cicák). Ám olvas-
hatunk mesebeli
hercegnôkrôl, il-
letve olyan rend-
kívüli lényekrôl,
mint a sellôk. Le-
gyen szó mai tör-
ténetrôl, vagy

mesebelirôl, varázslat-varázslás itt is, ott is elô-
fordul. A mesék a hétköznapokból is valami
különöset mutatnak fel. (Illusztrálta Helen
Poole. Fordította Pataki Andrea.)

Pulyka néni reggeltôl estig csak morgott, pö-
rölt meg mérgelôdött. (Innen kapta a nevét.)
A karácsony közeledtével sem lett békésebb.
Minden évben magányosan
töltötte az ünnepet, ám fino-
mabbnál finomabb sütemé-
nyekkel volt tele a lakása. El-
készítésüket még a nagyapja
cukrászatában leste el gye-
rekkorában… Így lett volna
ezen a karácsonyon is, ha
nem történik vele valami
egészen különös dolog! Ba-
lázs Ágnes A tésztapacsni
c. kötete, a „Már tudok ol-
vasni” sorozat egyik újdonsá-
ga, Radnóti Blanka illusztrációival, elbûvölô
példázata annak, hogy van ünnep, amikor
szabad hinni a csodában…

Silvia Roncaglia–Roberto
Luciani Hógonoszka és a
hét akaratos sárkány c.
kötete a „Lumpi-Lumpi

gyógyító meséi”
sorozatban látott
napvilágot. Barti
vigasztalhatatlan:
karácsonyra nem
utazhatnak a nagy-
papához, tekintet-
tel a zord idôjárásra. A sírásszag-
ra ott terem a mobilsárkánya,
Lumpi Lumpi, és a hátára kapja a
kisfiút. Az autópályát követik,
mégis eltévednek, és Hógonoszka
fogságába kerülnek. Hét gyerek

töri a fejét, hogyan szabadítsák ki sárká-
nyaikat, és gyôzzék le a gonosz királynôt.
(Fordította Dobosiné Rizmayer Rita.)

Történelem, technika
Az autók mûködése c. kiadvány inkább
doboz, mintsem könyv kinézetû. Nem
csoda, hiszen Nick Arnold munkája, Allan
Sanders illusztrációi-
val, interaktív könyv,
amelynek elsô része
az autó szerkezetét
és mûködését írja le
részletesen, illetve
utasításokat ad, ho-
gyan lehet ellenôrizni
az elméletet a gya-
korlatban. A könyv
elején van egy lyuka-
csos munkalap, azon lehet összeállítani a
segédlapok útmutatói alapján a mechani-
kus szerkezeteket. A könyv hátulján lévô
dobozban mindent megtalálunk, amire a
modellek megépítéséhez szükségünk van.

(Fordította Kocsárdi Zoltán.)
Egy valóra vált álom, ez Martin

Kaluza A repülés c. kötetének
alcíme. Több ezer éves míto-
szok regélnek repülô
istenekrôl, az ember
ôsi vágyáról. Ám iga-
zából csak a 20. szá-
zadban lett a repülés
a mindennapok ré-
sze, elôtte csupán
fantaszták vagy zse-
niális feltalálók fog-

lalkoztak vele. Mi a repülés tit-
ka? Hogyan mûködik a sugár-
hajtómû? Hogy néz ki a pilóta-

fülke? Mi minden található
egy repülôtéren? Izgalmas ol-
vasmányt és napra kész tudást
kínál a megújult „Mi micsoda”
új kötete, amelyben szó esik
léghajókról, vitorlázó repülô-
gépekrôl, sárkányrepülôkrôl és
a helikopterrôl is. (Fordította
Varga Csaba.)

Az antik nagyhatalom, Az
ókori Róma bemutatását kí-

nálja Anne Funck–Sabine Hojer kötete.
Legjobb tudásunk szerint I. e. 753-ban
alapították a várost,
amelybôl néhány
évszázad múlva vi-
lághatalom lett.
„Fénykorában /Trai-
anus császár ural-
kodása idején, i. sz.
117./ majdnem 6
millió négyzetkilo-
méter szárazföldi
területet foglalt
magában a Földkö-
zi-tenger partján.”

A gazdagon illusztrált fejeze-
tek nem a császárok tetteit
részletezik, inkább bemutat-
ják a római társadalom szer-
kezetét és mûködését, de a
divatot, a játékokat, az isko-
lát, az étkezést, a fürdôkultú-
rát sem hagyják ki. Szó esik a
hadseregrôl, a hivatalnokok-
ról, a hitvilágról, a kocsiverse-
nyekrôl és a gladiátorok küz-

delmérôl is. (Fordította Frenkel Éva.
Andrea Schaller Középkor c. kötete

szerkezetileg, az illusztrációk gazdagsá-
gában és kiváló minôségében megegyezik
az elôzô kettôvel. Az elsô fejezet Nagy
Károly császár egy napjáról szól, aztán
ilyen címek következnek: A középkor ezer
éve: királyok, lovagok, szerzetesek, föld-
mûvesek; Falvak, várak, kolostorok; A lo-

vagvárak kialakulása;
Céhek és kézmûvesek;
A kereskedôk élete stb.
Hogyan laktak és étkez-
tek ebben a korban?
Milyenek voltak a hét-
köznapok? Ebben a
korszakban a keresz-
tény vallás volt az ural-
kodó ideológia, és az
egyháznak komoly poli-
tikai szerepe is volt. A

gyermek, ifjúsági

Minden könyv betölti a sorsát
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mûvészetek közül itt
az építészek alkotása-
it, a fenséges katedrá-
lisokat csodálhatjuk
meg. Bôven olvasha-
tunk az érdekes lovag-
világról, és sajnos nem
maradhatnak ki a kö-
zépkort jellemzô nagy
járványok sem. (Fordí-
totta Varga Csaba.)

Ki a szuper? Mi a szuper?
A tea felélénkíti a testet, kellemessé teszi a
hangulatot, és tudatossá az elmét – vallja Bor-
sa Kata Történetek a Borostyán teázóból
c. kötetének fôszereplôje, Szekeres Jázmin, a
teázó tulajdonosa. A kilenc fejezetben termé-
szetesen teákról olvashatunk régi-régi históri-
ákat. Az ifjú és ambiciózus teremtés nemrég
nyitotta meg 38 négyzetméteres rubingôzös
teázóját. A polcon a teásdoboz-gyûjtemény-

ben a varázsla-
tos kelet (Kína,
Japán és India)
kivételes teafü-
vei. A betérô
vendégek nem
azt a teát kap-
ják, amit akar-
nak, hanem
amelyet igazán
szeretnének,
másként, ami
illik hozzájuk.
Este zárás után

pedig a teák elmondják történetüket. Az elsô
mindjárt ötezer éves, vagyis azóta tart a tea-
kultúra története. (Illusztrálta Germán Fatime.)

Gwyneth Rees Szuperhugi c. gyerekregé-
nyének mesélôje, Emma, de a húga, Szofi is
különleges képességgel rendelkezik: képesek
élettelen dolgokat életre kelteni, anyjuk ezt

animációnak hívja. Amit
a lakásukon kívül nem
szabad alkalmazni. Erre
külön felhívják Szofi fi-
gyelmét, mert attól tar-
tanak, a lány képtelen
lesz fegyelmezetten vi-
selkedni most, amikor új
család költözik a szom-
szédba. Ezért elhívják a
nagymamát, hogy kicsit
foglalkozzon Szofival.
Tényleg jó lesz vigyázni:
a szomszédasszony ge-

netikus, akit roppantul érdekelnek a genetikai
mutációk. A férj pedig tévés, aki a mûsorába
olyan embereket vár, akik különleges képessé-
geket árulnak el. A történet sok-sok vidám

részbôl áll össze harmonikus, szó-
rakoztató egésszé. (Illusztrálta Ella
Oksand. Fodította Csapody Kinga.)

Az Ever After High gimnázium-
ban készülnek föl a híres mesehô-
sök (Hófehérke, Csipkerózsa, Pi-
nokkio stb.) tini korú gyermekei,
hogy átvegyék szüle-
ik helyét a mesék-
ben. Az örökség
napján ünnepélyesen
alá kell írniuk A Me-

sehôsök Végzetkönyvé-ben
megírt sorsukat, hogy beteljesít-
hessék azt. Aki nem ír alá, annak
örökre eltûnik a meséje. Raven
Queenbôl azonban hiányzik
anyja, a Gonosz Királynô rosszin-
dulata. Barátnôje, Apple White
attól tart, hogy Raven nem akar
aláírni. De akkor az ô meséjének,
sôt neki magának is puff! Bár abszolút mesei
a diákok környezete, a szerzô, Shannon Hale
számos elemmel a mai tizenévesek világát öt-
letesen lopja bele lenyûgözôen érdekes regé-
nyébe, itt is hekkelnek, bár az emailt tükörfon-
nak hívják… (Fordította Bottka Sándor Má-
tyás.) Már kapható a második rész, a Ki a leg-
gonoszabb a vidéken?, és aki találkozni akar
az Ever After High összes mesés diákjával, lá-
togasson el a www.EverAfterHigh.hu oldalra.

Marni Bates Láthatósági mellény lúzerek-
nek c. kamaszregénye remekül illeszkedik a
LOL-könyvek sorozatába. Miután a You Tube-
sztárrá vált Mackenzie és a ReadySet szóló-
énekesével kölcsönös (meleg) szerelembe
esett Corey kiemelkedik a Láthatatlanok tö-
megébôl, és nem jut idejük barátjukra, Jane
Smith egyedül marad. Sehová tartozni pedig
szívás. „Amerika Legesetlenebb Lánya”, aki a
suliújságnál betöltött szerepe nyomán a Kor-
rektor gúnynevet
viseli bizonyos kö-
rökben, változtatni
akar helyzetén – és
az újságon. Nem
akar többé látha-
tatlan maradni. Itt
a lehetôség: meg-
bízzák, hogy írjon
egy ütôs vezércik-
ket. Persze szám-
talan félreértés,
különös helyzet
bekövetkezik ad-
dig, amíg Jane Smith aláírással egy tényleg
ütôs cikk jelenik meg a Smithsonian elsô olda-
lán. A regény csúcspontján Jane-t felfüggesz-
tik a suliból, és törheti a fejét, hogyan hozza
helyre az összes hibáját, illetve állítsa helyre és
értékelje újra elrontott meg félreértett kapcso-
latait. (Fordította Vándor Judit.)

Elôször talán az EPIC betûszót kell megma-
gyarázni Szabó Tibor Benjámin nagyszerû ifjú-
sági regényének címében. Az Expansion for
the Proto-Intelligent Ceasarism azt jelenti: a
szuper intelligens egyeduralom kifejlesztése.
Vagyis az itt megismert, és valamiben kivéte-
lesen tehetséges fiúkból és lányokból vezetôk:

bankigazgatók, miniszterek,
tudósok stb. lesznek. Vagy
más húzódik meg a háttér-
ben: a felbecsülhetetlen
(arany) Pyrgi lemezek felkuta-
tása? És ezzel már benne is
vagyunk az eltitkolt történe-
lem kicsit mitikus világában.
Az elsô küldetés eleje mintha
egy sci-fi regénybe vezetné
az olvasót. Mindamellett Bu-
dapesten játszódik a cselek-
ménye és manapság: itt a
Különleges Tehetségek Er-

nest Rutherford Intézetében, a világ legpro-
fibb sulijában képezik a B Team hat tanulóját.
A lányt és az öt fiút a feladatok, a megoldan-
dó rejtélyek össze-
kovácsolják. A szer-
zô mûvének elsô
fejezeteiben erôs
atmoszférát te-
remt, ami végig
megmarad az izgal-
mas, fordulatos,
könnyed stílusban
elôadott történet
(nyomozás) során.
Nagy erénye a
könyvnek, hogy ha-
tározott és szeret-
hetô karaktereket teremtett Sz. T. B. Ezért az-
tán türelmetlenül várjuk a sorozat folytatását.

Cs. A.

Arnold, Nick: Az autók mûködése. Napraforgó

Könyvkiadó, 4990 Ft; Balázs Ágnes: A tésztapacs-

ni. Móra Könyvkiadó, 40 old., 1999 Ft; Bates,

Marni: Láthatósági mellény lúzereknek. Móra,

320 old., 2299 Ft; Borsa Katalin: Történetek a Bo-

rostyán teázóból. Holnap, 128 old., 2700 Ft; Da-

le, Elisabeth: Álomtündér a barátnôm. Napra-

forgó Könyvkiadó, 120 oldal, 3490 Ft; Funk, An-

ne-Hojer, Sabine: Az ókori Róma. Tessloff Babi-

lon, 48 old., 2970 Ft; Hale, Shannon: A Mesehô-

sök végzetkönyve. Móra, 308 old., 2999 Ft; Ho-

wie, Vicki: Csendes éj. Harmat Kiadó, 28 old.,

2500 Ft; Kaluza, Martin: A repülés. Tessloff Babi-

lon, 48 old., 2970 Ft; Reeves, Gwyneth: Szuperhu-

gi. Manó Könyvek, 152 old., 1990 Ft; Roncaglia,

Silvia-Luciani, Roberto: Hógonoszka és a hét aka-

ratos sárkány. Móra, 56 old., 2199 Ft; Schaller,

Andrea: Középkor. Tessloff Babilon, 48 old., 2970;

Szabó Tibor Benjámin: EPIC. Az elsô küldetés.

Manó Könyvek, 340 old., 2990 Ft

gyermek, ifjúsági
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– Az idén harminc esztendôs
Vig Balázs három önálló, és
nyugodtan mondhatjuk, sike-
res gyerekkönyv szerzôje.
2010-ben jelent meg a Kárpáti
Tibor illusztrálta Három bajusz
gazdát keres, két év múlva kö-
vette a Már tudok olvasni soro-
zatban A rettegô fogorvos, Kal-
már István rajzaival. A Kossuth
Rádió felkérésére a késôbbiek-
ben mindkettôbôl hangjátékot
is írt. Idén az Ünnepi Könyvhét-
re jelent meg a Puszirablók.
Vig Balázs a Móra Kiadó szer-
zôje. Az interneten olvasható
blogjának (www.vigbalazs.-
com) utolsó bejegyzése egé-
szen friss. Mire és mióta hasz-
nálja ezt a blogot?
– Abban a szerencsés helyzet-
ben vagyok, hogy az elmúlt
két-három évben egyre több
és több felkérést kaptam író-
olvasó találkozóra, és fontos-
nak érzem, hogy ezekrôl nap-
lóbejegyzéseket készítsek. Ha
tehetem, egy-egy élménybe-
számolót írok emlékül a gye-
rekeknek, szervezôknek. Több

száz fotó, videó, cikkek, vala-
mint a könyveimmel kapcsola-
tos újdonságok is mind meg-
találhatók az oldalon.
– Említene néhányat a turné
egyes állomásai közül?
– Szerencsére nagy a változa-
tosság, Budapesten kívül a na-
gyobb városokban is vannak
fellépéseim, de egészen kis
falvakban is megfordultam
már. Most legutóbb pedig a
határon túli Szabadkán és
Csantavéren szerepeltem, de
a Ciprusi Magyar Baráti Társa-
ság meghívására Cipruson is
bemutathattam a meseköny-
veimet. Elmondhatom, hogy
nagyon nagy örömmel fogad-
ták a magyar meséket.
– Tulajdonképpen mibôl áll egy
ilyen író-olvasó találkozó?
– A korosztályon is múlik a
dolog: hiszen A rettegô fogor-
vos a nagycsoportos óvodá-
soknak, elsôsöknek-másodi-
kosoknak szól elsôsorban, a
Puszirablók és a Három bajusz
gazdát keres pedig jellemzôen
az alsós korosztálynak (1-4.
osztályosoknak). De minden
esetben egyenlô arányban van
felolvasás, kérdezz-felelek,
beszélgetés, képnézegetés, és
valamilyen interaktív játék. Ez
jelenthet egészen extrém dol-
gokat is, mint amilyen például

a bemelegítés és
tornázás. A gye-

rekek (velem
együtt) a
mesehôsök
bôrébe búj-
hatnak. Ba-
juszos ura-
s á g o k k á ,
vagy kalóz-

kapitányokká
válnak, vagy pe-

dig fogorvosként
mutatják meg ma-

gukat. Együtt alakítjuk
az elôadás menetét, min-

den találkozó más és más.

– Hozott magával másolatban
néhány füzetoldalt, amelyeken
pár sorban, pár mondatban
gyerekek örökítették meg az él-
ményeiket. Milyen gyûjteménye
van ebbôl?
– Kézzel írt levelekbôl ez az el-
sô, a zalakarosi gyerekektôl
kaptam. De rendszeresen ka-
pom a visszajelzéseket, a hon-
lapomra is szoktak írni a gye-
rekek és a szülôk, akár isme-
retlenül is. Legtöbb esetben a
kapcsolatok megmaradnak
egy-egy író-olvasó találkozó
után a szervezô könyvtárosok-
kal, tanító nénikkel is. Egy-egy
helyre szinte már hazajárok,
például külön kiemelném Tol-
na megyét, ahol idén télen
már 30. alkalommal fogok
elôadást tartani, igazán jó a
viszonyunk.
– A Puszirablókkal még nem
foglalkoztunk lapunkban, ezért
arra kérem, mutassa be ezt a
kötetét.
– Úgy tudnám a legegyszerûb-
ben összefoglalni, hogy egy
elmaradt jóéjtpuszi végzetes
következményeirôl van benne
szó. A Puszirablókban az esti

mesemondás illetve a jóéjtpu-
szi fontosságára szerettem
volna felhívni a figyelmet.
Szeretke hercegnô egyik este
nem kap jóéjtpuszit, és talán
ennek a hatására is, fürdés
közben a kádból elrabolják
egy kalózhajóval. Anélkül,
hogy bármilyen poént lelônék
a mesébôl: a váltságdíj nem
arany vagy ezüst, hanem egy
mázsa puszi. Vajon sikerül-e
ezt begyûjteni, és milyen ka-
landok során, az kiderül a me-
sekönyvbôl.
– Az írónak könyvrôl könyvre új
ötletekkel is kell jelentkeznie.
Vázolja, kérem, milyen új mód-
szereket „vetett be”!
– A Puszirablókat Radnóti
Blanka illusztrálta, aki igazán
szerethetô figurákat álmodott
meg a szereplôimbôl. Már a
mesekönyv borítóját nézve lát-
szik, hogy lányoknak-fiúknak
egyaránt szól. Lányoknak, hi-
szen hercegnô az egyik fôsze-
replô. Fiúknak, mert kalózok is
vannak benne. Sok klasszikus
elemet használtam az elsô
könyvemben, nagyon sok nép-
mesei elemet. A rettegô fo-

interjú
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gorvos pedig mint egy kis
egyfelvonásos bohózat hatott.
A Puszirablóknak is megvan-
nak a klasszikus mesei ha-
gyományai. Viszont egész új,
modern dolgok is megje-
lennek benne. Ezt
leginkább az sms-
ezô kalózkapi-
tánnyal lehet példázni.
Ô meg sem jelenik a
hajón, hanem
SMS-ben közli a
követeléseit.
Nagyon ér-
dekes, hogy
a gyerekek
hogyan élik
ezt meg, van,
aki teljesen elképedt,
a másik természetesnek
vette a mesében a mobiltele-
font, hiszen az az ô életének is
természetes velejárója. Még
egy dolgot kiemelnék: a Há-
rom bajusz gazdát keres kere-
tes szerkezetû, lezárt mese, a
Fognyûvô doktor történetét
sem érdemes folytatni, a Pu-
szirablókban viszont sok min-
dent az olvasókra bíztam, töb-
bek között a lezárást is.
– Amennyiben nyitott a mû vége,
akkor az író számára adott a
folytatás lehetôsége…
– Nemcsak gondolkodom, de
már dolgozom is rajta. De
nem ugyanazokat a kérdése-
ket szeretném megválaszolni
a folytatásban, amelyek nyitva
maradtak a Puszirablókban.
Hiszen azok éppen azért ma-
radtak nyitva, hogy az olvasó
válaszolja meg ôket. Egészen

más szálon szeret-
ném folytatni a
történetet. De szin-
te már teljesen el-
készültem egy óvo-
dásoknak, kisiskolá-
soknak szóló könyv-
vel is. Eddig csak
páros évben jelen-
tek meg meséim, bí-
zom benne, hogy a
következô páratlan
évben érkezik, és
nem kell 2017-ig
várni rá… 

Csokonai Attila
Fotó: Szabó J. Judit

Vig Balázs

PUSZIRABLÓK

Illusztrálta Radnóti Blanka

82 oldal, 2490 Ft

könyvrôl
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Hogyan legyünk oligarchák?
Különös meseországba repíti olvasóját Valerij Pa-
nyuskin: a Pénz birodalmába, ahová csak a kivá-
lasztottaknak van belépésük. A Moszkvával hatá-
ros Rubljovka település a leggazdagabb orosz oli-
garchák lakhelye, s egyben szimbóluma is annak
az életnek, amelyrôl földi halandó fülébe csak le-
gendák jutnak el. Ám e Meseország polgárainak
legalább akkora kockázattal kell szembenézni
nap mint nap, mint amekkora a vagyonuk.

A szerzô, aki ellenzéki újságíróként írt már
könyvet Hodorkovszkijról, a 2010-ben elítélt
orosz olajmágnásról, és a Gazprom vállalatról,
ezúttal kitágította a horizontot: a pénz vallá-
sának útmutatóját készítette el. A Luxus orosz
módra nem hagyományos leleplezôkönyv,
sokkal több ennél: valójában az életrôl szól.
Hiszen ugyanaz történik a hétköznapokban,
„kicsiben”, ami a gazdagok nagy kiszorítósdi-
jában. Mivel Panyuskin maga is több mint egyszerû újságíró, mû-
ve vetekszik a legjobb játékelméleti és társadalomlélektani mun-
kákkal, és persze egy kis szórakoztató voyeurködéssel is kecseg-
tet. A szerzô kiváló allegóriára lel a számítógépes játékokban a
Rubljovkán folyó játszma lényegének bemutatásához, ahol min-
dig újabb szinteket kell meghódítani, miközben a játékos szert
tehet több életre, mindentôl védô páncélra, s beszállhat a Va-
rázsló, a Harcos, a Tolvaj, a Gyógyító örök négyesébe – a sikeres
Játék állandó csapatába. Csakhogy mi várja a játékost a legfelsô
szinten vagy azután? 

Valerij Panyuskin kiváló zsurnaliszta vénával
nemcsak a nagy vagyonok mûködtetésének,
mozgatásának trükkjeibe avat be az orosz köz-
életbôl vett tanulságos történetek alapján, de
feltárja azt is, mitôl történhet(ett) meg mindez
épp Oroszföldön. Feltérképezi, melyek azok a
társadalmi vonások, amelyek lehetôvé teszik,
hogy valaki egy költészeti paródiamûsorral milli-
árdokat keressen, hogy másvalaki a maga szá-
mára is kibogozhatatlanul összefonjon egy ban-
kot, egy fôiskolát és egy olajcéget, vagy hogy
egy sötétbôrû orosz nô sztárrá avanzsáljon, miu-
tán közösülés nélkül fogant meg Boris Beckertôl.

A hajmeresztô históriák mellett megtudhat-
juk többek között, melyik fodrászszalonban
kell bodoríttatni az oligarchafeleségeknek, mit
tegyünk, ha egy partin a pezsgôspoharunk al-
jában a házigazda kedvességbôl egy kis Cho-
pard-csecsebecsét („sopardicskát”) helyezett
el, és mit jelent, ha az ember a sofôr vezette

autóban nem hátra, hanem elôre ül. 
Mint minden játszma, a Pénzé is véget ér egyszer. Panyuskin lete-

hetetlenül izgalmas kalauzában végig ott lebeg a halhatatlanság
ígéretének törékenysége, hogy a Rubljovka sem közvetlen belépô a
Mennyek országába. Hogy akkor megéri-e pályázni vagy vágyakoz-
ni a nagy játékosok közé? Lesz min eltöprengeni a könyv végén.

Laik Eszter
Valerij Panyuskin: LUXUS OROSZ MÓDRA

Fordította: Vértes Judit

Európa Könyvkiadó, 240 oldal, 3290 Ft

könyvszemle

Lelke ajtaja mindig nyitva 
Elsa Valle énekesnô, kiváló zenész-elôadómûvész, az
egyik leghíresebb kubai zenészdinasztia sarja. Született
muzikalitása természetes, sokszínû elôadói tehetséggel
párosul a hagyományos kubai zenei mûfajokban és a
jazzben is. Dalszövegeit spanyolul írja, ám most könyve
jelent meg, magyarul. A címe: Nyitott ajtók.

Lelkem ajtaja mindig nyitva áll és mindenkit beenge-
dek, aki arra jár – idézem a könyvbôl, amelynek elôsza-
vában azt írja, annak örülne, ha az olvasók merítenének
a gondolataiból. Az ôt befogadó ország lakóinak szeret-
ne segítô kezet nyújtani, vallja, megérdemelnek egy re-
ményszimfóniát. Elsa ugyanis évek óta Magyarországon
él. Férje Winand Gábor zenész, énekes, a színpadon és a
magánéletben is társak. Fényképek és kották is kerültek
a kötetbe, amely különös, egyedi, meghatározhatatlan
mûfajú. Mesél életrajzhoz kötôdô történeteket, megfo-
galmaz gondolatokat, tanácsokat ad, elsôsorban azon-
ban azt hiszem, segítô könyv: élni segít. Milyen Elsa írói
stílusa? Olyan, mint a zenéje, a hangja, az éneklése: finom és sod-
ró, örömteli és elmélyült, költôi és hétköznapi, spirituális és szertar-
tásszerû. Minden sorából sugárzik szeretetreméltó lénye. Elragadó
személyisége sajátos meséléssel nyilvánul meg, a témái pedig: má-
sodik hazája, Magyarország, az emigráció keserû és tanulságos ta-
pasztalatai, meggyökerezés az új körülmények között, mûvészeté-
nek fejlôdése, tehát mindaz, amit személyiségébe élményeibôl be-
építhetett. Rajongói kíváncsiak arra is, hogyan ismerkedett meg
férjével. Nos, ezt is leírja, nem különben varázslatos esküvôjüket a
kubai tengerparton! Szeretettel emlegeti szüleit, testvéreit, iskolá-

ját. Mesél gyökereirôl, és óriási élet-
örömmel, humorral ír a jelenrôl,
amelybe a zenésztársak, a rajon-
gók, a tanítványok és az utazások is
beletartoznak.

„A hangom” címû fejezetben fel-
idézi a látomásszerû élményt, aho-
gyan Oshun, a folyó istennôje meg-
szólította és megáldotta. Hangod
fényesen csillog majd, mint az ék-
szereim, édes lesz, mint a víz, amely
bennem csordogál. Egy dolgot
azonban soha ne feledj: mindig
ôrizd meg magadban az egyszerûsé-
get, a jóságot és a becsületességet
hûséges követôiddel és az emberi-
ség többi tagjával szemben, külön-
ben kiszáradnak a folyók, kialszik a
fény az utadon. Sok elragadó moz-
zanat közül különösen egy kép em-

lékezetes még a számomra. Kislánykorában biciklizni tanult, és meg-
kérte a szüleit, tereljék félre az útból a kiscsirkéket, a galambokat,
pillangókat és mindent, ami akadályozhatja a magabiztos pedálo-
zásban. Azt hiszem Elsa életútjára jellemzô ennek a kis történetnek
az üzenete, hiszen életének alkotó elemei a küzdelem, a szépség és
az öröm. Aki vele találkozik – személyesen, zenéjén vagy a könyvén
keresztül –, mindenképp részesül életörömébôl.

Szepesi Dóra
Elsa Valle: NYITOTT AJTÓK

L'Harmattan Kiadó, 2490 Ft
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A bosszúállás regénye
Aligha tévedünk nagyot, ha feltételez-
zük, hogy Magyarországon Ibsen mellett
a legismertebb norvég író Jo Nesbø. Az
utóbbi néhány évben a világhírû krimi-
írónak tíznél is több kötete jelent már
meg magyar nyelven, döntô többségük
az Animus Kiadó Skandináv krimik címû
sorozatában. A kötetek Nesbø kedves
fôhôsének, Harry Hole nyomozónak kü-
lönlegesen izgalmas eseteit mesélik el. 

A legújabb, A fiú címû regénye kivétel-
nek számít, mert Harry Hole rendôrfel-
ügyelô fel sem bukkan benne. A kötet
egy ideje már olvasható, úgyhogy azok
az olvasóink, akik már ismerik A fiú tör-
ténetét, bizonyosan igazat adnak ab-
ban, hogy ugyanolyan érdekfeszítô a
történet, mintha ez is egy Harry Hole-nyomozás lenne. Ezt persze csak
azok miatt az elszánt Harry Hole-rajongók miatt kell elôrebocsátani,
akik még nem olvasták a mûvet, és lapunkból értesülve arról, hogy eb-
bôl a mûbôl kimaradt kedvencük, csalódottságukban elfordulnának A
fiútól. Nekik mondom, ne tegyék, bízzanak Nesbø-ben.

A szerzô valami olyasmit tud, ami a világirodalom klasszikus krimiírói-
nak a körébe emeli ôt. Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, Georges
Simenon, Raymond Chandler, hogy csak néhány nevet említsek azok
közül, akikhez hasonlóan Nesbø is emlékezetes fôhôst és figurákat te-
remtett irodalmi színvonalon. 

A regény címszereplôje, a zöld szemû fiú, akit Sonny Lofthusnak hív-

nak, gyilkosságok miatt tölti büntetését a börtönben,
ahol különleges személyisége miatt rabtársai egyfajta
gyóntatóként, áldásosztóként tekintenek rá. A gyilkossá-
gokat nem követte el a fiú, de kábítószerfüggôként ma-
gára vállalta, hogy a börtönben is szerhez jusson.  Kábí-
tószerhasználóvá rendôr apja öngyilkosságát követôen
vált, a trauma reakciójaként. Ezt használták ki bûnözô
rendôrök és alvilági megbízóik, amikor jó pénzért meg-
szervezték, hogy a gyilkosságok elkövetôi helyett a fiú
bûnhôdjön a börtönben.  A cselekmény akkor lendül
mozgásba, amikor a fiúnak egy súlyos beteg rabtársa el-
mondja, hogy ismerte apját, és tudja, hogy nem öngyil-
kos lett, hanem megölték, és a búcsúlevelét, amelyben
beismeri, hogy vakond volt a rendôrségen – korrupt mó-
don együttmûködve a bûnözôkkel – kényszer hatására
írta: így óvta meg családja életét.  A fiú viselkedése rab-
társa gyónása után megváltozik, leáll a kábítószerrôl, és
megszökik a börtönbôl, hogy bosszút álljon…

A regény bonyolult szövedéke ettôl a pillanattól kezd
összeállni, az ügyben nyomozó rendôr személye, az alvilági fônökök, a
múlt és a jelen történései mind-mind összefüggnek, egymás nélkül nem
értelmezhetôk, ám az értelmezésig csupán az utolsó oldalakon jutha-
tunk el. Addig viszont az olvasó elôtt feltárul a mû világa, amelyben a
szereplôket mesterien ábrázolja az író, életterüket, érzelmi kapcsolatai-
kat úgy bemutatva, hogy világa megismerését – és persze a mûfaj elô-
írásai szerint kötelezô izgalmakat – az események és az azok kiváltotta
reakciók leírása nyújtja.

K. A.
Jo Nesbø: A FIÚ

Animus Kiadó, 432 oldal, 3980 Ft

könyvszemle

Határtalan nyelv
Sándor Klára azon kevés
magyar nyelvész egyike,
aki úgy tud a szélesebb
nagyközönség számára is
élvezhetôen írni, hogy a
szakmai színvonalból sem
enged. Legutóbbi, sokakat
érdeklô kérdésekrôl szóló
két kötete (Nyelvrokonság
és hunhagyomány, 2011
és A székely írás nyomá-
ban, 2014) is ezt igazolja,
csakúgy, mint legújabb,
Határtalan nyelv címmel
megjelent könyve.

Ma két nyelvszemlélet
uralja alapvetôen a nyelvtu-
dományi kutatásokat: a ge-
neratív nyelvészet és a szo-
ciolingvisztika. A Határtalan nyelv e két vezetô irányzat közül a szo-
ciolingvisztika (ahogyan a szerzô nevezi: a társasnyelvészet) által fel-
halmozott tudásanyagot rendszerezi. A nyelvészet mûvelésének azon
módjába vezeti be olvasóit Sándor Klára, amely nem elvont jelrend-
szerként, a valóságban nem létezô absztraktumként tekint vizsgála-
ta tárgyára, a nyelvre, hanem annak hús-vér emberek általi valós
használatából indul ki, és mûködése közben vizsgálja. A kötet egy-
szerre alkalmazható a felsôoktatásban tankönyvként és nyelvészeti
ismeretterjesztésként, de tudományos újdonságokat is tartalmaz.

A felsôoktatási szemeszterhez igazodóan 15 fejezetre ta-
golt kötetbôl megismerhetjük az alapfogalmakat (nyelv,
nyelvváltozat, nyelvi változatosság és változás), az olvasó
megtudhatja, mi a különbség az elôíró és leíró nyelvszem-
lélet között. A legfontosabb szociolingvisztikai kutatások
áttekintése révén bepillantást nyerhetünk abba, hogyan és
miért kutatja a nyelvész a beszélt nyelvet, megismerjük a
stílusváltozatokat, és azt, mitôl függ, mikor melyiket vá-
lasztjuk, eligazodunk a tegezés és magázás, a nyelvi köze-
ledés és távolságtartás dolgában.

Szó esik a két- és többnyelvûség kérdéseirôl, találkozha-
tunk az egzotikusnak tûnô diglossziás nyelvi helyzetekkel,
valamint a pidzsin és kreol nyelvekkel. A nyelvi változatos-
ság alaposabb megismerése révén kiderül, hogy minden
ember nyelve szükségszerûen változatos, és hogy a válto-
zatosság meghatározó szerepet tölt be az identitásjelzés-
ben. Megtudhatjuk, miért változik a nyelv, s hogy miért
épp az változik a nyelvben, ami. Bepillantást nyerhetünk a
nyelvpolitika és a nyelvi tervezés boszorkánykonyhájába,
nyelv és gondolkodás egymáshoz való viszonyába, s meg-
érthetjük, miért használunk metaforákat.

Ilyen és ezekhez hasonló problémákkal foglalkozik a társasnyelvé-
szet, és ezeket tárgyalja a könyv is. Ajánljuk mindenkinek, aki sze-
retné megismerni a naponta használt, rendkívül kifinomult jelzô-
rendszer, az emberi nyelv mûködését. Olvasásához semmilyen nyel-
vészeti elôképzettségre nincs szükség, ami viszont kell hozzá: érdek-
lôdés a nyelv színes, határtalan világa iránt.

Csernicskó István
Sándor Klára: HATÁRTALAN NYELV

Szak Kiadó, 488 oldal, 6000 Ft
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A máról, rólunk, fiatalokról s idôseb-
bekrôl szól ennek a gyûjteménynek
minden apró darabja. A kötet szerkesz-
tôje s egyben egyik írója, Thimár Attila
mesél errôl a mai, kikerülhetetlen iro-
dalmi hangulatról, melyet ez a frissen
megjelenô antológia – annak minden
szépségével és csúfságával együtt –
vág hozzánk könyörtelenül.

– Hogyan jött a kötet ötlete? 
– A Holnap Kiadó keresett meg azzal a kérés-
sel, hogy szerkesszek egy antológiát, amelybe
fiatal szerzôk mûveit válogatjuk be, akik még
a pályájuk elején állnak, vagy legalábbis még
sok megírandó könyv áll elôttük. Mivel ma-
napság a prózairodalom könnyebben talál ol-
vasókat, ezért prózai antológiában gondol-
kodtam. A dolog formai oldala pedig a nagy-
váradi antológia címének visszhangja volt. Ôk
is úgy gondolták akkoriban, hogy megpróbál-
nak új utakat törni az irodalomban. Az pedig
már csak egy teljesen véletlen egybeesés,
hogy a kiadót, amely az antológiát megjelen-
teti, szintén Holnapnak hívják. 
– Milyen szempontok alapján válogatta össze a
tíz mûvet?
– Nagyon fontos az antológiával kapcsolato-
san, hogy nem mûveket válogattam össze,
hanem szerzôket. Más antológiákkal ellentét-
ben itt nem már megjelent szövegekbôl szer-
kesztettem az anyagot, hanem a szerzôktôl
külön e könyv számára kértem elbeszéléseket,
amelyek eddig még sehol sem jelentek meg.
Induláskor tehát még nem volt kész az egész
anyag, csak maga az ötlet állt rendelkezé-
sünkre. Sôt hozzá kell tennem, volt néhány
olyan szerzô is, aki a rövid határidô miatt vé-
gül nem is tudott részt venni a munkában.
Szerencsére azonban megszületett a tíz írás, s
ezek után lehetett azokat egymás mellé szer-
keszteni. Én – talán konzervatív módon – az
ellenpontozó szerkesztési technika híve va-
gyok, tehát a legfontosabb elv az lett, hogy
amikor az olvasó befejez egy elbeszélést, kö-
vetkezônek valami teljesen másfélét kapjon,
hogy sose tudja elôre, mire számíthat. Ezt, azt
hiszem, sikerült is megvalósítani. Végül pedig
volt még egy szempont: sajnos csak egyetlen
nôi szerzô vállalta határidôre a munka megírá-
sát, így ôt a kötet tengelyébe helyeztem. 

Mivel több különbözô helyen dolgozom, hi-
vatali teendôimbôl adódóan kötelességem jól
ismerni kortárs irodalmunkat, s ez segített a
szerzôk kiválasztásában.

– Milyen a Holnap-antológia hangulata?
– Az antológia hangulata maga a 21. szá-
zad levegôje, amit ma élünk. Leginkább a
sokszínûséggel tudnám jellemezni. Vannak
zárt, fullasztó novellák, de vannak vidám,
ironikus szövegek is, és vannak olyanok,
amelyek a minket körülvevô városi valóság-
ba markolnak bele.
– Könnyû olvasmány a hamarosan megjelenô
könyv? Kiknek ajánlja a gyûjteményt?
– Ez a könyv nem könnyû olvasmány, viszont
nagyon jól és könnyen olvasható. Minden írás
gördülékeny, nehéz letenni. Másrészt azt nem
ígérhetem, hogy utána majd mindenki
könnyen fordul egyet a párnáján, és kellemes
álomba mélyed. A könyvben mai, többnyire fi-
atal szerzôk állítanak tükröt elénk, hogy mi-
lyen a világ, amely körülvesz bennünket. És ez
nem mindig vidám dolog. Az viszont biztos,
hogy a 20-35 éves korosztály nagyon magáé-
nak fogja érezni ezt a gyûjteményt. Hiszen
már eddig is, akik a kötet közelébe kerültek az
elôkészítô munka során, mind azt mondták:
jé, ez rólunk szól. Másrészt az idôsebb korosz-
tálynak is nagyon fontos lehet, ha szeretne ki-
csit többet megtudni arról, hogy az utánuk jö-
vô generáció miként éli meg ezeket a mai éve-
ket, évtizedeket. Ez a könyv akár még a gene-
rációk közötti – most alapjaiban nem létezô –
párbeszédhez is hozzásegíthet. Igaz, ez túlzot-
tan nagy, talán utópikus elvárás, de ha csak
egy lépésnyit is megvalósul, egy lépésnyit is se-
gít, már megérte. 
– Jól hallottam, hogy az olvasó reménykedhet
a kötet folytatásában?

– Igen, a kiadó szeretné
folytatni ezt a megkez-
dett utat, és jövôre is
próbál megjelentetni
egy hasonló antológiát.
Ez persze nagyon sok
mindenen múlik, akár
olyan egyszerû dolgokon
is, hogy a következô év-

ben sikerül-e majd támogatót szerezni a
könyvhöz, ahogy például idén nem sikerült. A
jó szándék megvan, tehát reménykedhetünk. 
– Kapcsolódnak valamilyen szinten egy-
máshoz, akár mondanivalójukban ezek a
történetek?
– A történetek itt közvetlen fabuláris vázuk-
ban, tehát cselekményeikben nem kapcsolód-
nak egymáshoz. Másrészt mégiscsak közös
bennük, hogy azt vizsgálják, milyenek is va-
gyunk mi itt a 21. század elején, ebben a kö-
zép-európai kis térségben, egy nyelvileg meg-
lehetôsen bezárt világban, ahol sosem volt
könnyû élni, de ma sem az. A történetek mind
arról az útról szólnak, miként találhatjuk meg
önmagunkat ma: akkor is, amikor fantaszti-
kus, „mágikus realista” közegben jelennek
meg, és akkor is, ha történeti, elsô világhábo-
rús közegben játszódnak. 
– Mi manapság a rajongott internet és a renge-
teg tv-show között az irodalom, s az ilyen gyûj-
temények „esélye”?
– A magas szintû szépirodalomnak sosem volt
könnyû helyzete, a Nyugat korában sem, Ber-
zsenyi idején sem. Amikor nem volt tv, sem in-
ternet, akkor is volt számtalan népszórakozási
esemény, amely elvonzotta a könyvtôl az em-
berek egy részét. Ez ma is így van, csak most
tv-shownak hívjuk. Ezzel meg kell küzdeni.
– S ugyenebben a korban – milyen ma írónak
lenni, íróként élni?
– Az egy fontos dolog, hogy manapság író-
ként megélni nagyon nehéz, lényegében lehe-
tetlen. Aki író, annak többnyire van egy „pol-
gári foglalkozása” is, s amellett végez alkotó
tevékenységet, amennyiben van rá ideje. Ezzel
együtt írónak lenni jó, hiszen mégiscsak „a lé-
tezés- szakmában dolgozunk.” 

Kurcz Orsi

HOLNAP-ANTOLÓGIA

Szerkesztette Thimár Attila

Holnap Kiadó, 192 oldal, 2700 Ft

Holnap-antológia – Nem ígérnek könnyû álmot
Beszélgetés Thimár Attilával

könyvrôl
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Okostelefon mellé ajánlott
Mivel különösen az idôsebb korosztályból
sokan idegenkednek az új technikáktól, így
hiába jó ajándék karácsonyra, vagy más al-
kalomra az okostelefon, ha olyan valaki kap-
ja, aki nem járatos a modern eszközök keze-
lésében, akkor bizony az nem fog tudni iga-
zán örülni még a legpraktikusabb készülék-
nek sem. E könyvet mellé adva viszont már
frappáns ajándék lehet a készülék, mivel se-
gítségével a laikusok is megismerhetik az
okostelefonok használatát és lehetôségeit.
Természetesen a könyv azoknak is ajánlha-
tó, akik már vásároltak maguknak ilyen ké-
szüléket, vagy tervezik annak beszerzését,
csak még bizonytalanok annak teljes körû
használatának tekintetében.

Az androidos okostelefonok egyre elter-
jedtebbek, egyre gyakrabban lehet találkoz-
ni a különféle mobileszközökkel, melyeken
leginkább Android operációs rendszer fut.
Ezeket az eszközöket tudatosan használva
jelentôsen könnyebbé tehetjük mindennap-
jainkat. A laikusok számára azonban már a
megfelelô eszköz kiválasztása is problémát
jelenthet, a teljeskörû használatról nem is
beszélve. Mi alapján válasszunk? Szüksé-
günk van-e rá? Milyen feladatokat végezhe-
tünk el vele? Hogyan oldhatjuk meg az

olyan legegyszerûbb feladato-
kat egy okostelefonon, mint
az üzenet küldés, a kép- vagy
csengôhang-hozzárendelés,
a telefonszám tárolása, a
fényképezés, a képernyô
testreszabása, a fájlok máso-
lása, áthelyezése, a zenehall-
gatás, az internetezés, az új
programok letöltése és tele-
pítése, a számítógéppel való
összekapcsolás, az eszköz
beállításai stb.? Könyvünk
ezeknek a kérdéseknek a
megválaszolásához, illetve
az androidos okostelefonok
hétköznapi használatához
nyújt segítséget közérthetô
módon.

Fehér Krisztián–

Bártfai Barnabás:

ANDROID KÉZIKÖNYV

AVAGY OKOSTELEFONOK

KEZELÉSE

LAIKUSOKNAK

BBS-INFO Kiadó

200 oldal,1970 Ft

ISBN 978-615-5477-12-6
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A Trivium Kiadó karácsonyi ajánlata
Demet AltInyeleklioǧlu

HÜRREM, SZULEJMÁN ÁGYASA

Egy élet története, amely
úgy vonult el, mint egy vihar,
és oly élesen vágott,
mint egy kés...

AZ ELSÔ 50 MEGRENDELÔNEK AJÁNDÉK KÖNYV KIADÓNK

SZÉPIRODALMI KÍNÁLATÁBÓL!

Kérjük a megjegyzés mezôben tüntesse fel: konyvhet20141212

A közkedvelt TV sorozat után végre az Ön kezébe adhatjuk e hiteles történel-
mi események ihlette, zseniálisan megírt és lebilincselôen izgalmas regényt.

Szulejmán, és a szépségérôl, intrikáiról hírhedt Hürrem szultána szenvedélyes
kapcsolatán keresztül megismerhetjük az Oszmán Birodalom fénykorát és a
szultáni hárem birodalomformáló szerepét. Kettejük szerelme mellett bepillan-
tást nyerünk a háremhölgyek, az agák és a nagyvezír hatalmi harcába, és a szul-
táni család szenvedéllyel, gyûlölettel és cselszövéssel átitatott mindennapjaiba.

A sorozat magyar nézôinek és a sodró lendületû történelmi regények
kedvelôinek egyaránt ajánljuk. A sorozat török nézôi szerint ezt a léleg-
zetelállító könyvet egyetlen rajongónak sem szabad kihagynia!
WWW.SZULEJMAN.HU 

Teljes kínálatunkat megtekintheti, és nagy kedvezménnyel

megvásárolhatja a Kiadóban: WWW.TRIVIUMKIADO.HU

konyvek@triviumkiado.hu; facebook.com/triviumkiado

Telefon: (1) 248-1263; (1) 248-1264; (20) 311-9359 
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Idén Karácsonyra jelenik
meg magyarul Andreï Ma-
kine 12. regénye, a Schrei-
ber hadnagy hazája (egy
élet regénye)

Andreï Makine bölcsészdoktori
diplomát szerzett a moszkvai
egyetemen. Ezután nyelvésze-
tet tanított Novgorodban és
egy orosz irodalmi újságnak
dolgozott. 1987-ben a Francia-
ország és a Szovjetunió között
mûködô kulturális csereegyez-
mény keretében néhány hó-
napra állást kapott egy francia
gimnáziumban. Ekkor határoz-
ta el, hogy Franciaországban
marad, és politikai menedékjo-
got kér. Nehezen indult a pályá-
ja, elsô mûveit a francia kiadók
elutasították. Magyarországon elsôként az Ab
Ovo Kiadó jelentetett meg tôle könyvet, Ma-
kine negyedik regényét (A francia hagyaték,
1995), amelyért három díjat is kapott, a Gon-
court-díjat, a diákok Goncourt-díját és a Médi-
cis-díjat. A könyv óriási siker lett, több mint
húsz nyelvre fordították le.

– Hogyan került kapcsolatba Makine mûveivel?
1995-ben Makine neve ismeretlen volt, hogyan
találta meg ôt a kiadó?
– Azt egészen pontosan meg tudom monda-
ni. Régebben péntekenként bejártam a Fran-
cia Intézetbe, és ott láttam a könyvérôl egy kri-
tikát, amely mellett ott volt a fényképe: egy fi-
atal, kócos, szakállas orosz. Miután elolvastam
a recenziót, megéreztem, hogy ez az író esé-
lyes az az évi Goncourt-ra. Ekkor még senki
nem ismerte a nevét Magyarországon, és mi-
után beszéltem a kiadóval, rögtön megkérték
a jogot a regény kiadására.
– Ennyire bízott a megérzésében a kiadó?
– Igen. Ezek után nem sokkal késôbb megér-
kezett a könyv, és szerencsére nagyszerû ol-
vasmánynak bizonyult.
– Mi fogta meg leginkább a szövegben?
– Makine nagyon szépen, nagyon jól ír, és na-
gyon magával ragadó a története a mûnek;
nagyon tartalmas, sok összetevôje van: drá-
ma, szeretet, szerelem… bár ez utóbbi fogal-
makra a franciáknak csak egy szavuk van, ôk
nem választják külön a kettôt. 
– Makine 2001-ben elkezdett Gabriel Osmonde
álnéven regényeket kiadni, ebbôl egy Magyar-

országon is megjelent, de azt már nem
az Ab Ovo adta ki. Miért nem?
– Én elolvastam az elsô álnéven írt
könyvét, amit egy személyes találkozásunk so-
rán maga adott a kezembe, s bevallom ôszin-
tén, nekem nem igazán tetszett, mást képvi-
selt, mint az eddigi könyvei, amelyek a kiadó
gondozásában jelentek meg.
– Ez a szöveg miben tért el az eddigi írásaitól?
– Az elôzô írásaihoz képest nagyon lelkizôs, a
történet pedig túl banális. 
– Ön fordította eddig, két kivétellel, Makine
összes könyvét. Milyennek látja az író világát? 
– Ô nagyon tartózkodó, zárkózott ember,
keveset árul el magáról, de pár alkalommal
volt szerencsém találkozni vele, és az a be-
nyomásom, hogy minden benne van a regé-
nyeiben. Annyit sikerült megtudni róla, hogy
szovjet táborba zárt szülôk gyermeke, aki ár-
vaházban nevelkedett. Eddig ennyit lehetett
róla biztosan tudni. Ez most egy olyan infor-
mációval egészül ki, hogy idén egy nagyon
nagy összegû pénzdíjat kapott, a díjat Sabri-
ne és Cino del Duca alapította, Makine elôtt
az idei Nobel-díjas Modiano kapta meg, és
ennek a díjnak a teljes összegét két orosz ár-
vaház részére ajánlotta fel. 
– Ebbôl a mostani könyvébôl pedig az derül
ki, hogy járt Afganisztánban. Ezért a könyvé-
ért megkapta idén az Erwan Bergot-díjat. Ber-
got katona-író volt, a díjat a Hadügyminiszté-
rium alapította, amelynek összegét, a könyv
fôhôsével együtt, háborús hadirokkantaknak
ajándékozták. 

Az idén megjelenô regénye a ti-
zenkettedik tehát a sorban, amit
ön fordított. Mit gondol, Makine
mennyire képes megújulni a
könyveiben? Melyik mûve volt a
legerôteljesebb olvasói élménye?
– Én úgy gondolom, Makine
mindenrôl ír, mindenrôl, ami
összefügg az emberrel és az élet-
tel. Számomra az Amour-parti
szerelmesek a legkedvesebb,
mert nekem az a legigazabb tör-

ténete. Szibériai ka-
maszgyerekek életérôl,
világáról szól. Van ben-
ne egy jelenet, amit
olyan megkapóan ír le,
hogy még a halálos pil-
lanataimban is eszembe
fog jutni. Amikor leesik
az elsô hó, akkor, egy
nem is veszélytelen vál-
lalkozás közepette, sza-
bályosan ki kell fúrniuk

magukat a kunyhóból… fantasztikusan van
megírva a jelenet, de az egész könyv lendüle-
tes, izgalmas és magával ragadó.
– Fordítói munkásságával számos értéket adott
a magyar irodalomnak és kultúrának. Mi az,
amit a fordítás nyújtott Önnek, amivel többé tet-
te az életét?
– Valóban, számos értékes, meghatározó írás-
sal találkoztam a munkámnak köszönhetôen,
amelynek során megismerkedhettem a szak-
ma ábécéjével. A fordító eleve szövegelemzést
végez, belelát az író mûhelyébe, és ennek so-
rán aztán beálltak bizonyos fordítói mechaniz-
musok nálam. Ahogy Göncz Árpád fogalma-
zott, a fordítás tulajdonképpen olyasmi, mint
a  birtokbavétel: a mûvek, a formai elemek, a
nyelvi kifejezô eszközök, az életszemlélet, a
gondolkodásmód befogadása és visszatükrö-
zése a befogadó nyelven. Az egyik nyelv szel-
lemét át kell tenni a másik nyelvbe, s egy idô
után nagyon sok fordulat az ember vérébe
ivódik, és a fordító igyekszik ügyesen közle-
kedni a két nyelv közötti átjárón.

Illényi Mária

Andreï Makine:

SCHREIBER HADNAGY HAZÁJA

Ab Ovo Kiadó, 170 oldal, 2300 Ft

Két nyelv között
Makine fordítója, Szoboszlai Margit
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A Kráter Mûhely Egyesület a két világháború közötti indexre
tett vagy elfeledtetett magyar regényirodalom köztudatba
történt visszahelyezése és elismertetése érdekében indította el
jól ismert ARANYRÖG sorozatát. A szép színes, védôborítós
könyvek magyar képzômûvészek jeles alkotásaival is jelzik a
szerzôk és regényeik nemzeti irodalmunkban elfoglalt jelentô-
ségét. Az erdélyi szerzôk közül Asztalos Miklós, Gulácsy Irén,
Indig Ottó, Makkai Sándor, Markovics Rodion és Szabó Dezsô;
a felvidékiek közül Darkó István, Neubauer Pál, Szombathy
Viktor és Vécsey Zoltán; a kárpátaljai Tamás Mihály; a délvidé-
ki Szenteleky Kornél, valamint D. Kenese Erzsébet, Gárdonyi
Géza, Kosáryné Réz Lola, és a Franciaor-
szágban is hírnévre szert tevô Rab Gusz-
táv, valamint Tormay Cécile regényei
kaptak helyet e páratlan válogatásban. 

Idén karácsonykor már a 31. és 32.
könyv okoz majd idôs és fiatal olvasóink-
nak feledhetetlen olvasmányélményt.
Társadalomrajzok, hiteles lelki ábrázolá-
sok, belsô monológok, éles és élethû pár-
beszédek, a mindenkori személyiségek
egzisztenciális kérdései e nagyszerû ma-
gyar regények mindenkori jellemzôi.

Herczeg Ferenc:

MAGDALÉNA KÉT ÉLETE

regény, 112 oldal, ára: 2300 Ft

A könyv két család sorsának évszázados
összekapcsolódását bemutató izgalmas in-
tellektuális játék. A kiindulópont egy gaz-
dag özvegyasszony végrendelkezése, amit
az öreg hölgy a sors szeszélyére bíz: egy el-
guruló pamutgombolyag határozza meg,
hogy két szegény sorsú rokoni család (Csá-
kó és Videczky) közül melyik örökölje a me-
sés vagyont. Két generációval késôbb az
akkori leszármazottak sorsa újra keresztezi
egymást, a gazdaggá tettek még gazda-
gabbak, a szegények pedig még szegé-
nyebbek lettek.  
A gazdag Videczky Flóris úr magányosan él
vagyona kulisszái között. Különös kedvtelé-
se, hogy – soha meg nem cselekedett –
bûncselekmények, gyilkosságok tervezge-
tésével tölti az idejét. Egy viharos éjszakán
bekopogtat hozzá a szépséges Csákó Mag-
daléna, aki védelmet, nyugalmat, segítsé-
get kér – és ezzel kihúzza a talajt Flóris úr
lába alól. Az asszony (mert asszonynak
mondja magát) gyorsan beférkôzik az úr bi-
zalmába, és rövid úton kifosztja. Flóris lelki
vívódások között rendôrkézre adja, és, mi-
vel statárium van érvényben, az asszonyra
halálbüntetés vár. A siralomházban töltött
utolsó órái alatt végigkísérhetjük banális
élettörténetét, ahogy árva gyermekként

felnôve életében egyre csak sodródik, mindenhol a békére, nyuga-
lomra, polgári létre vágyódva, amit tragikus módon életében elôször
Flóris úr házában találna meg. Miközben Magdaléna szeme elôtt le-
pereg élete, Flóris úr is álmatlanul forgolódik, sajnálja a nôt, aki éle-
tében elôször foglyul ejtette a szívét. Egyszerre szenderednek el, és
közös álmuk elrepíti az olvasót Magdaléna másik életébe, ami a pa-
mutgombolyag fordított döntése esetén következhetett volna be. A
fordított sorsok új és kriminális helyzeteket hoznak… 
A könyv érdekes játék a jellemekkel, az élethelyzetekkel. A személyi-
ségek tükörjátéka mintha már a késôbbi egzisztencializmus elôzetes
paródiája lenne. A szerzô az „eleve elrendeltség” (predesztináció) el-

vét inkább az érzelmi és értelmi adottsá-
gokra, a személyes vonzalmakra, taszí-
tásokra tekinti érvényesnek, míg az
anyagi háttér, a társadalmi viszonyok
hatását kevésbé lényeges külsôdleges
tényezôként mutatja be. Mintha bátorí-
taná az olvasót – ne ezekben keresse és
mérje saját boldogságát, hanem igye-
kezzen a veleszületett adottságok fej-
lesztésével, öntökéletesítéssel eljutni
egy lelkiekben gazdagabb életvitelre.

Berde Mária:

SZENTSÉGVIVÔK

regény, 392 oldal, ára: 2700 Ft

Érdekessége mellett dokumentumerejû
Berde Mária Szentségvivôk címû regé-
nye, amelyben az erdélyi irodalmi életrôl
fest résztvevôként körképet. A szentség-
vivôk a magyar nyelv és irodalom erdélyi
napszámosai. A könyv szerint egy szász,
egy izraelita és egy székely ocsúdnak fel
a trianoni összeomlás után legelôször a
letargiából, ôk gondolnak elôször az iro-
dalmi élet megindítására. Az erdélyi iro-
dalmi élet bemutatásának hátterében a
20-as évek Erdélyének társadalmi viszo-
nyait boncolgatja a szerzô megrázó
ôszinteséggel. A kötet cselekményének
starthelyzetét Benedek Marcell köny-
vünk utószavában így jellemzi: „Valamit
csinálni kellene”, így kezdôdik, s ahogy
ez a három szó eldöng a koporsó leve-
gôtlen némaságában, az mûvészet és
történelem egyszerre. Fejbeütött embe-
rek, fejbeütött ország, tájékozatlanság,
álhírek, képtelenség a lázálomszerû va-
lóság befogadására, mozdulatlanság,
mint tiltakozás a valóság ellen – árulás
minden mozdulat, mert a tények elfoga-
dását, a belenyugvás egy fajtáját jelen-
ti... ilyen körülmények közt sóhajtja el
egy nyughatatlan szellem: „valamit ten-
ni kell” és megszületik az erdélyi iroda-
lom. Szentségvivôk.”

Szutor Ágnes

Kráter Mûhely Egyesület
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interjú

A Fogadj szívedbe címû nagy si-
kerû József Attila-életrajzi re-
gény szerzôje, Asperján György
új könyvvel jelentkezik. A Kar-
cinóma – Egy tüdôrákbeteg re-
génye címû munka a karácso-
nyi könyvvásár elgondolkod-
tató vállalkozása. Nem könnyû
olvasmány. 

– Az Iván Iljics halála sem az, és a
Pestis vagy a Száz év magány sem,
miként az Édes Anna sem. Az életet
és az írói munkát komolyan vevô,
abban nem pénzkeresési lehetôsé-
get keresô írók nem szórakoztatók
kívánnak lenni, hanem mélybôl ho-
zott üzenettel érdekesek, eredetik
és elgondolkodtatók.
– Regényét egyes szám elsô sze-
mélyben írta. Életrajzi könyv? 
– Amennyire mondjuk az Anna Kare-
nina az. Az író legfontosabb anyaga önmaga
és személyes tapasztalatai, valamint az adott
íráshoz felhasznált források. Egy tüdôrákbeteg
kórtörténetét és szembenézését a betegség-
gel írtam meg, amihez felhasználtam az
egészségügyben szerzett tapasztalataimat is. 
– Nem gondolja, hogy megbántja az orvo-
sokat? 
– Az orvosok és a betegek a rosszul szerve-
zett egészségügyi rendszer elszenvedôi.
Úgy vélem, ebben a helyzetben nem az or-
vos, hanem a szenvedô beteg oldalára kell
állni. Az egészségügyet napi munkájukkal
mozgató orvosok egy rossz rendszer közre-
mûködôiként élik meg napi munkájuk ered-
ményeit és kudarcait: pácienseik gyógyulá-
sát vagy halálát. Sem felmenteni, sem elítél-
ni nem lehet ôket. 
– A regényben gyakori ige a várni. A vá-
rás-várakozás pillanatai megfeszíthetik az
olvasó idegeit. 
– Nem gondolom, hiszen az olvasók több-
sége megjárta az egészségügy bugyrait. Aki
nem gazdag, és a betegségével nem tud
magánklinikára menekülni, az így vagy úgy,
de óhatatlanul szembesül mindazzal, amit
leírtam. A várás és várakozás csapdáival. A
bonyolult és drága vizsgálati eszközök szû-
kössége sokat ront a betegek állapotán, mi-
vel nagyon elhúzódik egy komolyabb kór
okának felderítése. És akkor még nem szól-
tam a gyógyítás körülményességérôl, rend-
kívül rossz személyi és anyagi adottságairól. 

– Ebbôl azt gondolhatná ennek
az interjúnak az olvasója, hogy látlele-
tet kap az egészségügyrôl. 
– Pedig nem. Sokkal inkább egy ember, egy
család küzdelmérôl a rákkal. Tolsztoj re-
mekmûvében Iván Iljics akkor ismeri fel az
élet értékét, derûjét és mulandóságát, ami-
kor ráébred elvesztésének szükségszerûsé-
gére. Ilyen helyzetekben megidézôdik a
múlt minden örömével és kétségével, feléb-
rednek az elfeledettnek hitt sérelmek, és
feltámad mentôövként a hit, hogy segítsen
érzelmileg feldolgozni azt, amivel a min-
dennapi feladatok közepette nem foglalko-
zunk, de ami végül mindannyiunk osztályré-
sze: az elmúlás elkerülhetetlenségét. József
Attila azt írta: én ámulok, hogy elmulok. En-
nél pontosabban nehezen lehetne ezt a lé-
nyegi pillanatot kifejezni. 
– Vagyis szomorú témát dolgoz fel. 
– Nincs szomorú és vidám téma, csak az élet
van, amely egyszerre ilyen is, meg olyan is.
Ezt ismerik fel ennek a regénynek a szerep-
lôi. A szorongások elôtt és után vannak vi-
dám pillanatok, illetve olyan emberi mosoly,
amely a tartalmas élet derûjét jelenti. Ennél
többet, illetve ennek leírásánál nehezebb és
összetettebb feladatot aligha vállalhat fel az
író. Lehet persze az élet nagy küzdelmeirôl,
az érvényesülésrôl, az önzésrôl, a cselszö-
vésrôl, a szerelemrôl is írni, de ezek a hely-
zetek még az egészséggel áldott mindenna-
pok világába tartoznak. Az eredményekre

aztán a betegség egyfajta rá-
adás, a létezés sajátos trükkje
és esendô voltának üzenete. 
– Kikre gondolt olvasó gyanánt,
amikor ezt a témát feldolgozta? 
– Mindenkire, hiszen aki ma
egészséges, holnap szembené-
zésre kényszerülhet. Évente Ma-
gyarországon hetvenezer rákbe-
tegséget diagnosztizálnak, és
harmincötezren meghalnak. Fél-
millió ember: rokonok, barátok,
ismerôsök az érintettek, és köz-
tük többen is betegként. De

nem ez a legfontosabb, hanem az a tékozlás,
ahogyan élünk, pocsékolva az egészségünket
cigarettával, alkohollal, és a mindennapok
egyre növekvô stresszével. Nem érünk rá vi-
gyázni magunkra, óvni azt, amiben a szelle-
münk, a lelkünk lakik: a testünket. Annak
megfelelô mûködését evidenciának tekintjük.
És persze kimeríthetetlennek. Ez is fontos
szempont a regény szövetében. 
– Engem olykor szorongás fogott el a könyv
olvasása során. 
– Jogosan, mert mindannyian szorongunk
az ismeretlentôl, s ebbe tartozik a betegség,
a kórház világa. És minden korlát, amely
akadályozza szabadságunkat, megszokott
életvitelünket. Ennek irodalmi ábrázolása
fontos ügy, úgy is mondhatnám: küldetés
az író számára, ha békében akar élni önma-
gával, és az olvasója szemébe akar nézni. Én
úgy gondolom, hogy nem lesújtó, hanem
felemelô a regény világa, fontos és nagy pil-
lanatai, amelyek mindenki számára ismerô-
sek lehetnek.

Várkonyi György

Asperján György:

KARCINÓMA – Egy tüdôrákbeteg regénye

FDS-Technology Kft., 320 oldal, 2980 Ft

A várás és várakozás csapdái
Beszélgetés Asperján Györggyel
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Út a sikerig
A laikus sportrajongó csak sejti, mennyi munka
áll egy-egy kiemelkedô sportteljesítmény mö-
gött. A sportolók zárt világa a velük készült in-
terjúkból vagy a pályafutás végén megjelent
életrajzi kötetetekbôl nyílik meg a szurkolók
számára, akik ekkor szembesülnek azzal, hogy
egy-egy kiemelkedô sikerhez mennyi idô, pénz,
kitartás szükséges. Az is nyilvánvalóvá válik
ilyenkor, hogy a fizikai edzés mellett a szellemi
és lelki felkészülés legalább annyira fontos, egy
jó edzônek nemcsak technikai és taktikai taná-
csokkal kell ellátnia sportolóját, hanem lelki
társként, már-már pszichológusként is mellette
kell állnia, hiszen azt még a laikus sportrajongó
is tudja: a küzdelem sokszor fejben dôl el.

A sportsikerekhez vezetô rögös út lélektani
összetevôirôl olvashatunk a két hivatásukban
sikeres, amerikai sportpszichológus dr. Leif H.
Smith és dr. Todd M. Kays Sikerpszichológia cí-
mû könyvében. A könyv elsôsorban sportolók-
nak, edzôknek és sportolókat nevelô szülôknek íródott, ôk azok az
olvasók, akik egybôl értik, hogy a szerzôk mire gondolnak, amikor
relaxációról, összpontosításról, sikerekrôl és kudarcokról, motiváció-
ról vagy éppen csapatkommunikációról írnak. Gazdag sportpszicho-
lógusi gyakorlatukból hozott példákkal világítanak rá az egyes
összetevôk mûködési mechanizmusaira, hogy aztán ezeket a min-
dennapokban is jól használható ötletekkel támasszák alá. Lépésrôl
lépésre jól felépített feladatok segítségével vezetik az olvasót, és

szembesítik a sportkarrierjüket építô-
ket minden témánál a sikeres és a ke-
vésbé sikeres stratégiákkal.

A könyv a laikus sportrajongó szá-
mára nemcsak azért lehet érdekes,
mert bepillantást enged a sporthéro-
szok szellemi-lelki felkészülésének
titkaiba, vannak olyan témakörök,
amelyek az egyszerû halandók szá-
mára is hasznos életvezetési taná-
csokkal szolgálnak. A siker az élet
minden területén fontos, az emberi
élet egyik legfelemelôbb pillanata,
amikor a kemény munkát követôen
elérkezünk a csúcsra: sikerül a kitû-
zött cél elérése. A Sikerpszichológia
a célok pontos megfogalmazásában
és a célig vezetô út bejárásában is
segítségünkre lehet. Legyen szó csa-
ládról, munkáról vagy a szabadidô-
rôl, mindegyik esetben fontos, hogy
megtaláljuk a helyes arányokat. És

ha nem is vágyunk arra, hogy egész életünket feláldozzuk a ver-
senysport oltárán, van mit tanulni a sportolóktól: célkitûzést, fó-
kuszálást, önbizalmat, pozitív hozzáállást.

Pompor Zoltán
dr. Leif H. Smith – dr. Todd M. Kays:

SIKERPSZICHOLÓGIA

Tantusz könyvek sorozat

Panem Kiadó, 4900 Ft

könyvszemle

Rossz szokás, jó szokás, megszokás
A kamaszkor a változások idôszaka – nem csak testi, de lel-
ki és szellemi téren is elkezdôdik egy olyan utazás, amely
nagyban meghatározza, milyen felnôtté válnak a fiatalok.
Az út- és boldogságkeresés, a felnôtt világ normáinak
megkérdôjelezése természetes velejárója ennek a folya-
matnak, ugyanakkor furcsa módon a lázadás álarca mögé
rejtôzô tinédzserek biztonságra, útmutatásra és hiteles pél-
damutatásra is vágynak.

Nem könnyû dolog hitelesen megszólítani a kamaszokat,
jól tudja ezt Sean Covey is, így amikor A kiemelkedôen ered-
ményes fiatalok 7 szokása címû könyvet megírta, azon is el-
gondolkodott, milyen formában tárja az ifjú olvasó elé azo-
kat a gondolatait, amelyeket felnôttképzési tapasztalatai so-
rán összegyûjtött. A könyv nemzetközi fogadtatása bizonyít-
ja (több mint 4 millió eladott példány), hogy sikerült megta-
lálni azt a formát, ami vonzó a mai kamaszok (és szüleik) szá-
mára. Könnyed stílusban, számos idézettel, példával és hu-
moros karikatúrával beszél arról, hogy csupán hét jó szokást
kell elsajátítani és megtartani ahhoz, hogy az életünk boldog legyen,
hivatásunkban eredményesnek, elégedettnek érezhessük magunkat.

Nem sorolom fel ezeket a szokásokat, aki kíváncsi rájuk, bemehet
bármelyik könyvesboltba, leemelheti a polcról a könyvet, és kimá-
solhatja a 19. oldalról a tanácsokat. Ám jó tudni, a szabályok isme-
rete önmagában nem tesz eredményessé. Pontosan azt a fáradsá-
gos munkát spórolja meg ezzel, amire Covey a könyv olvasóit hív-
ja: a rossz szokásaink rabságából csakis úgy tudunk megszabadul-
ni, ha végigkövetjük, lépésrôl lépésre, a könyvben felépített utat.
Talán jelmondata is lehetne a könyvnek: apró lépésekkel a változá-

sért. A szerzô tudja, hogy
nem varázslat kell a változás-
hoz, hanem sok kis lépés,
amelyeket folyamatosan is-
mételgetve eljuthatunk a cé-
lig. A fejezetek végén talál-
ható jó gyakorlatokat megfo-
gadva napról napra formá-
lódnak, alakulnak át a szoká-
saink: megerôsödnek a jók,
és múlnak a rosszak.

Döntéseinket alapvetôen az
határozza meg, milyen érték-
renddel rendelkezünk, ami az
életünk középpontjában áll,
az motiválja tetteinket. A ka-
maszokkal foglalkozók (szü-
lôk, tanár, barátok) akkor jár-
nak a jó úton, ha a közép-
pontba az értékeket állítják.

Ez nem könnyû feladat, hiszen a világ egyre hangosabb, a haverok-
buli-fanta könnyebb utat kínál, könnyedén eltereli a figyelmet az
igazán értékes, maradandó dolgokról. Ezért is fontos a proaktivitás,
a célkitûzés, a feladatok rangsorolása, a közösség, mások meghall-
gatása és nem utolsó sorban az aktív pihenés, amely erôt ad ahhoz,
hogy jó szokásainkat meg tudjuk ôrizni.

P. Z.
Sean Covey:

A KIEMELKEDÔEN EREDMÉNYES FIATALOK 7 SZOKÁSA

Harmat Kiadó, 344 oldal, 2500 Ft 
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CSÖRSZ ISTVÁN: VViihhaarrjjeellzzééss
(riportok 1956 katonáival)

ÉBERT TIBOR: KKaammaarraammuuzzssiikkaa
(hét dráma)

GIONO, JEAN: AAzz  uunnaattkkoozzóó  kkiirráállyy
(regény)

GLAUSER, FRIEDRICH:
SSttuuddeerr  ééss  ttáárrssaaii  (bûnügyi regény)

HÉTVÁRI ANDREA:
CCssiippeerrii  rroosssszzaatt  áállmmooddiikk
(mese versekkel és dalokkal)

KRISTEVA, JULIA:
GGyyiillkkoossssáágg  BBiizzáánnccbbaann (regény)

LENZ, SIEGFRIED:
HHééjjáákk  aa  lleevveeggôôbbeenn (regény)

MOLNÁR MIKLÓS:
BBoolloonndd  IIssttóókk  ccssíínnyytteevvéésseeii (regény)

MÓRICZ ZSIGMOND–MARSAI ÁGNES:
IIcciirrii--ppiicciirrii
(rovásírást oktató mese) 

MÓSER ZOLTÁN–VÖRÖS ISTVÁN:
SSzzáázz  ééss  eeggyy
(születésnapi versek, sok képpel)

SSookkuunnkk  kkaarrááccssoonnyyaa  22001144
(antológia)

SZABÓ ANTÓNIA:
MMeeggyy  aa  ggyyûûrrûû  vváánnddoorrúúttrraa
(ôstörténeti tanulmány)

SZABÓ PALÓCZ ATTILA:
TTaannááccssttaallaann  kkööllyykköökk (próza)

SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV: VVaakkuu
(prózatöredékek)

TAKÁCS NÁNDOR: KKoollóónniiaa (versek)

VARGA KLÁRA:
MMúúzzssaakkaarrbbaannttaarrttáássii  aallaappiissmmeerreetteekk
(regény)

VASADI PÉTER: TTeettôôzzééss (versek)

VELIKIĆ, DRAGAN: BBoonnaavviiaa
(regény)

VERRASZTÓ GÁBOR:
AAzz  eellttéékkoozzoolltt  ppaalloottaa
(Budai históriák – helytörténeti írások)

Tudjuk:
EGYEDÜL EGYÜTT JOBB

NAPKÚT KIADÓ
Karácsonyi
könyveink közül



interjú

– Miért Csúf versek a kötet címe?
– A „Szép versek”, amelyben kortárs költôk mûvei szerepelnek, a Mag-
vetô Kiadó által immáron vagy 40 éve foglalt. Azt a címet már nem ad-
hattam. Maradt a Csúf versek. 
– Nemcsak az olvasóval, az irodalmi hagyománnyal is párbeszédet foly-
tat, ugyanis hagyományos formákban versel magánéleti, hétköznapi él-
ményektôl közéleti témákig, mindenfélérôl. Viszont a hihetetlenül kifino-
mult versépítkezés miatt a legnehezebb tartalmakat is derû járja át. Az ju-
tott eszembe, hogy ez egy interaktív könyv…
– A költészet azért van, hogy szórakozzon az olvasó. Teljesen értelmet-
len és fölösleges olyan dolgokat írni, amelyek nem érdeklik az embere-
ket. Én legalábbis azért írok, hogy az olvasónak legyen jókedve, rossz-
kedve, ideges legyen, röhögjön. 
– A kritikusok nem nagyon tudják hová tenni a mûveit. Kálmán C. György
például azt írta, hogy olyanok, mint a versbe oltott publicisztikák. Egyetért? 
– Vitatkoznék vele ezzel kapcsolatban, mert a publicisztika egy promt
mûfaj, a mostra reagál. Igen ritka az a szerzô, aki olyan publicisztikát ír,
ami 20-50-100 év múlva is olvasható. A magyar sajtótörténelem legjobb
újságírójáról, Ady Endrérôl emlékeznék itt meg, az ô írásai a mai napig
élvezetesek, anélkül, hogy pontosan ismernénk a körülményeket, ame-
lyekben születtek. Ebben az értelemben, a kötetemben nincs is politikai
vers. Amiket annak értelmeznek, azok általában kis közéleti reflexiók. 
– A kommentárok ötlete a netes világ beszûrôdése?
– Száz százalékig az. Olyan idôkben élünk, amikor az embereket nemcsak
az érdekli, amit olvasnak, hanem az is, hogy mások mit gondolnak, hogyan
vélekednek az olvasottakról. Azért raktuk bele ezt a 120 kommentárt.
– Ön 2012-tôl ír verseket. Eddig mivel foglalkozott?
– Erre szoktam azt mondani, én nem vagyok a csomag része. Amit el
akarok mondani a világról, adott esetben magamról, ott ül ebben a
könyvben, illetve a mai napig írt verseimben. 
– Miért kezdett el írni?
– Egy irodalmi portálon olvastam egy rémületes irományt, mint a hét
versét, és dühös lettem. A különbözô irodalmi lapokat olvasva úgy lá-
tom, a lírikusok hajlamosak azt képzelni, hogy az 1920-as évek Párizsá-
ban élnek. Ugyanis szerintem jelentôs különbség van a vers és a szabad-
vers között. Az írásbeliség kialakulása óta írnak az emberek verseket,
azon egyszerû oknál fogva, mert sokkal könnyebb megjegyezni, meg-
tanulni, ha a mondanivaló versbe van szedve. Dallamot is tettek rá, az-
tán az lekopott, és ott maradt a forma, a csontváz. Nagyon sokféle for-
ma alakult ki az évek során, amire mindenféle szavakat lehet ráhúzni.
Ez a vers. Amin én küszködöm, annak a meghatározása a következô: a
vers ritmikus szöveg. 

– Tetszik, hogy lefordíttatott néhányat! 
– Amerikában most jelenik meg a második
versem Dányi Dániel fordításában. Hama-
rabb jelent meg Amerikában versem folyó-
iratban, mint Magyarországon, ahol egyéb-
ként 1500 fôs állandó olvasótáborom van. 
– Ez nagyon szép létszám! Hogyan ír? 
– Általában úgy, hogy minden külön érte-
sítés helyett eszembe jut egy jól hangzó sor, ami köré fölépítek
egy verset. Van, hogy ez 20 percet is elvesz egy nap az életembôl. Ret-
tenetesen élvezem! Varró Dani egyszer úgy fogalmazott, hogy a rímért
meg kell szenvedni. Erre írtam is egy válasz verset. Egy frászt kell meg-
szenvedni! A lényeg az, amire menet közben rájöttem, hogy soha nem
szabad az embernek az elsô eszébe jutott rímet alkalmazni, mert abból
csasztuska lesz. Közhelyesen meg nem szabad írni. 
– Fölkeltette a figyelmemet, hogy a könyvben benne van a Gyermekétkez-
tetési Alapítvány felhívása, adományozásra. Szokatlan egy verseskötet-
ben ilyesmi!
– Nem igazán tartom erkölcsösnek a 21. században egy társadalomtól,
hogy éhezôk vannak, pláne azt, hogy gyermekek éhezhessenek. Ez po-
litikai elhatározás kérdése. A Maslow-piramist nem én találtam föl, ha-
nem Maslow! Elôször szükség lenne az éhezés megszüntetésére, a ma-
radék pénzt lehet fölosztani minden másra.
– Kommentelôk írnak a neten is. Például azt, hogy: „Õszinte, és megdöb-
bentô versek”. Másfelôl azt is hallani, alig olvasnak manapság verset,
nem értenek a versekhez…
– Ugyan mit kell érteni a Szeptember végén-hez? Ahhoz értett a Petô-
fi, megcsinálta, el kell olvasni és élvezni kell! Ha beleolvas ebbe a könyv-
be, láthatja, szinte minden vers legalább két rétegû. Ezért röhögök mar-
ha jókat a verseimre megjelenô online kommentárokon. Hihetetlen,
hogy miket gondolnak bele az emberek! De nem baj, mert ez azt jelen-
ti, hogy elkészült a vers. Én megcsináltam, az egy dolog. Ha az olvasó-
nak gondolata vagy érzelme támad tôle, akkor készült el a vers. Szerin-
tem egy verset nem is lehet félreérteni, mert azt ketten csinálják, a köl-
tô és az olvasó. 

Szepesi Dóra

Király Gábor: CSÚF VERSEK

Kalandor Kiadó, 3990 Ft

Csúf versek 
Interjú Király Gáborral 
Különös könyv az elsôkötetes Király Gábor verseskönyve.
A Kalandor Kiadó a 2012-2013 között írt mûveit adta ki Komjáti
Ildikó szerkesztésében. Katarina Peters és Dányi Dániel
mûfordításában néhány mûve angolul is olvasható, valamint
helyet kaptak benne Merényi „Grafitember” Dániel illusztrációi,
egy dal kottája. Ezenkívül, merôben szokatlanul, a versek után
kommentárokat találunk, amelyeket Asperján György, Galkó
Balázs, Hell Nagy István, Szegvári Katalin és Szele Tamás írtak. 
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Ki neveli a nagymamát?
Elsô nagymamás könyvét (Nôbôl is
megárt a nagymama) családunk mind-
két nagymamája nagy lelkesedéssel ol-
vasta. A jó tollú forgatókönyvíró sok
humorral és szeretettel írt arról az élet-
helyzetrôl és folyamatról, amit a nagy-
mamává válás jelent. Az is ekkor tuda-
tosult bennem, hogy mennyire más a
lányos anya nagymamává válása, mint
az anyósé. Mennyivel szabadabban
mozog az egyik, mint a másik. És,
hogy ezen a kapcsolaton is dolgozni
kell, nagymamáknak, szülôknek és
unokáknak egyaránt. Így aztán érthetô
Pataki Éva …és megint nagymama
címmel most megjelenô könyvének al-
címe, vagy mûfaja: továbbfejlôdésre-
gény. A mûködô családi kapcsolatok-
ban folytonosan fejlôdni, változni kell:
alkalmazkodni az unokák és szüleik
igényeihez, fittnek és nyitottnak ma-
radni testileg és szellemileg. Nevelni és
nevelôdni. A regény kerettörténeté-
ben éppen itt történik a baj: a nagy-
mama bokáját töri, hosszas kórházi
kezelés, majd otthoni pihenés vár rá,
amit, hiába az új férj, a szeretô család,
mindenki nehezen visel, legfôképpen

a fôhôs. Egyrészt furdalja a lelkiis-
meret, hogy egész nyara a lába-
dozással telik, és ahelyett, hogy
gyarapodó számú unokáival töl-
tené az idôt, gyógytornával nyúz-
za magát, másrészt meg kell élnie
és tudomásul kell vennie a testi
kiszolgáltatottság és az öregedés
különbözô lépcsôfokait. El kell
tudni fogadni a gondoskodást,
meg kell szoknia, hogy már nem
csak ô gondoskodik másokról.
Persze a betegség nem akadá-
lyozza meg az unokákkal való tö-
rôdésben, kapcsolata minden
unokájával egyedi és megismétel-
hetetlen: a legnagyobbal azért,
mert az elsô az unokák sorában,
a másodikkal azért, mert külföl-
dön él és csak ritkán találkoznak,
a harmadikkal azért, mert ô a leg-
nagyobb kistestvére. Finom hu-
morral és sok öniróniával ábrázol-
ja a nagymamát, aki minden kö-
rülmények között helytáll.

Pataki Éva:

…ÉS MEGINT NAGYMAMA

Athenaeum Kiadó

219 oldal, 3490 Ft

könyvszemle

Hadifogoly magyarok
Az évfordulók mindig aktivizálják a közfi-
gyelmet, ami rendjén is való, éppen ez az
egyik hasznos funkciójuk. Az elsô világhá-
ború – a nagy háború – kitörésének 100.
évfordulóján is sok kulturális esemény se-
gít emlékezni. Az évforduló elôsegítette az
olyan mûvek megjelenését is, mint Margit-
tai Gábor új kötete, a Szamár-sziget szel-
lemkatonái.

Közelebbi és távolabbi múltunknak bizo-
nyára sok olyan mozzanata van, amely a
szakemberek szûk körén kívül ismeretlen
maradt. Ezek közé a nagyközönség elôtt
ismeretlen történelmi fehér foltok közé
tartozik a Szardínia és Korzika partjai kö-
zötti öböl nyugati ívében elhelyezkedô Asi-
nara-sziget elsô világháborús hadifogolytá-
borának története. 

Margittai Gábor a történetet logikusan az
elején kezdi: a Monarchia hadserege meg-
támadta Szerbiát, az elsô támadási hullám
katasztrofális következményekkel járt, tíz-
ezrek estek szerb hadifogságba. Ez a kez-
dete annak az útnak, amelynek végsô állo-
mása az olaszországi Asinara-sziget lesz. A nagy háború eltitkolt
halálmarsa – a kötet alcíme arra az útra utal, amelyet a háború
elején fogságba esett katonáknak kellett megtenni Szerbia észa-
ki területérôl Albánián keresztül a tengeren át Asinara-szigetéig,

miközben vérhas, tífusz, kolera,
éhínség tizedelte ôket. 

Az „albínó szamarak” szige-
tére a „halálmarssal” egy adat
szerint több mint 16000 oszt-
rák-magyar hadifogoly jutott
el, legalább 7000 katonának –
akik közül 1000 magyar volt –
végsô nyughelye lett a sziget. 

Margittai Gábor nem csak a
katonáknak állít emléket köte-
tében, azokról is megemléke-
zik, akik nélkül Asinara történe-
te fehér folt maradt volna: Lô-
rinczi László erdélyi író, Giovan-
ni Terranova olasz kutató járult
hozzá munkásságával a törté-
nelmi tényfeltáráshoz.

Margittai Gábor mûvének
nagy erénye az irodalmi eszkö-
zök használata, így éri el, hogy
nem tudjuk meghatottság nél-
kül olvasni „dédapáink” szen-
vedéstörténetét.

K. A.

Margittai Gábor:

SZAMÁRSZIGET SZELLEMKATONÁI

A nagy háború eltitkolt halálmarsa

Külsô magyarok Kft., 266 oldal + fotóalbum melléklettel, 3950 Ft
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ADVENTI KALENDÁRIUM 2014
184 oldal, 3200 Ft
Lélekemelô kötet az adventi csendesség
idejére. Az Advent elsô vasárnapjától
karácsony elsô napjáig tartó napi olvas-
mányok a kalendáriumok változatossá-
gával idézik fel a decemberi emléknapo-
kat, a kereszténység és a magyarság kö-
zös kultúrkincsébôl merítve, képzômû-
vészeti és irodalmi mûvek segítségével. 

Bíró András
A HOLOKAUSZT MARGÓJÁRA
80 oldal, 1200 Ft
A kötet egy olyan dokumentumgyûjte-
mény, amely ugyanakkor tankönyv is. A
dokumentumokat hálás emberek írták,
megemlékezve a nehéz idôkrôl, amelyet
néhányuk számára mégis elviselhetôvé
tett egy EMBER – a Jad Vasem, Világ Iga-
za Bíró Gyula, rendôr-fôfelügyelô, inter-
nálótábor-parancsnok. Példáját fia, Bíró
András örökítette meg e könyvben.

Fésûs Éva 
A PALACSINTÁS KIRÁLY
152 oldal, 2600 Ft
A palacsintás király nemcsak a gyere-
keknek izgalmas olvasmány, hanem fel-
nôttnek is lehetôséget ad arra, hogy a
maguk módján értelmezzék a mesebeli
eseményeket, amelyek talán közelebb
történnek hozzánk, mint gondolnánk…

A gyerekek bizonyára szívesen nézege-
tik majd Szekeres Erzsébet varázslatos
illusztrációit. 

NEMZETI NAGYVIZIT
A kezdetektôl a honfoglalásig I. kötet. 
Szerkesztô: Dr. Kásler Miklós
340 oldal, 2800 Ft
A „Nemzeti nagyvizit” hasonló a kórhá-
zihoz, csakhogy ennek során hazánk,
nemzetünk sorsa, történelme vétetik
alapos vizsgálat alá. Magyarország fö-
lött 83 tévé mûsor során tartott konzíli-
umot Kásler Miklós professzor, akinek
rokonszenves mosolyát, hatalmas törté-
nelmi mûveltségét nézôk milliói ismer-
hették meg az elmúlt években.

Hoffmann Rózsa
MÉRFÖLDKÔ UTÁN – MIT, MIÉRT? 
A köznevelés megújítása 2010–2014
200 oldal, 2000 Ft
Hoffmann Rózsa négy évig „állta” az el-
lenzéki média csapásait, és ment a ma-
ga választotta, helyesnek tartott úton.
Amikor államtitkár lett, tudta, hogy mit
vállal, és azt is, hogy a nagy átalakítá-
sok sokakból ellenállást váltanak majd
ki. De hinnie kellett abban, hogy szá-
mosan látják munkájának értelmét, hi-
szen a köznevelés megújítása az egész
ország megújulásának feltétele.
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104 oldal
1500 Ft

Rónay Tamás
„HALLÓ,
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Életrajz

192 oldal
1800 Ft

OXFORD LEARNER'S THESAURUS DICTIONARY
PACK (BOOK+CD)
Szinonimaszótár B2-C2 szintû nyelvtanulóknak

Nincs két teljesen egyforma jelentésû szó. Az Oxford
University Press szótára megmagyarázza a legapróbb
különbségeket is. A szótár tartalmazza több mint
17 000 szinonima és ellentét magyarázatát,
16 gyakorló tanulói oldalt, sôt a bevezetô részben szótár
használatot segítô magyarázó oldalakat is találunk.
A CD-ROM mellékleten megtaláljuk a szótár teljes
anyagát 250 gyakorlófeladattal és játékkal kiegészítve.
1008 oldal, 9 900 Ft

OXFORD COLLOCATIONS DICTIONARY
WITH CD-ROM
A szókapcsolatok szótára B2-C2 szintû nyelvtanulóknak

Forradalmian új szótárt jelentetett meg az Oxford
University Press, mely az angol nyelv szavainak
természetes szókörnyezetét világítja meg, és abban
segíti a tanulót, hogy helyes, az angol nyelvre leginkább
jellemzô szókapcsolatokat használjon.
A szótár új kiadása CD-ROMot is tartalmaz.
896 oldal, 11 900 Ft

OXFORD KÖNYVESBOLT
1052 Budapest, Gerlóczy u. 7.

www.oupbooks.hu
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AZ ARGUMENTUM KIADÓ AJÁNLJA

Johann Georg Kohl

UTAZÁS AUSZTRIA
ORSZÁGAIN KERESZTÜL
Magyarországi utazás
Fordította, bevezetôvel és jegyzetekkel ellátta Vizkelety András.
Argumentum, 2014. 412 oldal, korabeli metszetekkel.
Keménytáblás. Ára 3700 Ft

A brémai születésû Johann Georg Kohl (1808–1878) korának egyik leg-
termékenyebb útleírója volt: 46 kötetnyi terjedelemben 21 önálló útle-
írást és mintegy 100 földrajz- és történelemtudományi, néprajzi és nyel-
vészeti tanulmányt publikált. Elsô nagy utazásait a Baltikumban és
Oroszországban tette, második útja 1841-ben az Osztrák Császárságba
vezetett, amelyrôl 1842-ben öt kötetben számolt be, ezek közül kettô
Magyarországról szól. E két kötet fordítását veheti kézbe most az olvasó.

Kohl beutazta egész Nyugat-Magyarországot, sokáig tartózkodott
Pesten, majd végighajózta a Dunát Orsováig, onnan a Dél-Alföldön,
majd a Balaton-felvidéken át kocsin tért vissza Stájerországba. 1841
és 1842 a magyar reformkor talán legsikeresebb két éve volt. Az útra
jól felkészült, gazdag olvasmányháttérrel rendelkezô Kohl kitûnô meg-
figyelô volt, minden érdekelte Magyarországon. Érzékletes tájleírásai,
az országrészenként, sôt vármegyénként változó társadalmi, gazdasá-
gi, mûveltségi viszonyok ismertetése az éppen változásban lévô Ma-
gyarország látlelete. A látottakat, hallottakat sokszor kíséri elismerô
vagy kritikus kommentárral. Különös értéke a köteteknek, hogy vissza-
adják az úti vagy akár a kocsmai beszélgetéseket, de megtudunk pl.
olyan, eddig ismeretlen részleteket is, hogyan éltek a Császárság
észak-itáliai hadjáratai során foglyul ejtett olaszok a szegedi Csillagbör-
tönben. Kohl 1868-ban egy nemzetkarakterológiai mûvet írt Európa
népeirôl. Ennek a magyarokról szóló részét is tartalmazza a kötet.

Germuska Pál

A MAGYAR KÖZÉPGÉPIPAR
Hadiipar és haditechnikai termelés
Magyarországon 1945 és 1980 között
Argumentum Kiadó – Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltára, 2014. 680 oldal + 16 oldal melléklet.
Keménytáblás. Ára 4500 Ft

A szövetséges bombázások, a német iparbénítás, majd a szovjet jóváté-
teli gyárleszerelések 1944–45-ben felszámolták a magyarországi hadi-
ipari kapacitások döntô részét. A kommunista hatalomátvételt követôen,
1948-49 fordulóján szinte a semmibôl kellett újjáteremteni a hazai ha-
dianyaggyártó ipart. 1948–49-ben megkezdôdött a meglévô hadiüze-
mek rekonstrukciója, 1950-tôl pedig tucatnyi új fegyver- és lôszergyár
épült Magyarország északi és keleti régiójában. Az 1952-tôl középgépi-
parnak nevezett ágazat ontotta a fegyvert és a hadfelszerelést, majd
1953 júliusától nemcsak a 230 ezer fôs hadsereg leépítését, hanem a
túlméretezett hadiipar polgári termelésre való átállítását is végre kellett
hajtani. 1961-62-ben a középgépipart végérvényesen a civil gazdaság-
ba integrálták, és ekkortól kettôs profilú vállalatok biztosították a Magyar
Néphadsereg és a szövetséges haderôk haditechnikával való ellátását. A
könyv egyszerre lehet érdekes az ipar-, a gazdaság- és a hadtörténet
iránt érdeklôdôknek: felvázolja az 1945 és 1980 közötti haderôfejlesztés
fô vonalait, ismerteti a hadiipar szervezeti átalakulásait, és részletesen
bemutatja, miként lett az alapvetôen fegyver- és lôszergyártó középgép-
iparból a számítás- és híradástechnikában, valamint a mûszergyártásban
jeleskedô, döntôen exportra termelô korszerû iparág.

ARGUMENTUM KÖNYVKIADÓ 1085 Budapest, Mária u. 46.
Telefon: (+36-1) 485-1040, Fax: (+36-1) 485-1041
info@argumentum.net www.argumentum.net
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A szerzô ajánlja
VELENCE ÚTVESZTÔI
Mire jó egy újabb Velence-könyv?
Miben tud mást, érdekesebbet,
egyedit nyújtani a piacon lévô úti-
könyvekhez, mûvészeti munkák-
hoz, albumokhoz képest?

Elôször is talán személyességé-
ben. Kíváncsi utazóként, olasz
szakos egyetemistaként
a 90-es évek elején

kezdtem fölfedezni ezt a várost, hogy azután késôbb szen-
vedélyes Velence-rajongóvá, még inkább „Velence-függô-
vé” váljak. Az eltelt húsz év alaposan átrajzolta, megváltoz-
tatta a világ és Európa arcát – Velence egyediségét épp vál-
tozatlansága adja, az idôjárás szeszélyein kívül más nem
nagyon tudja alakítani a kora középkortól a tizennyolcadik
századig rögzült vonásait. Amitôl mégis mindig más és
más, újabb aspektusokat, hangulatokat, színeket találunk
benne, az nagyban függ a „felfedezô”, az utazó személyé-
tôl; a Velence útvesztôi saját bolyongásaim, „város-találko-
zóim” lenyomata. Képzeletbeli utazásra, hét hosszabb-rö-
videbb sétára invitálom az olvasót, hogy járja be velem a vi-
lág egyik legismertebb városának zegzugait, s tapasztaljuk
meg együtt, hogy a rátekintés örömében mindig lehet va-
lami újat, izgalmasat, mást mutatni. Fedezzük fel együtt
ennek az élô, lélegzô múzeumnak számtalan titkát (marad
még bôven), csodálkozzunk rá az ismertebb részletekre ki-

csit másképp, hallgassunk anekdotákat, kóstoljunk finom ízeket, ne-
vessünk együtt a turistalét szokásos buktatóin, hogy azután legköze-
lebb már némi bölcsességgel felvértezve kerülhessük ki ôket.

Arra szeretném csábítani az olvasót, járja be velem az „én Velencé-
met”, ugyanakkor olyan rendhagyó kalauzt szeretnék a kezébe adni,
amely arányosan képes vegyíteni a hasznos információkat az egyedi-
séggel; az épületek, városrészek történetét személyes gondolatokkal
és reflexiókkal; tényeket emlékekkel és álmodozással. Szeretném, ha
az olvasó velem együtt érezné bôrén a velencei esô, a hajóépítô mû-
helyek, a sülô fánk, a napfénytôl átmelegedett víz illatát, érezné talpa
alatt a havat, vagy a Campanile tornyában fújó szelet. Ez a könyv le-

írásaival, gondolataival, színes illusztrációi-
val együtt tapasztalataim, élményeim rög-
zült valósága – ennek örömöt, a felfedezés
és visszatérés izgalmát szeretném megosz-
tani az olvasóval. Legyenek útitársaim!     

Sediánszky Nóra

Sediánszky Nóra: VELENCE ÚTVESZTÔI

Saxum Kiadó, 288 oldal, 2980 Ft

A világi gondok elôl
a jelen pillanatba

Az Amerikában élô, megvilágoso-
dott spirituális tanító, Samvara,
már többször járt hazánkban,
ilyenkor szívesen ad tanítást tanít-
ványai és a spiritualitásra nyitott
érdeklôdôk számára. A Mester
megteremtette magában az
egyensúlyt a földi dolgok és a spi-
ritualitás között. Saját tapasztalata
alapján utat mutat azoknak, akik
szeretnék megtalálni ezt az egyen-
súlyt és harmóniát az életükben.
Tanítása tiszta, mindenki számára
könnyen érthetô. Ezen kívül van
valami szavakkal el nem mondha-
tó varázsa, ami magával ragadja az
embert. Erô és szeretet árad belôle. 

Ez az erô és szeretet nyilvánul meg abban a könyvben
is, amelynek – fél év alatt elfogyott – elsô kiadása utáni, kibôvített újabb
kiadása a napokban jelenik meg a könyvesboltokban. Bepillantás a
megvilágosodásba címmel. A könyv alcíme: „Az erô és a szív útja”. 

Samvara tanítványai a Mester tanításaiból gyûjtöttek össze egy
csokorra való idézetet, ami gyönyörû képekkel illusztrálva kerül
az olvasók kezébe. Ez a különleges könyv kulcsot ad az olvasó-
nak ahhoz, hogy megtalálja a boldogságot a mindennapi élet-
ben, itt és most.

A könyv egyik olvasója így lelkesedik a
könyvért: „A legtöbb idézetes könyvecs-
két arra szánják, hogy az ember idôn-
ként leüljön és elolvasson egy-egy idéze-
tet.  Amikor elôször kezembe vettem ezt
a könyvet, leültem, és elejétôl a végéig
elolvastam.  Többször meg akartam áll-
ni, hogy majd késôbb folytatom, de va-
lami mindig továbblendített, és végül
egy szuszra elolvastam.  A képek és az
idézetek összhangja valami különösen
letisztult, nyugodt, ugyanakkor erôteljes
hangulatba hozott.

Amikor elkezdtem olvasni, viharos esô
volt odakinn, úgy tûnt, az egész nap ilyen
lesz, nem is jósoltak mást. Miközben olvas-
tam, elállt az esô.  Aztán elült a szél.  Vala-
hogy azt éreztem, hogy minden egyre fé-
nyesebb.  Végül egyszer csak a felhôk kö-

zül kikukucskált a nap.  Mintha a természet
tükrözte volna belsô gondolataimat, és maga

is elcsendesült és letisztult volna egy kis idôre...
Ez a belsô fény azóta is megmaradt. Kaptam

valami olyan belsô erôt, ami azt mondja: biztonságban vagy. A sa-
ját biztonságomban vagyok, és ez nagyon jó érzés.”

BEPILLANTÁS A MEGVILÁGOSODÁSBA

Felébredt Tudat Kiadó

ISBN: 9789630887687, 224 oldal, 3900 Ft 

www.felebredttudat.hu, www.bepillantasamegvilagosodasba.hu



Behelyettesített jellemek és sztorik
„Hol volt, hol nem volt, volt egyszer két kiskutya. Az egyi-
ket Orókának hívták, a másikat pedig Kitókának /…/ Oróka
volt a nagyobb, ô volt Kitóka bátyja. Nagyon szerették egy-
mást, és éjjel-nappal együtt voltak. /…/ Oróka mindig taní-
totta Kitókát, és nagyon vigyázott rá. /…/ Megtanította
mindenre. Arra is, hogy nem minden az, aminek látszik. /…/
Arra, hogy az emberek nem mind jók, és ennek mi lehet az
oka. Végül megtanította arra is, hogyan kerülje el a boldog
kutyaéletet fenyegetô hét fô veszélyt. A Roland Kiadó nem
kevesebbre vállalkozott, mint hogy egységes, mai hangvé-
telû (kutya)történetek segítségével megismertesse a katoli-
kus egyház tanításának egyik fejezetével a gyerekeket. A kevélység, a
fösvénység, az élvetegség (vagy bujaság), az irigység, a falánkság (vagy
torkosság), a harag és a lustaság (másképpen mondva, a jóra való rest-
ség) önmagukban talán nem mindig nagy bûnök – olvashatjuk a Wiki-
pédián –, de sok súlyos bûnnek forrásává, „fejévé” lehetnek. A fôbûnök
önmagukban bocsánatos kisebb bûnök, igazán nagy bûnnek a Tízpa-
rancsolat elleni vétés számít. De a fôbûnök ellen azért kell harcolni, mert
ezek hajlamosítanak a tízparancsolatban jelölt bûnök elkövetésére.

Muzsai István szövegeinek és színes rajzainak tanítása, tanulsága szük-
ségszerûen nem esik messze a gyermeki gondolkodástól, érzelemvilág-
tól, felfogóképességtôl. Csak megfelelô eszközök kellenek a megjelení-
tésükhöz. A szerzô, könyve a bizonyíték rá, megtalálta azt a módszert,
amelynek segítségével a témát átélhetô közelségbe viheti a gyerekek-
hez. A Kevélység egy 7 kötetbôl álló sorozat elsô darabja, amely öt ku-
tyatörténetet tartalmaz. A borító megadja az elsô témát, és ott olvasha-
tó egy szlogen, amibôl a Holnapkutyák ered: A ma kiskutyái a jövô
nagykutyái! Ha a szerzô, a kiadó célja ennyire nyilvánvalóan a tanítás,

akkor ezek a történetek
szükségszerûen tanmesék.
Példaképpen: a Drágáim cí-
mû elsô mesében a testvér-
pár egyik téli kalandja során
két gôgös, nagyképû usz-
kárlánnyal találkozik, akik-
nek a felszerelése jóval drá-
gább, mint Orókáé és Kitó-
káé. Persze síeléskor nem
ez, hanem a tudás, a gya-
korlottság és az ügyesség
számít. A kis olvasók jól te-

szik, ha egy életre megjegyzik Oróka szavainak mély jelentését (és nem
kioktatásnak veszik): „Látjátok, lányok, nem számít, mennyit ér a ruha
vagy a sportfelszerelés. Nem a pénz számít, hanem a szeretet. Az a lé-
nyeg, hogy figyeljünk egymásra, és segítsünk egymásnak, fôleg ha baj
van!” A kevélység szinonimája többek között a hiúság, beképzeltség,
önteltség. Ezek a fogalmak bukkannak fel a többi írásban. Az elbizako-
dottság bûnébe még Kitóka is beleesik. A kötet fôszereplôi egyszerû, de
vagány vadászkutya-pásztorkutya keverékek, nem elkényeztetett,
szemtelen, flancos, pedigrés, fajtatiszta dobermannok, rottweilerek...
Talán ez is fontos szempontja volt az alkotónak.

A modern illusztrációk ugyanúgy emberarcú kutyavilágot ábrázolnak,
gazdag szín- és formavilággal, mint maguk az (antropoform) szövegek.
Ezek az állati kalandok tehát akár emberekéi is lehetnének. Várjuk a
folytatást.

Cs. A.
Muzsai István: HOLNAPKUTYÁK – KEVÉLYSÉG

Roland Kiadó, 32 oldal, 1990 Ft
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Zeke Gyula: VOLT EGY FEKETÉM

A budapesti eszpresszók története

Szenvedélyesen érdekel a kávés nyilvánosság külön-
féle korszakainak egyszerisége és megismételhetet-

lensége. Ez ad keretet és korlátokat a kávéivás metafizikájának és eroti-
kájának, afféle elôrehozott, kulturális halálélmény, amely élni és végképp
meghalni egyként segít. Fegyelmezett izgalommal kívánok beszélgetni
ezekrôl a kérdésekrôl a könyvemben forrásaim jórészt már nem élô (ne-
ves és névtelen) szerzôivel éppúgy, mint az olvasóimmal, s miközben elé-
bük tárom eredményeimet és gondolataimat, tudom, hogy a dialógus so-
rán sok mindent kapok is majd tôlük. (Részlet a szerzô elôszavából)
B/5, kartonált füllel, 332 oldal, kb. 130 fekete-fehér kép, 8 oldal színes

melléklet, ISBN 978-963-506-935-4, 3400 Ft

Bódiné Beliznai Kinga: A BÍBOR MÉLTÓSÁG, A SÁRGA ÁRULÁS

Szimbólumok és rituálék a jogtörténetben

A szimbólumok és rituálék egy része folyamatosan változik, alkal-
mazkodik az egymást követô korok igényeihez, az emberek életmód-
jához, a társadalmi, politikai berendezkedéshez, a jogintézmények-
hez. De vannak olyanok is, amelyek megôrzik szimbolikus erejüket: a
vörös színrôl a szerelem jut eszünkbe, a kutyához a hûséget társítjuk,
az igazságszolgáltatás ismertetô jegyeként Justitiára gondolunk, ki-
rályra, ha koronát vagy jogart látunk, ma is kézfogással pecsételjük

meg a szerzôdéskötést. Ez azt is jelzi, hogy a
szimbólumokat és a rituálékat sem a minden-
napi életbôl, sem a jogéletbôl nem szorította
ki teljesen az írásbeliség elterjedése.

Kötetünk a jogi szimbólumok és rituálék
történetét, bonyolult rendszerét járja körül a
szakszerûséget az olvasmányossággal páro-
sítva, képekkel gazdagon illusztrálva.
B/5, papírtábla, 316 oldal, kb. 80 színes és fekete-

fehér kép, ISBN 978-963-506-934-7, 3800 Ft

Buda Attila: MACSKATÉKA

Tudományosan a macskafélékrôl

E kötet sajtó alá rendezôjének életét kis-
gyermekkorától kezdve különféle állatok
tették színessé, vonzalma az állatokhoz
azóta is töretlen. Tehát nem véletlen,
hogy évtizedek óta gyûjti az állatokra,
különösen a macskafélékre vonatkozó
tudományos és irodalmi emlékeket. 

A kötet ezekbôl kínál válogatást, amelyben a vidám és extrém tör-
ténetek kitûnôen megférnek a korabeli tudományossággal. A
könyv így a macskaféléket kedvelôk népes tábora mellett a tudo-
mánytörténet iránt érdeklôdôknek is sok kuriózumot elevenít fel
számos illusztrációval.

Buda Attila egyetért Ottlik Gézával, aki szerint „az egyetlen valódi
okunk a derûlátásra: a macska... A szépsége abszolút imádatával –
a szabadsága, függetlensége teljes tiszteletben tartásával. Ha ez si-
került, az emberiség nem lehet egészen elveszve.”
BN/12, 208 oldal, gazdagon illusztrált, ISBN 978-963-506-925-5, 3200 Ft
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Újabb hasonmással gazdagodott a magyar
könyvkultúra. A teljes magyar nyelvû pro-
testáns bibliafordítás Károlyi Gáspártól
1590-ben jelent meg Vizsolyban, a katoli-
kus magyar Bibliát pedig a jezsuita Káldi
Györgynek (1573–1634) köszönhetjük
(1626). Ô Pázmány Péter biztatására kez-
dett a fordításhoz, s a bécsi udvar és Beth-
len Gábor támogatását egyaránt élvezte. A
Vizsolyi Biblia elemi hatással volt a magyar
kultúra egészére, s napjainkig száznál több
kiadást ért meg. 1981-ben és 1990-ben is
fakszimile kiadása jelent meg, sôt e fordítás
változataképpen, Tótfalusi Kis Miklós által
Hollandiában kiadott Aranyas Bibliának
(1685) is készült hasonmás kiadása (1989).

Káldi György munkájának jelentôsége sem
lebecsülendô: némi nyelvi revízióval a kato-

likus egyháznak ez volt 1971-ig (közel 350
éven át) a hivatalos magyar bibliafordítása.
Becses nyelvemlék mivoltát a nyelvújító Ka-
zinczy Ferenctôl kezdôdôen hangsúlyozzák.
Népkönyvvé azonban nem vált, s elsô ki-
adásából is több példány maradt fenn, mint
protestáns versenytársának.

Az elôször Bécsben megjelentetett mû ha-
sonmás kiadására a Tinta Könyvkiadó és a
Pytheas Könyvmanufaktúra vállalkozott. A
már digitalizálással végrehajtott nyomtatást
követôen a könyvkötészeti munkálatok ma-
nuálisan történtek, a példányok egész- és

félbôr kötésben jelentek meg, az eredetit
másoló téglavörös élmetszéssel.

A fôszöveget 16 lap lajstrom, azaz kon-
kordancia (index) követi, majd Káldi 44 la-
pos „oktató intése”, ami nem más, mint
bibliafordítási kísérleteink elsô filológiai át-
tekintése, különös tekintettel a Vizsolyi Bib-
lia vélt és valós hibáira. Káldi saját fordításá-
nak és egyben szerkesztésének is merôben
eltérô és megfellebbezhetetlenül helyes vol-
tát hangsúlyozta, többek között annak ki-
fejtésével, hogy „Károlyi sokat ellopott
(értsd: elhagyott) a Bibliából”. Káldi rámu-
tatott, hogy Károlyi feleslegesen húzott ki
és toldott be részeket az eredetihez képest
a magyar változatba, amit pedig lefordított,
az csapnivaló. 

Káldi fordításának alcíme: „az egész ke-
resztyénségben bevött régi deák bötükbôl”,
ami külön kommentárt érdemel. A 18. szá-
zadtól felekezetenként megosztva használt,
protestánsoknál szokásos keresztyén és ka-
tolikusoknál szokásos keresztény változatok
közül a katolikus, sôt jezsuita Káldinál még
az eredetibb keresztyén változat szerepelt. 

A biblikus nyelvi ízt és az igényesen ki-
adott szép könyvet keresô olvasó a Káldi
Bibliában nem fog csalódni.

K. S. A.

Káldi György

SZENT BIBLIA AZ EGÉSZ

KERESZTYÉNSÉGBEN BEVÖTT RÉGI

DEÁK BÖTÜKBÔL

Tinta Könyvkiadó-Pytheas Könyvmanufaktúra

1176 + 62 oldal, 38 000 Ft

bibliofília
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könyvszemle

Könyv a Tiltás aranyfokozatáról
Horváth Gita új, azértis címû könyve nem folytatása több mint negy-
ven éve (1973-ban) megjelent Azértse címû kötetének, bár maga a
szerzô annak nevezi a kiadvány hátsó borítóján. Azzal viszont csak
egyetérteni lehet, ami Almási Miklós kézírásával áll ugyanott, ilyen
egyszerûen: „Ez egy jó könyv!” Sôt, akár még sikerkönyv is lehet
belôle, teszem hozzá, annak ellenére, hogy a borító kicsit egyszerû

ahhoz, hogy rögtön ma-
gára vonja a boltban bön-
gészô, vásárolni vágyó ér-
deklôdô figyelmét.

De már nagyobb esélyt
ad a bestsellerré váláshoz
a két fülszöveg. Az, hogy
ki ismeri a szerzô nevét,
ismeri fel mai fotójáról,
korábbi arcképeirôl – és
ilyenek sokan vannak.
Igaz, nem a fiatalabb ko-
rosztályból valók, bár ép-
pen nekik szolgál sok-sok
tanulsággal. A Magvetô-
nél annak idején napvilá-
got látott kisregénye
szükségszerûen a fiatalok
körében aratott sikert. És

kapott kemény kritikát „szakmabeliektôl.” De ennek a történetét
is elmeséli nekünk Horváth Gita. Egyáltalában sok mindenrôl szól
ebben az elsô megközelítésben: érdekes, nehezen meghatározha-
tó mûfajú könyvében. Részben családregény szöveg- és fotódoku-
mentumokkal, azután: izgalmas önéletrajz, vagy „csak” önkritiku-
san, önironikusan számot vetô memoár? Talán mindegy is (lásd
fentebb A. M. „besorolását.) Sokszínû, változatos kordokumentum
is egyben, hiszen emlékei vannak a második világháborúról. Sem-
mi ellentmondás: szép emlékei – tudniillik kisgyerekemlékei. Az
idôrendben haladó önvallomás fejezetei közé nem egy, rövid terje-
delmû, teljes mûvet vagy egy-két oldalnyi részletet (novellát, tárcát
stb.) is beillesztett a szerzô, aki írt két nagysikerû gyerekkönyvet is,
aki dolgozott a rádióban, a televízióban, volt munkatársa lapoknak,
a kultúra egyéb területén is jobbnál-jobb ötletekkel állt elô. (Hogy
mi lett ezekkel? Az erre kapott választól is roppant olvasmányos ez
az írás!) De dolgozott benzinkutasként is, a mûvészet más terén is
tehetséges H. G., akinek persze az írás volt a legfontosabb.

Mit emeljek ki még ebbôl a színes, eleven, elgondolkodtató, szó-
kimondó könyvbôl? Hogy H. G. találta ki Pityke ôrmestert? Vagy
hogy róla mintázta Kertész Ákos (a harmadik férj!) Makra címû re-
gényének Valiját? Hogy az ember szívesen nyomoz monogramok
után, és egykori pletykalapok témáját kapja magától a nôi „fôsze-
replôtôl”? Hogy „örökre” számûzte az Irodalomból két nagy kiadó?

Végezetül: a borítón a kötet címének árnyéka az egykori, mag-
vetôs könyv címe (azértis – azértse) mégis, végsô soron valami-
féle összefüggésre utal, arra ugyanis, hogy ennek a kötetnek a
valós elemei váltak abban szépirodalommá, bizonyos tények fik-
cióvá. Az Azértse ma már könyvtárak féltett kincse: csak helyben
olvasható (fôvárosi adat). Az azértis nemrég indult el a maga kü-
lön, különös útján. 

Cs. A.
Horváth Gita: AZÉRTIS

K. u. K. Kiadó, 287 oldal, 2900 Ft

Fesztiváltudomány
Mondogatják egy ideje, „fesztiválország”
lettünk. Néhány éve egymást érik a nyári
zenei dzsemborik, amelyek látogatottsága
nemhogy megoszlana vagy csökkenne, de
töretlenül növekszik. Igaz, ebben benne
vannak a külföldi vendégek is, ha nem is
látható át pontosan, milyen arányban.
Vagy mégis van róla valamilyen képünk?
Egyáltalán kik és miért járnak fesztiváloz-
ni? Mennyi pénzt tudunk erre a szórakozásra fordítani? No és a szer-
vezôk mennyibôl jönnek ki? Miért rajong a fiatal korosztály az
együttlétnek ezért a formájáért? 

Szabó János Zoltán ráérezve az új társadalmi jelenség súlyára egy
merôben új tudományos területnek szerzett létjogosultságot köteté-
vel: a fesztiválkutatásnak. Mielôtt részletesen elmélyedne a fesztivá-
lok társadalmi funkcióinak értelmezésében, a mérések módszertaná-
ban, a nemzetközi összehasonlító kutatásban, a szerzô egy kis kultúr-
történeti összefoglalóval is szolgál olvasóinak: honnan erednek az
ünnepek, hogyan alakultak ki az ókori és középkori közösségi cere-
móniák mai utódai. És bár nehéz elképzelni, hogy kedvenc zeneka-
runk nagyszínpados fellépése a Dionüsziák talaján sarjadt, A fesztivál-
jelenség címû könyvbôl meg fogjuk érteni a történeti folytonosságot.
A szerzô nem csak a fesztivál fogalmát, tipológiáját, mûködését tisz-
tázza nagy alapossággal, de közli számos kérdôíves felmérés eredmé-
nyét is. Merôben újszerû, jelentôs tudományos apparátust mozgató
mû A fesztiváljelenség – nem fesztivál idejére való olvasmány.

Szabó János Zoltán: A FESZTIVÁLJELENSÉG

Typotex Kiadó, 283 oldal, 3500 Ft

Kuriózumok a levegôbôl
Háy György, maga is volt pilóta, igazi „kortalan”
könyvvel lepte meg a technikatörténeti érdekes-
ségeket kedvelôket: a Formabontó repülôgépek-
ben az érdeklôdô gyerektôl a mûszaki ismeretek-
kel felvértezett veteránig biztos, hogy mindenki
megtalálja a maga örömét. A repülés történeté-
nek különleges állomásait, mellékvágányait, bi-
zarr ötleteit, kényszer szülte próbálkozásait be-
mutató kötet ugyanis nem egyszerû repüléstörténeti válogatás: képes
történelemkönyv, kalandozás az idôben, utazás az emberi találékony-
ság olykor zseniális, olykor megmosolyognivaló állomásai között. A mû-
szaki sikerek néha üzleti csôdöt hoztak, és volt, hogy fordítva: ami kez-
detben prosperáló találmánynak látszott, végül a fizika törvényeivel nem
bírt. Léghajóról indítható vadászgép, szárnyuknál fogva „összenôtt” szi-
ámi iker géptestek, vízirepülôgép, gigászi légi „bálna”, szárnyakkal ellá-
tott bomba, egyszer használatos gépek, és még sorolhatnánk a néhány
felszállást megért, vagy örökre földi maradásra kárhoztatott, rosszabb
esetben egyetlen levegôbeli próbálkozást megért különös nagymadara-
kat. Sajátosságuk, hogy szinte valamennyi típus kifejlesztésének hátte-
rében katonai-hadászati célok álltak. A háború páratlan leleményesség-
re sarkallta az embert, s egy-egy gépcsoda, ha legalább részben meg-
valósult, vagy alapja tudott lenni késôbbi fejlesztésnek, csatákat dönthe-
tett el. Szép tanulsága e látványos, gazdag képanyaggal csábító kötet-
nek, hogy a legnagyszerûbb találmányokhoz is sok-sok próbálkozáson,
sok-sok tévedésen át vezet az út. 

L. E.
Háy György: FORMABONTÓ REPÜLÔGÉPEK

Typotex Kiadó, 244 oldal, 4200 Ft
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Különös költôk, s végletesen különféle a köl-
tészetük. Ámulva, de elismeréssel és megér-
téssel olvasnák egymás könyvét: ennyire más-
képp is lehet verset írni? Scherterrôl, az íróról,
újságíróról, színházi emberrôl barátai sem sej-
tették sokáig: a líra is megkísértette. Horváth-
ról (magyartanár, sakkoktató a magánéletben)
ismerôi tudják: poéta. Élôbeszéde is sistereg a
sor- és rímötletektôl. Egymást-olvasásuknak
szomorú akadálya, hogy Scherter Judit
(1945–2013) elsô verseskötete bizonyára az
utolsó is: az Utazás Hiába posztumusz kiad-
ványként nemrég látott napvilágot a Magvetô-
nél. Horváth Ferenc (1948) a Kairosz gondozta,
2000 és 2013 közötti versválogatása (Egy ga-
loppfutam konzerválása) esztendeje a
könyvesboltokban van; ez csupán a har-
madik jelentkezése (gyermekvers-világán
kívül). Helyezzük egymás mellé az Idô
tartalmas, megállíthatatlan és elfogadott
lepergésének minimalista tanúsító-meg-
emlékezô kötetét, a mikro-rapszódiákat
(a szerzô festményével ékített borító, álta-
lában a tipográfia sajnos jobbára elfedi: az
Utazás Hiába második szava nagybetûvel
kezdôdik) és az Idô éppen-telésének arc-
haizáló-halandzsás-modern nyelvi pompá-
ba és grammatikai humorba öltöztetett
elégikusságát, az Egy galoppfutam kon-
zerválását, mely a múltból sûríti a jövôt.

Scherter finom, illékony, mégis markáns
emberi énjét Forgách András portréja se-
gít felidézni, a kötet az eredeti alkotói
szándékot alig csiszoló véglegesítésérôl Tóth Krisztina meleg hangú
utószava tájékoztat. A szinte mindig rímtelen versek kisebb-na-
gyobb, tömbszerû képükkel, vibráló-fegyelmezetten váltogatott
hosszabb-rövidebb soraikkal vers voltuk mellett epikus, narratív jel-
legüket is elárulják. Akárha itt-ott összefüggô rövidtörténetek szám-
vetését lapoznánk. Ám (a helyenként érzôdô költôi gyakorlatlanság,
néhány szöveg-üresjárat ellenére) ne a költészeten kívül keressük a
könyv helyét. Ihletôit nem a nagy mesterekben ismerhetjük fel (bár
Pilinszky és Szálkák típusú versei mintha elôtünedeznének bátorítás-
ként). Erôteljesebb a virtuális drámabeszéd, a (belsô) monológ, „én”
és „te” olyasfajta nyelvi egy-léte, együttléte, amely fôleg az abszurd
táján és utóidejében érvényesülô stílus- és gondolatáramokra, vízi-
ókra emlékeztet. „Három gyík az ágyon, / a bronz, / a réz és a zöld-
szemû. / Mozdulatlan fémek, / ugrásra készek. / Álmomat / nekik /
mesélem” – szól a Reggel nyárutón.

Az orosz és anglo-amerikai kulturális és élményfoszlányokból bô-
ségesen táplálkozó kötet uralkodó szava, sôt szemlélete: a talán. Ta-
lán a nyitó vers címe: tíznél többször indítja a szekvenciákat a felté-
telesség, a kétség. S késôbb is mily sok talán-elôfordulás! (Egy mély-
tengeri búvár; Az a nô stb.; s az egyáltalán textusai: Utazás Hiába;
Thanatosz kertje – e baljós címû záró versben talán és egyáltalán
együtt.) Egy teljes élet alig-rezignált, megköszönô-újraélô, az egyes

embert szerelmekbe, kapcsolatokba és közössé-
gekbe visszahelyezô, visszaálmodó, a vagy-vagy ér-
zéki-tárgyias-eseményes, összességében azonban
szikár-szikrázón intellektuális közelítése Scherter lí-
rája. A versek látszólagos „egyformaságában”
komprimálódó, végül is egy nagyon halvány mo-
soly jegyében visszapillantó líra.

Horváthtól a Látl a „modellvers”. Így kezdôdik a ti-
zenhat sor: „roh ma a vilroh ma mind / egy ma már
a bent a kint / futsz te fut ô én is fut / rep az id és
iszk az út”. Poézis helyett csonkoltság, poez (ahogy
a mester, Tandori mondja). E nyelvi állapot igyekszik
„szabályszerûen” el- és visszarendezôdni, ami csöp-
pet sem megnyugtató (azért sem, mert néhány vers
túl tetszetôs, geghalmozó). Érvényét vesztette a ha-
gyományos lírabeszéd? Csináljunk akkor még ha-
gyományosabbat, amely már ki is veszett, mint ha-

gyomány. A költô, választott nevén Képzelmész, még szótá-
rat is mellékel Csokonaiék kortársává visszahúzódó, parodi-
ko-komoly, nyelvújító (tehát ma nyelvújítatlan) darabjai mel-
lé. Horváthnál így fest a manapság oly kedvelt haiku tizenhét
szótagja: „Pillangó gömbék: / zsinár ez a pazarfény / tömke-
legünkre” (Két haiku II.). Az olvasásmunka része a szótárazó
megfejtésmunka. Merô Blogdogság, valóban!

Még messzibb hagyományba visz a biblikum versbeli új-
jáélése, és a nagy (azóta teljességében elkészült) vállalko-
zás felemelô részlete: a Jób könyvébôl (ragyogó felezô ti-
zenkettesekben magyarítva). E sokféle szólam ellenére a
„középút” a szkepszis: „Szívünk készül az ünnepre: / ki-
kent-kifent két pitvara / kellôképpen adventi – / s kamrá-
ink zugaiban / meghúzódó álságunkat / karácsonyra át-
menti” (Advent idején).

Citálhatnánk még a nem kevés adventi, karácsonyi, szil-
veszteri és újévi versbôl, rímkavalkádból – de ha már oly különbözô e
két színvonalas verskönyv, miért ne akadna meg a szemünk egy vélet-
len „sorpáron”. Scherternél: „Jó lenne / már / a vécécsészét / lágyan át-
ölelve / felöklendezni / ezt a / szerelmet…” (Nausea). Horváthnál az
Episztolka Tandori Dezsônek „sakkverse”: „S jó lenne pár tanácskozási
játszma! / Jönnének ám neked segíteni: / Szpéró, mondjuk, a bal vállad-
ra szállna, / s jobbról dörmögné tippjeit Dömi”. Kérlelhetetlen, szinte
brutális elhárítás – és anekdotikussá játékosított meghívás. Pedig (ha a
teljes köteteket nézzük) mindkettô az ellenkezôjét is magában hordja.

Jó lenne már… Jó lenne pár… Nagyot nem tévedhetünk, ha azt
gondoljuk: olvasmányaink 2015-ben is e két szárnycsapással
szállanak majd.

Tarján Tamás

Scherter Judit: UTAZÁS HIÁBA

Magvetô, 99 oldal, kötve 2290 Ft

Horváth Ferenc: EGY GALOPPFUTAM KONZERVÁLÁSA

Kairosz, 158 oldal, fûzve 2400 Ft

irodalom

Jó volna már, jó volna pár
Scherter Judit és Horváth Ferenc verseskötetérôl
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