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„Nem íróként, hanem anyukaként
írtam mesekönyvet”
Farkasházi Réka családi albuma gyerekeknek
és szülôknek

Régóta keresi saját hangját a most meseíróként is bemutatkozó Farkasházi Réka. Elôbb színészként dolgozott, majd a
széplelkû szappanoperasztár köntösébôl kibújva a Tintanyúl
zenekar énekeseként hódította meg az óvodások és kisiskolások szívét. Ösztönös érzéke van a gyerekekhez; küldetésének tartja, hogy a jövô nemzedék nap mint nap jól megírt
kortárs szövegeket és igényes dallamokat hallgathasson. Törekvése elismerése volt a Tintanyúl zenekarral elnyert két Fonogram-díj. Küzdelmes utat bejárva, belsô indíttatásból ért el
a prózaíráshoz, s szívvel-lélekkel alkotta meg Életmesék címû,
elsô mesekönyvét.
– Mi volt elôbb az életében? A vers vagy a zene? Az elôadás vagy az
írás? Elsô gyermeke születése után nem sokkal jelent meg az elsô
gyereklemeze, Kukorelly Endre megzenésített verseivel.
– Édesapám vérbeli népmûvelô, gyermekkoromban Cegléden az
összes ünnepi gyermekmûsornak ô volt a fôszervezôje. Akkor jött
divatba a megzenésített vers, feltûnt a Kaláka, a Sebô, Cseh Tamás,
de édesapám maga is szívesen zenésített meg verseket. Kiskoromtól
fogva rendszeresen felléptem különbözô rendezvényeken, szavaltam és énekeltem, az irodalom bûvöletében éltem. Zenei általánosba jártam, 11 évig zongoráztam, majd a gimnáziumi kórussal bejártam a világot. A zene és a vers tehát mindig jelen volt az életemben.
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Másfelôl nagyon szeretem a gyerekeket és ôk is szeretnek engem –
ezért lettem drámapedagógus és ezért alapítottuk meg a Tintanyúl
zenekart gyerekeknek.
– Ránézésre is feltûnô, mennyire egymásra talált kép, szöveg és dal
az Életmesék címû családi albumban. Szimonidesz Hajnalka illusztrátorral már korábbi kötetben is együttmûködtek.
– 2017-ben az Igazi karácsony címû mesekönyv megjelenésénél már
volt dolgunk egymással. A meséket akkor még nem én írtam, hanem
Boldizsár Ildikó, én a Tintanyúl zenekarral a könyvhöz kapcsolódó
CD-t készítettem el. Most, amikor vettem a bátorságot, hogy magam
meséljem el a saját történeteimet, egyértelmû volt számomra, hogy
Hajnalkát kérjem fel illusztrátornak. Olyan érzékenységgel nyúl a témákhoz, olyan finom lelke van, amilyenre én is vágyom – ebben hasonlítunk egymásra. Nem véletlen, hogy neki mutattam meg elôször
a készülô meséket. Mert nagyon izgultam, és szemérmesen rejtegettem ôket, még a férjemnek, Sárközy Bencének sem adtam oda elolvasásra – aki erôsen szakmabeli, a Libri Kiadói Csoport egyik társtulajdonosa. Hajnalka pedig örült, hogy efféle szövegekkel dolgozhat,
amelyekben a hétköznapi, olykor szívfacsaró jelenetek mellett humor
is akad. Amikor elôször megláttam a mesékhez készülô rajzokat, az
életre kelt mesealakokat – szó szerint elsírtam magam. Noha semmit
nem beszéltünk meg elôre, egyes figurák annyira egyeztek az elképzeléseimmel, mintha az én fejembôl pattantak volna ki!

|címlap|
– Mi motiválta abban, hogy a CD formájában megjelenô zenei anyagon kívül a meséket is Ön „adja elô", vagyis írja meg?
– Voltak történetek a fejemben, miközben gyülekeztek a családról
szóló dalok a CD-hez. Többször egyeztettem egy neves meseíróval,
de valahogy nem tudtam neki átadni, hogy mirôl és hogyan szóljanak a mesék. Majd egy reggel arra ébredtem, hogy nekem kellene
ezeket a meséket megírnom. Megkönnyebbültem és meg is ijedtem, mert nem voltam biztos benne, hogy meg tudom csinálni. Minden mesét egy-egy dal inspirált, de szándékosan nem a dalokat
akartam elmagyarázni a mesékben. A dalok között akad megzenésített vers, de zömük a zenekar saját szerzeménye.
– Említette, mennyire izgult azon, hogyan fogadják majd az olvasók a
debütáló meseírót, jóllehet több száz elôadáson van már túl a Tintanyúl Zenekarral, amellyel saját szövegeket és megzenésített verseket
adnak elô.
– Régóta éreztem magamban a képességet arra, hogy mesét írjak,
csak a bátorság hiányzott. Egyrészt nem akartam kényelmetlen helyzetbe hozni a férjemet, aki a mai magyar irodalom legnagyobbjaival
dolgozik együtt, másrészt igen magasra tettem magam számára is a
mércét. Azt szoktam mondani, hogy nem íróként írtam ezt a könyvet, hanem anyukaként. Így talán még jobban meg tudom szólítani
azokat a szülôket, akik szeretnének mesélni a gyerekeiknek, de valamiért nem tudnak. Nemcsak a felolvasásra gondolok persze, hanem
az igazi én-mesékre, amiket a gyerekek annyira szeretnek, és amire
szükségük is van. Szakmailag nagy segítségemre volt az apósom, aki
gyermekpszichológus, és olyan kényes témákban is tudott tanácsot
adni, mint a válás vagy az örökbefogadás megjelenítése. Szerettem
volna ugyanis olyannak láttatni a világot, amilyen, anélkül, hogy túlságosan felzaklatnám vele az érintetteket. Azt is el akartam kerülni,
hogy egy idilli, nem létezô álomvilágot ábrázoljak. Ezzel csak azt értem volna el, hogy a mesét olvasó szülô és kisgyerek egyaránt frusztrálódik. Másrészt szerettem volna beszélgetésre inspirálni a gyerekeket és a szülôket, hogy bizonyos témákat otthon tovább gondoljanak. Az utolsó mesét például úgy írtam meg, hogy könnyen folytatható legyen, és ehhez született meg dalban egy gyönyörû Altató.
– Ezek az én-mesék hétköznapi élethelyzeteket dolgoznak fel, magyaráznak meg, beszélnek ki, fontos témákat érintve, ám mindenféle didaktikusság nélkül.
– Véleményem szerint nélkülözhetetlen, hogy a gyerekek ki- és megbeszélhessék valakivel az aznap történt eseményeket, és a személyes
mesék különösen sokat segíthetnek ebben. A mai ingergazdag környezetben, ha lehet, még a korábbinál is fontosabb, hogy az esti rituálé része legyen a meseolvasás és a lélek megnyugtatása. Szeretnék arra
biztatni mindenkit, hogy
„együtt mesélôs" könyvként
forgassa ezt a családi albumot. Hiszek abban, hogy a
jól megírt mese, a hitelesen
elôadott zene és a közös beszélgetés neveli ki majd a következô nemzedék igényes
zenehallgatóit és olvasóit.
Szénási Zsófia
Fotó: Szabó J. Judit

Ezt a könyvet a lelkem
mélyén élô Bohóc írta.
Arról, ami manapság az
egész emberiség legnagyobb
félelme: a nagy összeomlásról.
A világvégérôl. Mûfaja: játék
és spirituális vallomás. S mivel
a Bohócom úgy gondolja,
hogy a Nagyérdemû Olvasó
lelkében is él egy Bohóc,
arra kért, hogy adjam át neki
ezt az üzenetet:

Mi szabadok vagyunk, barátom!
Miénk a világ és a túlvilág! Föld és ég. Nekünk ingyenjegyünk van a
pokolba és a mennyországba.
„Az én országom nem e világból való!” – mondta a Mester.
Mi ettôl annyiban különbözünk, hogy nekünk semmiféle országunk nincs.
Nem is kell!
Semmi.
Se hatalom, se gazdagság, se biztonság, se lakcímkártya, mert tudjuk,
hogy semmi sem a miénk.
Nekünk nem kell más, mint ami kis batyunkban elfér.
Mi van ebben a batyuban?
Nevetés.
És dal.
Ez a mi kincsünk.
És ha a hangunk elment, akkor fütyülünk.
És ha fütyülni sem tudunk, akkor ráteszünk a fésûnkre egy WC-papírt, s
azon fújunk majd gyönyörû nótákat.
S ha már fésû sincs, és papír sincs, akkor a szívünkben szól a zene.
És a nevetés.
Örökké.

Müller Péter

Ez a könyv egy
zseniális nagy
bohóc meséje
mai világunk végérôl
és egy csodálatos
új világ születésérôl.
Mûve kacagtató
és elgondolkodtató.
Harsány tréfa
és mély spirituális
tanítás.

Müller Péter:

VILÁGVÉGE!!!

könyvrôl

Játék és
vallomás

Farkasházi Réka: ÉLETMESÉK
Helikon Kiadó, 104 oldal, 4999 Ft

Rivaldafény Kiadó, 312 oldal, 3900 Ft

December 8. MOM – karácsonyi koncert és könyvbemutató
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„A Duna a harmadik testvérem”
Interjú Kántor Péterrel

Hetvenedik születésnapjára
ünnepi verseskötet jelent
meg a Magvetô Kiadó gondozásában, a címe Jég-öröm.
– A kötet verseit festmények ihlették. Hogyan állt össze ez a kötet?
– Mindig is nagyon szerettem a
képeket. Egy idôben magam is
festettem, bár csak az írás mellett, sosem az írás helyett. Vannak bizonyos képek, amik engem valamiképpen írásra késztetnek. Néha csak leírok egy képet, ezt nevezik ekphrasisnak –
persze tudjuk, minden leírás
egyben átírás is. A legtöbb esetben azonban inkább arról van
szó, hogy a képek mintegy csaliként mûködnek: segítenek felszínre hozni olyan gondolatokat,
amik már régebben foglalkoztattak, csak még nem sikerült
megtalálnom hozzájuk a szavak
útját. Vagyis ezek a képek annyi-
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ban ihletôim, hogy segítenek rálátnom a témáimra, utat találnom a saját szavaimhoz.
Ez a kötet egy válogatás azokból a verseimbôl, amik képekhez kapcsolódnak. Régóta írok,
sok verseskötetem jelent meg,
és ha nem tévedek, mindegyikben volt néhány vers, ami képekhez kapcsolódott. Ebben a
válogatásban, ami születésnapi
ajándék a Magvetô kiadótól, és
amit Dávid Annának, a kiadó
igazgatójának köszönhetek és
köszönök, igyekeztem minden
kötetbôl választani, és lehetôleg a legjobbakat. A legelsô,
1976-os Kavics címû kötetembôl való a könyv nyitóverse, A
Paradicsomkertecske, a záróvers pedig, az Egy fotel, a legutóbb megjelent Valahol itt címû kötetbôl. Egy új vers is van
a kötetben, a készülô új könyvembôl, de az egész együtt így,

a képek és nem a versek keletkezésének sorrendjében, számomra is újszerû: ilyen tükörbôl
még sose láttam a világomat.
– Nagyon különleges ez a könyv
a képekkel együtt. Két mûvészeti
ágat kapcsol össze. A költôi lét
vagy „beszéd” lényege számomra leginkább az Ikarosz bukása
címû versben nyilvánul meg. Nagyon tetszik ez a vers! Bruegel
képe eléggé közismert, de így
még sose néztem rá. Hogyan keletkezett ez a vers?
– A kép és a szó, az ábrázoló mûvészet és az írás a kezdetektôl
fogva vetélkedtek egymással, inspirálták egymást – szükségük van
egymásra, kölcsönhatásban állnak. Engem sokáig foglalkoztatott az Ikarosz-téma, és mint elôttem többen is, én is a Bruegelképbôl indultam ki. Nem elsôsorban a fiatal Ikarosz óvatlansága,
zabolátlan kíváncsisága, szenve-

délyes magasba törése foglalkoztatott, sem az ezzel szembe állított hétköznapi, józan, munkás
élet. Úgy képzeltem el, hogy Ikarosz fiatalon emelkedik a magasba, átéli az emelkedést és a zuhanást is, és ideje lejártával nyeli ôt
magába a tenger. Az élet pedig
megy tovább, rendületlenül. Ez
más, mint Auden magyarázata a
szenvedés helyérôl az életben, és
mint az összes többi általam ismert interpretáció. A versem középpontjában a végtelen hosszúnak tûnô zuhanás áll, aminek
valahogy része a szárnyalás is –
nincsenek éles határvonalak. Zuhan, és közben megy le a nap.
Egyébként a képen, meglehet,
csupán véletlenül, nem a delelô,
hanem a lemenô napot festette
meg Bruegel.
– Mikor tudatosult önben, hogy
költôien lát? Mik errôl az elsô
emlékei?
– Az ember úgy van a látásmódjával, kezdetben egész biztosan,
mint a levegôvel: természetesnek veszi, hogy van, és hogy
olyan, amilyen. Aztán jönnek a
kritikusok, akik különféle jelzôkkel illetik és magyarázzák a látásmódját. Arra viszont emlékszem,
hogy nagyon korán tudatosult
bennem, hogy én költô leszek.
Nem mintha tudtam volna, mint
jelent az pontosan. Nem is beszéltem róla senkinek, csak a
nagymamával került szóba egyszer, még óvodás koromban. Vele is csak a balkezességem kapcsán került szóba, a nagymama
szerint ugyanis Petôfi is balkezes
volt. Ô is, én is. Ha homályos volt
is elôttem a költôség fogalma,
annyit azért éreztem, hogy ez
nem egészen szokásos valami, és
talán nem is pusztán csak választás dolga. És ha akartam is költô
lenni, volt bennem egy ambivalencia is: olyan szerettem volna
lenni, mint a többiek, de ugyanakkor más is, „egyedüli példány”, ahogy Kosztolányi írta.
Ezt az érzést sokan ismerhetik.

|70 év|
Késôbb olvastam, József Attila
idézésében, hogy „aki dudás
akar lenni, pokolra kell annak
menni” – és ez nála költôségre
vonatkozott. Nem túl vonzó projekt, de talán nem kell szó szerint
érteni, gondoltam. Különben is,
ahány ember, annyi menny és
pokol. Végül is elfogadtam a költôséget, ha másért nem, hát muszájból is. De a foglalkozása rovatba mindmáig azt írom be: író.
– „Nem hintek csókot és nem is
legyintek” – írja A hetvenes
évek címû versében… Hogyan
látja, mennyiben változott költészete, a költészethez való viszonya a pályája során? Hogyan sikerült „Megtanulni élni”?
– A hetvenes évek címû versemben a korszakot próbáltam felidézni, amiben volt jó is, rossz is.
'68-tól kinyílt egy kicsit nekünk a
világ, például lefordítottak Kafkától Kerouacig egy sor fontos,
úgynevezett nyugati írót, kinyíltak, legalább félig-meddig, mindenféle kapuk. Aztán szép lassan
lelohadt a lendület, 'leültek' a
hetvenes évek. Errôl szól a vers:
hogy nem sírom vissza azokat az
idôket, de azért
volt benne jó is,
nem lehet, nem
is akarok mindenre sommásan legyinteni.
És ráadásul én
akkor voltam fiatal, a húszas
éveimben. Akkor jelent meg
az elsô verseskötetem is.
Hogy mennyiben változott azóta a költészetem, arra én itt
most nem tudok válaszolni –

több idô és több szó is kéne hozzá, hogy egyáltalán megpróbálkozzak valamiféle válasszal.
„Megtanulni élni” – ez persze továbbra is feladat maradt, és az is
marad, amíg világ a világ.
– Budapesten él, régóta lakik a
Duna-parton, a folyóra lát az ablakából, ami – úgy tudom –, nagyon fontos önnek. Miért?
– A Duna valóban nagyon fontos
nekem. Itt, a pesti Duna-parton
nôttem fel, kisgyerekkorom óta
jártam a Dunára evezni, minden
reggel, ha felébredek és kinézek
az ablakon: ott a Duna! Szép lassan az idô óriásmetaforájává vált
számomra, múlásával és állandóságával. Sokat írtam már róla, mi
mindent jelent nekem, a folyami
költônek – ezeket most nem ismételem el. Inkább elmondom,
hogy volt két testvérem: a Mihályka és a Kati. Mindketten kisgyerekkorukban haltak meg, Mihályka még az én születésem
elôtt. A Duna a harmadik testvérem. Ô túl fog élni, és a maga
módján megôriz az emlékezetében, ahogy mindenki mást is, aki
a partján nôtt fel, vagy csak megállt elôtte és belebámult a vizébe, ami egyszer
sima, máskor zavaros, és inkább lassú
folyású, kivéve, amikor árad és sebesen
hömpölyög.
Szepesi Dóra
Fotó: Szabó J. Judit
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A porszemtôl a végtelenségig
Beszélgetés Tompa Máriával
Tompa Mária a Szentkuthy Miklós Alapítvány kuratóriumának tagja, az író
hagyatékának egyik gondozója és számos mûvének szerkesztôje. Legutóbbi
találkozásunk alkalmával Szentkuthy
Miklós 25 évre zároltatott óriásnaplóinak felbontása kapcsán beszélgettünk
Tompa Máriával.
– Milyen kiadványok láttak napvilágot?
– 2013-ban szabadult fel „óriásnaplójának”
– ahogy Szentkuthy nevezte mindig – elsô
fele, és azóta a Petôfi Irodalmi Múzeum rendezi, megjelenésre készíti elô ezt az anyagot, amely a szerzô bevallása szerint több
mint százezer oldal. Szentkuthy nem egy helyen nyilatkozta, hogy ez az óriásnapló életének fômûve. Ezért szántam külön fejezetet a
könyvemben korai naplójának, amelyet kamaszkorától a 30-as évek végéig vezetett, és
markáns, karakteres naplóillusztrációkkal
mutatta meg lelkiállapotainak sokféleségét,
sokszor megindító érzelemvilágát, és egy
másik fejezet Szentkuthyról, a „napló-emberrôl” szól, amelynek címe egy tôle vett
idézet: „Egy végtelenül teljes napló felé”.
Ezzel megpróbáltam érthetôvé tenni Szentkuthy életmûvének ún. „befejezetlenségét”.
2013-ban, halálának 25. évfordulója táján
nyáron rendeztünk a PIM-ben egy nemzetközire sikerült találkozót. Elôtte 2012-ben
keresett meg engem Rainer J. Hanshe, az
amerikai Contra Mundum Press igazgatója,
és alig egyetlen év elteltével már ki is adta a
Széljegyzetek Casanovához címû elsô Orpheus-részt. A találkozóra eljött a szintén
abban az évben, a barcelónai Subsuelo kiadónál spanyolul megjelent Ágoston olvasása
közben fordítója, Adan Kovacsics, eljöttek
sokan mások is: fordítók, monográfia-írók.
Rainer J. Hanshe azóta kiadta angolul Az
egyetlen metafora felé címû olvasónaplót,
majd a PRAE elsô részét, és jövôre tervezi kiadni a Fejezet a szerelemrôl angol fordítását.
Sajnos magyar kiadásokról nem tudok beszámolni, annál inkább külföldi megjelenésekrôl: 2014-ben felkeresett Brüsszelbôl a
Vies Parallèles kiadó igazgatója, Emmanuel
Requette, aki nagy vállalkozásba kezdett:
2015-tôl kezdve minden évben kiad franciául egy részt a tíz kötetes Szent Orpheus Breviáriumából. Két évvel ezelôtt Pozsonyban
szlovákul, Macsovszky Péter fordításában
megjelent a Burgundi krónika. Varsóban egy
folyóirat több mint négyszáz oldalas külön-

számot adott ki Szentkuthyról. De azért Magyarországra visszatekintve: 2018 októberében Balatonfüreden, a Tempevölgy címû folyóirat szervezett egy kétnapos Szentkuthykonferenciát, amely ígéretes lehet, hogy a fiatalok talán megtalálják a stafétabot átvételének a leghasznosabb fogásait.
– Hogyan képzelje el az olvasó, ha kézbe
veszi a könyvet, miként juthatunk el „a porszemtôl rögtön az Andromédaködök és szupernóvák legvégsô határáig"? Milyen olvasói attitûddel a leghatékonyabb a szövegek
felé fordulni?
– A kérdésben Szentkuthy könyveire gondolok, nemcsak az enyémre. Talán megvalósítható, és intellektuális, szórakoztató játéknak
is felfogható, ha az olvasó a szerzô gondolatlabirintusai mellé saját gondolatmegfejtéseit is igyekszik felépíteni.
Szentkuthy a Mûveltség és irodalom címû tanulmányában nagyon
vehemensen azt fejtegeti, hogy a
mûveltség ne legyen valami különleges elérhetetlen dolog, hanem
természetes táplálékként mohón
vegyük magunkhoz.
– „Mindennek van és kell, hogy
legyen leszûrôdése, súlya, kapcsolódása.” Hogyan kapcsolódnak egymásba a fejezetek?
– Szeretem, ha kapcsolódnak –
és itt az intimebb, szubjektívebb témák felôl
törtem utat az elemzôbb, tárgyiasabb egységek felé, mint pl. a könyvismertetések vagy
a történelemszemlélet. De hát az elmúlás, a
„kivonulás” mindent felülírt. Az sem nem
szubjektív, sem nem objektív téma.

– A szöveg nagyon egységes hangulatot sugároz (akár visszaemlékezés, akár egy
Szentkuthy-szöveg), érzôdik, a mondanivalójuk szövete nagyon azonos anyagból készült:
mik a közös kapcsolódási pontjaik?
– Többek között az, hogy igyekszem megérteni azt a kettôsséget, ami az ô alapállása volt: felfedeztem, hogy egyrészt távolról látta a világot, ennek megfelelôen fogalmazta távoli asszociációit, ez ôt jólesôen védetté tette, másrészt nagyon közelrôl szerette nézni, definiálni és leírni a világot, és ebben a közelségben rendkívül
sebezhetôvé vált. Ez a kettôsség alakította
karakterét. Egy másik kapcsolódási pont
az, hogy rájöttem, egész életmûve a húshagyó kedd és a hamvazószerda, tehát az
ember belsô karneválja és a böjti idôszaka
között szikrázik, zajlik.
– Milyen hívószavakat emelne ki, ha az olvasók, elsôsorban a fiatalok, figyelmet
szeretné a kötetre és Szentkuthy életmûvére felhívni?
– El kell olvasni az Égô katedrában elmondott 1938. október 6-i beszédét, melyet diákjaihoz intézett. Ebben megtaláljuk a becsületnek, a felnôtté válásnak, a felelôsségérzetnek egy nagy krízishelyzetben felmerülô összes hívószavát.
– Játékos és mély végszóval búcsúzik Sz.M.
a kötet végén. Halljuk-e még szavát?
– Létezik még négy kiadatlan kézirata, amelyek szerkesztésére az elmúlt évek folyamán a
könyvem írása miatt nem volt idôm. Mindig is
szerettem, amikor fiatalok beszálltak a munkába, és most még inkább kívánom,
hogy közelebbrôl ismerjék meg. Az érzést minden Szentkuthy-olvasó
ismeri: eddig megjelent
könyveiben újraolvasáskor mindig találunk olyan
gondolatokat, amelyek
teljesen újaknak tûnnek.
Illényi Mária
Fotó: Szabó J. Judit
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Tompa Mária:
SZENTKUTHY MIKLÓS VONZÁSÁBAN
(Visszaemlékezések, levelek, naplók,
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|www.könyvhét.hu|9|

|analitikus|

„Ami kiszámítható a jövôbôl,
föltérképezhetô a múltból” – Géczi János
Lélektani regény, filozofikus kalandregény, spirituális elbeszélés. Amilyen árnyaltak az elôbbi kifejezések,
olyan sokoldalú Géczi János legújabb
kötete: A tenyérjós. Mert „amit Isten
tervezett, azt Judith végzi el.”
– Tudna jósolni?
– Biológusként, illetve antropológusként
ugyan vannak ismereteim a tenyérrôl, de jósolni nem tudnék belôle.
– Érdekes felütéssel kezd: egy tenyérjós a pszichológusnál. Ez ritka helyzetet teremt, amit
maga végig fenntart 366 oldalon át.
– A tenyérjóslásból élô hôsnôm valóban analízisre jár, habár kissé szabálytalanul: végtére
is, meg akarja magát érteni, és ahhoz mindig
szükség van egy társra. Hét évet dolgoztam
azon, hogy a képzeletem segítségével megteremtsek féltucatnyi szereplôt, akik sorsát
ötven éven keresztül követem, abban a bonyolult és ellentmondásos idôszakban, amely
alatt nem pusztán Magyarország, hanem Európa, s az európai eredetûnek mondott, több
kontinenst érintô világ tökéletesen átalakult.
Ezzel kapcsolatban több kérdés is felmerül.
Miért oldja el magát a berettyóújfalusi születésû, szegedi egyetemista lány a szülôföldjétôl? Miért disszidál Franciaországon keresztül
az USA-ba, hogy onnan, mint képzett pszichológus térjen vissza Magyarországra? Hogyan sodorják az események orosz katonatiszt férjével együtt Moszkván át Bakuba,
majd Izraelbe? Az életmódváltozások ellenére hogyan ôrzi meg a személyiségét?
– „Amit Isten tervezett, azt Judith végzi el” –
olvassuk a kötetben. Ki az a Judih? Maga, én,
az olvasó, egy minden értelemben idegen?
– Judith személyiségét az a felismerése határozza meg, hogy ráébred: azoknak a helyszíneknek a mentális viszonyai, ahol élnie
adatik, olyan hiten alakultak ki, amelyekben
Isten férfitulajdonságokkal rendelkezik. Judith pedig nô szeretne maradni, tudósként,
asszonyként, szeretôként, anyaként és olykor kalandorként. Tevôlegesen vesz részt a
maga életében, nem képes más lenni, mint
az, aki. Ezért is szerethetô – semmilyen pocsék helyzetbôl nem távozik vesztesként.
– Azt is mondhatnánk: A tenyérjós tûpontos korrajz, olyan, ami hiteles információkkal szolgál
majd az utókornak a 21. századról, vagy fordítva (a 21. század számára szolgál információkkal 20. századról). Milyen volt megélni a múlt
század Amerikáját, Jeruzsálemét, Bakuját?

– A regénybeli helyszínek nagyobb részét személyesen ismerem, másik részében kizárólag
a hôseim fordulnak meg. Azt azonban látom,
hogy a különbözô helyeken nem az tapasztalható, ami ott létezik, hanem az, hogy kik és
mik néznek onnan vissza. Az alapvetô emberi
kérdések váratlanul törnek elô, amelyekre (a
szerzônek) a hôsöknek reagálni kell.
– Az iszlámot többször említi a regény, kvázi
végigkíséri a mûvet. Miért érezte fontosnak e
szál fenntartását?
– A muszlim vallás testvérvallása a kereszténységnek. Ugyanazok a gyökerei, mint a mi világunkat megformáló vallásoknak. Így talán
az összevetésekre megfelelô alkalom nyílt.
– „Mutasd a múltad” – áll a fülszövegben. A
regény valóban megmutatta egy asszony történetét, közben elgondolkodtatva az olvasót
saját múltján.
– Judith szerint mindaz, ami kiszámítható a jövôbôl, föltérképezhetô a múltból. Az embernek pusztán erre van módja. Mert a
múltat ugyan lehet tagadni, de ezáltal veszélyeztetett lesz a jövô.
– Milyen szándék vezérelte a mû
spirituális jellegét?
– A hôsök valóban spirituális lények, tudatában vannak, hogy
pusztán valamilyen renden belül
értelmezhetô a sors. A tetteik pedig beteljesítik vagy akadályozzák
a rend mintázatának kialakulását,
ezáltal céltudatos szereplôk egy
olyan világban, amelyben ugyancsak könnyû vétkezni és nehéz a vétek tanulságát levonni. Esendôek, és számomra az a
legnagyobb erényük, hogy ezzel együtt élnek. Megjegyzem, Judith, a fôhôsnô sem val-

lásos, magában az emberi fajban hisz, az
etológiai, illetve ökológiai rendezettségében.
Hol tudja, hol sejti, hogy meddig kiszolgáltatottja a körülményeknek, és ahol megadatik,
tenyérjósként beleszól mások életébe.
– Jelen esetben filozofikus kalandregényrôl beszélünk. Maga mit ért ezen (túl a definíción)?
– A regényhôs élete valóban fordulatos, a terek gazdagsága, változatossága korszakunk
újdonsága, a lélek változatossága pedig jellemzôje az életünknek, és én errôl mint szerzô nem kívántam lemondani. Már csak azért
sem, mert régimódi nagyregényre vágytam,
amelyben nemcsak a cselekmény, a szereplôk és a leíró nyelv nyilvánul meg, hanem a
mindezeket befoglaló környezet is.
– Széles skálát fednek le a megjelent alkotásai: versek, regények, mesék, esszék. Min
dolgozik most? Milyen terveket szô?
– Kevés tervem van, és mindet érdekes lenne megvalósítani. A napokban fejeztem be
egy újabb regényt, hamarosan
leadom a kiadómnak. Úgyhogy ismét elvonulhatok az
íróasztalomhoz. Lassan elôszedem a jegyzeteimet is,
hogy döntsek, az elkövetkezô
években mivel foglalkozzam.
Remélem: versekkel.
Vermes Nikolett
Fotó: Gáspár Gábor

könyvrôl
Géczi János:
A TENYÉRJÓS
Athenaeum Kiadó, 368 oldal, 3999 Ft
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Belülrôl fakad
Nehéz a sikertanácsadók
sorában eligazodni: vajon melyik illeszkedik
leginkább a saját életvitelünkhöz és céljainkhoz, nem mellesleg mindennapi problémáinkhoz. Stephen R. Covey
kötete, a Valódi nagyság már küllemével is
elüt némiképp a hasonló mûfajú kötetektôl: a Harmat Kiadó
gondozásában megjelent nagy alakú, keménytáblás, igényes
kivitelû könyv valami
hasonló igényességgel kecsegtet, ami a
belsô dolgait illeti.
Az egykor a családi
élet, a szervezetirányítás és a vezetés témájában oktató,
immár elhunyt egyetemi tanár dr. Covey arra tanítja olvasóját, hogy
a siker külsôdleges jelei helyett a valódi, belsô értékekre figyeljen, és
ha ezeket sikerül felépítenie, a többi már szinte jön magától. Covey
másodlagos nagyságnak nevezi a látványos külcsínt, innen kell eljutnunk a valódi nagyságig, amely belülrôl fakad és egy életen át elkísér. Ehhez tizenkét, úgynevezett „emelô hatású” alapelvet mutat be
(az illusztrációk szemléletesen érzékeltetik, hogyan mozdíthatjuk el
ezekkel az „emelôkkel” a látszólag mozdíthatatlan sziklákat is). Csak
példaképp néhány a tizenkét elvbôl. Az integritás lényege, hogy „belül ugyanolyanok vagyunk, mint kívülrôl nézve. Nincsenek rejtett terveink, sem hátsó szándékaink. (…) Csak akkor leszünk igazán sikeresek, ha célunk a teljes integritás…” A felelôsségvállalás manapság
ingoványos terület, mutat rá a szerzô, de aki a valódi nagyságot célozza meg, „nem hibáztat másokat, hanem kiáll, és nyíltan vállalja a
felelôsséget, ha arra kerül a sor”. A kölcsönösség elve – mint valójában az összes többi a kötetben – a Biblia alapvetô tanítására épít:
úgy cselekedjünk másokkal, ahogy velünk is szeretnénk, hogy cselekedjenek. A megújulás képessége szintén elengedhetetlen, nemcsak
a kreativitás szempontjából, de a szeretteinkkel való kapcsolatban is.
Mielôtt Covey részletesen tárgyalná a siker tizenkét eszközét, általános áttekintéssel is szolgál, miben áll a jellem ereje, hiszen a jellemünk fontosabb, mint a képességeink (ezt és a hasonló lényeges
üzeneteket keretekben olvashatjuk). „Lehet valaki bármilyen jól képzett: ha érzelmileg nem elég érett, elôbb-utóbb épp a képességei
okozhatják a vesztét” – tanítja a szerzô. Könyvének egyik nagy erénye, hogy éppúgy forgathatják cégvezetôk, mint alacsonyabb beosztású alkalmazottak, de nemcsak a karrier kérdéseiben igazít el, hanem általánosságban, az élet bármely területére alkalmazható útmutatót kapunk.
Az elméletet a könyv gyakorlati tanácsokkal és megválaszolandó
kérdésekkel támogatja meg, zárásképp pedig a szerzôvel készült
utolsó interjút olvashatjuk, melyben Stephen R. Covey az olvasókban
leggyakrabban felmerülô kérdésekre válaszol.
Laik Eszter
Stephen R. Covey:
VALÓDI NAGYSÁG – 12 eszköz a sikerhez
Harmat Kiadó, 192 oldal, 4990 Ft
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Készülôdés a karácsonyra
Barangolás a természetben és a történelemben a Tessloff-Babilonnal
A Mi Micsoda Ovisoknak szóló sorozat egyik
újdonsága az Idôjárás címet viseli, mely az
életkornak megfelelôen magyarázza meg az idôjárási jelenségeket, hasznos tanácsokkal és játékos feladatokkal
kiegészítve, míg az Építkezés címû lapozgatós könyv
a házépítés fázisait és a
megunhatatlan munkagépeket veszi számba. Kisiskolásoknak szól a Mi Micsoda
Olvasó sorozat, amelynek
egyik kötete szintén az
Idôjárással foglalkozik, a
másik pedig az Erdôk
életközösségét tekinti át.
A szerzô az általános iskolai tananyaghoz tartozó
témakörökben játékosan,
mégis közérthetôen és alaposan tárgyalja az idôjárási jelenségeket és az európai erdôk élôvilágát,
külön megemlítve a hazai sajátosságokat. Izgalmas kiadvány a vadonatúj Mit rejt? sorozat,
amely az ovis-kisiskolás korosztály számára ötvözi a böngészôt,
a képregényt és az ismeretterjesztést. Játékos idôutazásra hív
a Mit rejt a múlt? címû könyv,
amelyben rétegrôl rétegre egyre
korábbra juthatunk vissza a történelemben a 150 éve történt
eseményektôl egészen a 12
ezer évvel ezelôtti jégkorszakig. A
Mit rejt a világûr? címû kötetben
bejárhatjuk a világûrt, oldalról oldalra, rétegrôl rétegre távolodva a
Földtôl és a Naprendszertôl.
Történelem iránt érdeklôdô felsôsöknek szól a kiadó Varázslatos sorozata, melynek Varázslatos emberiség címû kötete
látványos történelmi áttekintés
az ôskortól a reneszánszig. 60
szemléletes ábra rendszerezi az emberiség fejlôdését történelmi, kulturális, tudományos és
technikatörténeti szempontból. A könyv a gyerekek kíváncsiságára apellál: olvasható hagyományosan vagy tallózva, korokon, kultúrákon
át felfedezve az összefüggéseket.
Karácsonyi mesék és klasszikus regényadaptációk a Napraforgó Kiadónál
A legkisebbnek szól A karácsonyi mentôakció címû mesekönyv. A lapozgatós, 3D-s pop-

|14|www.könyvhét.hu|

up technikával készült kiadvány a klasszikus amerikai karácsonyi történetet reprodukálja Télapóval, rénszarvasokkal és
manókkal. Xana Chown
Hóember a barátom címû mesekönyve különbözô téli
történeteket tartalmaz, fôszerepben az erdei állatokkal. Az egyszerû szövegezésû meséket a számítógépes animációs rajzfilmekhez hasonló képekkel illusztrálták. Bolygónk megismerésére invitál a Fedezd fel! A Föld címû
kötet, amely az iskolásoknak
nyújt hasznos áttekintést a
Föld kialakulásáról és történetérôl, a különféle élôhelyekrôl és az ott élô állatokról, növényekrôl. A spirálfüzethez hasonlóan pörgethetô könyvben a színes fotók
és ábrák, valamint a mellékletben található poszter, matricák és játékok viszik a prímet. Jules Verne tudományos témájú kalandregényei minden generációban
megtalálják a maguk olvasóit. A kiadó most három ifjúsági változatot ad közre egy kötetben: a Nemo kapitányt, A rejtelmes szigetet, és a Nyolcvan nap
alatt a Föld körült. A szöveget a
klasszikus képregények stílusához kapcsolódó akvarellek illusztrálják,
Francesc Rafols, és a kortárs argentín Silvina Socolovsky munkái.
Hatodik köteténél tart a kiadó közkedvelt gyerekponyvája, a Szandi meséi; a
lovak hercegnôje ezúttal rövid idôre hazatér a szüleihez, hogy aztán legjobb barátjával újabb kalandokba keveredjen.
Hallgasd, olvasd, vagy rajzold meg a Manó Könyvekkel
A klasszikus angol mesekönyvek világát idézik Andreas H. Schmachtl elbájoló történetei,
amelyek középpontjában mindig a barátság
áll. Alma Magdira, a bodzafehér kisegér figurájára egész sorozatot írt és rajzolt a német
szerzô. Az újrakiadásában elsôként a Négy
évszak a Vadrózsa utcában címû, 34 állatmesét tartalmazó kötet lát napvilágot Nádori Lídia fordításában. A kisegér és barátai
együtt élik át a hétköznapokat és az ünnepeket: sütnek-fôznek, szabadtéri mulatságot

ûznek, menekülnek az árvíz elöl,
expedíciót szerveznek, vagy kincset keresnek. Újabb taggal bôvül
a kiadó Barátnôm, Bori címû sorozata. Karoline Sander Bori
adventi kalendáriuma
címû kötetében a karácsonyi elôkészületek minden
kelléke szerepel. A kötet
különlegessége, hogy az
adventi kalendáriumokhoz
hasonlóan az olvasó
minden nap kinyithat egy ablakot – ez esetben maga
vághatja fel a kötet lapjait –, de nem
csokit, hanem egy történetet kap ajándékba. Ovisoknak szánja a
kiadó a legnépszerûbb Walt
Disney figurákat felvonultató
Disney Baby – Színes ünnepek
címû színezôjét és foglalkoztatóját,
amiben a kicsik részt vehetnek a
Disney hôsök karácsonyi készülôdésében. Egy számmal nagyobbaknak szól a Disney Junior sorozat, amelynek Szófia elsô
karácsonya címû kötete
hozza a Disney színes-szagos, romantikusan rózsaszín világát: a hercegnô élete elsô karácsonyára készül
barátnôjénél, miközben a
csöpplidércek segítségére siet.
Szép számú rajongótábora van
Johanna Basford meditatív és
kreatív színezô könyveinek, melyekbôl 21 milliót adtak el eddig a
világon. A kiadó 2015 óta jelenteti meg a szerzô könyveit, a Csodák kapuja címû kötettel karácsonyra kívánja meglepni az alkotni vágyó lányokat és asszonyokat.
Sz.Zs.
Mi Micsoda Ovisoknak. Idôjárás. Építkezés. Babilon Kiadó, 12–12 o., 2950 Ft, Mi
Micsoda Olvasó. K Bischoff: Idôjárás. Erdô. Babilon Kiadó, 64-64 o. 1995 Ft, Mit
rejt a múlt?, Mit rejt a világûr? Babilon
Kiadó, 24–24 o., 4270 Ft, A. Wood-M Jolley: Varázslatos
emberiség, Babilon Kiadó, 112 o., 6690 Ft; A karácsonyi
mentôakció, Napraforgó Kiadó, 8 o., 2490 Ft; X. Chown:
Hóember a barátom, Napraforgó Kiadó, 96 o., 3490 Ft;
Fedezd fel! A Föld, Napraforgó Kiadó, 48 o., 4990 Ft; C.
Delgado: Jules Verne, Napraforgó Kiadó, 181 o., 4990 Ft.
A. Pearl: Szandi meséi 6., Napraforgó Kiadó, 111 o., 990
Ft. A. H. Schmachtl: Négy évszak a Vadrózsa utcában,
Manó Könyvek, 187 o., 3690 Ft; K. Sander: Bori adventi
kalendáriuma, Manó Könyvek, 208 o., 3990 Ft; Színes
ünnepek, Manó Könyvek, 24 o., 890 Ft; Szófia elsô karácsonya, Manó Könyvek, 40 o., 2690 Ft; J. Basford: Csodák
kapuja, Manó Könyvek, 96 o., 3490 Ft.
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Ismerôs klasszikusok és mesék a
bennünk élô félelmekrôl
A Móra Könyvkiadó Móra Plusz
sorozatában jól
ismert, klasszikus szerzôk mûveit jelentetik
meg az ifjúsági
irodalomból már
kinôtt korosztálynak. Ezek a
mûvek új megvilágításba helyezik a kötelezô
olvasmányok által bekategorizált írókat, a felnôtteknek is minôségi olvasnivalót
nyújtva. A kiadó három Molnár Ferenc
regénnyel indítja a sorozatot. Az éhes
város címû kisregény a szerzô elsô mûve, 1901-ben jelent meg és rögtön nagy
elismerést hozott számára. A szatirikus
hangvételû, komoly társadalomkritikát
megfogalmazó történet fôhôse Orsovai
Pál, aki gátlástalanságával és az erkölcsi
érzék teljes hiányával eléri, hogy érdekházassága révén nincstelen banktisztviselôbôl milliomossá válik, akinek egész
Pest – a politikusok és a társadalmi elit
– a lábai elôtt hever. A regényben hitelesen ábrázolódnak a korabeli közélet tipikus figurái, a politikában megszokott
korrupció, ugyanakkor azok a lélektani
folyamatok is, amelyek a szereplôk különbözô magánéleti viszonyaiban megnyilvánulnak. Ha a dolgok mélyére tekintünk, a társadalom és politika mûködési
mechanizmusai nem is változtak olyan
sokat azóta!
50 éves jubileumát üli 2019-ben a Kaláka együttes. Ebbôl az alkalomból a kiadó a Kaláka együttes
tagjainak válogatásában megjelenteti Volt
egy fakatona címû zenéskönyvét, amely az
együttes kedvenc verseit, és CD mellékletén
azok megzenésítését
tartalmazza. Az évfordulóra utal a kötet alcíme is: Válogatás 50 év
gyerekdalaiból. Többségük eredetileg is a
Móra Kiadónál, a Kalá-

ka zenéskönyvek sorozatban jelent meg.
De nemcsak Kányádi Sándor, Weöres
Sándor, Tamkó Sirató Károly vagy Lackfi
János nagyszerû versei kapnak helyet a
kötetben, hanem Miklya Luzsányi Mónika tolmácsolásában elolvashatjuk a Kaláka tagjainak mesés
életrajzát, vagy kitölthetjük a róluk szóló
kvízjátékot is. A kötethez Herbszt László készített vicces és megkapó illusztrációkat részben a versekhez, részben az elôadókhoz kapcsolódóan.
Mit jelent az éghajlatváltozás, a globális felmelegedés, üvegházhatás meg fosszilis tüzelôanyagok? Mi a biodiverzitás és a fenntartható
fejlôdés? És mit tehet az egyén mindezek
érdekében? A globális környezetet érintô
kérdésekre keresi a választ Valentina Giannella Greta vagyok címû könyve,
amely a 16 éves svéd környezetvédelmi aktivista, Greta Thunberg eddigi életútját és tevékenységét tekinti át, és egyben a zöldnemzedék
kiáltványának is felfogható. A kamaszlány, aki majd kétmillió kortársát vitte utcára világszerte
2019.03.15-én a klímaváltozás érdekében e nemzedék legfontosabb
jelképévé vált. Egy lány, aki felébresztette és megjelenítette egy
egész nemzedék lelkiismeretét, és
akit Nobel-békedíjra jelöltek. A rövid fejezetekbôl álló, közérthetô,
mégis tudományosan helytálló áttekintés
egyrészt látleletet
ad az éghajlatváltozás
okairól, másrészt csak
világméretû összefogással mûködô cselekvési tervet a Föld megmentésére. Az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó
alapfogalmak
megértése pedig nem
csak a fiatal nemzedéknek, de a szülôknek és a nagyszülôk-

nek is fontos. Greta hisz benne, hogy otthonunk, a Föld csak közösen, egymással
összefogva menthetô meg egy mindent
elsöprô katasztrófától.
Elisabetta Gnone, olasz írónô, a népszerû Fairy Oak (magyarul: Az ikrek titka)
és a W.I.T.C.H. sorozatok szerzôje kiskamaszoknak ír önmaguk elfogadásáról, e nehéz
témát könnyed, mesés
stílusban tálalva. Decemberre
Dobosiné
Rizmayer Rita fordításában megjelenik Olga, a papírlány címû
regényének második
kötete, melynek fôhôse Olga Papel karcsú,
mint a nádszál, és hihetetlen történeteket
tud mesélni. Most
Jumról, egy alaktalan, sötét szerzetrôl regél a falubelieknek, a lényrôl, aki maga a
sötétség és az üresség. Minél szomorúbb
valaki, minél több fájdalom éri, Jum annál nagyobbra
növekszik. És
minél
vidámabb és boldogabb valaki,
annál jobban
visszaszorul.
Jum az emberek könnyeibôl
él. Olga olyan
tabunak számító témákról
mesél, amiktôl
a legtöbben
tartanak, és inkább nem beszélnek azokról. A meséket elôadva legyôzi magában
a félelmeit, és adottságaira ráébredve
megtanulja elfogadni önmagát és a világot, ami körülveszi – ezzel példát mutatva és segítve másokat is.
(szénási)
Molnár Ferenc: Az éhes város, 244 o., 2499 Ft;
Valentina Giannella: Greta vagyok, 128 o.,
2499 Ft; Kaláka-Miklya: Volt egy fakatona, 64
o., 4499 Ft; Elisabetta Gnone: Olga a papírlány 2., 224 o., 2499
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Fedezd fel!
A Föld az otthonunk. Eddigi tudásunk szerint
csak itt létezik az élet, és maga a bolygó egy
sokkal nagyobb rendszer, a világegyetem része. Éppen ezért az ember már ôsidôk óta kíváncsi arra, milyen is a bolygónk, a Föld, illetve
hogy mi lehet a bolygónkon túl.
A Napraforgó Könyvkiadó gondozásában
megjelent Fedezd fel! sorozat két kötete ezekre a kérdésekre keresi a választ. A Föld címû kötet végigvezeti az olvasót a Föld történetén,
majd szót ejt a bolygónkat fenyegetô környezeti ártalmakról is. A csillagászat címû kötet pedig
megismerteti az olvasót a Naprendszer bolygóival, és olyan kérdésekre is választ ad, hogy miért
látjuk a Holdnak mindig ugyanazt az oldalát.
A kötetekben melléklet is található, a gyerekek társasjátékkal, poszterrel vagy matricával is gazdagabbak lehetnek, így még jobban elmélyíthetik a kötetekbôl szerzett tudást.
Napraforgó Könyvkiadó

|fantasztikus|

„A Gömb nem más, mint egy…”
Beszélgetés Zágoni Balázzsal
A Kolozsvárott született, ott
élô és íróként, tanárként ott
dolgozó szerzôvel 2018. évi 1.
számunkba készítettem interjút a Fekete Fény sorozat elsô
kötetének megjelenése alkalmából. A Gömb azóta az Év
Gyerekkönyve lett Ifjúsági
Könyv kategóriában. Sokan
várták a folytatását, amelyet
már kézbe is vehettünk. Hogy
bôvítsük e mûvek olvasótáborát, váltsunk szót most, mint
egységrôl, mind a két kötetrôl,
az elsô részrôl és a nemrég
megjelent Odaátról is!
– Öt ismeretterjesztô és öt fikciós
gyerekkönyv után mi adta az elsô
“lökést” ahhoz, hogy tiniknek írjon? Mennyiben volt ez más, mint
amit eddig csinált?
– Nagyon más volt. De közben
megnôttek a gyermekeink, és én egyfelôl
szerettem volna olyat írni, ami a kamasz
gyerekeimnek is érdekes lehet. Azt gondolom, hogy egy tinédzserrel szinte mindent meg lehet beszélni. Az élettapasztalata jóval kevesebb, de a szellemi képességei néha meg is haladják egy felnôttét. És
szerettem volna egy lépéssel közelebb kerülni a felnôtt irodalomhoz.
– E regényét elhamarkodott dolog lenne az
úgynevezett young adult irodalom kategóriájába sorolni. Kérdés: hogyan aránylik ebben a két kötetben az antiutópisztikusság
(disztópia), a kalandregény jelleg és a
transzcendens réteg?
– Heterotópiának szeretem nevezni,
amelyben ötvözôdik az utópia optimizmusa és a disztópia pesszimizmusa. Ahogy itt
a való életben is jelen van mindkettô, úgy,
gondolom, a jövôben is hasonlóan lesz.
Technikai és kényelmi szempontból a Fekete Fény elképzelt jövôje utópisztikus: a
regény szereplôi kényelmes városokban,
okosszemüvegek, okosasztalok, interakcióra képes hátizsákok, és ruhanyomtató
automaták között élik az életüket. De a
technikai vívmányok önmagukban nem
hoznak megváltást, eddig még soha nem
tömték be a gazdagok és a szegények közötti szakadékot, így valószínûleg ezután
sem fogják. Ahhoz aktív, önmagát adó
emberi jelenlét és elkötelezôdés kell.

– Mi indokolta, hogy Vik, az alig 13 éves
fôhôs mesélje el egyes szám elsô személyben a fordulatos, izgalmas történetet, nem pedig egy „mindentudó” mesélô, „külsô szemlélô”?
– Szerettem ezt az egyes szám, elsô
személyû narrátort, aki a maga korlátozott tapasztalatával próbálja összerakni
az eseményeket, megérteni mindazt,
ami körülötte történik. Az olvasó pedig tanúja lesz annak, ahogy hirtelen
megszületik benne a lovagiasság és
önfeláldozás, de annak is, ahogy néha
elborul az agya, vagy túlságosan elbízza
magát, és rossz döntéseket hoz. Ellenben az olvasó nem tehet semmit, hiszen
be van zárva Vik agyába, nem kiabálhat, hogy tévedsz, haver, ebben most
nincs igazad! A második kötetben viszont levelek révén néha megszólal egy
másik, nôi mesélô is.
– Melyik korosztálynak ajánlható a Fekete Fény két része, A Gömb és az Odaát? Az eddigi tapasztalatai mennyiben
igazolták vissza törekvéseit?
– 12–13 éves kortól felfelé. De úgy látom, sok a felnôtt olvasóm. Most a legidôsebb, akirôl tudok, 71 éves, de ha apósom
is elolvassa, akkor már lesz 80 fölötti is.
– Az elsô rész olvasói nyilván izgatottan várták a folytatást, amiben kiderül, mi is igazából
a Gömb. De a megoldáson kívül mit kínált

még, mi az Ön üzenete a mai fiataloknak, akik akkor lesznek idôsek, amikor
a két könyv cselekménye játszódik?
– Fontosnak tartom, hogy a második könyvben Vik elkezd egy utazást, az apja oldalán, amely a rettegett Szegény Szomszéd nevû rivális
városállam területére viszi. De ez
egy belsô utazás is. Egyfelôl családi
értelemben, mert megismeri anyja
és apja fiatalkorát, az ô kihívásaikat,
ami ugye még mindig nem a jelenünk, hanem az elképzelt közeljövô.
És hall két igencsak eltérô változatot
arról, hogy miért nincsenek már
együtt a szülei. Ezt kell valahogy
összeraknia. Másfelôl a saját mélységeit is meg kell ismernie. Végre
együtt lehet a barátnôjével, Ajlával,
de ez sem úgy alakul, ahogy elképzelte, és kérdés, hogy miért nem.
– És min dolgozik most? Mi lesz az
újabb ifjúsági regényének a témája?
– Most végre megtenném az utolsó lépést a felnôtt regény
irányába. Egy kisregényen dolgozom,
ami az erdélyi magyar
oktatás
és
könyvkiadás világában játszódik, a jelenben és a kilencvenes
években, váltakozva.
A regény kicsi, de a
feladat nem az, így
csak reménykedem,
hogy meg tudom írni. De nem szeretnék
hûtlen lenni a fiatal
olvasókhoz, ezért azután, egy újabb ifjúsági regényt vagy regény-sorozatot szeretnék írni.
Csokonai Attila

könyvrôl
Zágoni Balázs:
FEKETE FÉNY 1. – A GÖMB. 2018.
Móra Könyvkiadó, 360 old. 2499 Ft
FEKETE FÉNY 2. – ODAÁT. 2019.
Móra Könyvkiadó, 392 old. 2499 Ft
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„Szeretném megmutatni, hogy észak fagyos lehelete nem is olyan hideg, hogy vannak még Európában olyan helyek, amelyet a civilizáció
nem volt képes letarolni, ahol évszázadok óta semmi sem változott, ahol a csend és a gondolat mélyen befészkeli magát az emberi elmébe.”
Rendhagyó útikönyvet tart kezében az
olvasó, mely nem csupán a legnépszerûbb
látnivalókat sorolja fel, hanem jóval többet
próbál megmutatni e káprázatos ország
kultúrájából, gazdaságából, múltjából és
jelenébôl.
Miért Norvégia a világ egyik legélhetôbb
országa?
Miért olyan drága minden, ha ez Európa
egyik leggazdagabb jóléti társadalma?
Hogyan viszonyulnak a norvégok a
globális felmelegedéshez és a
környezetvédelemhez, miközben a világ
legnagyobb olajexportôrei közé tartoznak?
Hogyan birkóznak meg a hosszú sötét téli
hónapokkal, mivel szórakoztatják magukat?
Miért nô fû a házak tetején?
Kinek fontos a bálnavadászat ôsi hagyományának fenntartása?
Mi mindenre jó a rénszarvas?
Kik azok a trollok?
Milyen a norvég király élete?
Ezekre a kérdésekre is találunk válaszokat
ebben a könyvben.

Zelei Anna
NORVÉG UTAKON
Kalandozások a fjordok között
488 oldal, 4770 Ft

FEKETE SAS KIADÓ Email: feketesas@feketesas.hu
Telefon: +36-20-231-7924, +36-1-780-0076
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Hírességek jellemrajza
Beszélgetés Radnóti Sándor fontos találkozásairól
Az elôzetes ismertetés szerint novemberben boltokba kerülô új, Sose fogok memoárt írni címû kötete jobbára az Élet és
Irodalomban éveken át megjelent tárcáit
tartalmazza, amelyekben a kulturális élet
személyesen ismert hírességeinek alakját
idézi föl. Szerepel még a könyvben a
nyáron megjelent nagy interjúja, amelybôl az is kiderül, hogy a nagyapja, aki elsôhegedûsként zenélt az Operaházban,
amikor a dalszínházat Gustav Mahler
igazgatta, Brüll Adél hódolója volt. Radnóti Sándorral elôször mégis arról a közelmúltbeli eseményrôl beszéltünk, hogy
a Magyar Tudományos Akadémia levelezô tagjai sorába választotta.
– Kezdjük most is a Sej-haj, Rozival, ahogyan akadémiai székfoglalóját is bevezette. Miért választotta ezt a kevéssé arisztokratikus, de annál figyelemfelkeltôbb antrét?
– Szeretem a kuplékat, és az idézett dal fordulata, miszerint „vasárnap kirándulunk”, illett A táj címû székfoglalóm témájához. Miért
mindig úgy fogalmazunk, hogy kimegyünk a természetbe? Holott
azt is gondolhatná az ember, hogy mindig a természetben vagyunk,
hiszen az ég fölöttünk magasodik, akkor is látjuk, ha kinézünk az
ablakon. Effélékrôl kezdtem gondolkodni, de az is igaz, amire egy
barátom figyelmeztetett, hogy a Sej-haj, Rozi esetében nem feltétlenül a tájban való gyönyörködés volt a fô cél...
– A táj korszakonként mást-mást jelentett az emberiségnek, vajon
most mit tart errôl a fogalomról a „világ”, ha lehet így egy kalap alatt
említeni embermilliárdokat?
– A természet olyan határokra figyelmeztet, amelyeket soha nem fogunk tudni átlépni, ebbe bele kell törôdni. Lehet, hogy szorongató, tragikus érzéseket kelt bennünk, mert az emberi végességre utal, a körülöttünk lévô világ túlhatalmára, amelyet végsô soron soha nem leszünk
képesek leigázni, bármennyire sok mindent tudunk is az igánkba fogni.
– Foglalkozik a természetvédelem egyre hangsúlyosabb társadalmi
kérdésével A táj filozófiája címû, most készülô könyvében?
– Errôl szól majd az utolsó fejezet. Sok átgondolandó van
ezen a területen. Az a vélemény például, hogy a természet mint egy tökéletesen önálló szubsztancia áll szemben az emberrel, bizonyosan nem igaz. Beleértendôk
ugyanis ebbe a világba a vírusok is, amelyekkel igenis fel
kell venni a küzdelmet, mert ez meghosszabbítja az életünket. Ezer ilyen dolog létezik, de kétségtelenül van egy
határ, amelynél tovább az ember tényleg nem avatkozhat be a természetbe. Aszketikusabbnak kell lennie.
– Új könyve emberekrôl szól, akiket eddigi életében megismert, nagyra becsült. Fantasztikus lista Bálint Endrétôl
Békés Pálon, Csoóri Sándoron, Donáth Ferencen, Király
Istvánon, Petri Györgyön és sokakon át Weöres Sándorig. Hogy tett szert erre az óriási kapcsolati tôkére?
– Részben véletlenül. Sohasem kerestem a híres emberek ismeretségét, autogramgyûjtô is csak gyerekkoromban voltam, és a közös
fényképeket sem ambicionálom. Akadtak, akiket akkor is elkerültem,

ha lehetôségem lett volna összeismerkedni velük. Ilyen volt például
Füst Milán, akirôl azt hallottam,
hogy igen barátságtalan és terrorisztikus a fiatalemberekkel. Gondoltam, elég, ha olvasom, nem
kell nekem személyes kapcsolatba
kerülnöm vele. Budapesten az irodalmi élet összehozza az embereket, imitt-amott találkozunk, kialakulnak barátságok, néha egészen meglepôek. Mészöly Miklóssal, aki az apám lehetett volna,
egyáltalán nem atyai, még csak
nem is bátyi barátságba keveredtem. Amikor Könczöl Csabánál
megismerkedtünk, hazafelé a feleségem azt mondta Mészölyre, hogy szegény ember. Kérdeztem,
miért gondolja ezt. Azt válaszolta, azért, mert olyan szép. Valóban
tapasztaltam aztán, hogy szép férfi mivolta nehézséget jelentett az
életében. Tudatában volt ennek, és noha nem hívta fel rá senki figyelmét, mert ebben az értelemben nem volt kacér természet, de valamilyen módon folyton kezelnie kellett vonzó megjelenését. Nem
irodalmi barátság volt a kettônké. Írói értékeit elismertem, de nem
álltak közel hozzám a munkái. Inkább az ember állt hozzám közel a
maga esendôségében és rokonszenvességében.
– Kiegészítette újakkal az ÉS-ben megjelent írásait a kötet kedvéért?
– Régebben írt megemlékezésekkel, így a Haraszti István nevû, ma már
kevéssé ismert bôr- és nemigyógyász alakjának felelevenítésével, akinek szexuális felvilágosító könyvébôl tanult egész nemzedékem. Kiváló ember volt, sokáig Chilében élt, Poggyász nélkül címmel memoárt is
írt. De a Grecsó Krisztián ötletének köszönhetôen az ÉS tárcarovatában
megjelent sorozatom óta is írtam hasonló portrékat. A legszomorúbb
és legjelentôsebb ebbôl a nyáron elveszített Heller Ágnesé. Hozzá kamaszkorom óta közeli barátság fûzött. A kötetben megrajzolt szereplôk között Soros György az egyetlen, aki hála istennek még él. Hogy ne
legyek teljesen konzekvens, írtam róla, akivel szintén volt családi kapcsolat: a szüleink az 50-es éveket végigbridzsezték egymással.
– Játékos ötlet nyomán lett a visszaemlékezéseket tartalmazó kötet címe az, hogy Sosem fogok memoárt írni?
– Ha ez memoár, akkor csak annak töredéke. A címe
sokszor visszatérô mondata a tárcáimnak. Ennek egyik
oka, hogy a memoárhoz memória kell, és nekem elég
rossz az emlékezôtehetségem, bizonytalan vagyok annak felidézésében, hogy mi melyik évben történt. Másrészt a memoár egy élet lezárását jelenti, és én még egy
csomó feladatot látok magam elôtt.
Mátraházi Zsuzsa
Fotó Szabó J. Judit

könyvrôl
Radnóti Sándor: SOSEM FOGOK MEMOÁRT ÍRNI
Magvetô Kiadó, 296 oldal, 4499 Ft
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Gilbert Keith Chesterton:

Craig C. Hill:

Brown atya nyomoz

Közöttetek ne így legyen!

Gilbert Keith Chesterton (1874–
1936) elképzelt egy angol, de
katolikus papot, aki rendre felbukkan egy-egy többnyire rettenetes bûntény színhelyén, és a
rendôrség embereit zavarba ejtô éleslátásával fényt derít az általuk hiába keresett igazságra.
A kereszténységet hosszú keresés és kétkedés után felnôtten
befogadó Chesterton mindazt
beledolgozta legemlékezetesebb teremtményének figurájába, ami számára igazán fontos volt: a katolikus hit világlátását, az igazság szeretetét és
lankadatlan kutatását, az emberek s a dolgok mélyére látás igényét,
és végül, de nem utolsósorban a humort, mely mûveinek,olykor nehezen követhetô gondolati csavarjainak üdítô kísérôje.
Brown atya nem pusztán egy a számtalan mûkedvelô detektív
sorában: mély emberismerete, szeretete és megértése a hétköznapok igazabb kereszténységéhez kíséri közelebb az olvasót. A
róla szóló történetek közül ezúttal nyolc novellát tarthatnak kezükben a magyar olvasók; a tematikus válogatásban a különc
pap a szeretet nyomába ered.
Szigeti László
Harmat Kiadó, 3200 Ft

STÁTUSZ ÉS AMBÍCIÓ JÉZUS
KÖVETÉSÉBEN
Kálvin Kiadó, 2019
Nincs olyan közösség, amelyben ne
lenne szerepe az ember társadalmi
pozíciójának, elismertségének, fontosságának, státuszának. Ugyanilyen
magától értetôdô része életünknek a
belsô késztetés, a törekvés, az ambíció. A keresztyén ember és az egyház
sem kivétel ez alól, mégis ritkán beszélünk errôl. Gyakoribb az álszerény vagy szégyenkezô hallgatás, és nem ritka, hogy egyszerûen alkalmazkodunk a világhoz.
Miért érdemes ôszintén szembenézni az elismerésre, elfogadásra, sikerességre való törekvéssel keresztyén emberként, vezetôként? Hogyan találjuk meg a helyes utat a tisztségek és a szolgálatok, az emberi természetünkbôl fakadó ambíció és a mindenki
szolgájává lett Krisztus ismeretében? Megvalósítható-e az, amire
Jézus intette a tanítványait: „Tudjátok, hogy a népek felett zsarnokoskodnak fejedelmeik, és vezetôik hatalmaskodnak rajtuk.
De közöttetek ne így legyen, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok” (Mt 20,25-26).
A szerzô a fenti kérdésekre választ keresve az Újszövetség alapján ír egyfajta életgyakorlatról és a hétköznapok mai kihívásairól,ugyanakkoraz egyházhoz kevésbé szorosan kötôdô olvasókat
is igyekszik megszólítani.

Afonso Cruz:

Müller Péter:

Festô a mosogató alatt

Vallomás a szerelemrôl

A portugál írónak ez a harmadik magyarul megjelent mûve, mégis sikerül
tökéletesen meglepnie mindazokat,
akik kinyitják különös kötetét. A kalandkeresô olvasó a piros borítókon
belül egy rejtélyekkel és történetekkel teli, ismeretlen világra találhat,
amelyben izgalmas és mulatságos
fel-alá járkálni, s sosem tudhatjuk,
vajon a következô oldalon egy humoros anekdota, valami sötét tragédia, vagy netán egy látszólag naiv,
mégis sokatmondó rajzocska következik. A könyv alapvetôen fejlôdésregény, (részben) fiktív biográfiája egy szlovák (magyar?) zsidó
festônek, Jozef Sorsnak. De ahogyan az már az író elôzô könyveibôl,
így az Európai Unió Irodalmi Díját elnyerô Kokoschka babájából is kiderült, azzal, hogy megpróbáljuk összefoglalni egy Cruz-kötet cselekményét, tulajdonképpen nem mondunk semmit. Hiszen miképpen lehetne „szabályos” fejlôdésregénynek tekinteni azt a könyvet,
amelynek majdnem minden oldalát a szerzônek a cselekménybe beleszövôdô és jelentésessé váló rajzai kísérik, a tartalomjegyzéke meg
prózaversként olvastatja magát? Ráadásul hiába portugál Cruz, miközben magával ragadott a kötet cselekménye, végig úgy éreztem,
egy igazi, példázatos, közép-európai regény lapjait forgatom: s talán ez a játék a legizgalmasabb az egészben.
Bárdos Dóra
Typotex Kiadó, 212 oldal, 2800 Ft

|20|www.könyvhét.hu|

„Szerelmes vagyok. Hatvankét éve. Ez
a történelmi korokon áthúzódó személyes élményem szülte ezt a könyvet. Nem a tartós párkapcsolatról,
hanem a szerelemrôl írtam. Az öröklángról, amelyrôl tudom, hogy nem
lesz parázs soha. Láng marad mindig. Azt is tudom már, hogy öregkorunkban lobog a legszebben és legizzóbban. A búcsú gyönyörûbb,
mint a találkozás.
Életem összegezése ez a mû.”
A szerelem titkait keresi ez a könyv.
Rejtély, hogy a szerelem szó a világ valamennyi nyelve közül miért
csak a magyarban létezik. Nemrég kiderült, hogy ez volt ôseink alapszava, amelyre egy ma is érvényes, hatalmas gondolatrendszer épül.
Ezer évig rejtegetni kellett, mert üldözték...
Az író beszél a férfiuralom válságáról, a nôk öntudatának forradalmi
változásáról, lelkünk varázshatalmáról, a szeretet és szerelem különbségérôl, a szeretkezésrôl és a magányról, rejtett nagy szerelmek történetérôl. Válaszol arra a kérdésre, hogy van-e Igazi, és megtaláljuk-e.
Merész kincskeresés ez a könyv, melynek minden fejezetét az író
személyes élménye hitelesíti.
Rivaldafény Kiadó, 336 oldal, 3900 Ft
www.rivaldafenykiado.hu

|fotográfia|

„A fényképezôgép kivisz az életbe”
Interjú Bartis Attilával
Bartis Attila író, fotográfus legújabb könyvét naplójegyzetekbôl, rövid írásokból állította össze, amelyben a fotográfiához
való viszonyát fejtegeti. Az eltûnt idô nyoma címmel megjelent könyv szövegei 1989–2019 között születtek.
– A vége címû regénye megjelenése után, 2015-ben a Könyvhétbe készítettünk legutóbb interjút, ami így fejezôdik be: „Mi
van A vége után? Fotográfia.”
Így is történt. Tavaly publikálta A
szigeteken címû fotóalbumot, és
most a fotográfiáról szóló „száz
fecnit”. Az elôszóból kiderül,
hogy felkérésre készült a könyv.
Sok magánjellegû jegyzet, töredék kapott benne helyet, olyanok, amiket eredetileg nem olvasóközönségnek szánt. Hogyan
állt össze a kötet?
– Nem sokkal A vége megjelenése után Szarka Klára és
Wirth Imre felkértek, hogy írjak
esszét egy fotográfiai kiállítás
katalógusába. Kezdetben vonakodtam, túl közel volt még a
regény, úgy éreztem, nem tudnék sok újat írni. Hiszen A vége igen nagy mértékben a fotográfiáról szól. Végül eszembe jutott, hogy belenézzek a
naplóimba. Soha nem használtam ôket semmire, nem is állt
szándékomban, az írásról szinte soha nem írtam bennük, de
a fényképezésrôl, különösen
válságok idején írtam ezt-azt.
Ekkor kerültek elô az elsô bekezdések, fecnik. Aztán a Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti
Akadémián kellett székfoglalót
tartani, úgy döntöttem, ott is a
fotográfiáról fogok beszélni. És
ekkor már összegyûlt annyi
fecni, hogy úgy nézett ki,
könyv lesz belôle. De ez nem
befejezett, hanem félbehagyott munka. Amennyire töredékekbôl áll, pont annyira töredék maga a könyv is. Hiszen
nyilvánvaló, hogy amíg fényképez az ember, addig gondolkodik róla, mi is az, amit csinál,
így nyilván majd újabb fecnik
születnek.

– Nagyon tetszett a könyv, megérintett. Volt, hogy úgy éreztem,
mindenkinek el kellene olvasnia,
aki a fotóval kicsit is kapcsolatba kerül – és ki nem, amikor a
képek elárasztják a mindennapjainkat? Aztán arra gondoltam,
nem mindig fogékony, nem eléggé „fényérzékeny” az ember…
Mi a véleménye errôl?
– Istennek hála nagyon sok
könyv van, amit szeretnénk elolvastatni minden érintettel. De
szerencsére ez lehetetlen. Természetesen örülök, ha sokan
elolvassák, és még jobban örülök, ha olyanok is olvassák,
akiknek meghatározza az életét
a fényképezés. A leginkább pedig annak örülök, ha valakit közelebb visz legalább a kérdezéshez. Mert hogy egyértelmû és
kétségbevonhatatlan válaszokhoz senkit nem visz közelebb,
az biztos. Ilyenek a fotográfia
esetében valószínûleg nincsenek. Részben pont errôl szól ez
a könyv. A fotográfia egészére
adott válaszaink pont olyan töredékesek, mint a létkérdésekre
adott válaszaink.
– Azt írja, hogy a fényképezést,
mint foglalatosságot szereti jobban az írásnál. Miért?
– Mert közelebb visz a napi valósághoz. Az írásnál kevés magányosabb tevékenység létezik.
Ott belül történik minden, és
ahhoz, hogy ez a történés be
tudjon következni, nincs más
választásunk, mint kizavarni
mindenkit a szobából. A fotográfia, legalábbis esetemben, valamiféle belekapaszkodás a napi valóságba, az életbe. Igen,
lehet, hogy én is kívülálló vagyok, mint minden fotográfus,
de legalább jelen vagyok. Az
írás, mint munka, bezár. A
fényképezôgép kivisz az életbe.

Olyan helyekre és helyzetekbe
visz, amelyek fényképezôgép
nélkül valószínûleg nem válnának részeivé az életemnek.
– A könyv címe – Az eltûnt idô
nyoma – rendkívül találó. Mi köze van Proust regényéhez? Hogyan jutott eszébe, hogy ez legyen a címe a kötetnek?
– Ha tudnám, hogyan jut
eszünkbe bármi is, akkor azt már
megírtam volna, és úgy állnának
sorba érte, mint háború idején
kenyérért. Nyilván van köze a
címnek Prousthoz, különösen
magyarul. (Fordítás esetén ez a
játék rögtön elvész, de legalábbis sokkal áttételesebb lesz.) Az eltûnt idô nyomában az egyik legnagyobb irodalmi
kísérlet a személyes lét egészének a megragadására. A fotográfiától öntudatlanul is valami
hasonlót várunk.
Hiába tudjuk,
hogy ez lehetetlen, azt várjuk a fényképtôl, pontosabban a fényképek összességétôl, hogy mindenestül megmutassák és megôrizzék a világot, az életünket, minket.
– „Mihelyt azt a technika lehetôvé teszi, a világ összes emberét és asztalát le fogják
fényképezni” – írja az egyik

fecniben, és ez ma már majdnem így is van… Mit gondol,
hová vezet mindez?
– A fogalmi gondolkodás, és
így az ember megváltozásához.
Azt, hogy mivé változik, senki
nem fogja elôre megjósolni,
vagy, ha igen, az annyit is ér,
mint általában a jóslatok. De az
nyilvánvaló, hogy ha egy sokezer éve alapvetôen verbalitásra
épülô kultúrában egyszer csak
ilyen gyorsan és ilyen erôvel jelenik meg a képi kommunikáció, ráadásul olyan képek által,
amelyeket minden belátásunk
és igyekezetünk ellenére a valóság rögzített, hû tükörképének tekintünk, ott
a kommunikációs
sémákkal együtt a
gondolkodási sémák is megroppannak, de úgy,
hogy kô kövön
nem marad.
Szepesi Dóra
Fotó Szabó J. Judit

könyvrôl
Bartis Attila:
AZ ELTÛNT IDÔ NYOMA
Magvetô Kiadó, 112 oldal, 2699 Ft
A Bartis Attilával folytatott
beszélgetés teljes szövege
a Könyvhét honlapján
olvasható.
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Schwerteczky Adrienn:

Csengettyûváros
meséi
KARÁCSONYI VARÁZSLAT
NAPRÓL NAPRA
Karácsonyozni jó. Még ennél is jobb karácsonyra készülni! A tervek, az
ötletek, a lehetôségek… Díszeket lehet válogatni, hogy aztán úgyis az
eredeti terveinknél maradjunk, menüt lehet tervezni, hogy valami újdonság illatozzon szenteste a sütôben, ajándékokon lehet tépelôdni,
készíteni. Dekorálni a házat, lakást, apró zugokat és a bejáratot.
A Csengettyûváros meséi címû könyv ezt az idôszakot kíséri végig. A
történet egy elbûvölô viktoriánus kisvárosban játszódik – a kisváros eredetije egyébként a szerzô karácsonyi faluja, egy kerámia házacskákból
terpeszkedô dekoráció az étkezôasztalon –, amelynek képzeletbeli népe
vidáman sürög-forog az ünnep elôtt. A lakók készülôdnek, süteményeket sütnek, ajándékokat készítenek, bálokat tartanak, szerelembe esnek
vagy épp összevesznek – míg egyre közeledik az év legszebb ünnepe.
A kisváros középpontja, a saját bevallása szerint káprázatos szépségû társasági dáma, Hortenzia naplója elevenedik meg a lapokon.
Minden este leül kis szekreteréhez, és megosztja naplójával titkait, ötleteit, receptjeit. Kiderül, hogy ki kit szeret, kire haragszik, kik a város
új lakói, milyen titkok és szerelmek szövôdnek a hóval borított utcákon, a sárga fényû kandeláberek alatt. Ezt a naplót olvashatják, akik
kézbe veszik a könyvet. A lapok közé csúsztatott receptekkel együtt!
Ha szereted a karácsony hangulatát, a romantikát, a mesét és titkokat, szeretsz sütni-fôzni, vagy szeretnél ötleteket kapni arra, hogy
ringasd adventi hangulatba ezerfelé szaladó családod, akkor csak készíts egy jó teát (igény szerint lehet
forralt bor is), és kucorodj be kedvenc foteledbe ezzel a könyvvel.

Csengettyûváros apró, porcelán házai advent idején
kerülnek elô a padlásról, és
felköltöznek a tálalószekrényre. Kézzel épített utcácskáit hó borítja, ablakait festett karácsonyi girland. Lakói sürögnek-forognak, süteményeket sütnek, ajándékokat készítenek, bálokat tartanak, szerelembe esnek vagy épp összevesznek – míg egyre közeledik az év legszebb ünnepe.
A társasági dáma, Lady Hortenzia naplója elevenedik
meg a lapokon. Minden este leül kis szekreteréhez, és
megosztja naplójával titkait, ötleteit, receptjeit. Minden nap történik valami, ami egyre közelebb visz minket a karácsonyhoz és egymáshoz.

A Csengettyûváros meséi megrendelhetô a Publio Kiadónál:
https://publioboox.com/hu_HU/csengettyuvaros-mesei
A karácsonyt kedvelô, közel hatezer fôs Facebook közösség pedig
tárt karokkal vár, ha karácsonyi ötletekre, hangulatra, receptekre,
vagy csak egy jó beszélgetésre vágysz:
https://www.facebook.com/AudreyAnne.Belleville

|www.könyvhét.hu|23|

|könyvrôl|
Kóka Rozália:

Aranytojás
Moldvai csángó népmesék

Kóka Rozália legújabb gyûjteményes kötete igazi csemege a
népmeserajongók számára. A
nagy sikerû bukovinai székely
(Katyika meg Matyika, 2017) és
a gyimesi csángó népmesék
(Szent László Gyimesben,
2018) után most a legôsibb
magyar nyelvet beszélô moldvai csángók történeteit olvashatjuk. A kötet különlegessége, hogy mind a harminc
meséhez 1–1 csodálatos
festményt alkotott az illusztrátor, Sinkó Veronika. A szövegek
könnyebb érthetôsége kedvéért a szerzô egy kicsit megszelídítette az
idôs mesemondók tájszólását. A kötet végére egy kis szótárt is szerkesztett, hogy az ismeretlen szavak megfejthetôek legyenek. Állatmeséket,
varázs- és tündérmeséket, mondákat, legendameséket, novellameséket, trufákat (tréfás meséket) egyaránt találunk a kötetben. Megtudhatjuk például, hogyan lett a Hajnalcsillag, miért nincs farka a medvének,
ki az a kicsi kígyókirályfi, s végül az is kiderül, mi mindent rejt az Aranytojás! Kisebb és nagyobb gyermekek számára egyaránt szívet melengetô lehet a mesék eme ôsi világa és a varázslatos képek.
Illusztrálta: Sinkó Veronika
Fekete Sas Kiadó, 232 oldal, 30 csodás festménnyel, 4890 Ft
M. Selisse: MENNYBÉLI ÉLETEIM – Mennyben született szerelem

A TRIVIUM Kiadó ajánlata
Anna életében nem találta meg a „nagy” szerelmet. Amikor lelke belép a fénybe, kiderül, hogy a
másvilágon minden lehetséges. Égi kísérôje megmutatja, milyen sors várt volna rá, ha élete három
legfontosabb döntésénél másképp határoz.
Itt találkozik lelkitársával, akirôl tudja, hogy
örök idôk óta szereti. Anna úgy dönt, újra leszületik, hogy „új” életében meglelje ôt.
De vajon van-e folytatás, megtalálja-e azt, akit mindig is szeretett?
Egy izgalmas, érzelmekkel teli lelki utazás. Szól arról, hogy sosem
késô megkeresni a másik feledet. 232 oldal, 3490 Ft

MI MICSODA OVISOKNAK

Karácsony
Mikor jön a Mikulás? Mit ünneplünk
karácsonykor? Mi minden van az
adventi vásáron? Az óvodások közös felfedezésre indulnak. Megfigyelnek, kipróbálnak, kutatnak. A
kukucskáló ablakok és a kreatív feladatok aktivizálják a gyerekeket.
A karácsonyi elôkészületekkel és
az ünnep történetével kapcsolatos ezernyi kérdésre
ez a könyvecske óvodásoknak való, okos válaszokat kínál.
Babilon Kiadó, 2950 Ft
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Budapest ostroma 1944–45
– Források Budapest ostromának történetébôl címû I–II kötet, amelyben Hingyi László több évtizedes kutatómunkájának egy
része került kiadásra. A második kötetben
nem az interjúkat, hanem elsôsorban a korábban kiadatlan naplókat és visszaemlékezéseket tesszük közzé. Civilek és a katonák
írásait, összesen 20 katona és 7 civil ego-dokumentum található a
kötetben. A katonák visszaemlékezései között megtaláljuk tüzér, rohamtüzér, légvédelmi tüzér, gyalogos, csendôr és az egyetemi rohamzászlóalj egykori önkéntesének visszaemlékezését.
Kapható könyvesboltokban és az Etalon Kiadóban.

Keresztes Szent János:

Istenismeret és Istenszerelem
Keresztes Szent János értekezése a misztikus út
lényegét és végsô célját, módszereit és állomásait, gyümölcseit és akadályait mutatja be. Mit jelent az állító és a negatív módon elért Istenmegismerés? Miben áll Isten felfoghatatlansága? Miért fontos az élô hit és a természetfeletti erények
gyakorlása? Hogyan lobbanhat fel bennünk az
Istenszerelem lángja? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ a
kereszténység egyik legnagyobb misztikusának skolasztikus tömörséggel és világossággal megírt mûve. ELÔSZÖR MAGYAR NYELVEN!
Sursum Kiadó, 136 oldal, 3400 Ft

Chris Sidwells:

Hív az országút
Izgalmas utakon tekerhetünk 1868tól, az elsô országúti versenyektôl
kezdôdôen egészen napjainkig.
Milyenek lehettek az elsô versenyek velocipéden? Vagy késôbb,
váltó nélküli kerékpáron, rossz gidres-gödrös és szó szerint úttalan
utakon? Kik voltak azok az elszánt sportolók, és szervezôk, akik
emberfeletti erôfeszítéssel, minden nehézséget leküzdve versenyt
rendeztek, és versenyeztek? Milyen volt ezeken a versenyeken a
hangulat, hogy alakultak ki a ma ismert csapatok? Miért lettek egyre hosszabb és hosszabb, hegyen völgyön át tartó versenyek?
Megismerhetjük azt a hatalmas munkát, kitartást és küzdelmet,
ami a sportág kiemelkedô egyéniségeinek, meghatározó személyiségeinek teljesítménye mögött áll. Beavatjuk az olvasót a kerékpáros
szervezetek, a versenyzôk, sportvezetôk között kialakult „háborúk”
kevéssé sportszerû történeteibe éppúgy, mint a hangosabb vagy
csendesebb doppingbotrányokba.
A versenyzôkkel együtt átélhetjük a viadalok szenvedését, örömét,
bukásait és sikereit végig a Tour de France, a Girod'Italia, vagy a Vuelta a España – és sok más verseny – emelkedôin, lejtôin és végtelen
hosszú útjain.
Panem Könyvek, 400 oldal, 4900 Ft
www.panem.hu
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Vajda János
szerelmei
Vajda János (1827–1897) költô,
író, publicista, a 19. század második felének kiemelkedô lírikusa volt. Vele kapcsolatban két
nôideált, múzsát szokás emlegetni: Ginát és Rozamundát.
Pásztor Árpád (1877–1940) költô, író és elsôsorban újságíró
volt, a magyar riport egyik megteremtôjének számít. Jelen regényében, amely elôször 1927ben jelent meg, Vajda, Gina és
Rozamunda viszonyát mutatja
be, sok versidézettel. Gina a fiatalkori, beteljesületlen nagy szerelem, Rozamunda pedig az
öregedô költô ifjú hitvese.
Vajda Ginával, született Kratochwill Zsuzsannával 1854-ben
Budán ismerkedett meg, s több
mûvében szerepeltette. A rendkívül szép Gina azonban elhárította a nálánál tíz évvel idôsebb,
elsôsorban újságírásból élô költô
közeledését, s hamarosan egy
Esterházy herceg kedvese lett
Bécsben. Gina a hercegtôl, annak halála után komoly örökséghez jutott, s cirkuszi mûlovarnô
lett, bejárta Európát, de fokozatosan elszegényedett. 71 éves
korában halt meg Bécsben, temetésének költségeit a második
múzsa, Rozamunda fedezte.
Vajda és a
meg nem hódított Gina
között a kapcsolat rövid
ideig tartott,
mégis a költô
egész életére, mûveire
kihatott.
A költô,
bármi történt vele, a
világegyetem perspektívájában látta. Így
verseinek hatalmas távlata lett.
Az, hogy Gina csodálatos szépsége elhervad, világkatasztrófa,
mert Gina nem lett az övé:
„Mint az adós, fizetni képtelen,

Szégyenkezôn süket a végtelen.” Vajda egy bécsi látogatása
alkalmával látta viszont Ginát.
A költô azonban egyedül maradt, magányosan élt Pesten.
Vajda 1880-ban ismerte meg
a nálánál 33 évvel fiatalabb Bartos Rózát, Rozamundát, s feleségül vette. Csak 1882-ig éltek
együtt. A költô feleségét Bécsbe vitte, s hamarosan elváltak.
Rozamunda azonban kíváncsi
volt, s megismerkedett Ginával.
Pásztor Árpád ismerte Rozamundát, aki még élt a regény elsô kiadásakor, s részben az ô
közlései alapján írta meg mûvét.
Leírásai többnyire tényszerûek,
csak ritkán támaszkodott a szerzô a fantáziájára. A hiú Ginát
fontos, de egyértelmûen negatív alakként szerepelteti. Rozamunda esetleges hibái ügyében
nem foglal állást, hiszen az öregedô, megkeseredett Vajda számára rövid idôre bár, de az ifjúságot hozta vissza. A kor politikai eseményei, eszmeáramlatai,
az irodalmi élet szereplôi, a korabeli Pest, Buda, majd egyesülve Budapest és Bécs utcái is
megelevenednek a regényben.
Pásztor Árpád regénye nemcsak fordulatos sorsokat bemutató olvasmány, hanem az idézeteknek köszönhetôen
bevezetés Vajda költészetébe is. A sajátosan korabeli kifejezéseket a
Tinta Könyvkiadó szerkesztôje által készített
jegyzetek magyarázzák.
K. S. A.

könyvrôl
Pásztor Árpád:
GINA ÉS ROZAMUNDA
Tinta Könyvkiadó
301 oldal, 3490 Ft
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Kedves ajándék – jó szórakozás
a

K. u. K. Kiadó

www.kukkiado.hu

tól kukkiado@kukkiado.hu

SZÍNHÁZI ANEKDOTÁK
A díszes, ajándéknak való könyv magyar és
külföldi színházi anekdotákat tartalmaz.
Persze a színház nemcsak a színészek játszóhelye:
szerepelnek a gyûjteményben rendezôk,
a színházzal, mozival kapcsolatba került írók,
zeneszerzôk és elôadómûvészek is.
A derûs sztorikat Köves József, A legnagyobb
vicckönyv szerzôje gyûjtötte csokorba,
a portré-karikatúrákat Török Tivadar készítette.

Mûbôr díszkötésben

4980 Ft

Minden e-könyv olvasó készülékünket 500 magyar
nyelvû e-könyvvel feltöltve szállítjuk. A feltöltött
könyvek 182 magyar és külföldi író, költô, novellista
mûveibôl a Digi-Book Kiadó által készített
magyar nyelvû összeállítás: líra, próza, dráma,
szórakoztató irodalom, mese-, ifjúsági- és kalandkönyvek igényesen válogatott könyvtára.
Ha Ön most vásárol, akkor az alábbi kuponkód
megadásával a szállítási költség 50%-át mi álljuk.
Az Ön kuponkódja:
K7dbk19
a kupon a 2019. november 20. és 2020. január 15-e között
a www.digi-book.hu webshopban megrendelt
e-könyv olvasókra és nyomtatott könyvekre érvényes.

KIEMELT AJÁNLATAINK:
AlcorMyth LED
e-könyv olvasó
háttérvilágítással

26 490 Ft

PocketBook Touch
Lux 4 e-könyv olvasó
érintôkijelzô,
háttérvilágítás

39 990 Ft
Mindkét készülék EPUB, MOBI, PDF,
DOC, DOCX, RTF, TXT szöveg- és JPG,
PNG, TIFF, BMP képformátumokat
támogat. Töltse rá fájljait, vagy a
bárhol vásárolt e-könyveit és élvezze
a határok nélküli olvasás élményét!

Ajánlatunk a készlet erejéig vagy az akció végéig érvényes.
Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget és a fizetéssel kapcsolatos
banki költségeket.

A Nap Kiadó újdonságai
Ágh István:
HÁROM NAP EGY ESZTENDÔ
Magyar népmesék. Keresztes Dóra rajzaival
Ágh István Életmû sorozat
224 oldal, 3885 Ft
Ezek a tündérmesék egy ôsi mitológia maradványai... A mese világmagyarázat is, a túlvilág
értelmezése is. Gondoljunk csak az Óperenciástengeren is túl állandó szófordulatra, formulára:
ezek a szereplôk könnyedén járkálnak a túlvilág
és a jelen földi világ között… – mondja Ágh
István Ekler Andreának az Utószóban a kötetrôl.
Tizenegy éven felülieknek!
Az NKA, EMMI és az MMA támogatásával

Juhász Elôd:
ÉLMÉNYEK VILÁGSZERTE – zeneközelben
Álarcok sorozat
220 oldal, színes fotókkal, 4700 Ft
Szerencsés ember Juhász Elôd, nyugodtan
mondhatjuk. Nemcsak csodálatos nagy mûvészekkel találkozhatott, beszélgethetett, hanem
bejárhatta szinte az egész világot is! Természetesen a zene mindenütt ott van, hiszen anélkül
nem is érdemes élni. Pécs és a pápuák földje
éppúgy benne van, mint Hatvan és Buenos
Aires. Szórakoztató olvasmány, tele csodálatos
színes képekkel…
Az EMMI, az NKA, Budapest
Fôváros támogatásával

www.napkiado.hu
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„Nem egészen értem, hogy miért halt ki a kabaré,
hiszen ma is lenne min gúnyolódni...” – Körner András
A pesti kabaré a múlt század elsô felének
egyik legfontosabb társadalmi jelensége
volt. Talán a mai napig mozgóképszínháznak hívnánk a mozit, ha Heltai nem írja meg egy bizonyos kupléját. Körner
András nélkül pedig nem született volna
meg a korabeli kabarédalok egyedülálló
antológiája és az azt bevezetô lebilincselô tanulmány, ami mint idôgép repít a
múltba, átkalauzolva olvasóját egy sajnos mára letûnt aranykoron. A Költôk a
kabaréban – Pesti kabarédalok a 20. század elején szerzôjével beszélgettem.
– Egészen fiatalon ragadta magával a pesti
kabaré világa. Egy tinédzsert hogyan talál
meg ez a mûfaj?
– Már kamaszkoromban is érdekelt az irodalom. Televízió az én fiatalságomban még a
legtöbb otthonban nem volt, de a rádió
mindig szólt nálunk. Így hallottam 1955 körül egy interjút Medgyaszay Vilmával, aki
Ady, Babits és Kosztolányi verseire írt dalokat adott elô egykori mûsorából. Ez óriási
hatást tett rám – egy tôlem távoli kor hirtelen emberközelbe került. Ezután kezdtem
érdeklôdni a kabarévilág iránt, és gyûjteni,
nemcsak a magyar, hanem a német és francia kabarédalokat is. Ennek már idestova 65
éve, de csak most, öreg koromban volt rá
idôm, hogy könyvet írjak a régi szerelembôl.
– Mekkora gyûjtés elôz meg egy ilyen volumenû mûvet?
– Tekintve, hogy már fiatalkorom óta érdekelt a téma, voltak már hanglemezek és
könyvek róla a polcomon, amiket most fel
tudtam használni. Ennek ellenére, amikor
rászántam magam a tényleges munkára,
nagyjából másfél év kellett ahhoz, hogy
mindennek pontosan utánanézhessek. Az
eredeti szakmám építészmérnök, de lassan
15 éve könyveket írok, és ez is sokat segített: hiszen a korábban megjelent köteteim
többsége a magyar zsidók második világháború elôtti mindennapi életével foglalkozik.
Ez a társadalmi háttér pedig nagyon fontos
a pesti kabartörténetben is – tudniillik a
pesti polgárság, vagyis a kabarék közönségének és elôadóinak jelentôs része, a szerzôinek pedig túlnyomó többsége zsidó származású volt.
– Nagyobb kulturális élet zajlott vajon akkor,
mint most?
– Ezt nem mondanám. Más volt, mert nem
volt televízió, a kabaré pedig egy új mûfaj
volt, csakúgy, mint az akkoriban szintén

szenzációnak számító operett. A pesti polgári léthez, a pesti polgár önképéhez pedig
egy bizonyos fokú mûveltség, vagyis a kulturált szórakozás ugyanúgy hozzátartozott,
mint egy bizonyos fokú jólét.
– Ennek ellenére érdekes az irodalom nagyjainak részvétele a korabeli „szórakoztatóiparban” – nem volt ez nekik a sok komoly
téma után túlontúl is könnyed mûfaj?
– Annak, hogy a költészetnek ilyen nagy szerepe volt a pesti kabaréban, több oka is van.
Egyrészt a kabaré lényegesen jobban, akár
háromszor, négyszer annyit tudott fizetni,
mint a napilapok és a folyóiratok, másrészt
pedig közvetlen kapcsolatot teremtett a közönséggel, vagyis a költôk azonnali visszajelzést kaptak a mûveikre egyegy elôadáson.
– A mai szórakoztató kultúra
örökölt vajon bármit is a kuplék aranykorából?
– A kabarédalok nyelve – hiszen a pesti polgár volt a
szerzô és a közönség is –
szorosan kapcsolódott a
pesti nyelvhez – ami pedig
erôteljesen eltért a vidéki
élet hangjától. Míg a korábbi költészetben a pesti
nyelv csak itt-ott tûnt fel, a
kabaréban a közönség
ugyanazt a városi beszédmódot hallhatta, amit otthon is használt. A jelenség legismertebb
képviselôje az a Heltai volt, akinek például a
mozi szavunkat köszönhetjük – egyik költeményében használta ezt az azóta már min-

dennapiként ismert kifejezést a körülményesebb mozgóképszínház vagy projektográf elnevezés helyett. Hasonlóképpen terjedt el egy másik kuplé refrénje is, az
„anyám én nem ilyen lovat akartam” – ez
aztán szólássá vált, és bár anyám is gyakran
használta, valószínûleg fogalma sem volt,
hogy a kabaréköltészetbôl idéz.
– Cenzúrázták ezt a mûfajt?
– Hogyne. De nem csak itthon: Németországban például egy fontos írót, Frank Wedekindet egy év börtönre ítélték, mert gúnyos dalt írt Vilmos császárról. A pesti kabaré viszont óvatosabb volt, mint a külföldi –
igyekeztek nem törvénybe ütközni.
– Ez is nyilván az aktuális társadalmi helyzet
miatt volt.
– A pesti polgár liberális volt, de annak az
óvatosabb fajtája – anarchista, szocialista
gondolatoknak alig akadt követôje köztük. És a mûvészet terén is konzervatívabb volt, emiatt a pesti kabaréból az
avantgárd tökéletesen kimaradt, miközben néhány külföldi kabaréban jelentôs
szerepet játszott. Köztudott, hogy az
egész dada mozgalom is egy zürichi kabaréban indult útjára, ott olvasták fel a dada kiáltványt. Ám nemcsak politikailag,
hanem életmódilag is konzervatív volt
Pest: míg a párizsi és berlini kabarékban a
homoszexualitás teljesen elfogadott téma
volt, hiszen a kabaré az életrôl szólt, itthon ez annyira tabutéma volt, hogy még
viccelôdni sem lehetett róla.
– Manapság vajon lenne létjogosultsága egy
hasonló kabarénak Budapesten?
– Szerintem igen, és éppen ezért nem is egészen
értem, hogy miért halt ki a
dolog. Mert lenne min gúnyolódni, lenne mirôl szatírát írni, de ugyanakkor lenne lehetôség és igény is,
hogy a magas- és a tömegkultúra közti határ kicsit leomoljon. Hiszen lényegében errôl volt szó a huszadik század elején is.
-kurczorsi-

könyvrôl
Körner András:
KÖLTÔK A KABARÉBAN
Corvina Kiadó, 352 oldal, 7990 Ft
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DIGI-BOOK
RÚMI ÖRÖK JÓTANÁCSAI
Dzsalál ad-Dín Rúmi (1207–
1273) filozófus és költô, tanításait rövid történetekben adta
tovább. Rúmi a tolerancia, a
türelem és a szúfizmus legnagyobb filozófusa. Írásai rövidek, elgondolkodtatók. Évezredes gondolatok, hitrôl, szerelemrôl, az élet értelmérôl, és
helyünkrôl a világban. A válogatás Rúmi gondolataiból minden élethelyzetre megfelelô
tanácsot kínál, megmutatva a
kivezetô utat. A kötetet Rúmi
életrajza és a szúfi filozófia rövid ismertetése teszi teljessé.
172 oldal, 2490 Ft

DIGI-BOOK
A HAJNALI VENDÉG
Ha egy magándetektív kikapcsolódásra vágyik, akkor valószínû, hogy nyugalmas napok
nem várnak rá... Asbjörn Krag
magándetektívvel is ez történik.
Elsô sétáján hamis külsejû alakokba botlik, akik egy csinos
hölgyet inzultálnak. Késôbb a
hölgyrôl furcsa dolgok kerülnek
elô, és a történetet bonyolítja,
hogy a hölgy férjét egy rejtélyes
telefonhívás elcsalja felesége
mellôl, aki így egyedül marad...
Sven Elvestad a krimi nagymestere, akitôl még Agatha Christie is tanult mesterfogásokat.
220 oldal, 2290 Ft

DIGI-BOOK
TÚLÉLJÜK, SZÍVEM!
Nagy Zsóka negyedszázada foglalkozik családi és párkapcsolati
mediációval. Saját módszerét
mediációs iskolájában sikerrel
alkalmazza. Jelmondata: „Vagy
igazam van, vagy boldog vagyok.” Zsóka vérbeli családi mediátor: számára a legfontosabb a
család magvát, értelmét adó
gyermek, és amit magával visz
onnan, ahová született, abba a
családba, amit alapít. Történeteibôl mindenki tanulhat, hogy ne
kövesse el azokat a hibákat,
amelyeket könyvünk hôsei akarva-akaratlanul elkövettek.
200 oldal, 2790 Ft

DIGI-BOOK
HARMINCKILENC LÉPCSÔFOK
A 20. legjobb brit krimi elôször
jelenik meg magyarul. Filmadaptációja hozta meg Alfred
Hitchcock számára az ismertséget. Az elsô világháború elôestéjén játszódó történet fôhôse, Richard Hannay, menedéket nyújt a zavaros kémhistóriát elôadó lakótársának, akit
egy este holtan talál. Menekülnie kell. A hajsza Londonból a
skót lápvidékre vezet, ahol a
német kémek nyakon akarják
csípni Hannayt, hogy elvegyék
tôle a titkosírással lejegyzett államtitkokat rejtô noteszt.
204 oldal, 2790 Ft

DIGI-BOOK
KÖNNY ÉS MOSOLY
Népszerûsége csúcsán könyveibôl többet adtak el Amerikában, mint a Bibliából. A misztikus író, a lélek nagy mûvelôje
kevés szavakból szôtt elbeszéléseiben a lélek mélységeirôl ír
szokatlan erôvel. Mûvei, mint a
Törött szárnyak, a Próféta jól ismertek hazánkban is. A Könny
és mosoly címû kötete elôször
jelenik meg magyar nyelven.
Elbeszéléseiben Gibran olyan
kérdésekre keresi a választ,
hogy mi tesz valakit gonosszá,
vagy jóvá? Van-e a léleknek
hatalma a halál fölött?
126 oldal, 1790 Ft

BALASSI
ÁLLATSZIMBÓLUMTÁR
Szerkesztette: Vígh Éva
A valós és képzeletbeli állatok jelenléte a népi kultúrában, a teológiában, az irodalomban, a mûvészetekben és a kultúrák történetében jelzi azt a kivételezett
szerepet, amelyet a fauna
jelentett az embernek. A-tól
Z-ig 122 valós és képzeletbeli állat szimbolikus jelentésváltozatait és ábrázolásait követheti nyomon az érdeklôdô olvasó.
B/5, 400 oldal, 235 feketefehér és színes kép, papírtábla
5400 Ft

KORTÁRS
Hász Róbert:
FÁBIÁN MARCELL
ÉS A TÁNCOLÓ HALÁL
360 oldal, 3500 Ft
Fábián Marcell pandúrdetektív, a
bácskai magyar Poirot újra nyomoz! A századfordulós Zombor
életét különös járvány dúlja föl.
Van-e összefüggés a delíriumos
tánckór és a szaporodó öngyilkosságok közt? S tényleg öngyilkosságok-e? Megtalálja-e a kulcsot a racionális nyomozó a paranormálisnak tûnô jelenségekhez? Színre lép a fiumei Kánya
Emília, az ügyész Gozsdu Elek,
sôt Jókai is. A szálak Fiumén át
egészen az Újvilágig vezetnek.

KORTÁRS
Borsi-Kálmán Béla:
AZ ARANYCSAPAT – és ami
utána következik
512 oldal, 367 képpel, 8000 Ft
A 2008-as sikerkönyv átdolgozása és folytatása nem pusztán
Puskás, Albert és Varga Z. életútjának elemzése, hanem futball- és mentalitástörténet, nyomozás a belügyi berkekben. Játékosok, játékosügynökök, menedzserek, állambiztonságiak
bukkannak fel: siker, tündöklésés végzetes futballtörténeti bukás (1954, Bern). A magyar futball régi és újabb, hanyatló históriájának társadalmi összefüggései a történész szemével.

KORTÁRS
Kónya Imre:
ANTALL JÓZSEF KÖZELRÔL
260 oldal, 3500 Ft
Az elsô szabadon választott miniszterelnök közvetlen munkatársának könyve révén bepillanthatunk az 1989 és 1993
közti belpolitikai események kulisszái mögé (pl. MDF–SZDSZ
paktum, taxisblokád), találkozhatunk a korszak fontos politikai szereplôivel. Megismerhetjük Antall József magánleveleit,
amelyeket kezelôorvosai védelmében vetett papírra, vagy azt,
amelyben barátjával, a köztársasági elnökkel kialakult konfliktusát igyekezett megoldani.

FAKULTÁS
Lantos Miklós:
A DUNÁNTÚL NÉPI ÉPÍTÉSZETI
ÖRÖKSÉGE
The Transdanubian Folk
Architecture Heritage
312 oldal, 6500 Ft
Lantos Miklós Kós Károly-díjas
építész, fotográfus feleségével,
Imre Mária néprajzkutatóval fél
évszázada járja a Dunántúl változatos tájait, menti fényképre a népi építômûvészet egyre fogyatkozó emlékeit. A képeket bevezetô
ismertetôiben bemutatja a boronafalú, a favázas, a terméskô- és
a vályogfalak sokféle változatával
emelt házakat, az épületek asztalos és lakatos szerkezeteit.

FAKULTÁS
Domaniczky Endre:
AUSZTRÁLIA MAGYAR SZEMMEL
A fegyencteleptôl a jogállamig
560 oldal, 7900 Ft
„A könyv anyaga és szerkezete
saját élményeimen, tapasztalataimon, könyvtári és levéltári
kutatásaimon alapul. Canberrai,
majd melbourne-i konzulként
fô feladatom a magyarokkal
kapcsolatos ügyek intézése volt
Ausztráliában, Új-Zélandon és
Óceániában. A hatalmas országban szétszórva található
magyar emlékhelyek felkutatásának és dokumentálásának ötlete e találkozások nyomán fogalmazódott meg bennem.”

DETEKTÍV
Alekszandra Marinyina:
IDEGEN ÁLARC
Orosz Krimik
458 oldal, 3790 Ft
A rendôr alezredes írónô könyvének fôszereplôi – a meggyilkolt
író, a börtönben ülô üzletember
és a kórházból hazatérô politikusfeleség – soha nem találkoztak
egymással, sorsuk mégis összefonódik. Mindegyikük részese egy
bûnügynek, melynek fô mozgatórugója az ádáz gyûlölet és… a
határtalan szeretet. A rejtélyes
események végül racionális magyarázatot nyernek, és nem tudunk szabadulni attól az érzéstôl,
hogy mindez akár igaz is lehet.

ARGUMENTUM
Simon László:
AZ ÉLTETÔ VÍZ TITKAI
148 oldal, 3990 Ft
A víz = élet! Minden testfunkcióban jelen van, többek között a
megfelelô ozmózisnyomás fenntartásában, a kommunikációban, a jelzésben, a génexpresszióban, a test-hômérséklet fenntartásában, a tápanyagok szállításában, az anyagcsere-végtermékek ürítésében, illetve a különbözô sejtfolyamatokban is.
A hosszú, egészséges élet feltétele tehát a vegyszermentes,
alacsony ásványianyag-tartalmú, magas elektronszámú,
tiszta víz fogyasztása!

EKVILIBRIUM
Országh József:
A VÍZ ÉS A GAZDÁJA
748 oldal, 8990 Ft
Visszavezetlek az élôvilágba,
ahonnan tévelygésbôl kitántorogtál. Mi a Téged megilletô
hely? A Gazdáé! Te leszel személyesen a víz, és az egész élôvilág felelôs gazdája. A vízzel, a
Természet erejét felhasználva
összhangban fogsz gazdálkodni. Bepillanthatsz a VÍZGAZDA
rendszerrel felszerelt falvakba,
városokba, melyek lakói szennyvizükkel egyetlen gramm
szennyezést sem juttatnak a folyókba, sôt a termelt szennyvíz a
környezetet éleszti és építi.

COLDWELL KÖNYVEK
Gáspár Ferenc:
GALEOTTÓ
290 oldal, 2980 Ft
Csélcsap természetével, a titkos tanok keresésével akár ma
is köztünk élhetne Galeotto
Marzio, Mátyás király könyvtárosa, Janus Pannonius hû barátja, eretnek nézetei miatt a
velencei inkvizíció üldözöttje.
Róla szól ez a könyv, ám megjelenik egy új szereplô: Kampó,
Mátyás király táltosa. Régi ismerôsökrôl is olvasunk, a gonosz
Vlad Draculról, az igazságos Mátyás királyról, Beatrix királynéról.
A könyv Berka Attila szerint Gáspár Ferenc lírai ars poeticája.

EX-BB KIADÓ
Szemadám György:
KÉRDÔJELEK A MÚLTBÓL
Az ember rejtélye
224 oldal, 3200 Ft
Miközben hajlamosak vagyunk
azt hinni, hogy a tudományok
fejlôdésének köszönhetôen
egyre tisztább kép rajzolódik ki
az ember származásáról, a valóság az, hogy sokkal több a
kérdés, mint a megnyugtató
válasz. Könyvünk szerzôje nem
akar a tudós képében tetszelegni. Sokéves kutatómunkájának eredményeképpen inkább
idéz, felsorol, rendszerez, és
legfôképpen kérdez. Nem is
akárhogyan.

NAPKÚT
Kulcsár Balázs:
PÁRIZS-BUDAPEST METRÓ
Beszélgetések irodalomról,
mûvészetrôl
240 oldal, 2990 Ft
Egy beszélgetés során döbbentem rá, hogy Magyarországon
szinte senki sem foglalkozik az
itthon született, de külföldön ismertté vált alkotókkal, ezért
igyekeztem felkutatni a világ
minden táján élô érdekes embereket. Úgy alakult, hogy a könyvben szereplô beszélgetések közül
sok Párizsban zajlott, a kedvenc
városomban, ahová az elmúlt két
évben olyan gyakran jártam,
mint más metróval a Nyugatihoz.

TITOKFEJTÔ
Dr. Grandpierre Atilla:
ÔSI MAGYARORSZÁG
A Kárpát-medence és a Selyemút népeinek felemelkedése
A kötet bemutatja a magyarság
Kárpát-medencei ôseredetét, ôsi
jelenlétét az egész eurázsiai síkságon, és múltjának világtörténelmi jelentôségét. A 11 tudomány eredményeit összegzô fejezeteket szakértôk lektorálták.
Az ôsi magyar életközpontú civilizációnak kiemelkedô szerepe
volt a Selyemút népeinek életében. A mû új képet rajzol ôstörténelmünkrôl, megalapozva
nemzeti önazonosságunkat.
444 oldal, 7500 Ft

Mándy Gábor:
ÍGY NYERTÜK MEG
A FOCIVÉBÉT
Igen, megnyertük. Persze nem most,
amikor már alig van olyan nemzeti válogatott, akitôl nem kaptunk ki, hanem
2042-ben. Épp akkor, amikor végre a
hazánk rendezte a nagy eseményt. Ehhez kellett egy frusztrált ügyetlen kisfiú,
akibôl magyar-testnevelés tanár lett és
a sportág világhírû gurujává vált, kellett egy lelkes gimnáziumi fiú osztály,
és a többi már ment, mint a karikacsapás. Azaz a magyar labdarúgás viszonyai megakadályozták, hogy a csodacsapat csak úgy simán érvényesüljön,
de egy pártfogó segített. A végén minden jóra fordult, focistáink Budapesten átvehették a régen áhított aranyérmet, a tanárból lett edzô elnyerte
szíve hölgyének kezét, és bár a testnevelést elvették tôle, magyartanárként is folytatta sikeres szereplését. Focirajongó férjeknek, kamaszfiúknak
és a társadalomszatíra iránt érdeklôdôknek ideális karácsonyi ajándék.

Litera-Túra Kiadó

BBS-INFO
Bártfai Barnabás:
SOSEM KÉSÔ –
avagy a modern technika használata minden generációnak
308 oldal, 2990 Ft
Könyvünkkel azoknak szeretnénk segíteni, akik nem abban
a korban nôttek fel, ahol a számítógépek, az okostelefonok
vagy az internetes szolgáltatások kezelése automatikus volt,
így közérthetô útmutatóra van
szükségük az ezzel kapcsolatos
technológiák használatához.
(Windows, Android, Biztonság,
Internet, E-mail, Facebook,
Fényképezés, Navigáció, Online
vásárlás, Idôpontfoglalás, stb.)

142 oldal, 2500 Ft

BBS-INFO
Bártfai Barnabás:
ANDROID ZSEBKÖNYV
200 oldal, 1590 Ft
Az androidos okostelefonok
mára olyannyira részeivé
váltak életünknek, hogy
számos tevékenységet el
sem lehetne képzelni nélkülük. Ám nem mindenki abban a korban nôtt fel, ahol
ezeknek az eszközöknek a
kezelése automatikus volt,
így némi útmutatóra van
szükségük az Android rendszerû telefonok kiismeréséhez, lehetôségeinek kiaknázásához. Nekik nyújt segítséget e könyv.

BBS-INFO
Fekete Imre:
MODERN ÁTVERÉSEK – avagy IT
biztonság a hétköznapokban
148 oldal, 1490 Ft
A könyv 25 különbözô történetet tartalmaz, amelyekben a szereplôk és a párbeszédek kitaláltak, de a bennük szereplô veszélyek nagyon is valósak, bárki,
bármikor találkozhat azokkal a
mindennapokban. Ezért is ajánljuk e könyvet mind a laikus átlagembereknek, mind az IT biztonsággal foglalkozóknak egyaránt, mivel a történetekben
szereplô fenyegetések elkerülését az azokat követô magyarázat
vagy tanács is segíti.

GEOMANTIKA BT.
Dr. Danima Damdindorj:
AZ ÉLTETÔ ÉTKEK
ARANY SZUTRÁJA
Dr. Danima Damdindorj Az
éltetô étkek arany szutrája
címû könyve egy különleges
egészségfilozófiai írás. Rendkívül sajátosak és tanulságosak
a mongol fekete asztrológia
összefüggései a kozmoritmológia és bioritmológia terén.
Aki tiszteletben tartja saját életét, annak tiszteletben kell tartania a Természetet és annak
törvényeit, mert az egészség
boldog életalapja a Természet
teljes körû tisztelete.
426 oldal

Hajdu Tibor:
FLAUBERT ÉN VAGYOK
Regény
Kendôzetlenül mutatja
be az epilepszia
legkeményebb arcát
2900 Ft

Koppány Enikô:
HOLDFOGYATKOZÁS
Szerelem és Halál a
„romlás századában”
Debrecen, 1681 áprilisa
2900 Ft

megrendelo@dunakiado.hu
06 70 948 5508

|könyvrôl|
Olvasóvá válik-e gyermekünk?
Ebben a feltûnô, bár kissé túlzsúfolt borítójú kötetben nagyon fontos kérdések, roppant érdekes információk, és végsô soron ezekbôl fakadó
praktikus tanácsok sorakoznak tizenkét fejezetre osztva az anyagot. Alkotószerkesztôként a
Károli Gáspár Egyetemen oktató Pompor Zoltán van feltûntetve, de fel kell sorolnom a többi közremûködôt is, akiknek köszönhetô e kitûnô kiadvány: Dobszay Ambrus, Gombos Péter, Horváth Dorka, Kucska Zsuzsanna, Péterfi
Rita és Sándor Csilla. A téma szakemberei!
Az általános iskolában mindenki megtanul
olvasni – áll az ismétlôdô „Úgy hallottam,
hogy…” rovat elsô kijelentéseként. Ami persze azzal folytatódik: „Sajnos ez nem igaz.”
Pedig: „Az olvasás boldogabbá teheti az embert.” Azon felül: „A jól olvasó ember
könnyebben boldogul.” Ez számunkra, könyveken felnôtt és
könyvekkel, irodalommal foglalkozó emberek számára evidens.
Szülô, tanár, könyvtáros, szerkesztô, kritikus is megválaszolhatja
a kérdést, „Miért érdemes olvasni?” Ebbôl indulnak ki a szerzôk,
és a meseolvasás, a hangoskönyv, a digitális olvasás, a kötelezô
olvasmány, a NAT, a könyvtárhasználat és a könyvesboltban való
eligazodás, a vásárlás szempontjai, a gyermekirodalmi díjak
problémaköreit érintve haladnak fokra fokra feljebb, vagy lépésrôl lépésre elôrébb. Elég messzire.
Nagyon fontos téma a szövegértés, annak fejlesztése. S magától értetôdik: adjunk a csecsemô kezébe (megfelelô anyagból készült) köny-

Valami fénylik Dániában
Északi szerzôket nem csak a krimijeikért érdemes olvasni. Példa erre Ida Jessen dán írónô regénykettôse – magyarul Soós Anita kitûnô fordításában –, melyrôl bizton elmondható, hogy a szélvész erejével söpör végig az
„északi”-ként aposztrofált irodalmi színtéren:
merôben új színeket hoz a kortárs prózába,
miközben a hagyományból merít; a költôiség
és cselekményesség nem hogy kizárnák nála
egymást, de épp hogy erôsíti egyik a másikat,
miközben a mû ama bizonyos krimik izgalmával vetekszik. Az Új idôk – Bagge doktor anagrammái egy forgatható, „lábtól-fejtôl” kötésben megjelent naplóduó, amely két darabja
akár tetszôleges sorrendben is olvasható, mégis érdemesebb talán a nôi szólammal, az Új
idôkkel kezdeni – megszületni is ez született
meg elôbb, ehhez „írta hozzá” Jessen a férfiszólamot, a Bagge doktor anagrammáit.
Ibsen hangulata szüremlik át ezen az érzékeny, finom, ugyanakkor
rafinált, elhallgatásokkal tarkított, szaggatott, balladisztikus prózán.
A homályt csak fokozza az északi köd, hó és szél világa, amit olykor
tarkít a tavasz és a nyár is, de ez mind csak átmenet. Az Új idôk elbeszélôje Lilly Høy, egy dán falu ambiciózus tanítónôje, aki a regény
kezdetén haldokló férjét ápolja. Bagge doktor egy titkokkal, neheztelésekkel terhelt házasságból „sétál ki” a halálba. Lilly naplójában
párhuzamosan pereg a múlt és a jelen, miközben ott áll elôttünk egy
környezetéhez képest kirívóan emancipált, kifinomult és mûvelt nô-
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vet, de a képeskönyvet együtt lapozza
a szülô a gyermekével. S hány percet
szánjunk naponta mesélésre, felolvasásra? Kicsit elôrébb szaladva: hol húzzuk meg az okostelefon és a tablethasználat idôhatárát? Szó esik a legnagyobb
hazai könyvfesztiválokról és -vásárokról.
Rendre szaporodnak a friss gyerekkönyves díjak (felsorolásuk a 104. oldalon),
no de feltétlenül a díjazott könyvet kell
megvenni vagy kihozni a könyvtárból?
Apropó könyvtár! Az sem teljesen olyan
már, mint a mi gyerekkorunkban, ezért
„helyesebb lenne médiatárnak vagy tudásközpontnak nevezni”.
Nem hogy érdemben bemutatni, még
érzékeltetni is nehéz ennek a gazdag és
„fajsúlyos” könyvnek a tartalmát. Ami
még feltétlenül megemlítendô: Minden
fejezet idézettel indul, amelyben (az illetô
portréja mellett) valamely hiteles közéleti személy (pl. pszichológus,
író, színésznô, riporter stb.) „vall” az olvasásról, a mesélésrôl, a „kötelezôkrôl” éít. Továbbá: minden fejezet két oldalnyi könyvajánlóval
zárul (benne 300 animált mesekönyv és egy-egy szakkönyv.)
Csokonai Attila
Dr. Pompor Zoltán (alkotószerk.):
ÍGY MESÉLJ, HOGY OLVASSON
Gyakorlati tanácsok az olvasóvá neveléshez
Illusztráció: Czuder Tamás és Fazekas Edina
Móra-Bookr Kids Kft, 2019., 134 oldal, 3490 Ft

alak, aki ugyan nincs „babaházhoz” láncolva,
mint irodalmi elôdje, a falusi társadalmi konvenciók mégis behatárolják cselekvési terét.
Ha Lily regényével kezdjük az olvasást, alig
várjuk, hogy belevessük magunkat a körorvos
férj naplójába, amelynek fényében már tisztábban látszik az a különös „héja-nász”, amiben ez a két ember elválaszthatatlanul vergôdik. Bagge amolyan kiállhatatlan, magának való, korai „doktor House”, aki a tudatlanság és az elmaradottság mocsarában próbál a múlt század eleji modern orvostudomány vívmányaiból valamit meggyökereztetni, lásd kézmosás, oltások, alapvetô higiénés szabályok. Morózussága mélyen emberi, humánus vonásokat rejt, ám a kemény, rideg szülôi örökségtôl nem tud szabadulni: az érzelmeket még önmaga elôtt
is megtagadja. Házassága az egyetlen
olyan érzelmi tényezô, amelyet sem lenyelni, sem kiköpni nem képes.
Ida Jessen tükörregénye két ember sorsának precízen összeillesztett két félgömbje, mely együtt adja ki a teljességet. Klasszikusokat megidézô stílusban, pompásan kidolgozott részletekkel,
a legmagasabb szintû írói felkészültséggel megírt mû, nem csupán egyszeri olvasásra.
Laik Eszter
Ida Jessen:
ÚJ IDÔK – BAGGE DOKTOR ANAGRAMMÁI
Typotex Kiadó, 312 oldal, 3500 Ft
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„Nem azt kell nézni, hogy mi nincs,
hanem azt, ami van” – Alexander Brody
Megtalálni Serendipityt címmel
nemrégiben jelent meg Alexander
Brody és Nagy József beszélgetôkötete. A címben szereplô kifejezést úgy lehetne lefordítani, hogy
véletlenszerû lényeges felfedezések. Alexander Brody izgalmas
élete során számos alkalommal
szerepet játszott a serendipity –
ennek az életútnak a fontosabb
állomását érinti a lebilincselô
könyv. Most ezekbôl villantunk
fel néhányat az író segítségével.
– Nagyapja Bródy Sándor volt, a
nagybátyja pedig Hunyady Sándor.
Utóbbit tartja a példaképének. Miért?
– Olyan ember volt, aki egy kilencéves gyerekkel, vagyis velem egyenrangúan beszélt. Tisztelendô ember
volt, és tisztelte a gyerekeket. Kilencéves koromban a szüleim ellenére megtanított szivarozni, ez
még inkább tisztelendô. Hároméves koromban írt elôször rólam. Tízéves sem voltam, amikor meghalt, de ô tényleg volt a példaképem.
Mindig szerettem volna olyan lenni, mint ô volt, kedves, ôszinte,
szeretetteljes, és persze olyan jó író lenni, mint ô.
– Sándorka egészen más típusú ember lehetett, mint az Ön édesapja.
– Bródy János, az édesapám volt az egyetlen, aki nem volt író az öt gyerek közül. A nagyapjuk, vagyis Bródy Sándor édesapja gabonakereskedô volt, apám folytatta az üzletét, fel is virágoztatta. Tökéletes úriember
volt, a legigazságosabb ember, akit valaha ismertem. Mindenkivel mindig udvarias volt. A háború után a lóversenyvállalat elnöke lett, társadalmi állásban, vagyis ingyen. Egy alkalommal komoly pénzbüntetésre ítélt
egy zsokét, mert az kegyetlenkedett a lovával. Apám hazafelé menet az
istállók felé kanyarodott, és a büntetés dupláját adta át a zsokénak,
mert a zsokénak azon a héten született gyereke. Imádtam apámat is.
Egész másként élt, mint Sándorka, precíz napirend szerint,
melynek része volt, hogy minden pénteken együtt ebédeltünk. Akkor mindig megkérdezte, hogy „hogy van, doktor
úr, mi újság az iskolában”. Azzal, hogy doktor úrnak szólított, jelezte, hogy komolyan vesz.
– Bródy Lilly, az édesanyja pedig festômûvész volt.
– Igen, nem is akármilyen. A New York-i Modern Mûvészeti Múzeumban, a Whitney-ben és a Brooklyn Múzeumban is vannak képei. Volt kiállítása a Guggenheimben
is. Tôle tanultam azt, amit a képzômûvészetrôl tudok,
azt mondhatom talán, hogy van szemem hozzá. Egyszer
már Amerikában elvitt egy aukcióra, ahol csupa rajz volt
látható ugyanazon az áron, és azt mondta, hogy választhatok egyet, mire ráböktem egyre. Kiderült, hogy
egy Picasso-rajz. Anyám büszke lehetett rám.
– Négy házassága volt, mindegyik felesége más-más kontinensrôl származik. Milyen nyelven beszélt velük?
– Németül, angolul és spanyolul. Magyarul egyikkel sem. A második
felségemtôl Yone-tôl született a fiam 1984-ben, Sandy. Tôle ma már

van egy unokám is. A harmadik feleségem Lucila volt,
tôle született Thyra lányom. Ô gyakran meglátogat.
Mindkét gyerekem tôlem távol nôtt fel, hiszen én a
munkám miatt állandóan utaztam. Ennek ellenére nagyon jó a kapcsolatom mindkettôjükkel, érthetetlen
számomra, miért kötôdnek hozzám. Velük angolul beszélek, illetve Thyrával németül is.
– A házasságai a sok munka miatt végzôdtek válással?
– Amiatt is, igen. Mindig is olyan munkára vágytam, melynek kapcsán utazhatok és világot láthatok, és ez megvalósult. Mindig sok gyereket szerettem volna, ez nem valósult meg, de nem is tettem sokat érte. De sok minden más
megvalósult, amire nem is gondoltam akkor. Nem azt kell
nézni, hogy mi nincs, hanem azt, ami van.
– A Young & Rubicamnél kifutófiúból lett a cég nemzetközi elnöke.
– Igen, végigjártam a ranglétrát. Én sosem parancsoltam
egyébként, nem is vezettem, hanem engem követtek az
alattam lévôk. Ôk tettek fônökké. Mindig a velem dolgozók nyomtak egyre feljebb. Kizárólag olyanokat vettem
fel, akik jobbak voltak nálam, én toltam ôket elôre, ôk
meg cserébe tûzbe mentek értem. Cannes-ban és Velencében nyolcszor hozta el a cégünk a reklámfilm kategóriában a fôdíjat, de soha nem
én vettem át, mindig valamelyik emberemet küldtem a színpadra.
– Személyesen ismerte Jorge Luis Borgest. Hogyan ismerkedtek meg?
– Megkértem a fônökömet a Young & Rubicamnél, hogy amikor Argentínába megyek, mert ott is volt egy irodám, jöjjön velem, és ô
igent mondott. És mivel akkor volt a születésnapom, ô a hátam mögött, tudván, hogy imádom Borgest, megszervezett egy találkozást
az íróval. Borges ült az irodájában a Nemzeti Könyvtárban és elkezdtünk beszélgetni Brahmsról, akit nagyon szeretett. Akkor már vak
volt, és levett egy könyvet, a mormon bibliát, melyben pontosan
tudta, mi hol van, és elbeszélgettünk róla. Aztán a következô három
évtizedben rendszeresen találkoztunk, beszélgettünk hitrôl, zenérôl,
a svéd Eddáról, Svájcról, mert mindketten ott tanultunk.
– Miután hazatért Magyarországra egy másik pálya nyílt meg Ön
elôtt: az írói.
– Nem, adtam ki könyvet, de ilyen ôsökkel,
mint nagyapám és Sándorka, nem nevezhetem magam írónak. Számos könyvet jelentettem meg róluk is, illetve a család más
tagjairól. Azon kívül saját aforizmaköteteket állítottam össze, most készülök a következôre. Illetve ott van a több mint húszéves
Alibi sorozat, melynek minden egyes része
egy adott téma köré szervezôdik.
Jolsvai Júlia
Fotó: Bazánth Ivola

könyvrôl
Alexander Brody–Nagy József:
MEGTALÁLNI SERENDIPITYT
Magvetô Kiadó, 288 oldal, 5499 Ft
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A TRIVIUM Kiadó karácsonyi ajánlata
Pápai Ildikó:
AZT BESZÉLTÜK MEG, HOGY
BOLDOG LESZEL
Autista kisfia történetét édesanyja meséli el
a felnôtté válásáig az akadályokkal nehezített úton, ahol egyetlen megoldás létezik
mindenre: a szeretet, és amelyben az anya
önismereti útjának is tanúi lehetünk.
398 oldal, 3790 Ft
Amy Newmark, Natasha Stoynoff:
REMÉNYEK ÉS CSODÁK
Csoda bárkivel, bármikor történhet!
Az Erôleves a léleknek legújabb kötetében
igaz történeteket olvashatunk hétköznapi
emberek személyes tapasztalatairól, amelyek az isteni beavatkozásról, a megválaszolt imákról, a gyógyulásról és a mindennapi csodákról szólnak.
400 oldal, 3790 Ft
Szabó Vivien:
SZABADULJ MEG A SZORONGÁSTÓL
A szorongást sokan természetesnek tartják,
de nem kell, hogy így legyen. Jogod van
az örömteli, szabad élethez, amihez most
segítséget kapsz az égi segítôktôl. Ha hajlandó vagy tenni a boldogságodért, akkor
ne legyenek kifogásaid, kezdj el még ma
tenni önmagadért!
208 oldal, 3290 Ft
A Kiadónál megjelent:
Égi segítôkkel szabadon az utadon
Keresse a Kiadóban kedvezménnyel:

www.triviumkiado.hu
06 1 248-1263 és a boltokban
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Egy élet a könyvszakmában
Zentai Péter László sikerekrôl és kudarcokról
Huszonöt évig volt a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülésének igazgatója, ifjúkora óta „könyves”.
Három éve már nyugdíjban van, most
volt hetvenéves.
– Hogy érzi magát immár „civil” olvasóként?
– A kortárs magyar irodalom mindig érdekelt.
A könyves egyesülésnek nem csupán érdekvédelmi feladata volt, kötelességünkké vált,
hogy a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivállal, az Ünnepi Könyvhéttel, majd a Frankfurti
Könyvvásáron történô megjelenéssel segítsük
a kortárs magyar irodalom szereplését. Így aztán az új írónemzedékek minden jelentôs
alakjával olvasói és személyes kapcsolatba is
kerültem. A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál révén pedig a világ legjelesebb alkotóinak szinte a kezeibôl vehettem át az új mûveket. Civil életem újdonsága, hogy beleszerettem a skandináv krimikbe is.
– Meglepett, hogy eredetileg színésznek készült. Mégis a bölcsészkart végezte el.
– Színészi tehetséget éreztem magamban,
de családunkban a bölcsészet hagyomány
volt, és apám ellenezte a választásomat. Valószínûleg ô volt az, aki – Gáti József jó barátja lévén –, el tudta intézni, hogy két sikeres forduló után kirostáljanak a fölvételin. A
bölcsészkarra viszont rögtön fölvettek. Magyar-orosz szakon Király István tanítványa
lettem, és amint azt jóval késôbb megtudtam, ô ajánlott be engem a kulturális tárca
irodalmi részlegéhez. De nem volt rokonszenves az ott velem elbeszélgetô ember, és
kínomban azt mondtam neki, inkább a
könyvkiadással szeretnék foglalkozni. Erre
följebb küldött egy emelettel. Ott aztán hamar a könyvszakmába csöppentem, mert
elôször minisztériumi ösztöndíjjal a Szépirodalmi Könyvkiadónál és más cégeknél megismertették velem a könyvkiadás gyakorlatát.
– Felelôs szerkesztôje volt a Könyvvilág címû
lapnak, már a könyves egyesülés égisze alatt.
– A Könyvvilág recenziós lap volt, és hamar
rájöttem, milyen lehetôség van a kezemben. Megpróbáltam olyan szerzôket is fölkérni, akik bár jó szakemberek voltak, nem
a hatalom kegyeltjei. A többi között Antall
József, Göncz Árpád, Konrád György, Csurka István, Balassa Péter, Esterházy Péter is írt
nekünk. Elôbb-utóbb fölfigyelt ránk a hatalom, az „üzemi lap” státuszból áttettek
minket a politikailag legérzékenyebb kategóriába, és balhéink is lettek.

– Milyen programmal kezdte
igazgatói munkáját a könyves
egyesülésnél?
– Szorgalmaztam a könyvszakmai privatizációt, amiért harcolni kellett, mert az állami vezetôk attól féltek, magánkézben a kiadók csak silány dolgokat fognak megjelentetni. Fontosnak tartottam, hogy erôsítsük meg a közönségkapcsolatainkat, például, kapja vissza
régi fényét az Ünnepi Könyvhét, amely fokozatosan meghódította az ország minden
nagyobb városát és hármat a
határon túl is. Halvány szándékként megfogalmazódott,
hogy nemzetközi könyves rendezvényt is kellene rendeznünk
– ez 1994-ben valósulhatott
meg elôször. Fölmerült, hogy
legyünk hivatásrendi kamara,
de a kormányzat ellenállt, ezért
inkább értelmes munkával próbáltuk meggyôzni a piac szereplôit, hogy csatlakozzanak.
Mire nyugdíjba mentem, a kezdeti 30–40 céghez képest már 100 fölött
volt a taglétszám, a piaci szereplôk kilencven százaléka.
– Ha már harcot említett: a könyvek áfájának
csökkentése sem volt zászlósmenet.
– A nyomtatott és hangos könyvek esetében végül ez sikerült, az e-könyveknél máig
nem. A Márai könyvtámogatási program elfogadtatásába viszont belebetegedtem,
mert annyi ostobaságot próbáltak belemagyarázni, holott ennél tisztességesebb program kevés született.
– Felemás gyôzelem. És a kudarc?
– Talán a legfájóbb, hogy nem sikerült
megakadályozni a magyar könyvszakmai
tôkésítésnek azt az irányát, ami nálunk elindult. Ôshiba persze, hogy a privatizáció
során az állam elvette, elkótyavetyélte a
nagy kereskedelmi cégek és kiadók ingatlanjait, raktárait, emiatt a szakma kezdettôl tôkehiánnyal küszködött. Ebbôl az lett,
hogy a megerôsödô kereskedelmi cégek
fölvásárolták a kiadókat, hatalmi koncentrációk jöttek létre, melyeket nem lehet
részrehajlás nélkül irányítani. Ha a sok kis
okos, vállalkozó szellemû családi kiadó
nem tagozódott be, nem tudta a könyveit

terjeszteni. Ilyen modell elôfordul máshol
is, de külföldön többnyire nem keveredik
a kereskedelmi és a kiadói tôke. Szerintem
ez az egészséges.
– Nyugdíjasként egyetlen „hivatalt” megtartott: ma is igazgatja a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzôk és Kiadók Reprográfiai
Egyesületét, a MASZRE-t.
– Javaslatunkra a reprográfiai jogdíj bekerült a szerzôi jogi törvénybe, azóta az illegális fénymásolás után az érintett szerzôk és
kiadók pénzbeli kárpótlást kaphatnak. A
MASZRE 2002 óta több mint kétmilliárd forintot tudott szétosztani. Számomra a
MASZRE most azt is jelenti, hogy sok évtizedes könyves munka után még hasznos lehetek, nem kerültem légüres térbe.
– A közelmúltban egy másik szervezet is
igényt támasztott hasonló közös jogkezelésre.
– Sajnos nem éppen tiszta eszközökkel próbálkoztak. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala fél éves procedúra után végül – mintaszerû eljárásban – a mi jogosultságunkat
erôsítette meg. Az eljárás járulékos haszna,
hogy közben sok új szerzô és kiadó csatlakozott hozzánk.
Varsányi Gyula
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Fogva tartó menedék
Mindszenty József esztergomi érsek, bíboros – Magyarország utolsó hercegprímása – alakja szimbólummá nôtt a magyar történelemben és egyháztörténetben. Mind a nyilas, mind a kommunista
terror üldözte, börtön, kínvallatások,
meghurcoltatás kíséri végig életútját.
Fogságai sorában a legkülönösebb az az
önként vállalt „rabság”, amelyet a budapesti amerikai nagykövetségen töltött
közel tizenöt évig. 1956. november 3-án
mondta el a rádióban híressé lett beszédét, melyben a forradalom eseményeitôl
fellelkesülve reményét fejezi ki, hogy
végre Magyarország mellé áll a világ.
„1945-tôl egy vesztett, számunkra céltalan háború után, erôszakkal épült ki az
itteni rendszer, amelynek örökösei most
a tagadás, megvetés, undor és elítélés izzó bélyegét ütik annak minden porcikájára. A rendszert az egész magyar nép
söpörte el” – bátorította hallgatóságát a
prímás, majd másnap találkozott a Parlamentben többek között Bibó Istvánnal és
Tildy Zoltánnal. Amikor ezután visszaindult a Budai Várban található prímási
székhelyére, már mindenütt szovjet tankok dübörögtek. Mindszenty ekkor az
amerikai követségen kért menedéket,
ahol be is fogadták.
A Magyar Napló Kiadó gondozásában
megjelent Somorjai Ádám OSB, Zinner
Tibor és Deák András Miklós jegyezte –
átvitt értelemben és valóságosan is – súlyos kötet – Menedékben. Amerikai
diplomaták Mindszenty bíborosról 19571970 – rendkívül jelentôs forráskiadvány,
amely elôször adja közre Mindszenty József bíboros amerikai követségi tartózkodása dokumentumait, levelezését. „Somorjai Ádám OSB több évtizedes, a néhai esztergomi érsekkel összefüggô kutatásainak legfrissebb válogatása egy
újabb, jelentôs mennyiségû, nem Magyarországon, hanem az Amerikai Egyesült Államokban ôrzött, nem magyar
nyelvû levéltári forrást ad közre Deák
András Miklós szakavatott fordításában”
– olvashatjuk a bevezetôben. A levelezés, a dokumentumok túlmutatnak önmagukon: kirajzolódik belôlük a második
világháború utáni évek megosztott világának történelme, az ellentmondásoktól
terhelt nemzetközi diplomácia.
Mindszenty a Szabadság téri követség –
micsoda irónia rejtôzik a tér nevében! –
harmadik emeletén kapott egy szobát,
olykor lemehetett az udvarra sétálni. A
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diplomáciai szabályoknak megfelelôen leveleit sorait a követség munkatársai elolvasták, mielôtt kézbesítették Amerikába.
A kötet elsô részében az úgynevezett
Duty Log bejegyzései találhatók magyar
fordításban, vagyis a követségi ügyeletes
tiszt feljegyzései – voltaképpen a könyv
második, nagyobb részében felvonuló dokumentumok és események címszerû felsorolása. (A notesz méretû kézikönyvet az
amerikai nemzeti levéltárban ôrzik – tájékoztatnak a szerzôk.) A naplóban a látogatásokkal, gyakorlati teendôkkel kapcsolatos dátumozott feljegyzések találhatók, s bár ez a könyv kevésbé olvasmányos fejezete, mégis érdemes böngészni
az olyan sokatmondó bejegyzések okán,
mint például az 1963. január 2-án kelt
megjegyzés: „Emlékeztetô: a nôvéreit elriasztották attól, hogy meglátogassák a
bíborost decemberben.”
A könyv második, tetemes részét kitevô
anyag maga a levélgyûjtemény, összesen
336, számozott dokumentummal. Az elsô
1957. január 10-én keletkezett, Edward
T. Wailes kinevezett követ távirata az
amerikai külügyminisztériumba. Érdemes
idézni belôle: „Megbízható forrásunk úgy
tájékoztatott bennünket, hogy megkereste egy ÁVO-s (aki azt állította, hogy a kormány magas szintjének közvetítôjeként
lép fel), és azt kérte, hogy szondázza meg a követségünket, vajon lehetséges-e
az
USA-val és Mindszentyvel megállapodásra jutni
arról, hogy az
utóbbi elhagyja
az országot.” A
levelezések arról
a feszült diplomáciai helyzetrôl tanúskodnak,
amely
Mindszenty követségi tartózkodása
nyomán alakult ki.
Ez idô alatt
többször is felvetôdött, hogy a bíboros elhagyja a követséget, elôször XII. Pius pápa halálát követôen, 1958-ban, a pápaválasztás okán, de
Mindszenty sosem lehetett biztos benne,
hogy ha kilép a követség kapuján, vissza

is engedik oda. A hosszúra nyúlt menedék/fogságlét így rengeteg diplomáciai
levélváltást, feljegyzést eredményezett.
Olvashatunk precíz elszámolásokat a bíboros létfenntartásáról, vagy arról (1966ból), hogy „Egy milánói cukrász postán
karácsonyi kalácsot küldött a bíborosnak
a Vatikáni Államtitkárság nevében, továbbá karácsonyi cukorka is érkezett a Szentatya aláírásával…” Egy rendkívül részletes
feljegyzés 1964-bôl beszámol Mindszenty
egészégi állapotáról és az orvos nála tett
látogatásának eredményérôl: „…szerda
délelôtt körülbelül 11 órakor arról értesítettek – írja az amerikai ideiglenes ügyvivô –, hogy a bíboros szeretne velem beszélni. Amikor bementem hozzá, azt
mondta: úgy véli, hogy a hasa bal oldalán
néhány ere megrepedt. (…) Megkértük
Mrs. Shelnuttot, aki, mint tudja, az itteni
hivatásos ápolónônk, hogy jöjjön át, de a
bíboros nagyon világosan leszögezte:
semmilyen körülmények között nem engedheti meg, hogy egy asszony bármilyen
módon megvizsgálja.” Végül dr. Lynski
nézte meg a bíborost, és megnyugtatta,
hogy a helyzet nem súlyos. Más dokumentum is tanúskodik orvosi javallatokról, de rokoni látogatások engedélyezése,
a Mindszenty-emlékiratok kiadásának
ügye, König bíboros látogatási terve, vagy
Mindszenty idôsebbik
húgának halálhíre
ugyanúgy szerepel a
lenyûgözôen gazdag
dokumentumgyûjteményben.
A könyvet hasznos
mellékletek teszik teljessé: az amerikai külügyminisztérium belsô
szerkezetének bemutatása, szolgálati kronológia, életrajzok, valamin név- és tárgymutató segítik a tájékozódást mind a kutatók,
mind az érdeklôdô olvasó számára.
Laik Eszter
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