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Finy Petra ismét mesél, bár most, legutóbbi gyerekkönyve után,
az idôsebb korosztályhoz szól, s alkalmi idôutazóvá varázsolva
az olvasót, súgja meg neki a legfontosabb játékszabályokat az
élethez. A Kerti szonáta megjelenése apropóján elmélkedtünk
a szerzôvel többek között történelmi emlékezetrôl, és persze a
kötetben is oly fontos szerepet játszó nôi sorsokról.

– Legutóbb egy gyerekkönyvrôl beszélgettünk, a Kerti szonáta viszont
komoly, felnôtt témákat boncolgató mû. Kinek ír könnyebben, gyere-
keknek vagy felnôtteknek?
– Nehéz kérdés, mert a kettô akár tökéletesen ki is egészítheti egy-
mást. Aki ismeri a gyerekkönyveimet, az tudja, hogy szeretek úgy
megírni egy mesét, hogy egyúttal a szülôket is szórakoztassam, nekik
is adjak élményt, gondolkoznivalót. Ugyanakkor nem ritka, hogy a fel-
nôtt regényeimbe csempészek egy icipici meseszerûséget, mágikussá-
got, reménykeltést, ami pedig elviekben éppen a gyerekkönyvek va-
rázsereje. Ez a két világ szerintem tökéletesen jól mûködik egymással.
– Mi ihleti meg?
– A civil munkámnak köszönhetôen – egy könyvkiadóban dolgozom
sajtósként – az utóbbi idôben rengeteg múltbeli témával találkoztam.
Volt szerencsém olyan fantasztikus történészekkel dolgozni, mint
Ungváry Krisztián, Petô Andrea, vagy éppen Tabajdi Gábor, akik által
testközelbôl tapasztalhattam, milyen az, amikor hónapokig egyetlen
témában kutatnak, teljesen belefeledkezve egy-egy korszakba. Teszik
mindezt csillogó szemekkel, és megkérdôjelezhetetlen lelkesedéssel.
Azt hiszem ez szippantott be – felejthetetlen élmény volt, mikor a ki-
adó konyhájában, a kávénkra várva a saját mobilján mutatott eredeti
Kádár hangfelvételeket az egyik szerzônk. Aztán Petô Andrea által a

sokáig tabutémának számító háborús nemi erôszakról is olvastam, de
éppen ilyen erôsen hatott rám a megrázó dokumentumfilm, az Ítélet-
lenül, ami a kistarcsai nôi internálótáborban fogvatartottak kálváriáját
mutatja be – gyakorlatilag a magyar társadalom mindenféle rétegei-
bôl érkezett nôk mesélik el, hogy próbálták túlélni a lehetetlent. Nem
vagyok történész, engem az események érzelmi magja fog meg.  Nô-
ként ráadásul mindig is érdekeltek más nôi sorsok – ha pedig hallok
egy történetet, aminek a lelki vetületét úgy érzem, hogy jól meg tud-
nám ragadni, vagy akár a családokra való hatását feldolgozni, ahogy
a Kerti szonáta is teszi, akkor indulok el egy témán. 
– Milyen érzés volt mai nôi szemmel visszanézni egy olyan korra,
amiben esetleg még nem is élt?
– Rengeteg családi mítosz és örökség segített a Kerti szonáta meg-
írásakor. Sokszor elmesélt történetek, nagyszülôktôl öröklött foszlá-
nyok, büszke múlt, vagy éppen nehezen megosztott, törékeny em-
lékek – mind-mind hatnak a mára, hiszen akaratlanul is tovább él-
nek ezek a sorsok, és akaratlanul beleépültek a könyvembe is. Hi-
szen nônek lenni valahogy mindig, minden korban ugyanazt jelenti:
óriási felelôsséget és lelkierôt, s ezt kapjuk a felmenôinktôl útrava-
lónak – a láthatatlan hôsiességet, fôleg olyan felfokozott helyzetek-
ben, mint mondjuk a második világháborúban, amikor a nemi erô-
szak gyakorlatilag a leigázás fegyvere volt. Ezek a kimondatlan tra-
umák aztán egész generációkat határoztak meg, de ugyanakkor
menni kellett tovább az életnek, és úgy tenni, mintha mi sem tör-
tént volna. Az én regényhôseim is innen indulnak. Olyan helyzete-
ket próbáltam bemutatni a Kerti szonáta oldalain, ahol a nôknek ta-
lán túl is kellett nôniük egy adott feladaton, hogy megtalálhassák a
túlélô energiákat és ösztönöket.

|címlap|

NNôônneekk  lleennnnii  mmiinnddiigg,,  mmiinnddeenn
kkoorrbbaann  uuggyyaannaazztt  jjeelleennttii

Beszélgetés Finy Petrával
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– Jól érzem, hogy a regény mindkét fôszereplôje egyfajta palackba
zárt üzenet?
– Médi talán a rengeteg névtelen nôi hôs emlékezete, mint például a
szamizdat folyóiratot legépelô, vagy egyéb logisztikai feladatot ellátó
nôk, akiknek ez volt az életük, és talán ki sem mentek tüntetésekre,
mégis sokat tettek, a lakásokban konspirálva készítették csendben
elô a változást. Magda pedig kicsit a társadalom mindenkori anyja,
aki az állandó gondoskodásával fáradhatatlanul tereli a jó felé az em-
bereket. Magda mesélése is egy jelképes dolog, ami arra hívja fel a fi-
gyelmet, hogy akármilyen rendszerben is élhetünk, mindig szükség
van arra, hogy megôrizzük a tisztánlátásunkat. Tehát lehet, hogy
megtörtént egy rendszerváltás, de utána is ugyanazzal az igazságot
szomjazó vággyal kell járni a világban, mint azelôtt, és nem szabad
bedôlni az átveréseknek. Mert talán a legnagyobb szellemi tôke min-
denkor, ha valaki az álhírek közül ki tudja szûrni az igazságot.
– Mit mesélnének manapság ezek az asszonyok?
– Abszolút tévképzet, hogy a generációk folyamatosan távolodnak
egymástól, és nem tudják átadni a szellemi örökséget az utánuk követ-
kezôknek. Mert adott esetben egy társadalmi trauma elmesélése is le-
het egy olyan fontos tapasztalat, amibôl az eljövendô generáció tud él-
ni. Történelemmel foglalkozni nem csak azért fontos, hogy megtudjuk,
mi történt a múltban, hanem azért is, hogy tudjuk, milyen irányba te-
relhetjük a jövôt. A nôi bátorságról és méltóságról beszélni pedig a mo-
dern világban ismét nagy szükség van – ahol a látszólag nagyon is
emancipált nô újra a jogaiért kényszerül harcba menni. Ez a lelki álló-
képesség az, amirôl a Kerti szonáta fôszereplôinek az élete szól, és ez
az, amit Médi és Magda biztosan át tudna adni a ma nôinek is.
– A családi emlékezeten kívül mi volt még a forrása a rendszerváltás
elôtti évtizedekrôl?
– Alapvetôen nem akartam történelemkönyvet írni, számomra a lel-
ki vonulat az erôsebb. Például kifejezetten szerettem volna bemutat-
ni azt, hogy mi történik akkor, ha valaki pusztán megélhetésbôl vagy
más, teljesen prózai okokból vált ügynökké, vagy a történelem akár-
milyen hasonló, megkérdôjelezhetô áldozatává. Nem csak fekete és
fehér egy ilyen helyzet. Leginkább a személyes megélés foglalkozta-
tott, például, hogy milyen hatása volt adott esetben a nagybetûs
történelemnek a kis ember életére.
– Mennyire lehet egy ilyen témában elválasztani az írói véleményt a
történések folyamától?
– Manapság nem is kell mélyre menni ahhoz, hogy analógiát találjak
a saját életem és a regényben élô generációk között, hiszen ha sze-
rencsére nem is háborút, de most is elég nehéz idôszakot élünk meg,
vírust, bezártságot, kilátástalanságot. Az írásban mégis ez segített, hi-

szen megtapasztalhattam, hogy az ilyen kiélezett történelmi helyze-
tekben a nôi szolidaritás mennyire erôs
tud lenni. Hiszen a Kerti szonátának is az
adja a legbelsô magvát, hogy milyen erôn
felüli összetartással képesek egymást tá-
mogatni a nôk. Persze ezt sokszor hajla-
mosak vagyunk elfelejteni. Viszont ha me-
rünk segítséget kérni vagy nyitni a másik
felé, akkor olyan gigászi ôsenergiák bírnak
felszabadulni, ami bármilyen férfienergiá-
nál sokkalta erôsebb tud lenni.

Kurcz Orsi
Fotó: Debreczeni Fanni

Finy Petra: KERTI SZONÁTA

Athenaeum Kiadó, 320 oldal, 3999 Ft

könyvrôl
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– Versek, 2010-2020. Az ember
nem feltétlenül az évek alapján
válogat.
– Az elsô három vagy négy kö-
tetem után cirka tízévenként

jelent meg verseskönyvem. Bô-
ven elég. Bôven sok, nem kell
tömérdek verset írni. Akkor
történjen, ha nem tudsz mást,
nem tudod megúszni – de ak-

kor legyen! Ha régóta nem ír-
tam verset, és megijedek, va-
jon megy-e még, akkor neki-
ülök, és megnyugszom. Persze
dolgozom, sok minden készül,

de száz versnél több, az több a
soknál. A sok tompít, kevés
éles ütés elég, ahogy Gottfried
Benn mondta, „sechsbisacht”.
És jó, legyünk megengedôk,
tegyünk hozzá egy nullát. A
népek nem állnak sorban ver-
seskötetekért, sûrûn elôállni,
ezt félreértésnek tartom.Ma-
gamnak csinálom, magánügy,
és csak akkor csinálom, ha már
nem bírom ki, hogy ne. Ami
nem azt jelenti, hogy nem sze-
retném, ha sokan olvasnák.
Körülbelül mindenki.
– Jó, hogy a sorozatgyártást em-
líti. Vannak pályakezdôk, akik el-
árasztják a folyóiratokat, iszony-
tató mennyiségben publikálnak.
– Ha elkezdek valamit, szük-
ségszerûen vágyom rá, hogy
megmutassam magam, ez ért-
hetô, eleinte mindenki túlmoz-
gásos. Aztán elfogadnak, és le-
nyugszom. Ha nem tudok
visszavenni, az gond, akkor
sok leszek. Szoktam javasolni,
hogy nem kell mindig a publi-
kum elé állni, mindent publi-
kálni, minél tovább érleled, an-
nál inkább megúszod a szé-
gyent a régebbi dolgaid miatt.
Az írószemináriumaimon – las-
san harminc éve tartok kurzu-
sokat – arra ösztökélem, aki
verset ír, hogy írjon prózát. És
a novellistákat, hogy írjanak
verset is. Esszét, kritikát. Nap-
lót mindenki! Ez így egyszerre
lelassít, és megtanítja az írónak
az irodalmat. Ha a regényíró
szonettel próbálkozik, akkor
azt meg kell tanulnia, és ha ne-
kikezd, már Petrarcánál jár,
Shakespeare-nél, és nem fog
leállni. Belemegy a környezeté-
be, a zenétôl a képzômûvésze-
tig, és máris Dante Vita nuová-
jánál találja magát. Új – irodal-
mi – élet. Kipróbálod magad,
azt gyakorlod, ami nem megy
annyira. A balos lábaddal rug-
dosod falra a labdát, a fonák
ütést forszírozod.
– Miért mondta, hogy gyerekes
dolog verseket írni?

|születésnapos|

AA  kkööllttôô  íírrjjoonn  pprróózzáátt,,  aa  nnoovveelllliissttaa  vveerrsseett
Beszélgetés Kukorelly Endrével
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Kukorelly Endre tíz év után újabb verseskötettel jelentkezett. Az Istenem, ne romolj
írója szerint néhány igazán erôs vers teszi költôvé a szerzôt. Mûve azonban nemcsak
néhány jó darabot sorakoztat, elsôtôl az utolsóig feszes, megszólító, néha letehetet-
len, máskor idôt kér, komolyságával játszik a nyelvvel. Bírál, tanít, szeret – errôl be-
szélgettünk.



– A vers van elöl, antropológiai
kezdet. Ab ovo verselsz, három
éves korodig „versben beszélsz”,
aztán leszoksz róla, mert leszok-
tatnak, és te hagyod. Megtanu-
lod a korrekt használatot, mert
már felnôttél, prózában beszélsz,
mint Molière Jourdainja, már
negyven éve. És megtanulsz ha-
zudni. Magunknak is hazudunk
– ezt nem erkölcsi értelemben
mondom, egyszerûen szebbnek,
jobbnak, okosabbnak láttatod
magad mások elôtt. Viszont
mindannyiunkban benne van
potenciál, visszatalálni addig,
amikor még nem mi használtuk
a nyelvet – például, hogy kérjünk
a közértben tíz deka párizsit –,
hanem az minket. Ez nagy él-
mény, folyamatosan csodálko-
zol, mi mindent tesz veled a
nyelv, olyasmiket, amikre nem is
gondolnál. A legélesebben kis-
gyerekkorban beszél, mert eleve
„költôileg lakozik az ember”. A
vers elementáris nyelvhasználat,
atavisztikus, mélyrôl jön és a
mélybe vezet, erre utalok, ami-
kor a gyerekesrôl beszélek.
Ahogy József Attila mondja: Én
még ôszinte ember voltam…
– …ordítottam, toporzékoltam.
– Ezt az ôszinteséget adjuk fel
a szocializálódás során. Na-
gyon helyesen amúgy, akinél
ez nem következik be, antiszo-
ciális marad. Szükséges azon-
ban valamiféle „furatot” fenn-
tartani és karbantartani, amin
keresztül eljutsz az autentikus
énig. Ez az írás.
– Gyermeki lel-
kület! Vallási
vezetôk gyak-
ran sulykolják,
akik ha Önt ol-
vassák, örül-
nek. De ez
csak egy cso-
port. Mibe te-
nyerelt!
– Isten, halál
stb., a nagy
t é m á k
„fent” van-
nak, és fel
akarsz nôni hozzájuk, így elsza-
kadsz a talajtól. Elveszted a ta-
lajt a lábad alól, és az veszélyes.
Pedig egy fûszál mozgásában is
benne van a nagyság!

– Mégis miért foglalkozik Isten-
nel? Isten foglalkozik Önnel?
– Nem tudom. Azért írok – ál-
talában véve is –, hogy meg-
tudjak valamit. Nem azt írom,
amit tudok vagy tudni vélek,
mert már megvan, unnám.
„Felmerülnek”, persze, a leg-
nagyobb dolgok is, de nem
szeretem, ha ez látszik. Sok-
szor észre se veszem. Bodor
Béla húsz éve írt egy tanul-
mányt az istenes verseimrôl, én
meg azt kérdeztem magamtól:
vannak ilyenek? Ha kinézek a
kertbe, erre a kis vacak fácská-
ra, az jut eszembe, hogy Úris-
ten, mi folyik itt! És ámuldo-
zom, míg meg nem unom,
hogy ámuldozom.
– „Politika, szerelem, satöbbi,
Petôfi vagy akárki” – írja Min-
denhez közelebb címû versében.
A klisék ellen van?
– Minden téma klisé, és min-
den klisé felszabadítható. Úgy
tekinteni egy közhelyre, hogy
megtisztuljon – ezért érdemes
verset írni! A nagy szövegek
felszabadítanak. Már a roman-
tika túlhasznált sok mindent –
beleértve Istent is –, ettôl pró-
bált megszabadulni a moderni-
tás, és az avantgárd ezt ad ab-
szurdum, az elhallgatásig vitte.
A nullpontnál aztán vagy hagy-
juk az egészet, vége a mûvé-
szetnek, vagy felszabadítunk
mindent. Ahogy Tandori Dezsô
javasolta: Egy talált tárgy meg-
tisztítása. Más kontextusban,
nem szokványosan használva

minden megújul, amitôl
korábban ásítottál,
és ez mellbevágó-
an érdekes.
– Tíz év múlva újra
beszélgetünk ver-
sekrôl?
– Jó, beszéljünk. De
beszélhetünk más-
ról is.

Vermes Nikolett
Fotó: Debreczeni Fanni

Kukorelly Endre:

ISTENEM, NE ROMOLJ

Kalligram Könyvkiadó,

176 oldal, 3500 Ft
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A nagy mesélô enciklopédiája
A 19. század legjelentô-
sebb magyar írója sokak
szerint Jókai Mór
(1825–1904) volt, akit az
utókor három névfelidézô
szókapcsolattal is emle-
get: „a legnagyobb mese-
mondó”, „a nagy mesé-
lô” és „a nemzet költô-
je”. Jókait olvasni máig
élmény, s ráadásul mûve-
iben elmélyedve ismere-
tek szerezhetôk, bôvül-
het az egyéni szókincs is.
A 19. századi írók olva-
sásához azonban a 21.
század emberének se-
gédeszközökre van szüksége, amelyek eliga-
zítanak a korabeli nyelvhasználatban, továbbá a régmúlt ese-
mények és a korabeli reáliák világában.

A magyarban, mint az írásbeliséggel, sajtóval, közoktatással
rendelkezô nyelvekben általában, körülbelül százezer szó van, a
teljes szókészletet szokás egy millióra becsülni. A nyelvközösség
teljes szókincsének azonban egyetlen beszélô sincs birtokában,
s a magyar esetében a legmûveltebbek kb. harmincezer szót is-
mernek, a legmûveletlenebbek hatezret. Ami íróink szókészletét
illeti, Arany János és Petôfi Sándor verseiben több mint 22 ezer
szó fordul elô, s bár statisztika nem készült, Jókai szókincsét en-
nek legalább kétszeresére becsülik. A nagy mesélôt olvasva
nemcsak az ismeretek gyarapodnak, hanem bôvül a szókincs is.

Újabban népszerû, s a korszerû szótárszerkesztésben is elfoga-
dott az a nézet, mely szerint nincs éles határ a nyelvi és a nem
nyelvi ismeretek, szótár és lexikon között. A TINTA Könyvkiadó
igazgató-fôszerkesztôje, Kiss Gábor a nyelvész Balázsi József At-
tilával társszerzôként Jókai-enciklopédiát adott ki, amely betû-
rendben magyarázza a nagy mesélô 74 regényének ma már ne-
hezen érthetô szavait, beleértve bizonyos tulajdonneveket,
egyes regényalakok neveit és eseményekhez kapcsolódó neve-
ket, fogalmakat is. A kézikönyv 28 850 címszót tartalmaz, s
mintegy 1150 személyrôl nyújt információt.

Jókainak fôleg hibájaként, mintsem erényeként emlegetik, hogy
milyen sok idegen szót használt mûveiben. Balázsi és Kiss Gábor az
idegen szavak eredetét értôn magyarázza. A szerkesztôk az alábbi
fontosabb fogalomköröket emelték ki Jókai nyelvébôl: tudományos
terminusok, jogi szakkifejezések, kártyamûszók, diáknyelvi és tol-
vajnyelvi szavak. Ami például a kártyamûszókat illeti, a kézikönyv-
ben megtalálható a ma is népszerû ultimó 'utolsó ütés' (829. o.) és
az egykori sánta 'különös helyettesítô erôvel felruházott, egyébként
jelentéktelen lap' (715. o.). Ez a sánta az egykori ferbliben (290. o.)
úgynevezett kisegítô lap volt, olyan, mint a kanasztában és römiben
a dzsóker. Különös tolvajnyelvi szó a német eredetû trararumgen-
ger 'postai tolvaj' (817. o.), s a trará késôbbi tolvajnyelvi szójegyzé-
kekben is elôkerül mint 'postakocsis'.

Galambos Kristóf
Balázsi József Attila – Kiss Gábor:

JÓKAI-ENCIKLOPÉDIA

Szavak, kifejezések magyarázata és személyek,

földrajzi helyek, történelmi események bemutatása

Tinta Könyvkiadó, 879 oldal, 9990 Ft



„Az önfeltárás olyan tevékenység, amelyet legnagyobb élvezet-
tel azok az írástudók végeznek, akik nem a messze esô dolgok
iránt érdeklôdnek, hanem a hozzájuk legközelebbiek iránt. És mi
lenne hozzájuk közelebbi, mint saját maguk? 

Az érdemeik, az erényeik nyilvános feltárása épp olyan gyö-
nyörûséget okoz nekik, mint a bûneiké. A pózolás édes szenve-
dély. Ellágyultan írnak azután tele száz és ezer oldalakat maguk-
ról és minden felmenôjükrôl. Lin-csi apát és pesti rokona viszont
világéletében utálta az önfeltárást, nem is hallotta ôket soha
senki magukról vagy a családjukról beszélni. 

Persze, hogy nem vallanak magukról most sem. Ám története-
inkben vallomásaik nélkül is feltárulnak életük legbensôbb titkai.”

– Ezt a fülszöveget olvassuk Sári László új könyvének borítóján. Nem ép-
pen barátságos ajánlás. Miért utálja Lin-csi apát, az Ön korábbi könyvé-
nek (Lin-csi apát minden szava, Európa Kiadó, 2017) messze földön hí-
ressé vált hôse és az apát pesti rokona az önfeltárást? Ma már a kortárs
magyar szerzôk legtöbbje „önfeltáró”. A széppróza évtizedek óta a szer-
zôk életének legszemélyesebb múltját tárja az olvasó elé. Ráadásul igen
népszerûek is ezek a közelmúltból vett családtörténetek. 
– Könnyû lenne rávágni, hogy Lin-csi és pesti rokona pont azért nem
beszélnek magukról, mert mindenki más magáról beszél. A mi ese-
tünkben sokkal komolyabb oka van a tartózkodásnak. Az elbeszélô
mindjárt a könyv elején kijelenti, hogy történeteinek hôsei olyannyi-
ra elhanyagolható jelentôséget tulajdonítanak az élet egészének,
hogy igencsak szégyenteljesnek tartaná e csekélyke lét részleteit a
nyilvánosság elé tárni. Az ilyenfajta kitárulkozás kiváltképp visszatet-
szô a szemükben. Sokat mondó és messzire mutató ok ez, és mind-
kettôjükre egyformán jellemzô. 

Legyen hát az önfeltárás ezután is azok dolga, akik sem az élet nagy-
szerûségével, sem a jelentéktelenségével nem tudnak mit kezdeni. Ezért
aztán örökké maguk körül forgolódnak. Ami látványos és konkrét, az a
mi hôseink számára érdektelen – jelenti ki határozottan az elbeszélô.
– Lin-csi apátot már ismerhetjük, de ki a címszereplô, a pesti rokon?
– A pesti rokon maga is értetlenül áll a kérdés elôtt: ki lehet ô, és fôként
hogyan kerülhetett bármiféle rokonságba az ezerkétszáz éves kínai filo-
zófussal? Korábban csak hébe-hóba gondolt az apátra, ha gondolt rá
egyáltalán. Olvasmányaiból tudott valamit a 9. századi rosszhírû kínai
rendfônökrôl, ki ne hallott volna róla ezt-azt? Amikor utánanézett, hogy
kiféle-miféle, megtudta, hogy hittársai, a kínai buddhisták is leginkább
csak a botrányait emlegetik. Se füle, se farka történetek keringtek róla
idôtlen idôk óta. Ezekben az apát igen furcsán, mondhatni, meglehetô-
sen durván, faragatlanul viselkedett mindenkivel. Érthetetlen, excentri-
kus figurának látta, nem rokonszenvezett vele.

A tanításai is meghökkentôek, zavarba ejtôek voltak, és bizony meg-
lehetôsen homályosak. Még egykori tanítványai se értették minden sza-
vát. Ilyenkor az apát méregbe gurult, hozzájuk vágta az elmélkedô zsá-
molyát, vagy fenékbe rugdosta ôket. Mikor milyen kedve volt. Senkinek
sem vonzó egy ilyen alakkal rokonságba kerülni.

Aztán mégiscsak megtörtént. Nyilván szellemi rokonságról van szó,
ám ha ez a kapcsolat túlmegy a megszokott mértéken, akkor már va-
lamiféle azonosságról is beszélnünk kell. Ez pedig már majdnem több
mint kellemetlen. Hol vannak az érintkezési pontok, miben véli magát
Lin-csihez hasonlónak a pesti rokon? A gondolkodásuk, a világlátásuk
hasonló? Miféle együttmûködés alakulhat ki közöttük ilyen idôbeli és
térbeli távolságból? Na és milyen felismerések és milyen következteté-
sek születtek az egymással töltött évtizedek során? Ezekre a kérdések-
re ad választ a könyv csaknem ötven, igencsak személyes története. 

|vallomásos|
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Az emberi világ legalapvetôbb kérdéseirôl gondolkozik a kötet mind-
két hôse, mindenekelôtt Keletrôl és Nyugatról. A kétféle civilizáció leg-
jellemzôbb vonásairól beszélnek, történelmi múltjukról és világszemléle-
tükrôl, különféle társadalmi törekvésekrôl és meglátásaik, érzéseik leg-
fôképpen irodalmi kifejezôdéseirôl: költészetrôl és klasszikus szépprózá-
ról. Vagyis a kétféle kultúra „legintimebb” megnyilvánulásairól. És per-
sze magánéleti tûnôdéseikbe is beavatnak bennünket.
– Egy-egy illetékesnek mondható nyugati és keleti szereplô szemszögé-
bôl látjuk tehát a világot. Mi az ilyenféle személyes élményekkel elbeszélt
gondolatoknak a mûfaja? A pillanatképekbôl, a meglátások, a költôien
elôadott események egymásba kapcsolódásából mintha valamiféle törté-
net jönne létre a kötet végére. Be kell vallanom, prózában még nemigen
találkoztam ilyen „pointillista ábrázolásmóddal”.
– A kiadó esszéregényként emlegeti a Lin-csi apát pesti rokonát. Ha va-
lóban regény, ahogy ôk látják, akkor viszont tényleg pointillista regény,
ahogy ön mondja. Persze, ha van ilyen egyáltalán. Való igaz, hogy a fel-
villantott pillanatképekbôl a történetek végére összeáll egy-egy jellemzô
és talán hiteles arckép a két fôszereplôrôl, és az életútjuk jelentôsebb ál-
lomásai is kirajzolódnak. Eljutnak valahonnan valahová.
– Akkor mégiscsak önfeltárás ez a kötet is? A szerzô minden szándé-
ka ellenére?
– Ajaj! Remélem, hogy nem. De nagy ritkán akkor is el kell mondani,
hogy állunk a világ dolgaival, ha az ember irtózik az önfeltárástól. Alap-
kérdés például, hogy mi van Tibettel, mi van Kínával, mi a helyzet a Hi-
malája hegyeivel és folyóival, mi van Goethével, na meg Li Taj-póval és
a többi nagyszerû kínai költôvel. És talán szabad beszélni a fôszereplôk
szokásairól is, mondjuk arról, hogy érdekli-e a pesti rokont a tárgyak és
a kövek élete, ismeri-e a tibeti jakok természetét, kedveli-e a kacsané-
pet, a lepkéket és a macskákat, Petrarcát és a reneszánsz embert, Her-
dert és Hegelt, vagy mit súg neki a régi pesti házak pincéinek és padlá-
sainak dermedt csendje. És az sem mellékes, hogy mire emlékszik ma
az apát egy régi-régi Huo-to folyó parti kolostor életébôl.

Egy-egy pillanatra talán Lin-csi tartózkodó pesti rokona is megen-
gedheti magának, hogy közelebbi kapcsolatba kerüljön ismeretle-
nekkel. Ebbôl a megfontolásból került a könyv lapjaira mindaz, ami
megtudható róla. Ám szemérmessége és elzárkózó természete miatt
az sem biztos, hogy a történetek igazak egyáltalán. Mivel tisztessé-
ges embernek tartja magát, a kötet végén nyomatékosan felhívja
mindenki figyelmét, hogy az igazságot illetôen mindenki a legna-
gyobb óvatossággal járjon el. Legjobb, ha egyetlen szavát se hiszik,
és ezután is tartózkodnak tôle. Senki ne menjen hozzá közelebb. Fel-
téve, ha nem akar végzetesen csalódni benne. 

Nagyon magának való ember, és nagyon ingerlékeny. Tulajdonképpen
világéletében magányosan járta volna a hegyeket, a tengereket, a váro-

sokat, az utcákat, a házakat, a kerteket, egyedül nézte vol-
na meg magának az egész világot, ha tehe-
ti. Mindenki múltját, jelenét és jövôjét, beha-
tóan és alaposan. De egyedül is láthatatlanul,
hogy ne kelljen érintkeznie senkivel. Mindig
mindent csak egyedül. „Mint akinek csön-
des, magányos háza van a hegyekben, pom-
pás tölgyliget alján” – ahogy ezt elárulja róla
az írások egyike. Szóval ilyen kellemetlen a
természete. Ezért kell nagyon vigyázni vele.

Schmidt Lajos
Fotó: Debreczeni Fanni

Sári László: LIN-CSI APÁT PESTI ROKONA

Corvina Kiadó, 260 oldal, 3490 Ft
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Závada Péter új verseskötet-
tel jelentkezett, Gondoskodás
címmel jelent meg a Jelenkor
Kiadónál. A számos díjjal ki-
tüntetett, ismert költô-slam-
mernek és drámaírónak ez a
negyedik verseskötete.

– Négy évvel ezelôtt jelent meg az
elôbbi verseskötete, miközben ko-
rábban két-háromévente kijött
egy-egy új kötet. Áttevôdött a
hangsúly a színpadi szövegekre?
Min múlik ez, hogy milyen gyor-
san készül el egy új verseskötet?
– Már ennyi idô eltelt volna? Ész-
re sem vettem. A versek idôszá-
mítása különbözik a hétköznapi
események vagy akár a megren-
delésre készülô munkák objektív-
nek ható idejétôl. Olyan, mintha
egy belsô, szubjektív tartam hatá-
rozná meg a születésük ritmusát.
Az ausztrál ôslakosok álomideje
jut róla eszembe, akik úgy tartják,
hogy a nagybetûs Álom az élettel
párhuzamosan zajlik, és állandó
kapcsolatban állnak vele az éjjeli
álmodáson vagy a nappali ábrán-
dozáson keresztül. Minden em-
ber öröktôl fogva létezik az Álom-
ban már azelôtt, hogy megszüle-
tett volna, és az után is, hogy
meghal. A vers is valami ilyesmi.
Nincs elôre kalkulálható ideje, és
a róla való gondolkodás más
munkáktól függetlenül, illetve
azokkal párhuzamosan is zajlik.
– Verseiben komplex világokkal
találkozhatunk, megjelenik a szak-
rális és a profán, egy letûnt világ
attribútumai mai, modern korunk
kellékei mellett, vagy a város mint
a természet, a bioszféra ellen-
pontja. A természet, ahol„a bóklá-
szás/ bûntudat nélkül elherdált
idô”. A világot általában dichotó-
miákban látja?
– A személyes tapasztalat azt
mutatja, hogy elôbb meg kell ne-
veznünk a bináris ellentéteket ah-
hoz, hogy utána lebonthassuk,
dekonstruálhassuk ôket. Remé-
nyeim szerint ez a könyv épp em-
ber és természet, mitologikus és
modern, szent és profán egymás-

ba játszatására tesz kísérletet.
Termékenyen hatnak rám ezek a
keveredések. Versben, prózában
és drámában is szeretem az
anakronizmust, amikor különbö-
zô mitologikus vagy valaha élt
történelmi alakok mai, modern
környezetben bóklásznak, Virgi-
nia Woolf  Orlandójától kezdve
Anne Carson Gérüónjáig.
– Folyamatosan ugrál az elvont és
kézzel fogható világ között, abszt-
rakt fogalmakat és tárgyakat antro-
pomorfizál: „a szándék hamar fel-
torlódik”, „egy deltaág figyelemza-
vara”, „aluszékony bizalom”. De
eközben a vers beszélôjén kívül –
kevés kivétellel – nem jelenik meg
az ember. Mi ennek az oka?
– Egy bizonyos„odaértett” meg-
figyelô szándékaim szerint végig
jelen van a versekben. Csak törté-
netesen nem a többi ember, ha-
nem a tárgyi és természeti kör-
nyezet érdekli. Mostanában az
ökokatasztrófa kapcsán is gyak-
ran fölmerül, hogy valamiképp
meg kéne haladnunk az antropo-
centrizmust, újra kéne gondol-

nunk az ember világban betöl-
tött, központi szerepét, és egy ra-
dikálisan új, empátiára alapuló
társiasságban kéne élnünk a ter-
mészettel. Ez nagyon szép elkép-
zelés, de emberek lévén a pers-
pektívánk alapvetôen humán, és
ebbôl a nézôpontból csak bajo-
san, spekuláció révén tudunk ki-
lépni. Meghatóan tragikus,
ugyanakkor ironikus is, hogy az
ember saját hiá-
nyának tapaszta-
latán keresztül is
csak önmagáról
képes beszélni.
– Egy Babits-
verssor is olvas-
ható a kötet-
ben:„Csak én bí-
rok versemnek
hôse lenni”.
Érez-e Babits-
csal alkati ha-
sonlóságot? 
– Ez a parafrázis épp errôl szól.
Az emberen túli pozíció nehézsé-
geirôl. Miközben szelíden, és re-
mélhetôleg némi humorral kifor-

gatja a költô szavait. Számomra
ez azt jelenti, hogy ha az ember
tárgyakról ír is, óhatatlanul a saját
arca tükrözôdik vissza a felületü-
kön. Rilke írja megrázó erejû ver-
sében:„Kapcsolat int szinte min-
den dologból. /»Emlékezz!« –
folyton ez süvölt felénk. (…) Az
egy tér minden létnek otthona: /
bensô világtér. Madár szárnyal
ott / rajtunk át. Mivé nôni akarok,
/ kinézek csak, s már bennem nô
a fa” (Kálnoky László fordítása).
Babitsot egyébként épp az a Ne-
mes Nagy Ágnes nevezi tárgyias-
nak, akinek a legszebb Rilke-for-
dításokat köszönhetjük.
– Nem konkrét idézet, de Oravecz
Imre-reminiszcencia is található a
könyvben. Vele milyen a viszonya? 
– Oravecz elsô kötete, a Héj rég-
óta az egyik legfontosabb poéti-
kai referenciapont számomra,
ahogy Tandori Töredék Hamlet-
nekje is. Ugyanakkor az említett
idézet:„Magadra öltenéd egy
megkínzott földterület kültakaró-
ját” csak közvetetten utal Ora-
vecz Egy földterület növénytaka-
rójának változása címére. Akkor
már inkább A hopik könyve ugrik
be, hiszen a fent idézett Rekviem
Steve Irwinért címû szövegem-
ben, akár csak Oravecznél, egy
mágikus-mitologikus kultúra hit-
világa kerül szóba – esetemben
az ausztrál ôslakosoké, amit ko-
rábban is említettem.
– A felsoroltakon kívül kivel érez
még rokonságot a magyar iroda-
lomban? Kit tekint esetleg a pél-
daképének? 
– Ha elôdök, azt hiszem, megha-
tározóbbnak érzem a kapcsoló-
dási pontokat az angol-amerikai

lírai modernséggel: Ro-
bert Bly-jal, Anne Sex-
tonnal, Mark Stranddel,
Ted Hughes-szal, John
Ashbery-vel vagy Sylvia
Plath verseivel, mint a
hazai költészeti hagyo-
mányokkal. 

Jolsvai Júlia
Fotó: Debreczeni Fanni

Závada Péter:

GONDOSKODÁS

Jelenkor Kiadó, 88 oldal, 1999 Ft
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SZÁRNYAS LOVAK ÉS FOCI MINDEN

MENNYISÉGBEN A NAPRAFORGÓNÁL

Kilencedik kötetével folytatódik a kisiskolás
lányoknak szóló Szandi meséi sorozat. A

repülô lovak elveszett her-
cegnôje, Szandi a számára
legkedvesebb epizódot ké-
szül elmesélni a repülô lo-
vak történelmébôl. A kis-
méretû, vékonyka kötet re-
mek nyári, szórakoztató ol-
vasmány, könnyûszerrel el-
vihetô bármely nyaralásra.
A népszerû lovacska mesé-

jének szerzôje Alexa Pearl, rajzolója Paco
Sordo, fordítója Pataki Andrea. Fiúknak szó-
ló olvasmány, s egyben a foci-EB-re és az
olimpiára is ráhangol María Forero Az elsô
meccs címû ifjúsági regénye Rusznák
György fordításában. A
Tölgyliget Általános Isko-
la tanulói között van né-
hány kezelhetetlen gye-
rek, ezért az igazgató ki-
adja a parancsot az isko-
lapszichológusnak: rend-
szeres fociedzéssel nevel-
je meg a kiállhatatlan ta-
nulókat. Vajon sikerül-e
igazi csapatot szervezni az egymással is foly-
ton összetûzésbe kerülô diákokból, ráadásul
úgy, hogy a pszichológus-edzô nem igazán
ismeri a játék szabályait?

SZÉPSÉGES ROVAROK ÉS ISKOLAI KÉ-

SZÜLÔDÉS A BABILON KIADÓNÁL

Libbenô csodalényekkel, azaz Lepkékkel fog-
lalkozik a Mi Micsoda sorozat legújabb tagja

Nicole Röndigs szerkesz-
tésében. A törékeny tü-
nemények teljes életcik-
lusával megismertet a ro-
varspecialista szerzô: szü-
letésükkel, átala-
kulásuk fázisai-
val, felépítésük-
kel, táplálkozásai
szokásaikkal, sza-

porodásukkal és arra is megtanít, ho-
gyan lehet óvatosan begyûjteni, meg-
vizsgálni, majd elengedni e színpom-
pás lényeket. Megtudhatjuk, hogy
mesterien álcázzák magukat, hogy
több ezer fajuk létezik, hogy egy részük több
ezer kilométert vándorol rövid élete alatt, más
részük pedig mérgezô, ezért kerülik a lepkeva-
dászok. Bepillantást nyerünk a kínai selyem-
hernyó tenyésztésbe is. Az 5–7 éveseknek szó-

ló Mi Micsoda Junior so-
rozat új tagja Iskolás le-
szek! címmel a leendô
kisdiákokat vezeti be az
intézmény mindennapja-
iba. A kihajtható fülecs-
kékkel ellátott képes-
könyv játékos módon is-
mertet meg az iskola
mûködésével, a tanulás izgalmával, örömével
és a közösségi élettel. Remek nyári olvasmány
az iskolába készülôknek, akik ôsszel, remélhe-
tôleg már a megszokott módon látogathatják
az intézményt. A Mi Micsoda Junior sorozat
könyveihez matricás rejtvényfüzetek is kap-
csolódnak, amik segítenek a könyvben meg-
szerzett tudást játékos módon elmélyíteni, de
a könyv ismerete nélkül is használhatóak. Kis
természetkutatóknak ajánlják a Rovarokkal
foglalkozó füzetüket, amely a sokszínû rovar-
világ legjellegzetesebb
képviselôit mutatja
be. A Rendôrség
munkájába beavató
matricás füzet pedig
megismertet a rendôr
egyenruhájával, a
rendôrség közlekedési
eszközparkjával, a
rendôr felszerelési tár-
gyaival, a közlekedési
rendôr munkájával, és
olyan érdekességekkel,
mint az ujjlenyomat-vizs-
gálat, vagy az arcfelisme-
rô program készítése.

FELTALÁLÓK ÉS ROMANTIKUS

LÁNYREGÉNYEK A MANÓ KÖNYVEKNÉL

20 rendkívüli feltaláló, aki megváltoztat-
ta a világot címmel különlegesen eltökélt
embereket mutat be Gabriella Santini, olyan
feltalálókat, akik minden nehézség és próba-

tétel ellenére kitartottak,
megvalósították az álmai-
kat, s találmányaikkal az
emberiség javát szolgál-
ták. A feltalálók a mûszaki
tudományok, a gépészet,
az energetika, a telekom-
munikáció, az információs
technológia, valamint a bi-
ológia és az orvoslás terü-

letén jeleskedtek. Zömük a 19-21. században
tevékenykedett. A sztoricentrikus miniportré-
kat Kertész Edina fordította. Tamzin Merchant
A kalaposok címû, varázslatos ifjúsági regé-
nye mágikus világba vezeti az olvasóját, ahol a

Királyi Öltözékek Mesterének legifjabb le-
származottja, Kordélia izgalmas kalandok-
ba bonyolódik, amikor el-
indul megkeresni apját, a
tengerbe fúlt Proszperó
kapitányt, s közben rájön,
hogy a varázsmesterek
háborúra készülôdnek. A
Todero Anna fordításá-

ban készült könyvet Paola Es-
cobar aprólékosan kidolgo-
zott rajzai díszítik. A Sorsfor-
dító történetek és a Disney
sorozat legújabb darabja  Liz
Braswell Egy új élmény címû regénye Alad-
din és a csodalámpa meséjének parafrázisa és
újragondolása. Szerelemrôl, hatalomról és for-
radalomról szól a tör-
ténet, amelyben egy-
más mellett harcol a
népéért Aladdin, a
csavargó és a rangjá-
tól megfosztott Jáz-
min hercegnô, mi-
közben a Csodalám-
pát egy uralomra
tört, gonosz tanács-

adó irányítja. Iga-
zi akcióregény
Katherine Rundell A Hudson kastély kin-
cse címû könyve, melynek hôse, Vita, azt a
feladatot tûzi ki maga elé, hogy barátaival
visszaszerezze nagyapai örökségét,a New
Yorkban álló titokzatos kastélyt, amit egy
hírhedt szélhámos elbitorolt. A szerteága-
zó cselekmény
éppoly izgalmas,

emberi és érzelmes,
amint azt a szerzô ko-
rábbi, Sophie és a te-
tôjárók címû ifjúsági
regényébôl már meg-
ismerhettük. A köte-
tet Nánási Yvette for-
dította.

Sz.Zs.

A. Pearl: Szandi meséi 9., Napraforgó Kiadó,

112 o., 1290 Ft; M. Forero: Az elsô meccs, Nap-

raforgó Kiadó, 188 o., 3490 Ft; N. Röndigs: Lep-

kék, Babilon Kiadó, 48 o., 3490 Ft; C. Braun: Is-

kolás leszek! Babilon Kiadó, 21 o., 4290 Ft; Mi

Micsoda Junior matricás füzetek: Rovarok,

Rendôrség, Babilon Kiadó, 24 o., 1390 Ft. G.

Santini: 20 rendkívüli ember…, Manó Könyvek,

96 o., 3990 Ft; T. Merchant: A Kalaposok, Manó

Könyvek, 488 o., 3490 Ft; L. Braswell: Egy új él-

mény, Manó Könyvek, 400 o., 3990 Ft.

|babilon, manó könyvek, napraforgó|
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Igazi családi olvas-
mány a magyarországi
szerb író, Stepanovic
Predrag Nyulacska
huszonöt meséje cí-
mû kötete Lázár Ervin
fordításában, akinek
egyébként ez volt az
egyetlen mûfordítása.
A szláv filológia egye-
temi docense olyan
egyszerûséggel és ter-
mészetességgel szólal-
tatja meg meséje sze-
replôit, mintha maga Lázár Ervin találta vol-
na ki ôket, és olvasás közben gyakran úgy
érezhetjük magunkat, mintha Vuk vagy
Bambi mesefiguráival találkoznánk. A törté-
net egy nyúlcsalád és benne Nyulacska min-
dennapjait örökíti meg, aki éppen olyan hu-
moros, kalandos, és megható eseményekbe
keveredik, mint bármelyik embergyerek. A
mesekönyvet Szabó Nyulász Melinda illuszt-

rálta. Idôvihar cím-
mel jelenik meg Dó-
ka Péter Szuper-
malac és Ûrpat-
kány címû trilógiá-
jának utolsó kötete,
melynek hôsei meg-
próbálnak felhagyni
a szuperhôsködés-
sel. Egyszerû halan-
dóként Fáraó Ûrfa-
gyi néven céget ala-
pítanak és fagyit
árulnak, ami olyan
jól sikerül, hogy

nemsokára az egész galaxis az ô receptjeik-
bôl készült 49 féle hûs édességet nyalogat-
ja. Egy balul sikerült akciójuk miatt azonban
fel kell hagyniuk új mesterségükkel, és az
elszabadult szörnyeknek köszönhetô-
en visszatérni a szuperhôsködéshez:
meg kell menteniük a fekete-fehérré
vált világot és annak jégbe zárt lakóit.
A világ megmentését bonyolítja, hogy
az elvarázsolt bolygón még a szuper-
erô sem mûködik rendesen. A könyvet
ezúttal is Máli Csaba illusztrálta, ahogy
ô jegyzi a trilógia elsô kötetébôl ké-
szült animációs sorozatot is. Kiskama-
szoknak szól Julien Hervieux Viharka
címû ifjúsági regénye, aminek gótikus
regényekre emlékeztetô, ám meseivé
szelídült világában nevelkedik Viharka,

a Sötétség leendô ura. Szörnyek,
varázslók, sárkányok és koboldok
között él egy gótikus berendezésû
kastélyban, de környezete elvárásai
és a rá váró szerep ellen éppúgy lá-
zad, mint bármelyik kamasz.
Évek múlva az lenne a fel-
adata, hogy megkísérelje el-
rabolni a jó királylányt, akit
majd egy hôs lovag meg-
ment, s ezzel helyreáll a jó
és a rossz egyensúlya a vi-
lágban. Azonban nincs ked-
ve a negatív hôs szerepéhez,

ezért úgy dönt, felrúg minden sza-
bályt, s hat évvel korábban elrabolja
a hercegkisasszonyt. És itt kezdôd-
nek a bonyodalmak… és egy külön-
leges barátság a jó és a gonosz, a fe-
kete és a fehér oldal között. A köny-
vet Pacskovszky Zsolt fordította, illusztráto-
ra Carine-M. 15 éven felüli olvasókat céloz
meg Gáspár András Gáspár Héjnélküli cí-
mû disztopikus kalandregénye. Egy világtól
távol esô helyen élô törzsben
a hagyományok szerint min-
den csecsemô arcára a szem-
héjat elfedô bôrt varr a sá-
mán. A törzs tagjai egész éle-
tükben viselik a szemtakarót,
gyakorlatilag vakon és sötét-
ségben léteznek, s különös
módon számukra ez nyújt
biztonságot. Úgy tartják, csak
az a boldog, aki nem lát, aki
lát, az elégedetlen, irigy és
erôszakos. Amikor a törzsfô-
nök lánya kiment egy idegen
asszonyt a vízbôl és megsérül
a szemhéját fedô bôrdarabja, Dyami számá-
ra minden egészen más dimenzióba kerül.
Vajon mi történik, ha a Héj törzsben kiderül,

hogy valaki meg-
szegte a törvényt?
Elfogadják-e, hogy
a héjnélküliség az
ember természetes
állapota. A szí-
nész-író második
könyve lebilincse-
lôen izgalmas ol-
vasmány egy kü-
lönleges felépítésû
t á r s a d a l o m r ó l ,
amiben a változást
természetesen a fi-

atalok hozzák el. Drámapedagógusoknak,
színházi szakembereknek és animátoroknak
ajánlja a kiadó a gyerekek mellett az ifjúsá-
gi lengyel drámairodalom legjavából válo-
gatott Mennyek és pokol címû kötetét.

Tíz színpadi me-
sével, emberi tör-
ténettel, nyelvi-
leg és mûfajilag is
változatos drá-
mával találkozhat
az olvasó, szín-
padra állításuk,
vagy eljátszásuk
a drámaórán,
drámaszakkör-
ben segíthet a
gyerekeket érintô
problémák felol-
dásában. A törté-

netek középpontjában a gyermeki egzisz-
tencia és a magány áll, ennek egyéni és kö-
zösségi feldolgozhatóságát járják körbe.
Marta Guœniowska például egy magára

maradt gyerek életmeséjét
és szülôkeresését álomszerû
jelenetekben fogalmazza
meg, kicsiknek és nagyob-
baknak is felfogható, megin-
dító mélységben és érzé-
kenységgel. A fiatal kora da-
cára számos nemzetközi ba-
bért arató Dorota Masl/ows-
ka horrorisztikus elemekkel
vegyített groteszk humorral
írja meg – ráadásul szabad-
versben – egy boszorkány
vándorlását, aki gyermekek-
bôl készült vacsoráját haj-

szolja a sokféle kütyü között. Maria
Wojtyszko misztériumjátékában – amely
egyben a kötet címadó darabja –, egy bal-
esetben elhunyt édesanya próbál visszata-
lálni egy szem fiához. S miközben a min-
dent túlélô anyai szeretet áll a középpont-
ban, a tragikumot játékká oldják a két világ
komikus szereplôi.

(szénási)

S. Predrag: Nyulacska 25 meséje, Móra Kiadó,

120 o, 3499 Ft; Dóka Péter: Szupermalac és Ûr-

patkány 3., Móra Kiadó, 112 o., 2499 Ft; J. Her-

vieux: Viharka, Móra Kiadó, 168 o., 2499 Ft;

Gáspár András Gáspár: Héjnélküli, Móra Ki-

adó, 328 o., 2999 Ft; Mennyek és pokol, Móra

Kiadó, 368 o., 2499 Ft.

NNyyuusszziikk,,  sszzuuppeerrhhôôssöökk,,  ffaannttaassyy
ééss  ssccii--ffii  rreeggéénnyy  aa  MMóórráánnááll
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A 30 éves            K. u. K. Kiadó ünnepi ajánlata
BBoorrooss  BBoottoonndd::  AA  MMAARRKKOOLLÁÁBB
Kötve, 3990 Ft
1868. A lakosság egy Markoláb nevû, félig
ember, félig farkas gonosztevôtôl retteg, aki
áldozatait a Zasavica lápjába csalja.  A 19.
századi magyar néphitbôl merítô, váratlan
fordulatokkal tarkított,
horrorisztikus regény.

BBrraauunnee  RRiicchhaarrdd::
KKIISS  BBEERRLLIINNII  RREEGGÉÉNNYY

Kartonált, 2200 Ft
„Kedves Szüleim, sikeresen

megérkeztem…” írja Erna Halbe a szüleinek.
Egy kisebb német ipari városkából érkezett a húszas

évek Berlinjébe. Az irodában megismeri a gépíró-
lányok életét, találkozik a szerelemmel, úgy érzi,

boldog. Aztán olyan dolgok történnek, melyek
felrázzák, és a csendes lány a mindennapok

bátor hôse lesz. 

MMaakkrraaii  PPááll::
RROOCCKKSSZZÍÍNNPPAADDII  ÉÉVVEEIIMM
Kartonált, 2990 Ft
Hónapokon át próbáltam a gondolataimat
rendbe szedni, az eseményeket idôrendbe
rakni, de a barátom mindvégig arra biztatott:
– Ne spekulálj, mondd, ami eszedbe jut.
Mesélj kedvedre. Majd egyberázzuk, mint
bográcsban a gulyást. Attól ízletes – ajánlja
könyvét a népszerû zenész, énekes mûvész.

KKeerreeddeerr  MMáárrkk::  MMIIKKEE  OOVVEERRTTOONN,,
AA  RREENNDDSSZZEERREENNKKÍÍVVÜÜLLII

Kartonált, 2800 Ft
A fejlôdés nem fogja elrabolni istenkeresô

lényegünket. E mû ennek a problémakörnek
a könnyen emészthetô, látványos, trendi

megfogalmazása. A fiatal felnôtteknek szóló,
cyberpunk hangulatú science

fantasy kalandregény bôvelkedik
fordulatokban, s látványos burokba
csomagolja az örök érvényû, feszítô

kérdéseket.

LLáásszzllóó  EErriikkaa::  FFÉÉLLIISSTTEENNEEKK
Kartonált, 2990 Ft

„Igaz történeteket írtam.
Minden tiszteletem az

elhivatottságból és az erejükön
felül dolgozó orvosoknak –

a szakma hôseinek. Az igazságos
ítéletet hozó bíróknak.

Azonban… Jogunk van
megvédeni magunkat! - szólít fel a

»Felmentésem fontos üzenet« címû fejezet
fôszereplôje. Egyik szakma képviselôje

sem tekintheti magát félistennek.”

A Felfedezések és újrafelfedezések ’30
szakmai program megvalósítását 2021. évben

a Magyar Mûvészeti Akadémia támogatta 

Keresse a könyvesboltokban és a kiadónál: www.kukkiado.hu
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Több száz filmbôl és filmsorozatból
ismerjük a hangját, köztük olyan
emblematikus szériákkal, mint a
Dallas, a Szívtipró gimi, a Melrose
Place, a Baywatch, A Grace klini-
ka,vagy a Scooby Doo. Színészként
több színházban szerepelt, hosszú
ideig tagja volt a Budapesti Kamara
Színháznak, de a Szomszédok vagy
a Patika címû teleregényben is fel-
tûnt. A színészettel felhagyott, de
ma is folyamatosan szinkronizál,
felszabaduló idejét pedig kreatív
tevékenységgel tölti, legyen az lek-
várfôzés vagy írás. Hullámvasút cí-
mû, young adult korosztálynak szó-
ló ifjúsági regényével debütál a Móra Ki-
adónál, de újabb könyveken is dolgozik.
Mosolygós vidámsággal és fiatalos lelke-
sedéssel mesél új szakmájáról.

– Mi adta a lökést, hogy a színészet után az
írás felé fordulj?
– Mindig jól írtam, már a gimnáziumban is
mondták a tanáraim, hogy jó a stílusom, és
érdemes lenne magam kipróbálni az írásban.
A színészet azonban jobban érdekelt, így
több évtizedre elköteleztem magam a szí-
nészmesterség mellett. Aztán egyszer csak
eljött az idô, amikor az már kevésnek bizo-
nyult, lettek szabad kapacitásaim, valami újat
szerettem volna csinálni. Kitaláltam, hogy szí-
vesen írnék a 15–18 éves korosztály számá-
ra. Két fiam van, az egyik húszéves, a másik
tizenkettô, a regényben szereplô fôhôsnôm
köztük foglal helyet a maga 16 évével. A re-
gény eredeti munkacíme Eszter könyve volt.
A fôhôsnôm egy belvárosi általános iskolába
jár, a környezetet jól ismerem, mert a VII. ke-
rületi Madách Imre Gimnáziumban tanul-
tam, és nagyon meghatározó volt számomra
az a négy év. A Thália színjátszó körbe járva
belém égett az ott megtapasztalt életérzés, a
barátságok egy része megmaradt a mai na-
pig.  S bár Eszter személyiségjegyei nem
egyeznek az enyéimmel, valószínûleg egyko-
ri önmagamat is beleírtam a figurába. 
– Két szálon fut a cselekmény: tanúi lehetünk
Eszter utolsó hónapjainak a nyolcadik osz-
tályban, ami egybeesik a szülôk szétköltözé-
sével és válásával; a másik szál már az új
környezetben és az új iskolában játszódik.
– A válás témája nagyon foglalkoztatott, s
mint ma sajnos tipikus jelenséget, minden-
képpen bele akartam írni a regénybe. A vesz-

teség megélése minden korosztálynak és a
család minden tagjának nagyon nehéz, s a
hiperérzékeny kamaszoknak, ha lehet, még
nehezebb. Eszter életét is teljesen átformálja
a szülei válása, és hosszú utat tesz meg, amíg
a kezdeti haragból engedni tud, el tudja fo-
gadni a család felbomlását, és szóba áll az
apjával. De nemcsak ezzel a szituációval tud-
nak azonosulni a mai fiatalok, hanem azzal a
hátrányos megkülönböztetéssel is találkoz-
hatnak, amit a bôrszín jelent. Mindennapi
élethelyzetet rögzítettem a regényben a ro-
ma osztálytárs kiközösítésével és a vietnami
fiú bántalmazásával. Sajnos, én is tudok
olyan – a regényben megörökített – neonáci
csoportról, amely csupán a bôrszín szem-
pontjából osztályozza az embereket. De a re-
gény azt is megmutatja, hogy ha elég bátrak
vagyunk, mindig van remény a változásra.
– A környezetváltás, a belvárosi és a kertváro-
si életstílus és életritmus
közti különbség eleinte
nem túl vonzó az iskola-
váltás küszöbén álló
lány számára.
– Eszter kifejezetten
utálja az új környeze-
tet, és mindenáron
szeretné visszakapni a
régi életét. Az ember
ebben az életkorban
azt gondolja, hogy a
dolgok fehérek vagy
feketék, és a kettô
közt nincsen semmi.
Valami vagy jó, vagy rossz. Egy útját keresô
kamasz folyton tétovázik... Eszter végül
nemcsak megszokja, hanem meg is szereti a
környezetét, és a suliban jó közösségre, új

barátokra és szerelemre talál. A
könyvben igyekeztem nem felülete-
sen írni, mert úgy vélem, sokszor alá-
becsülik ezt a korosztályt a nekik
szánt irodalomban. Gyakran egyetlen
síkon fut a szerelmi történet, nincse-
nek mélységei, a szórakoztatás az
egyetlen cél. Ilyen szempontból re-
meknek tartom a Móra Kiadó Tabu
sorozatát, ami azzal foglalkozik, ami a
felszín alatt van.
– Ha már a Mórát említetted, úgy tu-
dom, a Móra Kiadó tárt karokkal fo-
gadta a könyvet.
– Hiszek abban, hogy az ember min-
dig megtalálja az utat, ami az övé.

Álomszerû volt a fogadtatás, mert 900 kézi-
ratból választották ki kiadásra a regényemet,
sôt szeretné a kiadó, ha a továbbiakban is az
ô szerzôjük lennék.  Pacskovszky Zsolt sze-
mélyében remek szerkesztôre találtam. A
Covid miatt egy évet kellett várnom a könyv
megjelenésére, de nem bánom, nagyon
boldog vagyok, hogy egy ilyen nagy múltú
kiadóhoz és illusztris társaságba kerültem!
– Mi az írói módszered?
– Azt hiszem, nagyon szerencsés vagyok! Mi-
re a napi feladatok után le tudok ülni írni,
szinte tökéletesen kész van a fejemben az
adott fejezet, alig-alig javítok rajta késôbb.
Persze elmélyülés, egyedüllét kell hozzá, amit
szerencsére fiaim, és színész férjem, Epres At-
tila jól tolerálnak. A színész is dolgozik ben-
nem, amikor törekszem a párbeszédek hite-
lességére, a jelenetek filmszerûségére, az ese-
mények plasztikus megjelenítésére.

– Milyen terveid, vágyaid vannak
íróként?
– Kisebb novellák után nemrég írtam
egy 10–14 éveseknek szóló ifjúsági
regényt. A részletekrôl most még nem
beszélhetek. Ezenkívül írom Barnabás
regényét, ami a Hullámvasút folytatá-
sa, ám egy kicsit komolyabb téma.
Több regény körvonalai is fogalma-
zódnak a fejemben. Szeretek írni.

Szénási Zsófia
Fotó: Éder Vera

Madarász Éva:

HULLÁMVASÚT

Móra Könyvkiadó, 328 oldal, 2999 Ft

könyvrôl
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Különleges irodalomtörté-
neti esemény, amikor egy
már lezárult írói pálya vala-
mely darabja utólag válik
nélkülözhetetlenné az élet-
mû szempontjából. Borbély
Szilárd posztumusz megje-
lent, töredékben maradt
mûve, a Kafka fia olyan kö-
zel hozza a 2014-ben el-
hunyt író-költô világát,
hogy innen olvasva még a
jól ismert Borbély-mûvek is
új fénytörést kapnak. A né-
met nyelven néhány éve
megjelent Kafka fiát a Bor-
bély Szilárd életmûvébôl so-
rozatot indító Jelenkor Ki-
adó jóvoltából végre ma-
gyarul is olvashatjuk, For-
gách András esszéértékû
utószavával kiegészítve.

A Kafka fia esetében már a mû-
faji megjelöléssel is könnyen el-
akad az ember, hiszen a torzó-
ban maradt szöveg a feltételez-
hetô író szándék szerint is egy
mozaikosan szerkesztett, ké-
pekkel kiegészített prózamû,
amely mintegy egymásra mon-
tírozza Franz Kafka és Borbély
Szilárd sorsát. Jelen esetben ez
nem csupán értelmezôi speku-
láció, az író ugyanis szokatlan
gesztussal maga ad eligazítást
könyvéhez Az Olvasóhoz címû
nyitányban. Ezzel rögtön egy
többszintes labirintusba invitál-
ja az olvasót, hiszen a szerzô
szerint szól ez a könyv egyfelôl
Kelet-Európáról; „Franz Kafka
utazásáról, aki nem azonos
Franz Kafkával”; „utazókról és
utazásokról”; „a gyermekkor-
ról”; arról a „szakadatlan vonu-
lásról (...), ahogy a fiúk apák
lesznek Kelet-Európában”; a
„szavakról”; a „felejtésrôl”;
„vagyis rólam, a könyv szerzô-
jérôl, aki nem azonos velem,
vagyis az ikertestvéremrôl”. 

A cím és a szöveg viszonyában
aztán teljességgel elmélyül ez a
rafinált konstrukció. A „Kafka
fia” megnevezésben a Kafka
név vonatkozhat ennek a
könyvnek voltaképpeni fôhôsé-

re, az apára, Hermann Kafkára,
de akár az ô apjára, a nagyapá-
ra is, miképpen magára Franz
Kafkára is, akinek a legenda
szerint született egy fia; de a
Kafka a fürdôszobában címû,
naplószerû fejezet alapján –
melyben a külvilág idegenségé-
ben vergôdô kamasz Borbély el-
sô találkozásáról olvashatunk
Kafkával –  a szerzô hasonmá-
sát is tekinthetjük metaforiku-
san Kafka fiának. Az önéletrajzi
elemeket a továbbiakban Bor-
bély Szilárd csupán rejtett szá-
lakként szövi hozzá a történet-
hez, de egy pillanatra sem tu-
dunk elvonatkoztatni a Kafká-
val való azonosulásától, amely-
hez ô maga adott kulcsot.

A regény másik kulcsmotívu-
mát a terek adják (maguk is la-
birintusszerûek): a konkrét való-
ság szintjén Prága helyszínei,
ahol Kafka mozog folyamato-
san; valójában minden utca,
épület, sarok, de még a soha
meg nem valósuló, csupán
elképzelt palesztinai utazás
is megannyi történelmi, lé-
lektani és életút-vonatkozá-
sú konnotációt hordoz. Kaf-
ka és az apja kölcsönösen
és rendszeresen a házuk
ablakából figyelik egymást
hazatérés közben, és ez a
kép egész kapcsolatuk jel-
képe lehetne, fôleg azé a
nyomasztó állapoté, hogy
Kafka tudja, hogy figyelik:
„»Tudom, hogy apám
ilyenkor már az ablak elôtt
van, figyeli a teret, a Gro-
ßer Ring nyugati sarkát,
ahonnan várhatja elôbuk-
kanásomat (...), aggoda-
lom és türelmetlenség
van benne ilyenkor,
ahogy velem kapcsolat-
ban mindig...«”

A Kafka fia a közhely-
számba menôen „rossz”
apa-fiú viszonyt árnyalja
hol drámai, hol költôi,
hol szellemes érzékenységgel,
vegyítve a fikciót az életrajzi té-
nyekkel, a valós irodalmi doku-
mentumokkal és levelekkel. 

A végletesen ellentétes karak-
terek szüntelen birkózásában
épp azok a legfelemelôbb pilla-
natok, amikor azt látjuk, hogy
a két ember számos vonása fa-
kad egy tôrôl, a nagyapától,
akinek emléke ellen Hermann
éppúgy rugódozik, mint ellene
saját fia. Borbély bravúrosan
aknázza ki például az „írás”
szó kettôs értelmét a Tóra és a
szépírás vonatkozásában: Míg
„A papa [nagypapa] az írásban
élt, minden más alig ért el hoz-
zá”, Hermann, a fia eltökélte,
hogy „semmi köze sem lesz
azokhoz a zsidós dolgokhoz,
amelyektôl az apa haláláig nem
tudott szabadulni”, az ô fia,
Franz pedig „kényszeresen
rögzítette írás által az ôt körül-
vevô világot...” Szimbolikussá
lép elô a két ember küzdelmé-
ben Kafka kerékpárja (Kafka és
a bicikli), amelyet dafke meg-
vesz, az apa tiltakozása ellené-
re (akinek ettôl mindjárt fon-

tossá válnak a „zsidós dolgok”,
lévén a bicikli nem az), de csu-
pán addig fontos a fiúnak,

amíg az apja ellenkezése kitart.
„A láncokról mégiscsak valami
kellemetlen jut az ember eszé-
be, érezte Franz” a kerékpár-
ban gyönyörködve, s nem vé-
letlenül: apa és fia óhatatlanul
összeláncolják magukat az el-
lenségviszonyban.

A regény egyik bravúros feje-
zetet vonultatja fel a másik
után. Hermann Kafka, a dör-
zsölt kereskedô leírása, aki egy-
szerre gazsulál zsidó vevôinek
és veti meg azokat; a Franz sze-
relmeslevél-özönétôl nyomasz-
tott Felice Bauer alakja, akinek
elviselhetetlen, ugyanakkor
életmentô ez a rajongás; a hiva-
tal mint az örökre eltompítottak
tetszhalott életének allegóriája;
a rabbihoz tanácsért forduló
Franz, akinek zsidó neve, az
Anselm oly idegen a tanítónak,
hogy folyamatosan másképp
szólítja – Albertnek, majd
Adolfnak és Herr Kafkának
(hátborzongató humorú jele-
net); a fia fejét azzal a mozdu-

lattal megsimító
apa, amellyel a leal-
kudni kívánt textilek
felszínét simítja végig
„tartózkodó elôkelô-
séggel” – és még so-
rolhatnánk. Ahogyan
ki lehetne térni a
rendre felbukkanó, ti-
tokzatos motívumok-
ra: a kézre, az ablakra,
a házak elnevezésére,
a séták irányára, a mi-
tológiai-bibliai szerep-
lôkre... Borbély Szilárd
regénye töredékessé-
gében is oly sokrétû,
olyan mélységekbe csá-
bítja az olvasót, hogy
egész biztosan a sok-
szor újraolvasott mûvek
között lesz a helye.

Laik Eszter

Borbély Szilárd:

KAFKA FIA

Jelenkor Kiadó, 180 oldal, 3499 Ft

könyvrôl
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|cukrászdás|

Fábián Janka kortárs történelmi regények
népszerû írója. Elsô regénye 2009-ben je-
lent meg, azóta nagyjából évente jönnek
új könyvei. Legújabb kisregénye a Chole-
ra-napló. „1831-ben Magyarországon ko-
lerajárvány pusztított. A tizenhét éves
Gruber Georgina a budai Várban, az
édesapja cukrászmûhelye fölötti lakásuk-
ban próbálja átvészelni szûk családjával
együtt a karantén hónapjait.”

– A témaválasztás nagyon izgalmas, hiszen
mindannyian nehéz idôszakot élünk át, így azt
gondolom, nem lehet érdeklôdés nélkül elmen-
ni a most megjelenô könyve mellett, nem be-
szélve a lebilincselô történelmi háttérrôl. Terv-
ben volt már a kisregény története vagy a jelen
helyzet „inspirálta”?
– A járványról és a karanténnal kapcsolatos él-
ményeimrôl már szinte a lezárások kezdetétôl
terveztem írni valamit, de erre a konkrét témá-
ra csak idén év elején találtam rá. Sokaknak
beugrott a száz évvel ezelôtti spanyolnátha-jár-
vány, amirôl többet lehet tudni, és ami már
meg is jelent egyes regényeimben, de ez a 190
évvel ezelôtti pandémia sokkal kevésbé ismert.
Amikor elkezdtem utána olvasni, megdöbben-
tem, hogy a csaknem kétszáz évnyi távolság el-
lenére mennyire ismerôs helyzetekre és problé-
mákra bukkantam. Ekkor már fellelkesedtem,
és nyomban tudtam, hogy megtaláltam a „tö-
kéletes” témát arra, hogy kiírjam magamból a
járvánnyal kapcsolatos érzéseimet, tapasztala-
taimat, persze amolyan „fábiánjankásan”, egy
régmúltban játszódó történettel.
– A budai várban, a Szentháromság utca 7.
számú házban 1827-ben kezdte meg mûködé-
sét a Ruszwurm cukrászda, és e helyen máig
megszakítás nélkül mûködik. Ennek állít emlé-
ket a történetbéli cukrászda?
– Részben igen, hiszen a Gruber-cukrászda
nincs is messze ettôl a helytôl, habár ez utób-
bi a történet szerint nem lesz ilyen hosszú éle-
tû. A másik ok, amiért pont ezt a helyszínt és
egy cukrászatból élô családot választottam, a
„boszorkányos” sorozatom volt. A fôszereplô
Georgina ükanyja Az utolsó boszorkány törté-
neteibôl ismert Sárosi Felícia, aminek jelentô-
sége is lesz a történet alakulásában.
– Mennyi idôt vesz igénybe egy-egy regényé-
hez a tárgyi felkészülés az adott korszakból?
– Mivel ez esetben egy kisregényrôl van szó,
és a téma is meglehetôsen behatárolt, a szo-
kásosnál rövidebb ideig kutakodtam. Fôleg
korabeli újságcikkek alapján dolgoztam, azok-
ban szerencsére szinte dúskáltam, de átnéz-

tem akkori naplókat is (például egy pozsonyi
orvosét), valamint levelezéseket, fôleg Kazin-
czyét. Jókai Mór egyik korai regénye, a Szo-
morú napok is hasznos forrás volt, és a könyv
mottóját is onnan kölcsönöztem
– Számos történelmi érdekesség olvasható a
könyvben, a szereplôi mennyire valósak?
Volt esetleg köztük olyan szereplô, aki nem
kitalált figura?
– A szereplôk mind kitalált személyek, de
megjelennek a történetben valós történelmi
alakok is, mint például József fôherceg-nádor
és a családja (érdekesség, hogy ôk a most ké-
szülô regényemben is fontos szerepet fognak
játszani, mint ahogyan a kolerajárvány is meg
fog jelenni benne, hiszen ugyanebben a kor-
szakban játszódik), Lenhossék Mihály, a kora-
beli országos fôorvos és persze Kazinczy Fe-
renc, aki ebben a járványban ve-
szítette el az életét.
– 190 évvel ezelôtti események-
rôl ír, de meglepôen aktuálisak
a sorok, mit gondol, mi az, ami-
ben mégis elôrébb járunk a jár-
ványkezelés terén? És mi az,
ami most is ugyanolyan égetô
probléma?
– Azért az orvostudomány ma
már szerencsére jóval fejlet-
tebb – akkoriban reményük
sem lehetett arra, hogy vakci-
nát fejlesszenek ki a kór ellen, és néhány alkal-
mazott és javasolt gyógymód mai szemmel
hajmeresztônek, vagy egyenesen életveszé-
lyesnek tûnik. De meglepôen sok hasonlósá-

got is találtam. Például a járvány elején szerin-
tem mi csaknem ugyanolyan tehetetlenül áll-
tunk szemben a vírussal, mint a korabeli em-
berek a titokzatos betegséggel, a kolerával. Mi
sem tudtunk másképp küzdeni, csak úgy, ha
elszigeteltük magunkat, megpróbáltunk töb-
bet tisztálkodni, fertôtleníteni, és régi, jól be-
vált gyógymódokat alkalmaztunk. Amikor ol-
vastam Lenhossék Mihály jótanácsait a táplál-
kozással, tisztálkodással kapcsolatban, néha
kísérteties volt a hasonlóság az operatív törzs
egy-egy bejelentkezésével. Másrészt ugyan-
úgy megjelentek akkoriban is a járványtaga-
dók, a nyerészkedô sarlatánok, valamint az is-
merôs jelenségek: a határzár, a pánikvásárlá-
sok, a kezdeti kapkodó intézkedések.
– Ez most „terápiás” célból is íródott? Ön ho-
gyan bírja a karanténidôszakot?
– Eleinte borzasztóan megviselt, de az ember
alkalmazkodóképessége bámulatos. Szerin-
tem már mind kezdjük megszokni ezt az újfaj-
ta valóságot – bár az is igaz, hogy nincs sok
választásunk. Ami nagyon hiányzik, azok a
személyes találkozások, általában és az olva-
sókkal is – a könyves fesztiválok, olvasótalál-
kozók, dedikálások. Abban reménykedem,
hogy ezek hamarosan valamilyen óvatosabb
formában megtarthatók lesznek. Ami a terá-
piás célt illeti, igen, ezt soha nem is titkoltam,
hogy nekem jólesett ezt kicsit kiírni magam-
ból, és az is hasznos lehet, ha tudatosítjuk,
hogy az elôdeink is átéltek a maihoz nagyon
hasonló idôszakokat. A kisregény végén igye-
keztem a reményt is felcsillantani, ez talán az
olvasók számára is biztatást jelenthet.
– Formálódik már Önben a következô tör-
ténet?
– Az év végére várható regényem címe Az
Anna-bál szerelmesei lesz. Régóta készülök

az elsô, legendás füredi Anna-
bál történetének a megírására,
de mint kiderült, még sokkal iz-
galmasabb lesz, mint elôzôleg
gondoltam. Kutatás közben ren-
geteg meglepetés ért..., remé-
lem, majd az olvasók sem lesznek
ezzel másképp!

Illényi Mária
Fotó: Debreczeni Fanni

Fábián Janka:

CHOLERA-NAPLÓ

Libri Kiadó, 3499 Ft
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Egyfajta „pontos történet, útközben”
Polcz Ibolya Alaine-rôl, a sebezhetô és
küzdô asszonyról, Szávai Géza új köny-
vében, fotográfiákban elbeszélve.

Különös kötet ez – egyszerre bensôséges
és illendôen távolságtartó, a barát és vitat-
kozó társ munkája fényképaláírásokkal,
emlékekkel, varázslatokkal, de olykor akár
iróniával átitatva.  Ez az irónia, ez a sajátos
humor is eleme annak a titokzatos arká-
numnak, amelynek barátság a neve.

Szávai Géza szôttese színes, tarkaság nél-
kül. Tudja, amit manapság egyre keveseb-
ben: tilos teljesen fellebbenteni a szaiszi
fátylat, jóllehet maga pontosan tudja, mi
rejtôzik mögötte – mert ez az író látható-
lag organikusan irtózik a bulvárszemetek
intimpistáskodásától.

Szerencsés szomszédság volt Polcz Alaine-é
és Mészöly Miklósé, Szávai Ilonáé („Ájlon-
káé”) és Szávai Gézáé Kisorosziban.

Erôs kapcsolat, hûséges, egy percre sem
ôszintétlen. Életre, sôt halálra szóló.

Egymás határainak tisztelete törvény volt,
a kölcsönös támogatás, bizalom, a közös
munka tisztelete ugyancsak. Nagyszerû
emberek találkozása, amely Mészöly Mik-
lós és Polcz Alaine búcsújáig tartott.

A képek? Finom mosolyok, figyelmes,
Alaine sokat látó tekintete, olykor  akár
nyelvöltögetés, hófehér, lebegô ruhák egy

törékeny kislányon, az érett asszony szép-
sége, határozottsága és mindig jelenlévô
kételkedése, egyben elfogadása annak,
amin változtatni nem tud.

A kisoroszi táj ölelésében kikericset sze-
dô, térdeplô Alaine, akárha Isten szabad
templomában.

Drámák, tragédiák, szerelem, viaskodá-
sok – de mindig fônixként újjászületve az
egymásért élet, a páros boltív: Miklós és
Alaine.

A két házaspár: egymás életének hiteles
tanúi. Ilona a maga tiszta
szépségével és a cseppet
sem „kicsigéza”. Mészöly
mély zárkózottságával,
rejtôzô vadságával, kér-
lelhetetlen ízlésével,
nagyfüstû indulataival,
Alaine, a megbocsátó, a
minden szakadékot átlé-
pô, tudós, nyugalmat
árasztó igazi asszonyfe-
leség – akiben persze
szintén nyughatatlan
tûz lobog.

Ezt a soha-máshogy-
nem felidézhetô világot villantják fel a
Szávai Géza által válogatott fényképek a
mindig magázott Polcz Alaine-rôl, az oly-
kor porig alázott, de az emberi méltóság-
gal halálig felfegyverzett asszony életé-

nek mozzanatairól, fénnyel, tisztasággal
átszôve, híven ôrizve a pillanatokat.

Szávai Géza könyve egy gazdag emberi
élet lenyomata; ajándék az írótól, aki ezt a
hatalmas munkát elvégezte: tisztelettel,
szeretettel, bajtársiasságával, védô tapin-
tattal. Nagy örömömre szolgált – Polcz
Alaine elkötelezett híveként – kézbe venni
és elolvasni ezt a mûvet.

Abban a szerencsében részesültem,
hogy módom volt Polcz Alaine-t szemé-
lyesen is megismerni, egy alkalommal pe-

dig (kérésemre) megfog-
hattam a kezét, ô pedig
megsimogatta az enyémet.
Szavak nélkül is tudta, mi-
ért kérem.
Ez az érintés, „encounter”

bukkant fel emlékeimben a
könyv olvastán. Szívbôl kö-
szönöm Szávai Gézának.
És nagyon várom a dilógia
második kötetét…

Horváth Judit, pszichológus

Szávai Géza:

AZ ÉLETED, POLCZ ALAINE

Asszony a hátországban

Pont Kiadó, 158 oldal, 3675 Ft

könyvrôl

|könyvrôl|
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Szávai Géza kettôskönyvet ír a Mészöly Miklós-
Polcz Alaine házaspárról, fölhasználva azt a gaz-
dag fotóanyagot, melyet nagy részben ô készí-
tett egykori íróbarátairól. Az életed, Polcz Alaine
– Asszony a hátországban címmel a PONT Kiadó-
nál most megjelent elsô kötetrôl beszélgettünk a
szerzôvel.

– Kettôskönyvnek, „dilógiának” nevezed e köteteket,
amelyek – föltételezésed szerint – az olvasó tudatában
trilógiaként rendezôdnek majd össze. Ezt hogyan értsük?
– Nem feltételezés ez részemrôl, hanem teljesen nyílt
felhívás: az olvasó is „beillesztheti az életét” a képbe.
Ahogyan az „idôzített önkioldással” készített fényké-
pekre is felkerül az, akit a készenlétire állított gép len-
cséje éppen lát.

Axióma, hogy minden embernek egyetlen élete van,
házassága több is lehet. Logikus hát a házaspárokat a
két élet felôl közelítve megjeleníteni, különösen az al-
kotóegyéniségek esetében. Ezért készül külön könyv
Alaine-rôl és Mészölyrôl, pillanatra sem feledve, hogy a
két életet összeköti egy házasság. Nem akarom baga-
tellizálni a házasságnak nevezett emberi együttlétezést,
ellenkezôleg! Nos, a két élet: két könyv. Dilógia. De arra kérem az Ol-
vasót, hogy a kettôbôl építse fel – hagyja felépülni magában – a har-
madikat, a BOLTÍVET. Ezt a nagyon precíz fogalmat házasság-metafo-
rának szánom. A boltívhez két összehajló, egymásnak támaszkodó
pillér szükséges. És a kettôbôl harmadikként létrejött „jelenség” töb-
bet bír el, mint a két pillér egyszerû összege. A társkeresést, mint
„boltív-kényszert” belénk kódolta a természet… Két egymásra utaló
könyvben meglátni a kettôbôl képzôdô harmadikat – a dilógiában ér-
zékelni a félig imaginárius, mégis annyira valóságos trilógiát – szerin-
tem éppoly természetes olvasói viselkedés, akár az életünket is félel-
metes erôvel mozgató „boltív-ösztön” bármelyik megnyilvánulása.

Még elég fiatal voltam, amikor összebarátkoztunk Mészöly Miklós-
sal, aki anyagilag is segített nekünk egy kis faházat venni az övék
szomszédságában, Kisorosziban. Másfél évtizeden át egészen közel-
rôl szemlélhettem azt a különös, „viharálló” boltívet, amely e két
életet egybefogta.
– A címben tegezve szólítod meg Polcz Alaine-t, holott mindig magáz-
va beszéltetek egymáshoz. Az alcím, „Asszony a hátországban” pedig
nemcsak az ô híres könyvére, az „Asszony a fronton”-ra utal, hanem
talán arra is, hogy ô „hátországa” volt a jelentôs íróvá érô Mészöly-
nek és neked, de feleségednek, Ilonának is.
– Talán túlságosan is szoros szimbiózis alakult ki, úgy is mint házas-
párok között, ami Alaine szerint eléggé ritka. Ôk Ilonával nagyon jól
megértették egymást. Miklóssal mi alkatilag egy húron pendültünk.
Alaine-nel elég sokat vitatkoztam. Megjegyzem, nem azért, hogy
ezzel Miklóst utánozzam… Tudod, élményszerûen jó érzés, ha ak-
kor is képesek vagyunk érteni egymást, amikor nem értünk egyet.
Ilyenszerû volt a viszonyom Alaine-nel. Az ô „boltívüket” elnézve az-
tán már így kezdtem érzékelni a saját életemet is Ilonával.
– Valószínûleg nem pusztán udvariassági gesztus, hogy Polcz Alaine-
rôl írtál elôször, hiszen olyan „nagyformátumú” asszonynak tartod ôt,
aki „folyton bele akart szólni” az életedbe.
– Én sok kitûnô írót ismertem, akikrôl folyamatosan írják a vaskos
könyveket. Nagyformátumú asszonyokról, „boltív-társainkról”
azonban keveset regélnek. Emberileg is vonzott az ô kendôzetlen
élet-közelisége.

– Nyilatkoztad, hogy a Mészöly-Polcz házaspárról készült fényképe-
idhez kapcsolt szöveg voltaképpen képaláírás. Szerintem sokkal
több, mert nemcsak magyarázod a fotókat, hanem barátságról, há-
zasságról, illemrôl és illetlenségrôl és még sok másról írsz itt
esszét. Amelyben olyan horrorisztikus epizód is elôfordul többek
között, mint az éppen halálos beteg feleséged kimenekítése
Ceauşescu Romániájából.
– Errôl nekem most hirtelenében már nem is az életemben hemzse-
gô „horrorisztikus”epizódok jutnak eszembe, hanem a gyerekko-
romtól bennem kifejlôdött – védekezô? -ösztön: a mindent rögzíte-
ni „kényszeressége”. Ha nem rögzítjük, elfelejtjük, talán már el sem
akarjuk hinni, mi minden történt meg velünk. A felidézô erô fontos-
ságára nagyon zsenge korban rádöbbentem. Gyerekkoromtól folya-
matosan fotóztam, kisoroszi éveink alatt is. A Székely Jeruzsálem cí-
mû esszéregényemben már használtam a hiteles felidézés végett
fényképeket. El kell mondanom, hogy az elmúlt másfél évben bete-
geskedtem, és bevallom, azért kezdtem fotóim tengernyi sokaságá-
ban elmerülni, mert gondoltam, ha írni talán már nem is, de fény-
képeket rakosgatni még képes vagyok. Aztán döbbenten tapasztal-
tam a fotók hallatlan felidézô erejét, ennél valóságosabb valóság-
tükör nem is létezik. Alaine gyerekkorától vonzódott a fotózáshoz,
a testvérével készítettek fényképeket. A pontosság mélyére leásni
akaró Miklós pedig (Warhol kapcsán) esszét is írt a képrögzítés ta-
nulságairól. Kisoroszi éveink alatt ôk is fotóztak a gépemmel. E ké-
pekbôl több is bekerül a dilógia oldalaira… Én csak képaláírásokat
akartam, aztán elsodortak a felszínre törô életesemények. A két élet
(Alaine és Miklós) felidézése – és a felidézôé is – minden eszközt
mozgósított. De én soha nem akartam önéletírásba, vagy „életírás-
ba” bonyolódni, Miklós és Alaine esetében sem.

Az élet érdekelt, és az, ahogyan engem megír. Hogy mihez kezd
velem, velünk az élet. Miként alakítja sorsunkat.

Nos, a fotórengetegben bámulatos közvetlenséggel érzékelhet-
tem az életet. Amint éppen írja Miklóst, amint éppen írja Alaine-t.
Annyit mondanék még, amennyit az Alaine-nek szentelt könyv
végén: STB.

Varsányi Gyula
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DON BOSCO

Umberto de Vanna:
BOLDOG
CARLO ACUTIS
15 év barátság Istennel
128 oldal, 2400 Ft
Carlo Acutis csupán 15 évet
élt, mégis egy igazán eredeti
életút az övé. A modern világ
szülötte, aki megmutatta,
hogyan lehet az internet adta
lehetôségeket jól s jóra hasz-
nálni. Ô a digitális világ
szentje. Egyik kedvenc mon-
dása: „Mindenki eredetinek
születik, de sokan másolat-
ként végzik.” Élete jó példa
arra, hogyan ne végezzük
másolatként.

DON BOSCO

Susy Cat Lee:
SUN CITY KRÓNIKA
Minden kezdet…
Ifjúsági regény
356 oldal, 2500 Ft
Az érettségi elôtt álló, nagyszájú,
szabadidejében karatézó, balet-
tozó és motorozó Jade a fôsze-
replôje szerzônk 3. ifjúsági regé-
nyének. Jade útkeresése során
gyakornok lesz a rendôrségen,
bûnözôk után nyomoz, bepillan-
tást nyer a motoros bandák vilá-
gába és a szerelem sem kerüli el.
Kalandjai során közelebb kerül
önmagához, és letisztázódik
benne, mely értékek mentén
szeretné elkezdeni felnôtt életét.

DON BOSCO

Bruno Ferrero:
AZ ALMA ÁLMA
Apró történetek a lélek
számára
80 oldal, 1100 Ft
A sorozat legújabb, 24. köte-
te 32 új, szívmelengetô, el-
gondolkoztató történetet tar-
talmaz az ÉLETRÔL, a szerzô-
tôl megszokott tömör, mé-
lyenszántó stílusban. „Ezeket
a kis történeteket is, mint
ajándék fogadd. Engedd,
hogy lassacskán feloldódja-
nak a lelkedben, mint cukor a
kávéban. Ha egy pillanatra
megédesítik az életed, én
végtelenül boldog leszek.”

GEOMANTIKA BT.
Dr. Danima Damdindorj:
AZ ÉLTETÔ ÉTKEK
ARANY SZUTRÁJA
426 oldal
Dr. Danima Damdindorj „Az
éltetô étkek arany szutrája”
címû könyve egy különleges
egészségfilozófiai írás. Rend-
kívül sajátosak és tanulságosak
a mongol fekete asztrológia
összefüggései a kozmoritmo-
lógia és bioritmológia terén.
Aki tiszteletben tartja saját éle-
tét, annak tiszteletben kell tar-
tania a Természetet és annak
törvényeit, mert az egészség
boldog életalapja a Természet
teljes körû tisztelete.

BELSÔ ÖSVÉNY KIADÓ

Dr. Danima Damdindorj:
AZ ÖNGYÓGYÍTÁS
MÛVÉSZETE
2200 Ft
Az öngyógyítás mûvészete
egy magyarországon prak-
tizáló mongol orvosnô kutató
munkájának az összegzése.
Ôsi hun, mongol, ujgur, tibeti
és kaukázusi hagyományok
alapján szervek, illetve beteg-
ségek szerinti bontásban ke-
reshetjük benne a megfelelô
gyógymódokat.

A könyv kézirat jellegû
kiadványként nagy példány-
számban fogyott a betegek
körében.

FAKULTÁS

Domaniczky Endre:
AUSZTRÁL FÔVÁROSOK
296 oldal, 5500 Ft
Ausztráliát gyakran jellemzik szél-
sôségek, azonban az ország/kon-
tinens története jóval több érde-
kességet rejteget. E könyv az
Ausztrália magyar szemmel c.
könyv folytatása, célja a három
legfontosabb ausztrál város,
Sydney, Melbourne és Canberra
történetének és kapcsolatának
bemutatása, a helyi magyar kö-
zösség emlékhelyeinek feltérké-
pezése. A szerzô mindhárom vá-
rosban élt és dolgozott – köny-
vét kedvcsinálónak, tanulságos
kalauznak szánja.

|fülszöveg| DON BOSCO KIADÓ donboscokiado@szaleziak.hu, www.donboscokiado.hu
FAKULTÁS KÖNYVKIADÓ1124 Budapest Koszta József utca 49., www.fakultaskiado.hu 

Az idô kereke
A kiadvány 10 színes, lát-
ványos tablóképben
(Honfoglalás és megtele-
pedés; Szentkirályok
nemzetsége; Liliom és
holló; Kereszt és félhold;
A török kiûzése és az ab-
szolutizmus; Napóleon-
tól a kiegyezésig; Boldog
békeidôk; Háborúból
háborúba; A diktatúra
évtizedei; Lábnyomaink
a nagyvilágban) mutatja
be Magyarország törté-
netét a honfoglalástól a
20. század végéig. Az
egyes tablókat magya-
rázó oldalpár követi,

amelyen információkat, érdekességeket találunk. Az
idô kereke átfogó képet ad egy-egy történelmi korszakról, az egyes
korokat a rájuk jellemzô mûvészeti stílusban jelenítve meg. A kötet
képei és a leírásokhoz kapcsolódó kérdések, feladatok segítik a felsô
tagozatos, középiskolás diákokat a történelmi, irodalmi és mûvelô-
déstörténeti összefüggések meglátásában.

A kiadványhoz online tanári segédanyagok, valamint animációs fil-
mek is készültek, amelyek a Református Tananyagtárban, a reftantar.-
hu oldalon érhetôk el.

AZ IDÕ KEREKE – Magyarország képes krónikája

Szöveg: Gál Zsolt, Kojanitz László, Pompor Zoltán

Illusztrációk és tördelés: Digitális Legendárium Kft.

Kálvin Kiadó – Református Tananyagtár, 64 oldal, 1800 Ft

HELENA HENSCHEN:

Egy bûntény
árnyékában
Apagyilkos fiú. Lövések az ét-
teremben. A gyilkos pár utol-
só utazása. Családi dráma
Stockholmban. Mindez lehet-
ne jó krimiötlet, készülhetne
belôle detektívregény – ha
csak fikció volna... Helena
Henschen, a svéd illusztrátor
és formatervezô azonban
nem azért kezdett írói pályá-
ba 64 évesen, hogy elbe-
széljen egy kitalált bûn-
tényt. Helyette saját élete
örök terhét dolgozta fel: ar-
ról a bûnesetrôl írt könyvet,
amelyet fiatal nagybátyja követett el, s amelynek emlékezete évtize-
dekig meghatározta a család életét, s hallgatásra kényszerítette még
az írónô anyját, a gyilkos férfi húgát is. A 23 éves Fredrik Sydow meg-
gyilkolta politikus apját és két szolgálót, majd feleségével Uppsalába
utazott, s egy elôkelô étteremben golyót repített elôbb a nô, majd a
saját fejébe. Vajon miért követte el tettét? Hogyan jutott el a kétség-
beesett lépésig? Milyen ember volt? Hogyhogy nem vette észre senki,
mire képes, mi rejlik benne? Ha valaki érintett, óhatatlan, hogy más-
ként tegye fel magának ezeket a kérdéseket, mint az egyszerû érdek-
lôdô. Helena Henschen könyvében az esszé, a dokumentumregény, a
lélektani történet és a családregény mûfaját egyesítve megküzd a le-
hetetlennel, s érvényes válaszokat talál.

Bárdos Dóra
Typotex Kiadó, 264 oldal, 3500 Ft





Nem azé, aki lájkol
Sokan vallják a filozófia modern kori elérvénytelenedését,
hiszen a tudományok, a politológia, az esztétika már régen
átvették az általános bölcselet szerepét. Pedig a philoso-
phia, „a bölcsesség szeretete” nagyon is velünk van –
Byung-Chul Han dél-koreai-svájci gondolkodó harmadik kö-
tete után például nyugodtan kijelenthetô, hogy a szerzô ko-
runk egyik legjelentôsebb filozófusa. Az önkizsákmányolás,
a lélekbe befészkelôdô kapitalizmus, illetve a pszichét gyar-
matosító hatalomtechnikák után Han ezúttal a szépséget,
ezen belül a klasszikus szépségeszmények és korunk lájkkul-
túrájának viszonyát veszi szemügyre. 

A filozófus egészen különös képzettársítással vezeti fel a
modern szép jellemzôit, mégpedig a simaság fogalmával,
amely konkrét jelentésén túl arra is utal: a modern szép
megóv bennünket minden zökkenôtôl, megrázótól, mélysé-
gektôl és magasságoktól, a sérülés lehetôségétôl, a kitapin-
tani valótól. Ennek a „sima” szépnek – legyen az egy tökéletesre
retusált fotó, egy okostelefon tükörsima felülete vagy egy babasi-
maságúra borotvált meztelen test – a célja a puszta élvezetszerzés,
a gyors kielégülés, az örömhormonok felpiszkálása – nem csoda,
hogy a „digitális szép”, ahogy Han nevezi a modernitás tömegter-
mékét, mindenben a természeti szép ellentettje. A digitális térben
kitesszük az ablakba, amire a lájkokat várjuk, nem marad helye a
rejtettnek, a leplezésnek, a ráutalónak – a tárgy, az üzenet por-
nografikussá válik. „A szép tárgy csak burkában marad az” – fo-
galmazza meg egyszerre sommásan és költôien a szerzô, ám köte-
te tárgya messze nem (csak) az esztétikai szép boncolgatása. Má-

sok mellett Platón, Hegel, Heidegger,
Proust, Walter Benjamin és Schopenhau-
er szépségtapasztalatait szembesíti a
kortársi élménnyel, amelyet a különféle
médiumok – a közösségi oldalaktól a
múzeumokig – a szép megtapasztalása-
ként igyekeznek eladni nekünk.

Holott valódi természete szerint a szép,
amely egyben mindig igazság is, függet-
len tértôl és idôtôl, sôt maga is késlelte-
tett hatással bír: mintegy visszaemléke-
zünk általa valamiféle ôsi megrendítôre. 

Bár A szép politikája címû fejezetben
Arisztotelész szabadságba oltott szép-
ségeszményérôl olvasva az ember kön-
nyen elcsügged: ugyan ki tehetné meg
ma, hogy szabad emberhez méltó élet-
formát ûzve semmiben „ne legyen alá-
vetve a szükségszerûségnek és hasz-

nosságnak”, csupán saját kedvére létezzen? Nincs hát esélyünk a
klasszikus értelemben vett szép létformára? Byung-Chul Han kötete
címe, A szép megmentése szerencsére némi optimizmust sugall: ta-
lán megtalálhatjuk a módját, hogy visszatérjünk a fecsegô felszíntôl
a hallgató mélységhez. Elsô lépésként ehhez érdemes mindjárt ma-
gában a könyvben elmerülni.

Laik Eszter
Byung-Chul Han:

A SZÉP MEGMENTÉSE

Fordította: Csordás Gábor

Typotex Kiadó, 108 oldal, 2500 Ft

A Nap világ végi háza
Olvasóvá nevelés vagy irodalomtanítás – korunk tantervi vitái az
alsó tagozatos anyanyelvi nevelést sem hagyják érintetlenül. Míg
az elsô álláspont képviselôi azt vallják, hogy a betûk világába be-
lépô kisdiák mindegy mit, csak olvasson, utóbbiak szerint a ne-
buló lehetôleg minél korábban ismerkedjen meg a nemzeti ha-
gyományok képviselôinek (életével és) alkotásaival. Amikor tan-
könyv, szöveggyûjtemény vagy iskolai használatra (is) szánt szö-
veggyûjtemény szerkesztéséhez lát valaki, alaposan meg kell fon-
tolnia, hogy melyik álláspontot helyezi elôtérbe. Napjaink kizáró-
lagosságot kedvelô közbeszéde azt sugallja, hogy csak az egyik
érv lehet helyes, mégis öröm látni, amikor két egymást látszólag
kizáró álláspont összebékül egy értékes kiadványban.

A Nap háza a Kálvin Kiadó Református Tananyagtár sorozatában
jelent meg. A sorozatmegjelölés ki is jelöli a kötet helyét: tan-
könyv-jellegû kiadványt vesz kezébe az olvasó. Ehhez képest megle-
hetôsen kevés, mindössze 16 szöveg kapott helyet a Miklya Zsolt
szerkesztette antológiában. A sokhangú kötet sokszínû képi világát
négy kortárs grafikus-illusztrátor (Bertóthy Ágnes, Czuder Tamás,
Fazekas Edina és Vincze Dóra) teremtette meg. A klasszikus és mai,
magyar szerzôk (Zelk Zoltántól és Lázár Ervintôl Marék Veronikán és
Csukás Istvánon át Kollár Árpádig és Békés Mártáig) közismert és új-
rafelfedezett, prózai és verses mûveibôl összeállított képes kiadványt
azonban érdemes tágabb környezetében vizsgálni. 

A könyvet végiglapozva azt tapasztaljuk, hogy a képek sokszor
hangsúlyosabbak is, mint a szövegek. Ennek oka lehet, hogy a szer-
kesztô által jó szemmel kiválogatott mûvekhez nem klasszikus
könyvillusztrációk, hanem animált hangoskönyvek készültek elô-

ször. Ezek a hangalámon-
dással, szövegfelirattal ellá-
tott videók – a könyvhöz
kapcsolódó további kiegé-
szítô tartalmakkal együtt –
elérhetôk a Református Ta-
nanyagtárban. A mozgó ké-
pek statikus formája került
be késôbb A Nap háza cí-
mû kötetbe megteremtve
ezzel a lehetôséget arra,
hogy a tanító választhas-
son – levetíti vagy felolvas-
sa a szövegeket, esetleg a
két formátumot összeve-
gyítve egy 21. századi ma-
gyarórát tart a diákoknak,

amelyben nem a kizárólagosság érvényesül, hanem helye van a
könyvnek és a digitális eszközöknek egyszerre. 

A felolvasásra, mesélésre 5 éves, egyéni olvasgatásra 9 éves kortól
ajánlott könyv lírai hangvételû szövegei és gazdag asszociációknak
teret engedô illusztrációi otthoni beszélgetésekre is lehetôséget ad-
nak. S ha év végi jutalomkönyvként kerül az iskolatáskába A Nap há-
za, akkor a tantervben elôírt (olvasóvá) nevelési célok is könnyebben
teljesülnek.

Pompor Zoltán
A NAP HÁZA

Kortárs versek és mesék

Szerkesztette: Miklya Zsolt

Kálvin Kiadó, 156 oldal, 1600 Ft
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Gróh Gáspár:
IRODALMI HULLÁMLOVAGLÁS
Ragyogástól féknyúzig
Magyar esszék sorozat, 284 oldal, 3500 Ft

Gróh Gáspár új kötetébe tanulmánnyá terebélye-
sedett írásai kerültek. Legnagyobb, több mint
100 oldalas tanulmánya Nádas Péter 2017-ben
megjelent regény-önéletírásának egy vonulatát
taglalja. Elismerés és kemény kritika ez együtt,
nemcsak letehetetlen, hanem megkerülhetetlen is. 
A kötete címében jelzett „ragyogást” kiemelke-

dô író kortársunk, a kolozsvári Szilágyi István újabban megjelent köte-
teinek elemzései jelentik számára.
Záró tanulmánya állítja, hogy Beke Albert Illyés Gyuláról írt könyve a
szakszerûség álarca mögé bújtatva nem annyira szakmai teljesítmény,
mint inkább az irodalomtörténetbe átkerült új „mûfaj”, a monográfiává
duzzasztott féknyúz megteremtése. 
A Polgári Magyarországért Alapítvány támogatásával

Gyöngyössy Imre: STIGMA
Kétnyelvû: magyar–olasz versek
Fordította: Roberto Ruspanti
Álarcok sorozat, 204 oldal, 3000 Ft

Gyöngyössy Imre a sok átélt szenvedés ellenére
újra és újra felfedezte a teremtett világ szépségét,
soha nem vesztette el hitét Istenben és az ember-
ben, spirituális ihletésû verseiben, akárcsak filmjei-
ben, gyakran szólal meg a „jövô nosztalgiája”. 
Az olasz szakos egyetemi hallgatót 1951-ben
letartóztatták, és egy koncepciós perben össze-
esküvés vádjával három év börtönbüntetésre
ítélték. A sztálinizmus politikai börtöneiben ver-
seit papír és ceruza nélkül, fejben írta. 
Hazájában már nem érhette meg elsô verseskötetének 1999-es kiadá-
sát. Ezzel a kétnyelvû kötettel a karizmatikus költô-filmrendezô soha
nem publikált versei végre eljuthatnak a magyar és olasz olvasókhoz.
Az MMA támogatásával

Pusztay János: SZOMATU
Szamojéd eposz
136 oldal, 2188 Ft
(Csak Interneten rendelhetô)

Egy távoli nyelvrokon népcsoport, a szamojédok
mitológiájának és népköltészetének elemeire
épülô eposzkísérletet tart kezében az olvasó. A
szamojéd népek a veszélyeztetett népek közé
tartoznak. Közülük a nyenyecek, akik három au-
tonóm körzetben is élnek, vannak a legtöbben.
Pusztay János professzor, aki majdnem fél év-
századot töltött el a finnugor népek nyelveinek

kutatásával, megírta a szamojéd eposzt! Az eposz verssoraival elvisz
bennünket a Sarkvidék messzi-hideg tájaira, a kereszténység elôtti
pogány idôkbe, és úgy magával ragad a mese, hogy észre sem
vesszük az idô múlását. 
A Finnugor Világszövetség közremûködésével

Tóth Erzsébet: KÍNAI LEGYEZÔ
Új versek
88 oldal, 2900 Ft

Súlyos betegség után, vírusos idôben
születtek ezek a versek. Szomorúak. A
saját hang már megvan, azon ír – fôleg
szabad verseket, szinte prózaverseket
inkább. 
Fiatalabb kortársa így jellemzi ôt: „…A
kötetet olvasva érezzük a vélemény és a
kiállás erejét. Kétségünk sincsen, a sorok
építkezése csak megerôsíti, hogy éppen

így zajlottak az érzelmek és az események is. Mint egy novellában,
mert közben felfedezzük, hogy Tóth Erzsébet minden versében egy
történet zajlik.” (Kontra Ferenc)
Az EMET-NKA támogatásával

Szörényi László:
ÉLJEN KUN BÉLA! SUZY NIMFOMÁN
Követjelentés. Novellák
200 oldal, 3900 Ft

Szörényi László irodalomtörténész, egyetemi
tanár 1991-tôl négy éven át Rómában volt
nagykövet – az úgynevezett bölcsész
misszióvezetôk közé tartozott. A vele történ-
teket 2012-ben kötetbe rendezte, azért ez-
zel a címmel, mert ez a két graffiti volt a
nagykövetséggel szembeni kôkerítésre fest-
ve, természetesen olaszul. 
Mûfaja a kötet alcíme szerint: követjelentés, novellák. De ennél sokkal
több: ötvözi Szörényi hatalmas tudását, de olyan humorral tálalva,
hogy hangosan fel-felnevetünk olvasás közben…
Az elsô kiadás (nem csoda) elfogyott, ezért újból olvashatják most a
második, javított kiadást.
Az EMET-NKA támogatásával

Juhász Elôd: ZENEKÖZELBEN 7.
Beszélgetések egy rádiómûsor jeles
vendégeivel 
Álarcok sorozat, 280 oldal, 3900 Ft

Az alapállás változatlan: mint ahogy a
rádiósorozat legütôsebb adásaiból ed-
dig is a legjobbak kerültek az eddigi kö-
tetekbe, most is kiválóságokkal találko-
zunk. Mindig a meghívott a fôszereplô,
Juhász Elôd „csak katalizátor”, aki a ven-
déget megpróbálja kissé elterelni a min-
dennapoktól, hogy mélyebb, bensôsége-

sebb énjébe is bepillantást nyerjünk.
Az alábbi névsor garancia arra, hogy ezúttal is sokakhoz szóló könyv
születik. A „szereplôk”: Baán László, Balázs Fecó, Berkes Kálmán,
Demeter Szilárd, Dés László, Eperjes Károly, Fülöp József, Gyulay
Zsolt, Jankovics Marcell, Kerényi Lajos, Kucsera Tamás Gergely, Márfi
Gyula, Molnár Levente, Murányi Sándor Olivér, Novák Katalin, Oláh
Vilmos, Szabó Dénes, Tolcsvay László, Vashegyi György, Wolf Péter.
Az MMA támogatásával

A NAP  K IADÓ ÚJ  KÖNYVE I

www.napkiado.hu

KÖNYVBEMUTATÓ
2021. június 7-én hétfôn 16 órától a Petôfi Irodalmi Múzeum
(Budapest, V. kerület, Károlyi utca 16.) dísztermében,

online is megtekinthetô a PIM Youtube csatornáján:
https://www.youtube.com/channel/
UCEewUmvrI5eL3NnLlin9NvQ/featured



KÔSZEGHY
ELEMÉR

Magyarországi
ötvösjegyek a
középkortól
1867-ig

Merkzeichen der
Goldschmiede
Ungarns vom
Mittelalter bis
1867

2. reprint kiadás

Kiss József

Könyvkiadó,

464 oldal, 8479 Ft

A mi csapatunk
Minden iskolában vannak zûrös gyere-
kek, akik mindig bajba kerülnek, és meg-
keserítik a társaik és a tanáraik életét.
Ezek a gyerekek sokfélék lehetnek, de
egy közös van bennük: senki sem kedve-
li ôket. A Tölgyliget Általános Iskola
igazgatója azonban elhatározza, hogy
focicsapatot hoz létre ezekbôl a gyere-
kekbôl, hogy a sport segítségével moti-
válja ôket. A terve végrehajtására a fia-
tal iskolapszichológust, Gustavót sze-
meli ki, ám van egy kis probléma:
Gustávónak lövése sincs a fociról, és a gyerekekkel kapcsolatban is cse-
kély a tapasztalata… Vajon hogyan lesz ebbôl A mi csapatunk? Errôl szól
a Napraforgó Könyvkiadó új sorozata, amely hat részen át kíséri figye-
lemmel ennek a kísérletnek az alakulását. Kaland, játék, összetartás, fej-
lôdés, humor: minden együtt van egy kellemes, nyári olvasmányhoz. 
Napraforgó Könyvkiadó, kötetenként 3490 Ft

Mágikus állatok iskolája
– Végre vakáció!
Benni és Henrietta
A Mágikus állatok iskolája vakációs soro-
zata Benni és Henrietta kalandjaival foly-
tatódik. Benni élvezi a szünidei lustálko-
dást, míg Joe bácsikája meg nem érke-
zik. Rockfesztiválra akarja vinni Bennit –
motorral! Henrietta, Benni mágikus tek-
nôse örül a kiruccanásnak, ám a fesztivál
hamarosan mindkettejük számára bá-
torságpróbává válik. Ráadásul furcsa fé-
nyek jelennek meg az égen. Mintha ufók szálltak volna le…
Babilon Kiadó, 240 oldal, 2990 Ft

A kötet a történelmi Magyarországhoz tartozó városok szerinti csoportosításban

tartalmazza a mûkincsek ötvösjegyeit, mestereit, tulajdonosait és egyéb adatait.



Félve fogtam bele a majdnem háromszáz
oldalas Graphisoft 2.0 címû könyv olva-
sásába. Mit fogok érteni belôle, miköz-
ben se az informatika világában, se az
üzleti életben nem vagyok járatos? Kel-
lemesen csalódtam, az üzleti világot nem
ismerô olvasó számára is könnyen adja
magát a könyv. A Park Kiadó gondozásá-
ban most megjelent kötet nem a jól is-
mert sikersztorik krónikája arról, hogy
miként lesz egy „garázscégbôl” globális
multi. Ez a történet Graphisoft-sztori cí-
men megjelent már 2005-ben. A mosta-
niban olyasmirôl olvashatunk, amirôl
nem szoktak írni. A növekedés fájdalma-
iról, az elkövetett hibákról és tanulsá-
gokról, arról, hogy mikor és hogyan kell
átadni a stafétabotot. 

A könyv alcíme szerint a generációvál-
tás drámáit helyezi a középpontba. Bete-
kintést enged a nagyvállalati életbe, az
azzal kapcsolatos dilemmákba, vezetés-
technikai és üzletpolitikai elgondolások-
ba és a multik világába. Szinte kedvet
kaptam a vállalkozásalakításhoz.

A szerzôvel, a Graphisoft cég megál-
modójával, a Forbes idei listáján a 49.
leggazdagabb magyar vállalkozóként
szereplô Bojár Gáborral is megosztot-
tam, hogy milyen üdítô meglepetést
szerzett soraival.

– Eredetileg fizikusi végzettséget szereztem,
de nem a tudományban, hanem abban vol-
tam jó, hogy olyan dolgokat hozzak létre,
amit a hozzá nem értôk is használni tudnak.
Az egész informatikai iparnak az a legna-
gyobb kihívása ma, hogy a rendszerek többsé-
gét a laikusnak nehéz mûködtetnie. Arra is
gondoltam, hogy egyszer majd csokorba sze-
dek egy csomó szoftvert, köznapi informatikai
rendszert, beleértve például még a tévék ve-
zérlését is, olyanokat, amelyek borzasztóan
bonyolult megoldásúak, könnyû hibázni a
mûködtetésükben és akkor teljesen eltéved az
átlag felhasználó. A Graphisoft szoftvere azért
lett sikeres, mert nem ilyen. Ha hibázik a fel-
használó (és ki nem hibázik?) rögtön látja, ho-
gyan kell könnyen korrigálni a tévedését..
– Az átlagos vállalkozó üzleti titok mögé bú-
jik még akkor is, amikor valamilyen lépésé-
rôl kérdezik. Hogyhogy maga szembemegy
ezzel, pénzügyi adatai mellett még cége lejt-
menetét, az utódválasztás buktatóit, a cégel-
adás sikereit és hibáit is részletesen meg-
osztja, felvállalja?

– Sokan meglepôdtek, hogy ennyire kritiku-
san írok magamról. Mindenkinek vannak hi-
bái, mindenki hoz rossz döntéseket, én se
követtem el ezekbôl többet vagy keveseb-
bet, mint bárki más. De nekem végtelenül
nagy az önbizalmam, ezért azt is megen-
gedhetem magamnak, hogy a tévedései-
met, rossz lépésimet bevalljam. Az olvasó
ebbôl sokkal többet tud tanulni, mintha az
eredményeimmel dicsekednék. A sikerek
sok mindentôl függenek, elsôsorban a sze-
rencsétôl, erre nincs közös recept. Ezért lett
a könyv mottója egy Anna Kareninából vett
gondolat kifordítása: „Minden sikeres cég a
maga módján sikeres, de az elkövetett
hibák hasonlóak.” Életem hátralevô ré-
szét arra szeretném szánni, hogy hozzá-
járuljak egy sikeres és tisztességes ma-
gyarországi vállalkozói kultúra kialakulá-
sához. Ezért írtam meg ezt a könyvet is.
– Nem tart tôle, hogy ha kiokosítja a
többi vállalkozót, akkor a saját konku-
renciáját erôsíti?
– Kifejezetten örülnék, ha a magyar
vállalkozói kultúra fejlesztésérôl szüle-
tett víziómat sokan osztanák. Õket
nem konkurenciának, hanem társnak
tekinteném. Egyébként a jó vállalkozó
örül a vetélytársnak, mert minél erôsebb a
mezôny, annál szebb a gyôzelem.
– Elve szerint vállalkozónak születni kell. Mifé-
le tulajdonságokkal jó rendelkeznie annak, aki
azon töri a fejét, hogy ilyesmibe vág bele?

– Az, hogy minek tudunk örülni, belülrôl jön,
nem tanulható. A legtöbben attól boldogok,
ha valami csodálatos szépet alkotnak, amit a
fônökeik és a kollégáik elismernek. A vállalko-
zó ezzel szemben két dolognak örül. Az egyik,
ha a vevôje boldog, a másik pedig, hogy mi-
lyen teljesítményt hoz ki a munkatársaiból, a
tehetségekbôl. Ne a saját munkájára legyen
büszke, hanem az embereiére. Ha mindent
jobban ért, mint az arra predesztinált beosz-
tottjai, akkor rossz vezetô. A kollégái nem
lesznek eléggé motiváltak, hogy kiadják ma-
gukból, ami bennük van. Mindig azt mondják,
hogy a fônök úgyis jobban tudja... Akkor tud-
nak büszkék lenni magukra,  ha látják, ôk ezt
vagy azt jobban tudják, mint a felettesük.
Megírtam a könyvben azt a történetet, amikor
a Graphisoft elsô pénzügyi vezetôje felmon-
dott. Azért megy el, mondta, mert olyan he-
lyen akar dolgozni, ahol ô jobban ért a szá-
mokhoz, mint a fônöke. Remekül tudta a
szakmáját, de a számok nagyságrendjét vala-
hogy ösztönösen én éreztem jobban. Ezt nem
lett volna szabad kimutatnom. Az a legjobb
fônök, aki semmihez nem ért jobban, mint a
beosztottjai, elég annyi, hogy meg tudja ítélni,
hogy a kollégái mire képesek.
– Azt vallja, hogy nem a csúcson kell ab-
bahagyni. Miért mond ellent a közkeletû
szlogennel?
– A geometria törvényei szerint a csúcsot
lejtô követi. Nagyon nagy önzés, ha valaki
ilyenkor veszi a kalapját. Azt mondja ezzel,
hogy utánam a vízözön. Az ilyen ember
nem tisztességes vállalkozó. Arra kell büsz-
kének lenni, ha a céget olyan emberek ke-
zébe adjuk át, akik további sikerekre tudják

vinni a vállalkozást. Olyan üzleti kul-
túra kialakításához
szeretnék hozzájá-
rulni, ahol ez a kor-
rekt szemlélet ural-
kodik. Az ilyen vállal-
kozók egy ország fel-
emelkedését tudják
megteremteni.

Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Debreczeni Fanni

Bojár Gábor:

GRAPHISOFT 2.0

A generációváltás drámái

Park könyvkiadó, 288 oldal, 3990 Ft

könyvrôl

|gazdaságos|

„„NNeemm  aa  ccssúúccssoonn  kkeellll  aabbbbaahhaaggyynnii””
Bojár Gábor tanácsai leendô és jelenlegi vállalkozóknak
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Az archaikustól
a modernig
„Mindig is szerettem volna jó novellákat írni, de
valahogy a regényírásban érzem jobban ma-
gam” – nyilatkozta egyszer Szilágyi István, ám
frissen megjelent elbeszélés-gyûjteménye arról
gyôz meg, hogy éppoly különleges eszközökkel
szólaltatja meg a rövidprózát is. A hóhér könnyei
messzemenôen igazolja az új Szilágyi-kötet meg-
jelenésekor érzett várakozásunkat, még akkor is,
ha maguk a novellák nem újak. A címadó elbe-
szélés – terjedelme szerint kisregény – az Utunk-
évkönyvben jelent meg 1980-ban, ahogy a válogatás több más darab-
ja is a nyolcvanas években született. 

A végállomáson leszállsz címû nyitónovella szenvtelenül leíró be-
szédmódjára máris felkapja az ember a fejét: a kalauz, a vak öreg-
asszony és a monologizáló utas történetei mintha idôben és térben
elválnának egymástól, holott a jelen síkjában mindössze annyi törté-
nik, hogy a kalauz végigmegy a vonaton a jegyeket kérni. 

A dokumentumszerû leírásmód és a fikció olykor talányos kevere-
dése jellemzi a többi elbeszélést is. Szilágyi megkapóan sokféle nyel-
vi regiszteren képes megszólalni: a Hadban török idôkben játszódó
cselekménye a régies nyelvezetet hívja elô („fundálók, hévérek, strá-
zsák”); a Nagyapám nem huligán címû novella töredezett párbeszé-

dei egy kihallgatást idéznek; Az emlékezés göröngyeinben
egy önéletrajzinak ható elbeszélés sokrétûen elágazó törté-
netszálai bontakoznak ki. A romániai forradalom szaggatott
emlékképei, Tôkés László alakja is felbukkan a Karácsony
Menyôben címû elbeszélésben, a kötet legdokumentaris-
tább darabjában – itt a hírözön, az állandó telefonálások, a
vibráló légkör kelti életre a feszültséggel terhes napokat.

A hóhér könnyeiben a narratívába ágyazott példázatok,
parabolák színesítik a régi boszorkánypereket idézô törté-
néseket, mindez archaikus nyelven: „A bíró most úgy járt,
mint az az ötvösmester, aki maga vásárolt míves ezüstkan-
csót a kótyavetyén; az edénynek hiányzott a füle meg
egyéb darabjai; sebaj, gondolta, van ô olyan mester, mint
azok a régiek...” A hóhér könnyei – a Messze túl... mellett
– több ponton is idézi a Hollóidôt, történetalakító logiká-
ja szerint  a Szilágyi-életmû egyik reprezentatív darabja. 

A könyv anyagát válogató Márkus Béla a végére tartogatta a meg-
lepetést: a kötetzáró Higgyünk a csodában? az elôzôektôl merôben
eltérô témájú és hangulatú 2013-as elbeszélés – a vízparton kirán-
duló fôhôs és barátja egy vízbe esett mókust próbálnak megmente-
ni. Ebben a mûben Szilágyi István novellisztikájának líraisága is meg-
szólal: „Hogy aztán meddig jutott el – ki tudhatná? Avagy vissza is
érkezett honába? Olykor jó volna hinni a csodában. S hagyni, csak
hadd birkózzék a mulandóval az örökkévaló.”

Laik Eszter
Szilágyi István:

A HÓHÉR KÖNNYEI
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Pályája elején filmtörténeti és esztéti-
kai tanulmányokat közölt, majd novel-
lákat, regényeket publikált. Elsô elô-
adott színdarabja felkérésre született,
megírásakor rájött, hogy szeret és tud
is jó dialógusokat írni. Legújabb kötete,
A harag népe, három drámát tartalmaz. 

– Mielôtt az új kötetrôl esne szó, hadd kérdez-
zem meg, mirôl szólt a legelsô színdarabja?
– Attól függ, honnan nézem. Már a gimi-
ben írtunk egyik barátommal iskoladrá-
mát, azaz paródiát a tanárainkról. De ez
talán nem számít. Az elsô igazit a rend-
szerváltás táján írtam, és egy karrierista
mûvészrôl szólt, beleválogattam Csalárd
látogatás címen az elôzô gyûjteményes
drámakötetembe. 
– Van-e valami közös ebben a három drámá-
ban, amely a kötetet alkotja?
– Talán az, hogy így vagy úgy, de mindegyik
a színjátszás körül forog, és a három darab
éltetôje vagy közös gyökere az életrajziság,
amely más drámáimra is jellemzô.
– A könyv az Imagine 1.9.5.9. címû darabbal
indul, és Arthur Miller emlékének ajánlja.
Miért?
– Nagyon szeretem Miller darabjait. Kiska-
maszként még láthattam Timár Józsefet Az
ügynök halála fôszerepében, Pécsi Sándort
pedig a Pillantás a hídrólban csodálhattam
meg. Miller felesége, Marilyn Monroe pedig
a filmvászon egyik legtragikusabb bálványa
volt. A darab ötlete mégis Hruscsov ENSZ-
beli cipôs asztalverésébôl pattant ki. Arra
gondoltam, mi lett volna, ha a szovjet párt-
fôtitkár meghívja az amerikai sztárt Moszk-
vába, és a dublôze megy el helyette. El lehet
képzelni, mi minden származik ebbôl.
Egyébként szerepel a darabban az akkori
teljes amerikai politikai elit, a Kennedy-fiúk,
Eisenhower elnök, s alelnöke, Nixon. Szatí-
rának szántam, de ugyanakkor elég súlyos,
már-már tragikus véget ér. 
– A Nonett – avagy szertelen kalandozás a
zeneirodalom rengetegében nagy operák
nagy figuráit fordítja ki valódi lényükbôl. Sa-
lome, Turandot, Gretchen, Carmen, Solvejg –
hogy csak néhányat említsek a „mártírnôk és
öldöklô angyalok” közül, az instrukció szerint
bárhol és bármikor megjelenhetnek. Mi ér-
dekelte ezekben a nôalakokban?
– Nagy operarajongó vagyok, a zenés szín-
ház hölgyei jó ismerôseim – remek elôadá-
sokról és még jobb hangfelvételekrôl. Egy
fôiskolai kreatív írás kurzusomon támadt az

ötletem, hogy az Ön által emlegetett kulti-
kus figurák históriáit újraírásra feladjam a
diákjaimnak. Végül én írtam meg moderni-
zálva a mai utóéletüket, melléjük állítva a
hozzájuk tartozó férfiakat, természetesen
senkit sem a saját párjával, hanem összeke-
verve ôket. Bolond világunkat talán efféle
bolondériával jobban be lehet mutatni.
– „A mai drámáknak legalább a fele újraírás.
Toposzok. Archetípusok. Nincs új a nap
alatt” – mondja a darab elején a dramaturg.
Valóban így van?
– Az a figura valóban egy kicsit az én szó-
csövem. Nemcsak azért, mert magam is jó
ideig dramaturgként dolgoztam. A szerzô
néha kiszól a drámából. Talán bocsánatos
bûn, de nagyon meg akarja mondani a tu-
tit. Aztán persze hátrébb húzódik, és hagy-
ja beszélni a szereplôit. Ám amit ez a fiktív
dramaturg mond, sajnálatosan igaz. Nem-
csak azért, mert egy 19. századi francia ké-
zikönyv szerzôje (Georges Polti) szerint 36
drámai alaphelyzet létezik.
Ha belenéz – nem most –
egy elmúlt színházi évad
programjába, seregnyi sike-
res, fôképp külföldi játékfilm
színpadra állításával találko-
zik. Ami nem jelenti azt,
hogy a drámaírók ne írná-
nak drámákat. Írnak, de
nem kellenek a színházak-
nak. Egy élô szerzôvel sok
baj lehet; akármit nem le-
het a megírt darabja he-
lyett elôadni. 
– A harag népe a néhány
éve nagy port felvert zakla-
tási botrányt dolgozza fel.
Úgy tudom, amikor kipattant a
Marton-ügy, rögtön írni kezdte a drámát…
– Így van, azon melegében, 2017 végén
kezdtem bele, és az elsô végigírás után
pár hónappal meglett a mai formája,

ahogy a kötetben olvasható. Nem doku-
mentum-drámát akartam írni, de bizonyos
elemi tények visszaköszönnek az életbôl.
Hat színész eljátszhatja. Azt szerettem vol-
na, hogy szegényszínházi feltételek kö-
zött, szerény díszletben, utcai ruhában
játszható legyen. A tetejébe a hat játszó
személybôl három-három színész alakít-
hatja az eseményeket kommentáló, a cse-
lekményt továbblendítô kórust. A szerzô,
azaz jómagam nem beszélek ki a darab-
ból, de a szituációk, az összecsapások el-
mondják helyettem a véleményemet az
ügyrôl, amely enyhén szólva is megosztot-
ta a szakmai és a civil közvéleményt, annál
is inkább, mivel késôbb újabb csontvázak
estek ki a szekrénybôl. Ám a darab sem
azon melegében, sem a mai napig nem
kellett egyetlen színháznak, sem a kôszín-
házaknak, sem az alternatívoknak. Maradt
könyvdrámának.
– A drámakötethez Szakonyi Károly írt elô-
szót, melyben kiemeli a humort és a szín-
padra termett (még nem bemutatott) dara-
bok olvasmányosságát. Tervezik a színre-
vitelüket?
– Terveznénk, ha jelentkezne játszóhely.
De az utóbbi években két életrajzi játéko-
mat (Tolnay Klári, Edith Piaf) is saját ren-
dezésemben állítottam színpadra. Ám jó
lenne, ha maradhatnék a kaptafánál, az-
az a számítógépnél, a kitalált alakjaimnál,
a jó dialógusoknál. 
– A viszonylagos visszhangtalanság, az, hogy
nem játsszák ezeket a darabokat, elvette a

kedvét a drámaírástól?
– Ahogy vesszük. Nemso-
kára megjelenik egy folyó-
iratban Páger Antal és Soós
Imre soha meg nem történt
találkozásáról szóló egyfel-
vonásosom. S dolgozom
egy másik „fantasztikus” öt-
letemen: Joyce, Picasso,
Sztravinszkij és Jancsó Miklós
összejönnek egy orvosi váró-
szobában. A többit az olva-
sók fantáziájára bízom.

Szepesi Dóra

Kelecsényi László:

A HARAG NÉPE – Három dráma

K.u.K. Kiadó

„„EEggyy  ééllôô  sszzeerrzzôôvveell  ssookk  bbaajj  lleehheett””
Interjú Kelecsényi Lászlóval
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