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Lukács Sándor, Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színész, köl-
tô, érdemes és kiváló mûvész, a Halhatatlanok Társulatának örö-
kös tagja. Színészként otthonosan mozog a szavak sûrûjében;
tudja, mekkora súlya van egy-egy hangsúlynak, árnyalatnak
vagy akár a csendnek…

– Mesélne arról, hogyan jutott el a most megjelenô, kilencedik ver-
seskötetig?
– A költészettel úgy voltam, mint gyerek a játékkockákkal. Elôször
csak megfogja és szétszórja ôket, majd kezdi megkülönböztetni a
színeit, aztán idôvel eljut oda, hogy építsen belôlük házat, tornyot, és
a többit… Az irodalmi környezet, ami szerencsémre gyerekkoromtól
kezdve körülvett, nyilván sokat segített abban, hogy szinte észrevét-
lenül írásban is kezdjem rögzíteni gondolataimat. Tulajdonképpen el-
képesztô belegondolni, hogy az elsô próbálkozásoktól, most június
elején eljutottam kilencedik verseskötetem megjelenéséig.
– Mikor fordult komolyra kapcsolata a költészettel?
– Az indulásnál két abszolút tekintélyû, csodálatos mentorom volt: Lator
László és Kálnoky László. Nekik mutattam meg elôször a verseimet és
nem sokkal utána, a nyolcvanas évek közepén „Arc bukik fel az árból”
címmel Kálnoky írt laudációt az Élet és Irodalomban közölt verseimhez.
– Hogyan talált kiadót?
– Elsô két kötetem, a Szökés (1985) és az Elrejtett hangszerek (1988)
a Magvetônél jelentek meg. Mivel innentôl kezdve az ÉS-ben, a Kor-
társban, az Új Írásban viszonylag folyamatosan publikáltam, nem volt
különösebb gond a kiadókkal. A Magvetô, az Orpheusz és a Medicina
után, legutóbbi öt kötetemet a Nap Kiadó jelentette meg. Öröm és
megtiszteltetés volt számomra, hogy 2006-ban, válogatott és új verse-
im szerkesztését, Az elûzött álom címmel, Domokos Mátyás vállalta el.
– Nagyon változatos a versek belsô ritmusa, dinamikája és formája.
Nevezhetjük az írásait létverseknek?

– Nem tudom, pontosan mit ért létversek alatt, az viszont biztos, hogy
életemnek egyre fontosabb és nélkülözhetetlenebb eleme a versírás.

Azok az élethelyzetek, amelyekkel a színészet kapcsán szembesülök,
gazdagítják és tapasztaltabbá teszik az embert. Ezen élményeimet oly-
kor hasznosítani tudom az írásaimban is.

De amíg a színész egy monodráma próbái alatt is közösségben
dolgozik – rendezô, súgó, asszisztensek, világosítók –, addig a köl-
tô a magány és a csend birodalmában végezheti munkáját. Nekem
jólesik ez az „átjárás”, mert mindkét mûfaj lehetôséget nyújt az ön-
kifejezésre. Mint színésznek a pontos szövegtudáson túl még sok
mindenre kell figyelnem: a gesztusok, a mozgások, a partnerekkel s
ugyanakkor a közönséggel való kapcsolat folyamatos fenntartása,
külön koncentrációt igényel. Ha viszont írok, magamon kívül senki-
hez sem kell alkalmazkodnom és természetesen megpróbálok min-
den zavaró tényezôt kizárni. Az író-embernek más az idôélménye.
Amíg a színpadon egy jelenet vagy felvonás általában meghatáro-
zott ideig tart, addig a költô birtokba veheti a nap minden óráját,
sôt még az éjszakát is, munkája során. Ez a szárnyaló szabadság per-
sze akkor igazán örömteli, ha eredménnyel jár, ha visszanézve nem
tûnik haszontalannak…
– A valóság és az álom kontrasztja hogyan változott az évek során? Gon-
dolok itt például a „Régen és ma”, Hallgat az út”, „Játssz és álmodj”
címû verseire.
– A két állapot közül a valóságot éljük folyamatosan, az álmok pedig
igencsak kiszámíthatatlanok. Éjszakáimban sokszor ülök „hosszú,
méla lesben” és várok, ha nem is „felajzott nyílra”, valami érdekes-
furcsa álmot, melyre még ébredés után is emlékszem majd. A kont-
raszt nem sokat változik, hol gyengíti, hol erôsíti a két állapotot.
– Az egyik kedves versem egy korábbi szerzeménye, az „Elszökött
szavak”. Jól érzékelem, ebben a kötetben is igen hangsúlyos a kife-
jezhetôség kérdésköre?
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AA  kkiilleenncceeddiikk  vveerrsseesskköötteett
Beszélgetés Lukács Sándorral



– Úgy gondolom, a költészet különös varázslata, hogy módjában áll
kitágítani a kifejezhetôség határait. A hasonlatok, a szimbólumok ál-
tal olyan tartalmak felmutatására is képes, amelyeket az emberek
többsége legfeljebb a tudatalattijában hordoz, de plasztikussá,
„megfoghatóvá” csak a vers kontextusában válik számukra. Vagyis
a „felismerés”, a „ráismerés” élményével lesznek gazdagabbak.
– Költôi hangja szikárabb vagy telítettebb lett az évek során, és írás
közben hozzáad vagy elvesz „önmagából”?
– Inkább úgy fogalmaznám, hogy talán személyesebb lett és azon be-
lül hol szikárabb, hol telítettebb. Én minden konkrét és egzakt dolog-
ban megfogható vagyok, inkább a ködökbôl és bizonytalanságokból
építkezem, és ha sikerül egy „letisztult” képet létrehoznom, ahhoz
mindenképp szükségesek az elôzmények: a kusza összevisszaság, a
többértelmûség. Hogy eközben hozzáadok-e vagy elveszek önma-
gamból, az semmiképpen sem tudatos vagy szándékos törekvés, mert
mindig rábízom magam az éppen adott lelki és fizikai kondícióimra.
– Elégedett a sorsával? És az emberiségével?
– Az ember furcsa lény. Többször észrevettem már magamon, hogy
bizonyos esetekben igyekszem teljesíteni a „felnôttek elôírásait”. Mi-
vel a lelkem még ma is a gyermeké, aki megpróbál mindent „felfedez-
ni”, aki rendszeresen megküzd az élményeiért és sokszor megdöbben
azon, hogy bizony csúnya dolgokat is tapasztal maga körül. Hogy az
általa elképzelt „jóság” és „szépség” mögött, sok esetben számítás és
rossz szándék rejtôzik. Ez általában elkeseríti az embert és megfelelô
tapasztalat és bölcsesség kell ahhoz, hogy a kétségbeesés helyett vé-
gül is örömmel töltsön el bennünket a felismeréseink igazsága. Jóma-
gam, a sorsommal kapcsolatban elégedettséget csak akkor érzek, ha
tudom, hogy az elért eredménynek „fedezete” van. Ha képességeim
és lelkiismeretem szerint a maximumot sikerült nyújtanom.

Az emberiséggel viszont hadilábon állok. Szuper-kommunikációs
korunkban, az internet és egyéb digitalizációs rendszerek révén az
emberiséget annyi „üzenet” éri, hogy lassan már maga sem tudja,
hogy mit kezdjen velük, és melyik irányba haladjon tovább. Elké-
pesztô olvasni a sok álhírt és ostobaságot, ami a különbözô portálo-
kon naponta rázuhan világunkra. És sajnos, az emberiséggel nem le-
het kezet fogni, ôt nem lehet vendégül látni, az emberiséggel nem
lehet fehér asztal mellett, személyes dolgokról, diszkréten társalog-
ni. A lózungok, a lelkesítô vagy éppen deprimáló, emberiségnek
szánt szózatok pedig távol állnak tôlem…
– Ha mégis érdemes lenne üzennie „e holdfény üvegén csillogó világ-
nak”, mi lenne az?
– Életünk tele van olyan jelenségekkel, melyekkel nap mint nap találko-
zunk, de paradox módon mégsem tudatosulnak bennünk. A vers ép-

pen erre ad alkalmat. Megfejthetetlen csoda
számomra, hogy bizonyos szövegek milyen
formákban és milyen tartalmakkal töltôdnek

fel, hogy mennyi bennük a tervezés,
és mennyi az improvizáció. Verset

írni és olvasni, a természetes
adottságokon kívül, egyszerre
játék és halálosan komoly
szenvedély…

Illényi Mária
Fotó: Debreczeni Fanni

Lukács Sándor: KIKÖTÔ

Álarcok sorozat

Nap Kiadó, 80 oldal, CD melléklettel, 3675 Ft
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könyvrôl

A Nap Kiadó
könyvheti újdonságaiból

www.napkiado.hu

A HORVÁTORSZÁGI MAGYAROK
A 21. SZÁZADBAN
Magyar szemhatár sorozat
Összeállító szerkesztô: Lehocki-Samardzic Anna
Sorozatszerkesztô: Pusztay János
296 oldal, színes képekkel, 3500 Ft
A kötet egy gyorsan fogyatkozó közösség jelenét
és múltját írja le, a jövôbe tekintve jó példákat fel-
hozva a jelenbôl.
A Bethlen Gábor Alapítvány támogatásával.

Kiss Gy. Csaba:
HARMINC ÉV UTÁN: 1989–1990
Személyes történelem
Magyar esszék sorozat
340 oldal, képmelléklettel, 3900 Ft
A Szerzô visszaemlékezéseinek ez a harmadik,
záró kötete. Pontosan az 1989. június 16. és
1990. december 16. közötti idôt tárgyalja.
Az EMMI – NKA támogatásával.

Kodolányi Gyula: A VILÁGFA ÁGAIN 
Életút-interjú. Beszélgetôtárs Csûrös Csilla 
3., javított kiadás, 330 oldal, 4500 Ft
Ez a könyv nemcsak Kodolányi Gyuláról szól, ha-
nem az elmúlt évtizedek nagyobb panorámáját is
kínálja, kulcsot ad fontos eseményekhez és az
idôk szereplôinek megértéséhez.

Lôkös István:
ZBOGOM, ZAGREBE – ISTEN VELED, ZÁGRÁB
Magyar esszék sorozat
360 oldal, képmelléklettel, 3990 Ft
Olvasmányos esszékötet a professzortól, aki
egész életét és munkásságát a horvát irodalom-
nak, illetve a magyar és horvát közös irodalmi em-
lékezetnek szentelte. 
Az EMMI – NKA támogatásával.

Szepesi Attila: BARBÁR SZONETTEK
Versek
340 oldal, 3675 Ft
„Verses önéletrajz? Verses emlékezés? Személyes,
lírai korrajz? Szepesi Attila a kis világok apró dol-
gait, kistörténeteit, a részleteket rögzíti szociografi-
kus pillanatképekben […] játszik a világgal, játszik
a formával…” (Pécsi Györgyi)
Az EMMI – NKA támogatásával.

Juhász Elôd: ZENEKÖZELBEN 8. 
Beszélgetések egy rádiómûsor jeles vendégeivel
Álarcok sorozat
244 oldal, 3900 Ft
Változatlanul a mûvészeti és a közélet jeles sze-
mélyiségei kerülnek reflektorfénybe. Mindig a
meghívott a fontos, ô a fôszereplô, Juhász Elôd
„csak katalizátor”…
Az MMA támogatásával.
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Költôként, majd novellistaként, gyerek-
könyvek, mesék, színpadi mûvek sike-
res írójaként ismertük meg Tóth Kriszti-
nát mindaddig, amíg elsô regénye, az
Akvárium megjelent 2013-ban a Könyv-
hétre. A mostani könyvünnepen ismét
regényíróként jelentkezik a Magvetô-
nél A majom szeme címû új könyvével.

– Mivel több mûfajban alkot, fölmerül a kér-
dés: miért fontos az ön számára a regény,
mint kifejezési forma?
– A regény egy tágabb struktúra, sokkal
több lehetôséget ad egy-egy figura, törté-
net felépítésére és kibontására. Én kedve-
lem a rövidprózai mûfajokat, de most jól
esett beköltözni ebbe a magam által meg-
alkotott, fiktív világba. A szöveg több éve
készül, épül, és bár disztópiaként tekintek
rá, meg kell mondanom, hogy a regény
megírásának évei alatt a valóság többször
lépést váltott, felgyorsított, és igyekezett
beérni a fikciót. 
– Az Akváriumban tûpontos, életszagú az a
világ, környezet, amelyben a társadalom pe-
remén sodródó szereplôk az államszocializ-
mus évtizedeiben élnek. Most nézôpontot, té-
mát váltott…
– Említettem, ez egy disztópia, de nem a tá-
voli, hanem a közeljövôben játszódik, vala-
hol itt, Európában. Bárhol. A hétköznapi
emberek korábban lezajlott polgárháború
szorongató következményeit nyögik. Mély-
szegénység van, a társadalmi olló szétnyílt,
a gazdagok igyekeznek a védett városne-
gyedekben tömörülni. A történetre egy fe-
nyegetô katasztrófa árnyéka borul. Közben
persze a nyomorúságban is felcsillannak az
emberi pillanatok, de a túlélésért mindenki
küzd. Ki pénzzel, ki a testével, lelkével fizet,
mások beállnak a hatalom szolgálatába, de
annak is komoly következménye van. Olyan
rendszert mutat be a könyv, amelyben nem
lehet megúszni a bukást, mert aki túl akar
élni, annak kompromisszumokat kell köt-
nie. Közben az intézmények mûködnek,
nyitva vannak a boltok, és mindenki úgy
tesz, mintha ez a világ tulajdonképpen élhe-
tô volna, miközben lassanként felszivárog
az életükbe a mindent átitató hazugság. 
– Elôzô regényében öröklôdô kiszolgáltatott-
sággal szembesülünk, itt viszont nagyrészt a
mindent behálózó manipuláció teremt kiszol-
gáltatottságot. Lesznek, akik a mai hazai vi-
szonyok metaforájaként olvassák majd köny-

vét, bár szerintem tágabb érvényû korjellem-
zés. Egyetért?
– Túl egyszerû volna a mai Magyarországra
vonatkoztatni és szimpla társadalomkritika-
ként értelmezni a regényt. Én szerettem vol-
na elemelni ebbôl a kontextusból. Arról
akartam megfogalmazni valamit, hogy mer-
re tart a világ, hogy vajon miféle veszélyek
fenyegetnek bennünket. Mindnyájunkat. A
könyvben ábrázolt személyes sorsokban és
élethelyzetekben erôsen jelen van a mani-
puláció és az erôszak. Az egyének csak tük-
rözik az abuzáló, elnyomó hatalom mûkö-
dését, és maguk is autoriter módon viszo-
nyulnak a környezetükhöz. 
– A másokat manipulálók – például az egyik
fôszereplô, aki valóságos szexuális ragadozó
– maguk is manipuláció áldozatai. Fontos
megfigyelés.
– Az erôszaktevô szabadnak és erôsnek érzi
magát mindaddig, amíg rá nem döbben,
hogy ô is ugyanannak a gigantikus gépezet-
nek a fogaskereke, amelyik a saját alkatrésze-
it, kiszolgálóit is beáldozza. Ez így, kimondva,
természetesen közhely, a regényben ez, re-
mélem, sokkal finomabb módon ábrázolódik.
Nehéz egy háromszáz oldalas szövegrôl állítá-
sokat megfogalmazni, hiszen maga a mû az
errôl való hosszas gondolkodás lenyomata. 
– Ha jól figyeltem, a regénynek csak az egyik
fôszereplôje, egy egyetemi tanárnô beszél és
gondolkodik egyes szám elsô személyben.
Talán ô áll legközelebb önhöz? 
– Egyik szereplôvel sem azonosítható a szer-
zô, hiszen, ismétlem,
ez egy fikciós mû!
Nem látom be, miért
érezné bárki szüksé-
gét annak, hogy
azonosítási ponto-
kat keresgéljen ma-
gával a szerzôvel.
Minek, az ég szerel-
mére?  Megalkot-
tam egy autonóm
világot, felrajzol-
tam a figurákat, és
a kérdésfelvetés se
a regény értelme-
zését, se a karak-
terek szerepének
és fejlôdésének, útjának követését nem se-
gíti. A könyv egyáltalán nem rólam beszél,
hanem arról, milyen világban élünk, mi vesz
körbe bennünket. Ha már itt tartunk, sze-

rintem az olvasó meglehetôsen nehezen
fog azonosulni bármelyik szereplôvel, ha
pedig nekem kellene, (de hát miért?!) azt
mondanám, még leginkább én vagyok a
fényképen a bekeretezett majom.
– De hát mit szimbolizál a cím: A majom
szeme?
– A regényben megjelenô majom egy kí-
sérleti állat. Ennek az állatnak a fotója
többször is feltûnik a könyvben. A tehe-
tetlenséget és kiszolgáltatottságot szim-
bolizálja. A szövegben is megemlített tu-
dós, Gyemihov, a világ jobbításának szán-
dékával kísérletezett élôlényeken. A feját-
ültetés izgatta a legjobban: közben el-
pusztította az állatokat. Az én abuzáló fô-

hôsöm pedig a manipuláció
nagymestere, akit a lélekátül-
tetés vonz. A regényben ábrá-
zolt képzeletbeli ország fiktív
kormányzója pedig világjobbí-
tó szándékkal, erôs küldetéstu-
dattal igyekszik megteremteni
a szerinte ideális államberen-
dezkedés feltételeit, miközben
a rendszer lassan, hosszú kínra
ítélve pusztítja el a kísérleti ala-
nyokat, a saját polgárait.  

Varsányi Gyula
Fotó: Debreczeni Fanni

Tóth Krisztina:

A MAJOM SZEME

Magvetô Kiadó, 352 oldal, 4499 Ft

AA  vvaallóóssáágg  iiggyyeekkeezzeetttt  bbeeéérrnnii  aa  ffiikkcciióótt
Tóth Krisztina új regényérôl
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Az Ünnepi Könyvhétre jelenik meg
Lackfi János Bejgliköztársaság címû no-
vellafüzére a Helikon Kiadónál. Szüle-
tésnapjáról, az írói szerepjátékról és a
groteszk elemekrôl kérdeztük.

– Tavaly ünnepelte az 50. születésnapját.
Késztette megállásra, összegzésre a kerek
születésnap?
– Félszáz éves ritkán lesz az ember, többnyi-
re egyszer egy életben. Úgyhogy, bár nem
vagyok számfetisiszta, kimatekoztam azért,
hogy Magyarországon belül tizenkétszer
kerültem meg a Földet kis Suzukimmal, író-
olvasó találkozókra nyargalva. Százhúszezer
felnôttnek és nyolcvanezer iskolásnak ad-
tam elô, no meg tizenhét év alatt húszezer
egyetemi diákomnak. Hatvanhét kötetem-
bôl nagyjából kétszázezer példány kelt el, a
Facebook-oldalam havi nyolc-kilencszázezer
elérést hoz. Nagy számok, de lényegeseb-
bek a személyes megérintôdések, mikor egy
írás becsapódik, és báng, úgy igazán eltra-
fál valakit. Ezeket nem lehet számszerûsíte-
ni, de rengeteg kedves olvasói visszajelzést
kapok. A legtöbb ilyen élmény alighanem
láthatatlan. De már a jéghegy csúcsa is im-
pozáns. Szabó Lôrinc szerint a siker semmi-
re nem garancia, még a tehetségtelenségre
sem. Örülök, hogy szót válthatok, szót értek
saját korommal.
– Az idei könyvhétre jelenik meg a Bejgliköz-
társaság címû elbeszélés gyûjteménye. Mi-
lyen apropóból születtek ezek a szövegek?
– Ez az elmúlt hat-hét év novelláinak körül-
belül a fele. Az apropó mindig az élet. Vala-
ki élôben jelentkezik be apja temetésérôl
vadiúj outfitben. Valaki mágneshorgászik és
durva titkokra akad a folyó mélyén. Valaki
macskát röptet onlájn oktatás keretében.
Valaki megöli férjét ötvenhárom késszúrás-
sal. Vagy nem? Valaki lehúz egy embert a
vécén. Valaki egy gallon víz miatt kirúgatja
élete szerelmét. Valaki Jézus lábához teszi
egy maffiózó mobilját. Valaki bejgli-ver-
senyt vagy böngyörke-fesztivált rendez. Na,
de mi az a böngyörke? Amúgy ezekkel az
írásokkal sokan találkozhattak irodalmi fo-
lyóiratok, de akár a Nôk Lapja, a Magyar
Konyha, az Éva, a HVG, a Telex, az Index, a
168 óra lapjain, netes folyamain.
– A kötet szövegeinek jó része monológ,
amely alkalmat ad arra, hogy a beszélô
szavaival hallhassuk az olykor igencsak
meghökkentô történeteket. Élvezi az effajta
szerepjátékot?

– Nagyon. Egy ember az csak egy ember. Az
írónak is csak egy élete van. Meg persze
százezer. Mert Mindenembernek lenni ôrült
jó dolog. És fájdalmas is. Mert mondjuk, a
történetbeli lányod agyába akkora dagana-
tok költöznek, mint a bogyiszlói paprika,
amit nevelsz a kertben. Vagy egy gumicsó-
nak szelepén keresztül csókolózol valakivel,
aki aztán… (tessék elolvasni a könyvben!).
Vagy te vagy az a báty, aki legszívesebben a
nagykést vágná bele Ábel nevû testvérébe.
Esetleg a sírásó két fia közül az egyik, a go-
noszabbik. De melyik az? Vagy mamika, aki
vadászatból várja papát, de Putyint is meg-
hívja, ha kell, egy májgaluska-levesre. 
– Számos olyan írás található a Bejgliköztár-
saságban, mely egy egészen hétköznapi
helyzetet vázol fel, ám ebbôl a hétköznapi-
ságból kibomlik valamilyen tragédia, legyen
az családon belüli erôszak vagy rák.
– Mindannyiunk élete tartalmaz nyomokban
tragédiát, mint a húskészítmények földimo-
gyorót. Sírva jövünk a világra, s a legtöbben
sírva hagyjuk el. Nem kicsi terheket cipelünk.
Azt is nehéz tagadni, hogy közben eszmé-
letlen szépségeken, ujjongásokon, extáziso-
kon vezet az utunk. Sartre szerint a másik
ember a pokol. Oké, de egyben a menny is.
Ez a lift folyton emelkedik-süllyed. Titokza-
tos játék. Minden egy cérnaszálon függ,
vagy éppen egy szempillaszálon múlik, mint
az egyik szereplôm sorsa. Befordulunk a kö-
vetkezô sarkon, és nem tudjuk, mi vár ránk.
Fejünkre esik egy zongora. Vagy egy gyász-
jelentés. Vagy egy kis víz, mellyel életünk
szerelme öntözi a balkonládáit, és ha van
egy kis eszünk, felmegyünk, becsöngetünk,
magyarázatot követe-
lünk, letérdelünk, és
elôvesszük a jegygyû-
rût. És ha örökölünk
egy keményfa asztalt,
abból lehet életre szó-
ló összeveszés, édes-
bús emlékezés, de
akár emberhalál is. És
ha beköltözünk egy
kastélyba, nem fené-
kig tejfel az élet,
ugyan nem szelle-
mekkel, de fura be-
tolakodókkal simán
meg kell küzdenünk. Sok kegyetlen és vicces
fordulatot tartogatnak az írások.
– A fajsúlyos írások mellett szerepelnek
meglehetôsen groteszkek is a kötetben. És

minden szöveg szoros kapcsolatban áll a
mával, maiak a történetek, a hétköznapi va-
lóságunkra ismerhetünk bennünk.
– Így van, a hetven írás közül néhányban fel-
lelhetôk a pandémiás idôszak lenyomatai,
akváriumban tartott szlovák nyugdíjasokkal,
szabadtéri bérházi misével, chatelô Rómeó és
Júliával, maszkos temetéssel. És a jelen mö-
gött mindig ott húzódik a múlt. Megjön Ot-
tó az elsô világháborúból. Egyesek vissza-i-
dôutaznak a kádárizmusba, kocka Ladástul,
Junoszty-tévéstül. Mások tagadják a hábo-
rút, és bebizonyítják, hogy világméretû mani-
puláció (amikor írtam, mindez oly valószínût-
lennek tûnt!). Tragikum és komikum egybe-
fonódik. Ha valaki fájdalmas történetet me-
sél, de közben kávéhab van a szája sarkára

tapadva, meg tudjuk-e ôrizni ko-
molyságunkat? Hogyan vegyele-
mezzük a nagymamaszagot? És va-
jon miféle családi állatfaj Banya-
tankhajó, aki még kocsonyát se tud
fôzni rendesen? Pont úgy vagyunk
sokszor a hasunkba döfött nagykés-
sel, mint Kohn Izsák bácsi a viccben:
csak akkor fáj, ha röhögünk…

Jolsvai Júlia
Fotó: Debreczeni Fanni

Lackfi János:

BEJGLIKÖZTÁRSASÁG 

Helikon Kiadó, 320 oldal, 3999 Ft

CCssaakk  aakkkkoorr  ffáájj,,  hhaa  rrööhhööggöökk
Beszélgetés Lackfi Jánossal
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Vagyok címmel jelenik meg Szabó T. Anna
huszonhét évet felölelô, több mint fél-
ezer oldalnyi, összegyûjtött és új verseit
tartalmazó verskötete. A gondosan meg-
komponált verseskönyvben – melyet al-
kotója egyfajta számvetésnek szánt –
1995 és 2022 közötti mûvekkel találkoz-
hatunk. Fényes bizonyítéka a mesterség-
beli tudásnak és kísérletezôkedvnek, a té-
mák és megközelítés sokszínûségének,
amely a költôre ma is jellemzô.

– Imponáló mennyiségû a közel harminc év
verstermése, mégis, nem korai még összegyûj-
tött versekrôl beszélni?
– Megtisztelô számomra a kiadó felkérése a ket-
tôs kerek évfordulón. Egyrészt idén leszek ötven
éves, másrészt harminc éve publikálok Magyar-
országon. Külön öröm volt visszatérni a vershez,
hiszen számos prózai munkám ellenére, mindig
is költônek tartottam magam. A vers számomra
a gyújtópont, az írás értelme, s a prózámban is
azok a legjobb pillanatok, melyeknek a vershez
hasonló lüktetése van. A férjem, Dragomán
György végigasszisztálta a kötet születését, és
amikor elolvasta az elsô verziót csak ennyit mon-
dott: „Nahát, ez az életünk!” Erôsen személyes-
re sikeredett az összeállítás, noha voltak idôsza-
kok, amikor kifejezetten kerültem az alanyi köl-
tészetet. Nem szoktam, és itt sem írtam át, vagy
javítottam a verseimen. Azok esendôségeikkel,
vágyaikkal és kopásaikkal együtt az enyémek.
Nyomon követhetôk benne a motívumok, a vál-
tások, a tudatos szerkesztés, ami a második kö-
tetem óta jellemzô rám. Körülbelül húsz verset
hagytam ki az összeállításból, illetve néhányat
beletettem, amik anno kimaradtak a kötetekbôl.
És persze a gyerekversek sincsenek benne. De
nagyon szerettem volna valamilyen nyomot
hagyni magam után – innen indult az egész.
– Nemcsak tematikailag kíséri végig eddigi éle-
tedet a könyv, hanem szemlélteti a rád oly jel-
lemzô kísérletezôkedvet is a versformák és a
szerepversek terén.
– Sok minden foglalkoztatott az elmúlt húsz év-
ben: volt egy hangkeresô korszakom, majd meg-
próbálkoztam az objektív költészettel, de hama-
rosan kiderült, hogy képtelen vagyok rá. Egy dik-
tatúrában felnôve alap volt, hogy nem szabad el-
mondani másoknak, amirôl otthon beszélünk,
így amikor Nemes Nagy Ágnesen keresztül ráta-
láltam az objektív lírára, örültem, hogy nem kell
magamról mindent elmondanom. Fontos szá-
momra a fegyelem, az érzelmek áradását csak
olyankor engedem meg magamnak, amikor
nem tehetek mást. Az objektív korszak után úgy

határoztam, hogy nem érdekel, vállalom az ala-
nyi lírát, történjen, aminek történnie kell. Nagy
hatással volt rám Szabó Lôrinc poétikája, a vilá-
got az érzékek és az érzékiség felöl megközelítô
gondolkodásmódja.
– A Vagyok mint cím telitalálat, nem gondolod?
Egyszerre személyes és általános.
– Nagyon örülök, hogy „vagyok”, ugyanakkor
minden pillanatban rácsodálkozom. Nem evi-
dens, mert olyan ember vagyok, aki állandóan
látja a szakadékot, a mélységet, és a továbblé-
pés lehetôségét. Elôször nagyon merésznek és
meredeknek találtam a címet, egyszerre rendkí-
vül személyesnek, másfelôl roppant személyte-
lennek. A létezésem engem érint, de rajtam kí-
vüli dolog is egyben – ezt minden létezô el-
mondhatja magáról. Vagy talán mégsem, hi-
szen az álomban egy rajtunk kívüli létezôt is
megtapasztalhatunk. Muszáj hinnem abban,
hogy vagyok. Az ördögi és az isteni lét küzdel-
me játszódik le minden létezôben. A határhely-
zet, a hit, a rákérdezés fontossága is megjelenik
ebben a címben, illetve magában a
kötetben. Ahogy Babitsot is alapve-
tôen a létezés foglalkoztatta, az én
alapkérdésem is az erre való rácso-
dálkozás. A prózaírás a hétköznapi
élet kitérôje, ott minden mondat-
nak meg kell ágyazni. A líra szeren-
csésebb, hihetetlen érzékletesen
tud tömören kifejezni számtalan
árnyalatot, gondoljunk csak a „To-
jás- éj”-re, vagy a hagyma és a
rózsa szirmairól szóló metaforára.
– Bizonyos témákra és motívumokra újra és újra
visszatérsz, legyenek azok képzômûvészetiek, fo-
tográfiaiak, zeneiek. Feltûnôen sok Hommage
vers található a kötetben.

– Keretek nélkül nem tudok alkotni, azért nem
írok szabadverset. A formák segítenek megtarta-
ni magam. Sokat segített ebben a mûfordítás,
Géher István és Lator László mûfordítás szeminá-
riumai, a bennük lévô izzás alapvetôen befolyá-
solta, ahogyan a költészetrôl gondolkodom. A
pályatársaimra is megemlékezem a kötetben,
akikkel együtt nôttem fel. Az Ár címû kötetbôl
válogatott versek szinte mindegyike ajánlott vers,
sok felkérésre készült. Mára van olyan rutinom,
amit Weöres Sándor is említett, hogy az ihletet ki
és be lehet kapcsolni. Sok képzômûvészeti, fo-
tográfiai és zenei alkotásra reflektálok a verseim-
ben és ez nemcsak nagy örömöt jelent, hanem
összefügg a mûvészetbe vetett makacs hitem-
mel. Ezek a versek egyszerre kalandok és párbe-
szédek, vizuális alkatúként egyébként is gyakran
fordulok a képzômûvészethez, ha elakadok az
írásban. A kép hatására megszólalnak a sorok a
fejemben. Az Ár egy barokkos kötet, a gyorsuló
világ gyorsan változó élményeivel, a Kerített tér
középkori hangvételû, míg a friss versek között
sok a történetet elmondó prózavers.
– Sajátos aktualitást nyert a járványra reflektá-
ló verseid között az Allegrot címû, amiben jár-
vány, háború és újjászületés is szerepel. Ebben
a sorrendben.
– Igen, sajnos a második is aktualizálódott, de
ôszintén hiszek az újjászületésben. Hogy milyen
újjászületés lesz, persze nem tudhatom.
– Témáid között ott van a fiatalság, szerelem, anya-
ság, gyerekszemmel, öregség, mesterség – egy
asszony élete, aki bárki lehetne, de éppen te vagy.
– Ez a lényeg! Akárki lehetne mögötte, a név az
enyém, a szöveg mindenkié. A borítón egy tó-
csaálló rigó van, amit én fotóztam valahol. A ri-
gó számomra totemállat, egész életemet végig-
kíséri, a köteteimben is erôsen jelen van. Ha éne-
kelsz, nem félhetsz, és nem kételkedhetsz, dalol-
nod kell. A rigó az egyik leghangosabb énekû

madár, és minden rigó éneke más.
Egyszerre gyilkos és áldozat a ter-
mészet törvénye szerint. A végletek
tudója és ismerôje.  A madár szim-
bólum számomra kapaszkodó. A
tócsa pedig a tükör, ami szintén
fontos jelkép. 

Szénási Zsófia
Fotó: Debreczeni Fanni 

Szabó T. Anna:

VAGYOK – Összegyûjtött versek

Magvetô Kiadó, 608 oldal, 4999 Ft

„„HHiinnnneemm  kkeellll  aabbbbaann,,  hhooggyy  vvaaggyyookk””
Szabó T. Anna összegyûjtött verseirôl
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Mit tanulhatunk egy börtönben dolgo-
zó tenyérjóstól? És mit egy baltás gyil-
kostól? Mit a sokat látott szerzôtôl? És
mit az irodalmi mûfajok közti átjárha-
tóságról? Errôl beszélgettünk Géczi Já-
nos József Attila-díjas íróval, képzô-
mûvésszel Judith, avagy a baltás gyil-
kos felesége címû kötete kapcsán.

– A könyvesboltok polcain a nagysikerû A
tenyérjós folytatása. Három év után, ami
ugyan nem sok idô, viszont ezalatt megje-
lent másik öt kötete. Nem hagyta nyugodni
a jós asszony, Judith?
– Valóban az elmúlt években megjelent
könyveim közt kettô is összegzô mû.  A
rózsa labirintusa a virág szimbólumtörté-
netét összegzi, A napcsíkos darázshoz pe-
dig az összes korábbi kötetem nyomán a
verseimet. A többi is kedves persze, hiszen
másod- illetve harmadkiadványok – és
kedvem szerint átigazithattam a nekem
nem tetszô részletek némelyikét. De ezek
a kiadási munkák akkor kezdôdtek, ami-
kor elkészült a Judith. A regény sokáig ké-
szült, és már akkor megvolt, amikor A te-
nyérjós megjelent. Izgatott, hogy a törté-
netemet hogyan tudom újramondani, ho-
gyan találom meg a história második nyel-
vét, és az milyen következményekkel jár. 
– Számomra hasonló konklúzióval zár a két
mû, a nemzedékek igazságával: „olyan pe-
dig, tudhatta volna ezt Esze is, nincs, hogy
sors. A rosszul elolvasott múlt, amely a jö-
vôt meghatározza, nem sorsnak nevezendô,
hanem téveszmének.” Mondhatjuk, hogy
megerôsítette, amit eddig is gondolt?
– Okkal nevezi nemzedéki, utazási, csa-
lád- vagy fejlôdésregénynek, ami ennyi-
ben rokona A tenyérjósnak, bár remé-
nyem szerint attól független életet fog él-
ni, hiszen a mû szerzôje sem egyetlen
végkövetkeztetés felé haladt. Ugyanakkor
fontos, hogy az író az olvasóra bízza, mit
gondoljon a kötet alakjairól, szituációiról,
meséjérôl.
– Központi szerepet kap a büntetésvégre-
hajtás, amellyel korábban nem foglalko-
zott. Miért viszi az olvasót a fegyház falain
belülre?
– Egyes fejezetekben a bûn mellett a bün-
tetést végrehajtó intézmények is megje-
lennek. Néhány regényfejezetben az író az
olvasóját a fegyházba viszi. Van olyan re-
gény, amelyben az olvasó a szerzô jóvoltá-

ból egy pálmaházban találja magát, mert
a környezet és a közeget leíró beszédmód
inkább hozzásegít a regény beszéde meg-
értéséhez, mintha utcán vagy szalonban
tereferélnének a hôsök.  Az extrém hely-
szín segítséget ad a szövegelésben, már
ha nem az egzotikumra törekszik a szerzô.

Viszont tisztelem az olvasó szuverenitá-
sát, ezt már akkor leszögezem, amikor
az alkotó és a befogadó játékközösségé-
re ajánlatot teszek. Az állásfoglalásom
kétségtelen: elmondhatónak találtam a
szegedi egyetemista lány életét, akinek a
világ közepe – bár jól ismeri az amerikai,
az orosz, az azeri vagy az izraeli viszo-
nyokat is – mind a mai napig Budapest
maradt, pontosabban egy nyolcadik ke-
rületi jósdában.
– Túl a nyolcadik kerületen és a
börtönön, számos másik helyszín-
re visz. Miért fontosak ezek a
földrészek? 
– A hôsök három kultúra – az
európai kereszténység, az ázsiai
muszlim világ és a zsidó örök-
ség – teremtményei, használói
és egyben foglyai. Ezeknek a
kultúráknak az összevetésével
a tanulmányaim és az egyetemi
pályafutásom alatt rendszere-
zetten foglalkoztam, a világjárásaim so-
rán sok tapasztalatra tettem szert – ha
nem is mindig biztonságosan, de szorgal-
masan járok-kelek. Nem ijedek meg egy
tevevásár vagy egy gyilkos cellájának a le-

írásától, de attól sem, hogy elmond-
jam, miféle a mediterrán táj, és az
milyen mentalitások kialakulására ad
lehetôségeket. A sokkultúrájúság
mint személyiségi illetve csoport-
probléma manapság újra aktuális
kérdéssé vált, miközben az irodalom
számára is témát, az íróknak felada-
tot ad. Sokat. A nemzedékemre jel-
lemzô több mûfajúság a társadalmi
jelenségre adott reflexió. Úgy gondo-
lom, hogy ugyanarra a kérdésre nem
csak más módon, de eltérô mélység-
ben kínálnak választ az irodalmi mû-
fajok, nem beszélve a mûveket átha-
tó szerzôi erudícióról és invencióiról.
De visszakanyarodva a kérdéséhez,
az említett helyszínek leírásához nem
a személyes emlékeim, hanem a hely
szelleme vezette a tollamat.

– Hogyan tekint a próza mûfajára?
– Az irodalom foglalkozásszerû mûvelését
sokszor az irodalmárok sem kedvelik, tilta-
koznak ellene, de a természettudósi kép-
zettségû figurák, amelyek közé magam is
tartozom, tudják, hogy a rendszeres és
rendszerezett munka hasznos, már ha va-
laki teljesítményorientált. A prózaírás ki-
tartást és önfegyelmet kíván, lefordítva:
napi nyolc-tíz óra szövegezést és a többi
idôben a szerzôi kondíció fenntartását.
Szerencsés alkat vagyok, a tudományos
feladatok szépirodalmiakkal való váltoga-
tása engem korábban is pihentetett.
– Biztosan most is dolgozik valamin!
– Az utóbbi idôben egy vizuális projekt
elôkészítésével foglalkoztam, egy jövô évi,

többségében dekollázso-
kat, hasított plakátokat
bemutató kiállításom kap-
csán egy album kerül ki-
adásra. Ritkán pedig verset
írok, ahogy mindig is, most
is ezt tekintem a legfôbb
feladatomnak

Vermes Nikolett
Fotó: Ambrus Zsolt

Géczi János:

JUDITH, AVAGY A BALTÁS

GYILKOS FELESÉGE

Kalligram Könyvkiadó, 408 oldal, 4999 Ft

könyvrôl

„„AA  hheellyy  sszzeelllleemmee  vveezzeettttee  aa  ttoollllaammaatt””
Beszélgetés Géczi Jánossal
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Mi van akkor, ha elengedjük a tárgyila-
gosságot egy társadalom ihlette mûben?
Létezik olyan, hogy az olvasó máshogy
értelmezi a történetet, mint ahogy azt a
szerzô eredetileg elképzelte? És gond-e,
ha az író zavarba jön az egyes szám elsô
személyû megszólalástól? Többek között
ezekrôl a kérdésekrôl is faggattuk Mán-
Várhegyi Rékát friss kötete, a Vázlat vala-
mi máshoz megjelenése apropóján.

– Nem ez az elsô könyve, amiben korunk jól is-
mert figuráit festi meg. Honnan ered a szocio-
lógiai érdeklôdése?
– Szociológia szakra jártam, azon belül kisebb-
ségszociológia szakirányra. Foglalkoztatott a
szociográfia, a kvalitatív kutatás, vagyis a sze-
mélyes beszélgetésekre, hosszú interjúkra
épülô munka. Sokszor megtapasztalhattam,
hogy az interjúzással mélyen belelátok valaki-
nek az életébe, jobban megértem a világlátá-
sát, amibôl a kutatás végén írott tanulmányok
csak nagyon keveset tudnak megmutatni. Ak-
koriban foglalkoztatott, hogy tudnék-e írni va-
lamit az irodalom és a szociográfia határvidé-
kén. Évekig próbálkoztam, de közben elbi-
zonytalanodtam benne, hogy egyáltalán célul
lehet-e kitûzni a sokszor emlegetett szlogent:
„Hangot adni azoknak, akiknek nincsen
hangjuk”. Az írás során még az is fikcióvá vá-
lik, amit saját magunkról írunk, akkor viszont
milyen alapon gondoljuk, hogy hitelesen
„képviselhetünk” bárkit vagy bármilyen cso-
portot? A kérdésre visszatérve: valóban a
„szocio” irányból indultam, továbbra is fogé-
kony vagyok a témára, ennek az érdeklôdés-
nek a nyomai megtalálhatók a szövegeimben,
de nem azzal a céllal írok, hogy igaz képet
nyújtsak konkrét társadalmi rétegekrôl. 
– Jól gondolom, hogy a megélt hétköznapból
ihletôdve nehezebb írni, mint kitalálni egy új
valóságot?
– A legjobb, ha mindenki arról ír, amirôl szeret-
ne, és amirôl képes írni – ideális esetben a ket-
tô fedésbe tud kerülni egymással. Számomra a
feladat inkább abban áll, hogy újra és újra
megtaláljam azt, ami a leginkább foglalkoztat,
vagyis amit a lehetô legjobban meg tudok írni.
Nekem annak idején nagy felfedezést jelentett,
amikor rájöttem, egyáltalán nem magától érte-
tôdô, hogy az ember tudja, hogy mirôl akar va-
lójában írni. Ez idônként keserû szembenézést
vagy vidám revelációt is hozhat magával. 

– A friss kötete négy nôrôl szól – ôk mennyiben
élô karakterek? 
– Kitalált karakterek, de mindegyikükben van
valami, amihez saját magamból merítettem az
alapanyagot. Feltûnt, hogy a mai napig vegyes
érzéseim vannak az E/1 megszólalással kap-
csolatban. Korábban többször beszéltem róla,
és a Mágneshegyben is megjelenik, hogy az
E/1 megszólalást egy férfi szerzô esetén hajla-
mosabbak vagyunk bátorságként, ôszinteség-
ként azonosítani, nôi szerzôknél viszont sok-
szor nyafogásnak, picsogásnak olvassuk az
ilyen elbeszéléseket – ezzel kapcsolatban sok-
szor még a kortárs kritika is elég reflektálatlan-
nak mutatkozott. Nem szerettem volna besé-
tálni ebbe az utcába, bár a kritikára vonatko-
zó félelmeimet idôközben elengedtem.
Viszont felfigyeltem rá, hogy írás köz-
ben én is hajlamos vagyok összekever-
ni magam az egyes szám elsô személyû
karakteremmel, például kínosan kez-
dem érezni magam, ha a karakterem
cikin viselkedik, noha nem tartok tôle,
hogy azonosítanak vele. Úgyhogy el-
kezdtem ezzel kísérletezni. Személyes
élményekbôl indítottam a karaktere-
ket, idôközben ötletszerûen eltérítet-
tem a fura, a kínos, a meglepô felé,
majd visszahoztam a személyesbe, és
közben figyeltem a saját reakcióimat.
Úgy hangozhat, mint valami írásterá-
pia, és talán részben az is volt.
– Szükségszerû a fantázia mellett objektíven is
szemlélni a könyv idôsíkját, vagyis a kort, ami-
ben élünk?

– Olvasok híreket, és nagyjából tisztában va-
gyok vele, hogy mi zajlik körülöttem, de írás
közben mindez átalakul. Számomra nem a
történet elbeszélése vagy egy karakter meg-
rajzolása, hanem a mindenkori elbeszélôi
hang mûködtetése a fontos. Ha jól sikerült,
amit írtam, akkor az olvasó szívesen megy ez-
zel a hanggal, és nem akar oldalakat átugrani,
hogy megtudja, mi lesz a történet vége. 
– Az irónia tudatos eszköz?
– Nem vagyok biztos benne, hogy itt valóban
iróniáról van szó, persze az olvasó joga an-
nak eldöntése, hogy mit azonosít iróniaként,
és mit vesz „komolyan”. Olvasóként amúgy
kifejezetten taszít az iróniának az a fajtája,
ami mások kifigurázásán alapul. Az ilyen le-
sajnáló, okoskodó hanggal szerintem az ol-
vasók többsége sem tud azonosulni. A sors
fintora, hogy például a Mágneshegyet az ol-
vasók egy része úgy értelmezte, mintha az el-
beszélô szarkasztikusan ironizálna a szerep-
lôkön. Voltak, akik viszont ebben a hangban
inkább az empátia jeleit vélték felfedezni –
felesleges hozzátennem, hogy hozzám is az
utóbbi értelmezés áll közelebb.
– Mennyire volt szándékos, hogy a friss kötet
novelláival egyfajta társadalomkritikát fogal-
mazzon meg? Van esetleg konkrét üzenete?
– Nem törekedtem rá, hogy társadalomkriti-
kát fogalmazzak meg. Ahogy arra korábban
utaltam, a társadalomra, annak aktuális mû-
ködésére, szereplôinek típusaira, viselkedés-
mintáira stb. vonatkozó gondolatok a szö-
vegben inkább járulékosak. Ha ezzel kapcso-

latban bármit is üzenni szeret-
nék, vagy valamilyen
irányba terelni igyekez-
nék az olvasót, az in-
kább a fent említett
együttérzés. Nem mel-
lesleg ez az együttérzés
saját magunkkal szem-
ben is érvényesíthetô.

Varga Adrienn
Fotó: Debreczeni Fanni

Mán-Várhegyi Réka:

VÁZLAT VALAMI MÁSHOZ 

Magvetô Kiadó, 192 oldal, 3499 Ft

„„AA  lleeggjjoobbbb,,  hhaa  mmiinnddeennkkii  aarrrróóll  íírr,,
aammiirrôôll  sszzeerreettnnee,,  ééss  aammiirrôôll  kkééppeess  íírrnnii””  
Interjú Mán-Várhegyi Rékával
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A K. u. K. Kiadó
az Ünnepi Könyvhéten
Látogassa meg 41.sz. pavilonunkat

a Vörösmarty téren!

Kakuk Móni
MIT TETTÉL,
DEMETRIOSZ?
MADELEINE
PADLÁSA
143+147 oldal, egybekötve,
3500 Ft
Az alexandriai könyvtár elsô
könyvtárosa, Demetriosz,
2300 évvel halála után talál-
kozik a túlvilágon magasodó
Birtum-kastélyban Elena De-
metrovával. Ki akar lépni az
újjászületés körforgásából és
nem akar többé emberként
megszületni.
Madeleine Holdberg írónô
padlásokon kutat régiségek
után, miközben rájön: mindvé-
gig egy bizonyos prágai pad-
lást keresett, amely tragikus
gyermekkorának emlékét ôrzi. 

Tarján András
APÁM MENNE.
ANYÁM NEM.
MARADTUNK.
80 évem Budapesten
116 oldal, számos színes
és ff fotóval, 3800 Ft
„Néhány éve elhívott az egyik
lányom és fiam, hogy mutassak
meg nekik egy-két érdekessé-
get, azokat a helyeket, melyek-
hez emlék fûz. 
Tettünk egy nagy kört az Újlipót-
városban. Szinte minden ház
elôtt eszembe jutott valami vagy
valaki. Csillogott a szemük, én
meg örültem. Aztán belevágtak
mondandómba, mivel sürgôsen
el kellett rohanniuk. Bevallom,

csalódott voltam. Fél óra múlva hazaértem, ott vigyorgott az összes gye-
rek, unoka, dédunoka: meglepi bulit szerveztek a születésnapomra. Ezt
a könyvet nekik írtam. Remélem, egyszer elolvassák!”

www.kukk i ado . h u

A két regény  egybekötés (kolligátum),
mely két oldalról olvasható.

Kelecsényi László
BÛNANGYAL
248 oldal, 2950 Ft
Az irodalom fogságában lépkedô
szereplôk egyszer csak kiszaba-
dulnak a karámból, és elkezde-
nek másképp viselkedni, mint az
várható volna tôlük. Az író csak
bosszankodik, nem tud gátat vetni
az érzelmek és a belôlük fakadó
cselekvések árjának. Csak figyeli
ôket, mint egy cirkuszigazgató a
kötéltáncosokat… Csak bámu-
lunk, mit hoz rájuk a sorsuk. Lehet,
hogy jó vége lesz? 
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A szerzô Hetven év – Egotörténelem
1951–2021 címû könyve se nem memoár,
se nem szociográfia, se nem politikatörté-
net, hanem mindez érdekfeszítôen egybe-
gyúrva. Most jelent meg az 1986-tal záró-
dó elsô kötet, a második jövôre várható.

– Szülôhelye tájegységének, városoknak, egye-
temeknek vagy éppen a Történettudományi In-
tézetnek a történetét is alapos részletességgel
és szórakoztatóan mutatja be. Mindig ilyen re-
mek volt a memóriája?
– Amint idôsödik az ember, egyre inkább a múlt-
jában él, és egyre kevesebbet gondol a jövôre.
Ezzel arányosan jönnek elô a tudat mélyrétegei-
bôl rég elfelejtett helyzetek, történések, szemé-
lyek. Hetven fölött én már ebben a korban va-
gyok. Másrészt kifejezetten törekedtem rá, hogy
a memóriámat ne csak megôrzött levelezésem-
mel és naplóimmal frissítsem fel, illetve ellenôriz-
zem, hanem célzott levéltári kutatásokkal. Gyer-
mek- és ifjúkorom hiteles felidézése érdekében
például egykori alma matereim irattáraiban, a
kalocsai múzeumban és a kecskeméti megyei le-
véltárban egyaránt többször megfordultam.
– Eredetileg memoárt kezdett írni, és utána ala-
kult úgy a kézirat, hogy egotörténelem lett be-
lôle, amelyben szakmájához híven a 20. század
második felének politikai viszonyai is a szoká-
sosnál jobban kirajzolódnak?
– A 2010-es évek közepén fordult meg elôször
a fejemben, amikor a Korridor névre keresztelt
szellemi-baráti kör egyfajta kollektív visszaemlé-
kezés-félébe fogott. Ez egy nyolc-tíz fôs társaság
volt, tagjai közt Csányi Vilmossal, Gombár Csa-
bával, Hankiss Elemérrel, Kende Péterrel, Len-
gyel Lászlóval, Standeisky Évával, Szilágyi Ákos-
sal és Várhegyi Évával. Érdekesek voltak ezek a
beszélgetések (Utak és démonok címmel olvas-
hatók is), ám én elégedetlen voltam, másféle
visszaemlékezésre gondoltam. Hogy ebbôl az
érlelôdô ötletbôl valóság lett, abban a Covidnak
volt döntô szerepe. Amikor 2020–21-ben majd-
nem minden szünetelt, és nagyrészt én is min-
dig otthon ültem, sok szabadidôm volt. Más-
részt éppen tavaly lettem 70 éves, és ezzel
együtt nyugdíjas. Ezek együtt indítottak arra,
hogy ebbe a vállalkozásba fogjak. 
– A családfakutatásából kiderül, hogy „ôsi” ma-
gyar, illetve dalmáciai gyökerûek a felmenôi.
Befolyásolta ez valaha szakmai álláspontját?
– Etnikai értelemben egyáltalán nem. Szüleim,
nagyszüleim nem tudták, hogy az ôseik kik vol-
tak, és hogy hogyan kerültek oda, ahol éltek.
Valamennyien csak magyarul beszéltek, s azt,
hogy magyarok, olyan természetesnek tartot-

ták, mint azt, hogy férfiak vagy nôk. Identitá-
suknak két meghatározó eleme volt: a paraszti
lét és a katolikus vallás. Bármilyen távol is kerül-
tem kibocsátó közegemtôl, ezek az én értékren-
dembe és világlátásomba is beépültek, és átté-
telesen történelemszemléletem alakulását is be-
folyásolták. Egy alkalommal szememre is vetet-
ték, hogy túlságosan azonosulok a 20. századi
magyar parasztság hányatott sorsával, s más
társadalmi csoportok szenvedéseit nem hangsú-
lyozom ugyanilyen átéléssel.
– Mit gondol, az önénél nagyobb erôfeszítésre van
szüksége az akadémiai tagság eléréséhez annak,
aki ma szegény sorban nô fel a Kalocsa melletti
szállásokon, távol a kulturális centrumtól?
– Részben igen, részben nem. Igen, mert az
1960-as években az volt a vidéki közhangulat,
hogy a tehetséges parasztgyerekeknek középis-
kolába, s onnan, ha elég rátermettek, egye-
temre vagy fôiskolára kell menniük. A társa-
dalmi mobilitás csatornái azóta eldugultak,
de legalábbis összeszûkültek. Ugyanakkor a
tömegkommunikációs forradalom olyan
perspektívákat nyitott meg a vidéki sze-
gény gyerekek elôtt is, amelyek korábban
elképzelhetetlenek voltak. Ha tehát valaki
tehetséges, szorgalmas és ambiciózus, ak-
kor, azt hiszem, ma is van esélye a kitörés-
re. Talán nem akkora, mint az én gyer-
mekkoromban, de azért van.
– Oktatástörténelmet is beágyazott a
mûvébe. Mennyiben érzi úgy, hogy sze-
mélyisége alakulásában szerepe volt a korabe-
li kettôs nevelésnek vagy akár a sok mozgalmi
dalnak, amelyeket megemlít? Szokta esetleg
magában dudorászni a Poljuskát, a Geyer Fló-
rián dalát (amelyrôl munkájából megtudhatjuk,

hogy a magyarországi SS-ek kedvenc nótája
volt), a Marseillaise-t vagy a Bella ciaót?  
– Hetente autóval utazom Egerbe tanítani. Oda
és vissza mindig zenét hallgatok. A Bella ciao két
feldolgozásban is szerepel a repertoárban: Yves
Montand klasszikus és Goran Bregovic modern
elôadásában. Ahogy a Che Guevara halálát
megéneklô Hasta siempre is a csodálatos Natha-
lie Cardone és kevésbé ismert elôadók tolmá-
csolásában. A többi említett dal viszont nem.
Azok ifjúságom részei; nagy mennyiségû tudat-
módosító folyadékot kellene elfogyasztanom
hozzá, hogy éneklésükbe fogjak.
– Tempora mutantur…, írja könyvében arról,
hogy egyszer csak már nem vászon, hanem
kordbársony farmerra vágyott. Szakmai érte-
lemben a változó idôkkel együtt mennyit formá-
lódott a véleménye az Ellenforradalom és kon-
szolidáció címû elsô kötetében tárgyalt kor-
szakról? Ezt a munkáját a Történettudományi
Intézetben Ránki György erôsen kritizálta, mert
a Horthy-korszak rehabilitációjának tekintette.
– Egyáltalán nem változott, legfeljebb finomo-
dott. Erre legjobb bizonyíték, hogy néhány ké-
sôbbi tanulmányommal együtt ezt a munkámat
a Helikon Kiadó 2018-ban lényegében változat-
lan szöveggel újra kiadta A Horthy-korszak cí-
men. A világ persze sokat változott az elmúlt
negyven évben, s ami 1979-81-ben még „jobb-
oldali elhajlásnak” minôsült, az ma többek sze-
rint „marxista ôskövület”. Konkrét példával élve:
annak idején azért bíráltak, mert a rendszert
nem fasiszta diktatúraként, hanem autoriter par-
lamentarizmusként írtam le, manapság pedig
azért, mert nem demokráciának, hanem válto-
zatlanul autoriter parlamentarizmusnak tartom.
– Megbánta valaha egy pillanatra is, hogy

rendszerkritikus fiatalként szakmai elôme-
netele érdekében belé-
pett az MSZMP-be?
– Nem vagyok rá
büszke, de nem is
szégyellem. Aki errôl
többet akar tudni, ol-
vassa el a könyv vo-
natkozó részeit.

Mátraházi Zsuzsa
Fotó:  Debreczeni Fanni

Romsics Ignác:

HETVEN ÉV

Egotörténelem 1951–2021 – 1. kötet

Helikon Kiadó, 420 oldal, 5499 Ft

könyvrôl

JJoobbbboollddaallii  eellhhaajjllááss  vvaaggyy  mmaarrxxiissttaa  ôôsskköövvüülleett??
Beszélgetés Romsics Ignác történésszel

|www.könyvhét.hu|13|



A MEGUNHATATLAN KIS HERCEG ÉS

BABAVÁRÓ NAPLÓ A NAPRAFORGÓNÁL

Világszerte generációk nôttek fel A kis her-
ceg és a róka barátságának történetén, az

ôsi bölcsességek és a gyer-
meki látásmód találkozá-
sán, s fejbôl idézik a leghí-
resebb mondásokat. A kü-
lönös szôke kisfiú, akinek
saját virága és bolygója
van, aki számos utazást
tett már, meghökkentô
gondolataival és képzet-

társításaival formálja a mindenkori és min-
den korú olvasót. Saint-Exupéry története
ezúttal Pálfi Rita fordításában és Eva María
Gey kicsiknek szánt cukros-habos illusztráci-

óival jelenik meg. Kisma-
máknak szól a Napló a
babavárás 9 hónapjáról
címû kiadvány, amely tri-
meszterek szerint haladva
napról napra követi az
anyák testében végbeme-
nô változásokat és a mag-
zat méhen belüli fejlôdé-

sét, illetve rövid és közérthetô praktikus ta-
nácsokat ad a várható nehézségek megol-
dására. A napló forma lehetôséget ad a le-
endô mamáknak, hogy folyamatosan rög-
zítsék az állapotukat, érzéseiket, félelmeket
és örömöket, és bizonyára megható lesz
egyszer majd visszaolvasni a terhesség alatt
megtapasztalt élményeket.

IZGALMAS NYOMOZÁS

ÉS KÍSÉRLETEZÉS A BABILONNÁL

Kezdô olvasóknak készült a Mi micsoda olva-
só sorozat Cápák címû kötete, amelyben a

különbözô cápafajokról, élôhe-
lyükrôl, táplálkozási szokásaik-
ról és hasznukról tanulhatnak a
játékos feladatsorok segítségé-
vel a tenger fenevadjai iránt ér-
deklôdô alsósok. Kísérôjük ez-
úttal Zsivány, a vidám cápagye-
rek. Kiskamaszoknak szól
Bernd Flessner Ifjabb Tom Kapi-

tány címû regényfolyamá-
nak 8. kötete. A Dzsun-
gelkaland címû részben,
Tom, Stella és barátjuk
próbarepülést végeznek
az esôerdô felett, szokás
szerint mindenféle bonyo-
dalmakkal kísérve. A kis

olvasók újabb tudományos ismeretekkel gya-
rapodhatnak, megismerhetik például az esô-
erdô különbözô szintjein élô állatokat és növé-
nyeket, és a trópusi erdôk elengedhetetlen
szerepét az élhetô bolygó meg-
tartásában. A kalandregény
fordítója Bartók Imre. A mód-
szeres tudományos megisme-
réshez nyújt segítséget Mattia
Crivellini Kísérletezzünk! cí-
mû szórakoztató kalauza. Elsô-
sorban optikai csalódásokkal és
a fény-árnyékkal kapcsolatos
kísérletekkel foglalkozik, bemutatja például a
kávézófal-illúziót, a háromlapú kockát, a Kani-
zsa-háromszöget, továbbá a lézerpálya, az
üvegház, a spektroszkóp vagy a fluoreszkálás
létrehozását – a biztonsági elôírások maximá-
lis betartásával. A szülôk kedvéért nemcsak a
kísérlethez szükséges alapanyagok és a tevé-
kenység nehézsége, hanem a vele járó „ko-
szolás” is pontozva van. A helyszínelôk, igaz-
ságügyi szakértôk és nyomozók munkáját tár-

ja fel Bernd Flessner Mi
micsoda Nyomozás cí-
mû kiadványa, Francz
Magdolna fordításá-
ban. A bûnözés törté-
netétôl a helyszínelésig
és a laboratóriumi mun-
káig, a tettes üldözésé-
tôl a digitális bûnüldö-

zésig, számos pillanatát felvillantja a szerzô a
sorozatokból már jól ismert nyomozói munká-
nak, természetesen a véres jelenetek elhagyá-
sával. Ravasz bûnözôk és furfangos nyomo-
zók mindennapjai elevenednek meg a fôleg
német esetekkel dolgozó kötetben.

ÖLELÔSKÖNYV, TENGERI ÁLLATOK

ÉS EGY KIS ROMANTIKA A MANÓ

KÖNYVEKNÉL

Az ölelés, az összebújás
az egyik legfontosabb
eszköze az érzelmek kife-
jezésének, és amíg kis-
gyerekként természetes
az ölelés, nagykorukra so-
kan elfelejtik, vagy ciki-
nek tartják. A kiadó elha-
tározta, hogy Ölelôskönyv címmel össze-
állít egy kötetet az ölelés fontosságáról, a
szeretet erejérôl, s amely mellett összebúj-
hat gyerek és felnôtt. Hét mai magyar köl-
tô és hét író – Böszörményi Gyula, Egressy
Zoltán, Erdôs Virág, Finy Petra, Gimesi Dó-

ra, Kádár Annamária, Kertész Edina, Kiss
Ottó, Lackfi János, Mechler Anna, Molnár
Krisztina Rita, Ruff Orsolya, Tóth Krisztina
és Turi Tímea – vett részt a mesekönyv el-

készítésében, Rippl Renáta és Ta-
kács Viktória álmodtak hozzájuk
képeket. Legyen szó Levendula ki-
rálylányról vagy egy mai ovisról,
nyuszimamáról, medvebocsról
vagy plüssmajomról, az ölelés min-
dig vigasztaló és meg-
nyugtató. Új kötettel
jelentkezik Egressy Zol-

tán Piszke papa sorozata, ezút-
tal Piszke papa tengeres me-
séi egy sor érdekes tengeri ál-
lattal – bamba holdhallal, öntelt
tintahallal, bús tengeri uborká-
val, babonás csikóhallal, vagy
éppen mogorva tôkehallal ismertetik meg a
kis olvasókat, némi környezetvédelemmel
megspékelve. Bravúros a szereposztás, sze-
rethetô történetek, Láng Anna színpompás
rajzaival barátságos méretben. A tizenéves
korosztálynak kínál könnyû nyári olvas-
mányt Maros Edit A szívemben titokban
címû lektûrje, amelyben a 13 éves fôhôsnô
egy Isten háta mögötti faluban vakációzva
a padláson talált gyerek-
kori napló segítségével
ismeri meg sohasem lá-
tott édesanyját, valamint
Karády Katalint, a legen-
dás színésznôt, aki több
szállal kapcsolódott a
dédnagymamához, és
akirôl az anyja regényt írt
lánykorában. Mellôznie kell a korszerû
technikát, nincs internet és okostelefon,
van viszont családi legendárium, valódi sze-
retet, és izgalmas nyomozás a múltba, a
családi gyökerekhez.

Sz. Zs.

A. Saint-Exupéry: A kis herceg, Napraforgó Ki-

adó, 128 o., 5490 Ft; I. Ortíz:  Napló a babavárás 9

hónapjáról, Napraforgó Kiadó, 128 o. 4990 Ft; B.

Flessner: Ifjabb Tom kapitány 8. kötet, Babilon

Kiadó, 72 o., 2990 Ft; Mi micsoda olvasó – Cápák,

Babilon Kiadó, 64 o., 2470 Ft; M. Crivellini: Kísér-

letezzünk! Babilon Kiadó, 96 o., 4590 Ft; Mi mi-

csoda, Nyomozás, Babilon Kiadó, 48 o., 3990 Ft.

Ölelôskönyv, Manó Könyvek, 64 o., 3299 Ft; Eg-

ressy Zoltán: Piszke papa tengeres meséi, Manó

Könyvek, 56 o., 2990 Ft; Maros Edit: A szívemben

titokban, Manó Könyvek, 264 o., 3490 Ft.

|babilon, manó könyvek, napraforgó|
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BALATONI MESÉK, IZGAL-

MAS KALANDREGÉNYEK ÉS

VARÁZSLATOS NÉPMESÉK A

MÓRA KIADÓNÁL

Brunó budapesti kalandjai után
Brunó a Balatonon címmel foly-
tatódik az ovisok nagy kedvence,
a számos díjjal kitüntetetett épí-
tész-meseszerzô és illusztrátor
Bartos Erika legújabb, három kö-
tetesre tervezett könyvsorozata.
Az elsô kötetben a Balaton-felvidék legjobb
helyeit járja körbe a családdal: megtekintik a
Tihanyi-félsziget látványosságait, Füreden fü-
rödnek, Csopakon kalandparkba mennek, ki-
látókba látogatnak, Veszprémben megnézik a
királynék városát, Zánkán bringáznak, Nagy-
vázsonyban várharcot vívnak, a Káli-medencé-
ben megcsodálják a kôtengert. Gyerekek szá-
mára is jól áttekinthetô térképek mutatják az
egy nap alatt is bejárható tájak néznivalóit és
játszóhelyeit, legyen az természeti különleges-
ség, sportos tevékenység, vagy állatsimogató.
A fô attrakció természetesen a Balaton, gyö-
nyörû öbleivel, fürdôhelyeivel és vitorlásaival.
A meghatározó nyári élmény, ami mindannyi-
unkat elvarázsol – és nem csupán ovis korban!

Bartos Erika pedig
utánozhatatlan
bájt és derût su-
gárzó rajzaival ka-
lauzolja a kicsiket
ebben az örök
csodában. Mikola
Péter évtizedek
óta tart játékos
foglalkozásokat
gyerekeknek, ma-
gát „zenés játszó-
társnak” is nevezi.

Lányának írt Zorka-meséi most új kötettel gya-
rapodnak, a Világszépítésben az ötéves Zor-
ka és öccse, Berci együtt fedezik fel a világot,
keverednek különbözô kalandokba, hol az
óvodában, hol a balatoni nyaraláson, s közben
folyton kérdeznek, kíváncsiskod-
nak és kutakodnak.  A szerzô jól is-
meri, és láthatóan örömmel szövi
mesékbe a gyerekek gondolkodás-
módját és szófordulatait. A köny-
vet Kôszeghy Csilla üdítôen vidám
rajzai díszítik. A környezetvédelem,
a klímaváltozás és az aktív turizmus
témakörében hirdetett állami pá-
lyázaton elsô díjat nyert Regôs Má-
tyás Lóri és a halott állatok címû
ifjúsági regénye. A fiatal – de már
családos, irodalmi doktorandusz –
szerzô és elôadómûvész könyve

ugyanabból a mitikus
gyermekkori élmény-
világból táplálkozik,
mint korábbi versköte-
te, illetve kisregénye.
Fôhôse, a tizenkét
éves Lóri él-hal a bioló-
giáért, sokat foglalko-
zik a bolygó élôlényei-
vel és a környezettel,
legjobb iskolai barátja

egy kisegér, akinek ételt hord, és akivel meg-
osztja titkait. Az egér halála után más barátai
akadnak; különféle már nem létezô, kihalt ál-
latok, akik elmesélik a saját történetüket. Köz-
ben éli a kiskamaszok átlagos életét: suliba jár,
hosszan betegeskedik, szerelmes lesz. Találko-
zik a világ sötét oldalával is: megpróbálja fel-
dolgozni édes-
anyja elvesztését
és erôs klímaszo-
rongását. A ke-
resztény szellemi-
ségû regény
hangsúlyozza az
egyén felelôssé-
gét és kötelezett-
ségeit a Föld és az
élôvilág meg-
m e n t é s é b e n .
Folytatja újraál-
modott népme-
séinek lejegyzését
Zalka Csenge Virág a Százegy ajtajú palota
címû könyvében, Orosz Annabella meseszép
illusztrációival. A szerzô ez alkalommal újra-
gondolt és töredék népmesékbôl gyúrt az
évek során saját verziót, lényegileg külön-
bözve az eredeti forrástól. Mindegyik az
élô közönség elôtti mesélés során nyerte el
jelenlegi formáját, apránként finomított,
formált és csiszolt történetekrôl van szó,
élô népmesérôl, amit a mesemondó és kö-
zönsége folyamatosan alakít. Saját mese-
mondói repertoárjának 18 darabját válo-

gatta egy csokorba az
óvodás korosztálytól a
felnôtteknek szólókig.
Találkozhatunk óésza-
ki eredetû sárkánnyal,
bengáli lajhármakival,
német aranyfonó
lánnyal, magyar földiku-
tyával, bolgár vadvirágok-
kal, görög faunnal, hu-
nokkal és mutatványosok-
kal, vagy Holle anyóval
zöld-foki-szigeteki módra.
Közös motívumaikból leg-

fontosabb a nôk
közötti barátság.
Kovács Attila író,
zenész és websi-
te-készítô folytatja
a hazai fantasy és
kalandregényírók
évtizedes hagyo-
mányát: Holden
Rose álnéven, an-
gol nevû szerep-
lôkkel írja hátbor-
zongatóan izgal-
mas, ugyanakkor
szórakoztatóan olvasmányos ifjúsági regénye-
it, ezúttal a kiadó Lapozz és parázz! sorozatá-
ban. A lapátos fickó címû kalandregény fô-
szereplôje a kiskamasz Timo Smith, igazi jófiú,

kitûnô tanuló, az iskolai kvízverseny
gyôztese, aki egy szellemmel él egy la-
kásban. Vajon milyen hatással lesz rá a
lapátos fickó, aki egyszerre segítô és kí-
sértô szellem? Hiszen már eddig is kü-
löncnek tartották az osztálytársak. Ha-
misítatlan fantasy regény Varga Éva
Változat sárkányokra címû könyve,
amely a Sárkányvárosban élô tizenöt
éves Mirkó kalandjait örökíti meg. A
város arról nevezetes, hogy minden
ôsszel átvonulnak felette a színpompás
sárkányok, amik nem bántják a város-
lakókat, de nem is állnak szóba velük.
Mirkó egy rosszul elsült csínytevés után

erôszakos apja számonkérése elôl megszökik,
és kalandos utazás után eljut a sárkányok bi-
rodalmába. Áthalad a mûvészekkel teli Zöld-
mezô városán, amit minden éjjel titokzatos

szélvihar háborgat,
majd Sziklafôn
megismerkedik
Kalácska népével,
akiknek több kö-
zük van a sárká-
nyokhoz, mint azt
az egyszerû népek-
rôl gondolnánk.

(szénási)

Bartos Erika: Brú-

nó a Balatonon,

Móra Kiadó, 308 o.,

5999 Ft; Mikola Pé-

ter: Világszépítés, Móra Kiadó, 84 o., 3999 Ft;

Regôs Mátyás: Lóri és a kihalt állatok, Móra Ki-

adó, 144 o., 2999 Ft; H. Rose: A lapátos fickó,

Móra Kiadó, 184 o., 2999 Ft; Zalka Csenge Vi-

rág: A százegy ajtajú palota, Móra Kiadó, 160 o.,

5499 Ft; Varga Éva: Változatok sárkányokra,

Móra Kiadó, 416 o., 3499 Ft.
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Mi MICSODA
Zseniális állatok – Álcák
és trükkök

Ez a 192 oldalas, látványos fotókkal il-
lusztrált album ábécébe szedve mutatja
be az állatokat, és azt, hogy a sarkvidé-
kektôl a tengereken át a sivatagokig mi-
képpen alkalmazkodnak az élôhelyük kö-
rülményeihez. Mire jó az uborka formájú
orr, a vakító kék láb vagy a bûzös szag?
Melyik állaté a legerôsebb áramütés? Merrefelé elônyös a nagy fül, és mer-
refelé a kicsi? Melyik a világ legmérgezôbb állata?  Babilon Kiadó, 7990 Ft
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Nógrádi Gábor IBBY Életmû-díjas, Jani-
kovszky Éva-díjas író, költô és forgató-
könyvíró, majd harminc ifjúsági regény
szerzôje, amelyek közül néhányból kö-
telezô olvasmány lett az évtizedek
alatt. Olvasmányos, fordulatos, szelle-
mes humorral megírt történetein több
nemzedék nôtt fel. A mi Dózsánk, A mi
Kinizsink, a PetePite, a Gyerekrablás a
Palánk utcában és a Hogyan nevel-
jünk? címû kötetei talán a legnépsze-
rûbbek. Forgatókönyvíróként jegyzi
többek között a Sose halunk meg, a
Csocsó, vagy a Meseautó címû filme-
ket. Az író nemcsak könnyed humorá-
ról ismert, hanem arról is, hogy gyak-
ran dolgoz fel érzékenyítô, korábban
tabunak számító témákat. mint a kamaszok szexualitása, a kö-
zeli rokon elvesztése és a gyászmunka vagy a történelmi múlt
szégyenletes titkaival való szembenézés. A közelmúltban napvi-
lágot látott Alex hét napja címû regényének második, felújított
kiadása a kamaszok testi és lelki szükségleteivel foglalkozik, míg
friss, Alattunk a kincs címû könyve a történelem sötét útvesztô-
ibe vezetô kincskeresô kalandregény. A most 75 éves író az Ün-
nepi Könyvhét egyik születésnapos vendége.

– 1964 óta, azaz majdnem hatvan éve publikál – elôbb verseket, késôbb
riportokat és novellákat az Alföldben, az Élet és Irodalomban, a Napjaink-
ban, a Forrásban. Végül ifjúsági regények írása mellett döntött. Miért?
– A Móra egyik munkatársa a „vétkes”. Írásaimat ismerve, Béres Ma-
ri azt mondta, tudnék ifjúsági regényt írni. Kételkedtem. Aztán meg-
írtam a Gyerekrablást, amibôl hamarosan film lett. Hiszek a sorssze-
rûségben, de szükség van a véletlenekre is. A sors az írói pálya volt –
gyerekkorom óta készültem rá –, a véletlen pedig Mari, akinek hálás
lehetek. Észrevenni a képességet és alkalmat adni, hogy megmutat-
kozzon, ez a legfontosabb feladata minden felnôtt embernek, nem-
zetnek, kormánynak.
– Meglehetôsen filozofikus, és nem csak az interjúban… A regényeiben
sem pusztán a szórakoztatás a célja, hanem a gondolkodtatás, a felvilá-
gosítás, a tabudöntögetés is. Böszörményi Gyula úgy jellemezte, hogy
„Tudatosan vette fel a kissé avítt tanítói tógát, ami egy ifjúsági
írón még jól is állhat”.
– Valójában fogalmam sincs, miért hajt gyerekkorom óta ez
az erôs késztetés a tanításra. Nagyon mély gyökerei lehetnek.
Bizonyítási vágy? Lázadás az elhallgatások, a hazugságok el-
len, ami körülvett, körülvesz? Származási hagyomány?
Többnyire azzal szoktam indokolni könyveim rejtett vagy ép-
pen nyílt didaktikusságát, hogy el akarom mondani ifjú olva-
sóimnak, amit nekem félelem, prüdéria vagy tudatlanság
miatt nem mondtak el az életrôl, a szexualitásról, a történe-
lemrôl, és ezért sok bajban, kudarcban volt részem. 
– Nemcsak a regényei tanítanak, de történetekbe szôtt ta-
nácsadó könyveket is ír. Például a balesetmentes közlekedésrôl, a
pénzrôl, az otthoni veszélyhelyzetekrôl. Ezek a kiadványok Cakó Ferenc
kitûnô illusztrációival több tízezeres példányszámban érték el az iskolás-
korú olvasókat. Szerette ezt a munkát?

– Nagyon. Hónapokig, néha
évekig készülök például a Vi-
gyázz… sorozat könyveire, és
újabb hónapok, amíg meg-
írom, és Cakó Ferenc megraj-
zolja. Nemcsak maga a munka
tesz elégedetté, hanem a
könyvek hatása is. Megjelené-
sük húsz-huszonöt éve alatt ti-
zedére esett például a halálos
biciklis gyerekbalesetek száma.
Talán dicsekvés nélkül állítha-
tom: kevés könyvrôl mondhat-
juk el, hogy direkt módon éle-
teket mentett.
– Örülök, hogy használta a „di-
rekt” szót, mert azt hiszem, ha

nem is közvetlenül – a lelki egészséget, harmóniát visszaállítva – az arra
alkalmas szépirodalmi mûvek is „életeket menthetnek”. Ahogyan a fil-
mek is. Például a – Koltai Róberttel közösen írt – Sose halunk meg is al-
kalmas volt erre a katarzisra. Gondolom, filmjei között ez a kedvenc.
– Már csak a népszerûsége miatt is. No, meg persze lelki okai is van-
nak, hogy ez a filmünk áll hozzám a legközelebb. Ahogyan a könyve-
imben, úgy a Sose halunk meg-ben is „elmondhattam mindenkinek,
amit nem mondhattam el senkinek” a történelemrôl, a túlélési harc-
ról, a szerelemrôl. Szerintem a nézôk ezt érezték, értették. Ez volt a
népszerûség titka.
– A többi filmje is siker volt, hiszen ezekre kétmillió ember vett jegyet a
mozikban. Gondolhatnánk, hogy a film a legkedvesebb mûfaja. Költôként
kezdte, prózaíróként folytatta, aztán a mozi is beszippantotta…
– Azt akarja kérdezni, melyik a valódi, a számomra legkedvesebb mûfa-
jom? A vers. Azok a bizonyos gyökerek, amelyek írásra hajtanak, a ver-
sekben mutatkoznak meg a legjobban, a legnyíltabban, a legôszintéb-
ben. Ez az oka, hogy a vers gyógyítja az életharcban szerzett sérülése-
ket a leghatékonyabban. Az alkotóban is, az olvasóban is. Mostanában
nem írok verset, de olvasok, mondogatok – gyógyulok. És talán gyógyí-
tok is. A Magyar Elektronikus Könyvtárban található kötetemet közel ti-
zenkétezren keresték fel. Ez elég nagy szám egy verseskötet esetében.
– Verset nem ír, mint mondta, de ma is aktív, sorra jelennek meg a köny-
vei, folytatódik az életmûsorozat. Mire készül, mivel foglalkozik, milyen

tabukat akar még ledönteni?
– Gyerekeket talán meg tudok menteni a hétköznapi
balesetektôl, de álságos tilalomfákat nem tudok ledön-
teni. Legfeljebb segíteni tudok a könyveimmel a szülôk-
nek, a pedagógusoknak és természetesen a fiataloknak,
hogy lassan, szívós munkával egy-két generáció alatt
megingassák a tabukat, amelyeket majd a távoli jövô-
ben eltemet egy arra alkalmas kormány.

Szénási Zsófia
Fotó: Stekovics Gáspár

Nógrádi Gábor: ALATTUNK A KINCS

Móra Kiadó, 144 oldal, 2999 Ft
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YYeeii  TThheeooddoorraa  OOzzaakkii
JJAAPPÁÁNN  TTÜÜNNDDÉÉRRMMEESSÉÉKK
272 oldal, 4990 Ft
22 mese, a japán mese-
irodalom több száz, ese-
tenként ezeréves darab-
jai, számunkra egzotikus
keretek közt, igazi cse-
megét kínálva a mesera-
jongóknak, ami elsô íz-
ben kerül magyar nyel-
ven az olvasók elé.

DDoonnaalldd  AA..  MMaaccKKeennzziiee
&&  CChhaarrlleess  JJ..  TTiibbbbiittttss
SSKKÓÓTT  TTÜÜNNDDÉÉRRMMEESSÉÉKK
288 oldal, 4990 Ft
47 történet: káprázatos
nép- és tündérmese a skó-
tok lelkét és földjét bené-
pesítô tündérek, kobol-
dok, hableányok, lidér-
cek, manók, óriások és sz
emberek konfliktusairól,
barátságáról, harcáról, el-
sô ízben magyar nyelven.

BB..  CCzzaakkóó  AAnnddrreeaa
AA  CCSSEENNDD  ÁÁRRNNYYÉÉKKAA
448 oldal, 3990 Ft
Igaz történeten alapuló
megrázó tabló a II. vi-
lágháború lengyel me-
nekültjeirôl, a varsói fel-
kelésrôl, Budapest ost-
romáról, a falusi béke
és a háború kontrasztjá-
ról, keserédes szerelmi
történetbe ágyazva.

DIGI-BOOK ÚJDONSÁGOK

Legjobb barátunk-sorozat

Ki ne szeretné a kutyákat, a macskákat
vagy a lovakat? Hiszen már évezredek
óta a társaink, megosztjuk velük örö-
münket, bánatunkat, segítenek nekünk
a feladataink elvégzésében, hû társaink
jóban és rosszban. A Napraforgó
könyvkiadó gondozásában megjelent
Legjobb barátunk-sorozat három köte-
te bemutatja nekünk a kutyákat, a
macskákat vagy a lovakat. A kötetek
segítségével még jobban megismerhet-
jük kedvenceinket, fejlôdésüket, gon-
dozásukat. Olvashatunk az etetésükrôl,
egészségükrôl, képzési lehetôségeikrôl,
valamint részletesen megismerhetjük a legnépszerûbb fajtáikat is. Az is-
merkedést számos kiváló fotó segíti, így a leírásokkal együtt minden le-
hetôségünk meglesz arra, hogy kiválasszuk a számunkra legmegfelelôbb
házi kedvencet, családtagot. 

info@digi-book.hu



Cserna-Szabó András ismét regénnyel
állt olvasói elé. Ezennel még informatí-
vabb, még megbotránkoztatóbb és
még elevenebb, mint korábban. Az
életmû új, meghatározó alkotásáról be-
szélgettünk a szerzôvel.

– A fôhôs Zerkó, vagyis Dinnye történetén
keresztül megismerjük az ókori görögök és
rómaiak mindennapjait, a mélyszegénység-
tôl a gazdagságig. Szerette a történelem té-
májú munkát?
– Az ókori görögökrôl kevesebbet tudunk
meg a regénybôl, bár Zerkó apja ciprusi gö-
rög, és magát a sztorit is egy ciprusi kocs-
mában adja elô a törpe. Viszont a késô óko-
ri rómaiak életét valóban alaposan megis-
merjük. A regény elsô két fejezete egy ró-
mai nagyvárosban, az észak-afrikai Hippo
Regiusban, Numidia provinciában játszódik,
egy berber nyomornegyedben, majd egy
gazdag római fényûzô otthonában. Járunk
rabszolgapiacon, fürdôben, Ágoston püs-
pöknél, kuplerájban. Aztán ennek a római
világnak hirtelen vége szakad a vandálok
miatt. Amit csak lehetett, megpróbáltam
hûen visszaadni: politikai történések idô-
rendjét, díszleteket, szereplôket. Szent
Ágoston például tényleg éppen ebben az
idôben volt Hippo püspöke, és tényleg a
másfél évig húzódó vandál ostrom alatt halt
meg. A római élet ábrázolása hálás téma,
rengeteg élvezetes és alapos munka elérhe-
tô a korról magyarul is, ilyen Ürögdi György
A régi Róma címû könyve, amiben az öltöz-
ködéstôl a konyháig, a lakberendezéstôl az
idôszámításig mindent megtalálunk.
– Zerkót egy létezô istenrôl, Priapusról min-
tázta, aki szélsôségesen méretes nemi szer-
vérôl lett ismert. Bátor vállalkozás, ami nem
éppen a nôi olvasókat célozza. Gondolt arra,
hogy a szexista asszociáció miatt közönséget
veszít a könyv?
– A „szexista” az Idegen Szavak Gyûjtemé-
nye szerint ezt jelenti: „Az egyik nemet
(többnyire a nôit) a másikkal szemben hát-
rányosan megkülönböztetô (gondolkodás-
mód).” Itt ilyesmirôl nincs szó. Itt mindössze
arról van szó, hogy Zerkót római gazdája
azért veszi meg, mert kísértetiesen hasonlít
kedvenc istenére.

„Priapus egy elôkelô származású görög
torzszülött istenség. Dionüszosznak, a bor
és a mámor istenének és Aphroditének, a
szépség és a szerelem istennôjének poron-
tya. Eredetileg Priaposznak hívták, de a ró-
maiak lenyúlták a görögöktôl. Mint annyi

mindent. Ez a Priapus a nagy lôcsével a ker-
tek ôre, ô ügyel a mezsgyék helyes kitûzé-
sére, a források tisztaságára, a halászok, a
hajósok, a kurvák, az iszákosok, a perverzek
és az eunuchok pártfogója.”

Aki ezért nem olvas el egy regényt, az
prûd. A szemérmesség egyébként nem kifi-
zetôdô kulturális magatartás, hiszen az em-
ber olyan zseniális mûvekrôl marad le, mint
az Ószövetség, a görög mitológia vagy
Rabelais, Joyce és Hajnóczy Péter könyvei.
– A nyelv is érdekes! Ugyan mai, de számos
latin kifejezést olvasunk, nem beszélve a vul-
gáris szóhasználatról. Egyre több szerzô fo-
galmaz így regényében, és maga máskor is
használt „választékos szavakat” (pl. Extra
dry). Mit ad ez a zsáner, ha úgy tetszik, a
csúnya beszéd a könyvhöz?
– Ez az a nyelv, amit ma a társadalom
nagy része beszél. Nemcsak a kocsi-
sok, mint régen, hanem szinte min-
denki. Fiatal és idôs, férfi és nô, gaz-
dag és szegény, vidéki és fôvárosi.
Azokat a trágár szavakat, melyek a
regényben megjelennek, ma ugyan-
úgy kimondja bizonyos helyzetekben
például egy magasan képzett, jól ke-
resô vezetô, egy napról napra élô ér-
telmiségi, vagy egy mélyszegény-
ségben élô ember. Ebbôl a szem-
pontból nincs köztük kulturális sza-
kadék. Persze nem mindig és nem minden-
ki, de tapasztalataim szerint túlnyomó több-
ségünk használja ezeket a szavakat. Például
a kocsmában, néhány korsó sör után gyak-

rabban. A regény történetét Zerkó egy cip-
rusi ivóban mondja el halász kollégáinak.
Görögül. Ezt nekem magyarul kellett megol-
danom, és végül úgy döntöttem, hogy a tör-
pém egy mai kocsmakilincs nyelvi regiszteré-
ben szólal majd meg. Az írónak néha van
dolga a valósággal is. Amikor egy elvörösö-
dött fejû, idegtôl reszketô egyén kikiabál a
fekete autója ablakán egy novellában, akkor
nem írhatom azt, hogy ezt mondja: „Jupi-
terre, megkérném nagy szeretettel tisztelt
adófizetô társamat, úgy is mint felebaráto-
mat és honfitársamat, hogy méltóztassék
beengedni maga elé a belsô sávba, mert lel-
ki békém nem lesz tökéletes!”
– A történet végére több csavarral találkozunk,
mint egy klasszikus görög drámában. Irodalmi
szempontból meglepôdnék, ha nem lenne
nagy visszhangja a Zerkónak. Maga hogy fo-
gadja a laudációkat? És hogy a kritikát?
– Mindig csodálkozom, amikor egy-egy kol-
légám azt nyilatkozza, ô mennyit tanul a
kritikákból. Nekem íróként ezzel nincs dol-
gom. A magánember – akinek ugyanaz a
neve, mint az írónak – örül egy elismerô
írásnak, vagy bosszankodik az ellenkezôje
miatt, de ennek már nincs köze a könyvhöz,
az kész van, megváltoztathatatlan. Szá-
momra azok a visszajelzések fontosak, ami-
ket a könyv elkészülte elôtt kapok szerkesz-
tôimtôl és „szakértôktôl”. Például Darida
Benedek, aki a könyveimet szerkeszti, gö-
rög-latin szakon végzett, rengeteget segí-
tett. Gôzsy Zoltán a pécsi egyetemen tan-
székvezetô, történelmi kérdésekben ô kriti-
zált. Illetve vannak írók, akiknek a vélemé-
nyére sokat adok. Az utóbbi évtizedek egyik
legjobb magyar történelmi regényét, a Tö-
rök tükör címû mûvet Horváth Viktor írta. Ô
is olvasta a Zerkó korai verzióját, és sok jó

ötletet adott. Azt is
mondta, a történelmi
regény csakis vastag le-
het, ez íratlan szabály a
szakmában! Ezekért
rendkívül hálás vagyok,
nélkülük más lenne a
legújabb könyvem.

Vermes Nikolett
Fotó: Debreczeni Fanni

Cserna-Szabó András:

ZERKÓ – ATTILA TÖRPÉJE

Helikon Kiadó, 412 oldal, 4299 Ft
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Zsarnóth Attila neve vélhetôen
korántsem válik majd olyan is-
mertté, mint híres külföldi
„kollégáié”, Maigret-é vagy
Philip Marlowe-é, de nyomo-
zóként éppoly karakteres,
szilárd jellemû, megingatha-
tatlan, akár a krimiirodalom
fenti klasszikusai, akik egy ki-
csit talán Zsarnóth mintaképei.
Hôsünk az a fajta kisiklott ma-
gánéletû nyomozó, aki nem
bízik senkiben, csak önmagá-
ban, eközben egyetlen szenve-
dély fûti: megalkuvás nélkül
kutatja az igazságot. Vagyis a
bûnügyi regények hagyomá-
nyos „hardboiled” detektívje,
aki ez esetben nem a bûnnel
szemben cinikus, hanem a
rendszerrel – csakhogy a re-
zsim ebben a regényben na-
gyon is megkerülhetetlen. 

A magányos, kissé morózus,
ám annál emberibb nyomozó
karakterét a tavaly viszonylag
fiatalon elhunyt Mátyás Gyôzô
alkotta meg, aki ugyan nem
tartozott a jól ismert alkotók
sorába, de íróként, újságíró-
ként, szerkesztôként, filmesz-
tétaként és egyetemi oktató-
ként is tevékenykedett, vala-
mint 2010 és 2011 között Ful-
bright-ösztöndíjasként tanított
az Egyesült Államokban.
1992-ben jelent meg Bilincstö-
rôk címû elbeszéléskötete,
majd hosszabb szünet után
tért vissza újabb novellákkal. A
Szökevények megjelenését saj-
nos már nem érhette meg. Pe-
dig bárki felkaphatja a fejét er-
re a regényre, nemcsak a de-
tektívtörténetek kedvelôi: Má-
tyás Gyôzô a szépirodalmi igé-
nyû krimiirodalom hagyomá-
nyát folytatja benne, és nem is
akárhogyan. 

A Szökevények az 1970-es
évek Magyarországán játszó-
dik, s bár a helyszíneket a szer-
zô nem nevezi néven, mégis
tudjuk, mikor járunk a fôváros-
ban vagy valamely vidéki tele-
pülésen. A korabeli hazai viszo-
nyok olyan hitelesen kelnek
életre, hogy aki az olvasók kö-
zül már érett fejjel élte meg ezt

az idôszakot, könnyen megbor-
zonghat, vagy épp nosztalgikus
hangulatba kerülhet – attól
függôen, mely élményei erô-
sebbek. Mátyás Gyôzô egyik ér-
zületre sem „hajt”: a megte-
remtett atmoszféra mellbevá-
góan erôs, a korrajz pontos, ér-
zékletes és objektív. A zötyögôs
Ikarus busztól a kôpadlós cuk-
rászdákon át az LGT- és Ome-
ga-koncertekig, a rendôri zakla-
tásokkal tarkított március 15-i
ünnepségtôl besúgókig és ügy-
nökökig felvonul itt a hetvenes
évek valamennyi „kelléke” és
díszlete – szinte a bôrünkön
érezzük a korszellemet.  

Ebben a megfigyelésre, titko-
lózásra és árulásra építô korban
a fôhôs rendôr sosem politizál
vagy foglal állást közvetlenül;
egyszerûen emberként viselke-
dik saját emberségébôl fakadó-
an. Holott nagyon is érintett:
édesapja 1956-ban tisztázatlan
körülmények között halt meg a
börtönben, s mivel a fiú árván
maradt, az állam vet-
te gondozásába. Egy-
kori intézetisként a
nyomozó eleve na-
gyobb empátiával
fordul az állami gon-
dozásban nevelkedô
fiatalok felé, akik-
nek ebben a kor-
szakban még sem-
mi kiútjuk nincs: az
utcára kerülve a fi-
úk jó része bûnözô
lesz, a lányok pros-
tituálódnak. Zsar-
nóthnak valaha a
foci segített túlél-
ni, ez a szilárd já-
tékszabá l yok ra
épülô, tiszta küz-
delem. Így edzô-
dik meg igazság-
érzete és fejlôd-
nek ki rendkívül
érzékeny „anten-
nái” is, amelyek
révén tévedhetetlenül megérzi
a bajt, és rátapint a mások elôtt
rejtve maradó összefüggésekre. 

E készségei segítenek számá-
ra felgöngyölíteni azt az ügyet

is, amelyben intézetben nevel-
kedô tinédzserlányok tûnnek
el nyomtalanul. Ezek a senki
számára nem hiányzó, túl ko-
rán felnôtté ért gyerekek ma-
guk szöknek el a nevelôottho-
nokból, ám azután nyomuk
vész. Zsarnóthot nem hagyja
nyugodni a lányok ügye, és a
politikailag finoman szólva is
kompromittáló közegben fel-
göngyölíti az egészen az
NSZK-ig vezetô nemzetközi
bûnügyet.

Az eltûnt lányok esete mellett
két másik szál is kibontakozik a
regény lapjain: Zsarnóth ma-
gánnyomozása apja halálának
ügyében, valamint egy sokáig
látszólag szervetlenül kapcso-
lódó történeté, melynek fôsze-
replôje a németül kiválóan be-
szélô, vonzó külsejû nemzetkö-
zi üzletkötônô, Kohut Magda.
A regény végére a szerzô ter-
mészetesen bravúrosan össze-
szövi a három szálat, „minden-
kinek köze lesz mindenkihez”,

ahogyan azt az olvasó sejti is,
ám a sztori kimenetelérôl an-
nak megoldásáig fogalma sem
lehet. S miközben a fiú az apa

rejtélyes halálának felgöngyölí-
téséhez keresi a tanúkat, foly-
tat újabb és újabb beszélgeté-
seket, kirajzolódnak elôttünk a
korszak lehetséges magatar-
tásformái és túlélési stratégiái.
Ahogyan „a veszett fiatalok
védôszentjében” is – így becé-
zik Zsarnóth Attilát kollégái –
egy lehetséges attitûdöt, a kér-
lelhetetlen igazságkeresô alap-
állását villantja fel a szerzô, úgy
a felvonuló mellékszereplôk
mindegyike egy-egy viszonyu-
lást képvisel az adott (romlott)
világhoz. 

Érdekes, hogy a magyar iro-
dalomban egy-egy üde kivételt
(Rejtô Jenôt, Szerb Antalt, Tan-
dori Dezsôt vagy a kortársak
közül Kondor Vilmost) leszá-
mítva mennyire nem tudott
gyökeret verni a bûnügyi re-
gény mûfaja. A Mátyás Gyôzô
megteremtette világ a felidé-
zett korszellemnek köszönhe-
tôen talán egy elôzményt jut-
tathat eszünkbe: Szamos Ru-

dolf Kántor nyomoz címû
regényét, ám ez is in-
kább a belôle készült
filmsorozat révén vált
ismertté. Szomorú
grimasz a sorstól,
hogy amikor végre fel-
bukkan egy messze-
menôen igényes ma-
gyar krimi egy chand-
leri magyar nyomozó-
karakterrel – megcsil-
lantva akár hasonlóan
színvonalas folytatások
lehetôségét –, a szerzô
itthagy bennünket. Vi-
gasztalódjunk azzal,
hogy a Szökevények
legalább megszületett,
és Mátyás Gyôzô nevét,
ha csak egy mûvel is,
nyugodtan odatehetjük
a fent említett üde kivé-
telek sorába.

Mátyás Gyôzô:

SZÖKEVÉNYEK

Helikon Kiadó, 260 oldal, 2999 Ft
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KÖNYV GURU

Arnold Kinga Anna:
AZ ÉJFÉL-VÖLGYI GIMNÁZIUM
1. Noctisum könyve
288 oldal 2990 Ft
Rachel tizenhárom éves lány,
aki imádja a könyveket. Ezért
mindenki utálja. Amikor egy es-
te visszakerül a múltba, a ked-
venc könyvébe, megváltozik az
élete. Az Éjfél-völgyi Gimnázi-
umban meglepetések sora vár-
ja, ugyanakkor egy egész iskolá-
nyi ellenség is: a Dél-völgyi Gim-
názium tanulói. A déliek
bosszúra készülnek egy baleset
miatt. Rachelnek ki kell deríte-
nie az igazságot, hogy megaka-
dályozza a dolgok elfajulását. 

AD LIBRUM 

L. Murányi László:
A SZIVÁRVÁNY ÁRNYÉKA
400 oldal, 3990 Ft
Ez a riportkönyv utazás a szexu-
ális és nemi kisebbségek világá-
ba. Részt vehetünk a melegek
sétáján a Nemzeti Sírkertben,
meghallgathatjuk Csányi Vil-
most a szexuális identitások ki-
alakulásáról, betekinthetünk a
keresztény melegek közösségé-
be, de még a Hatvannégy Vár-
megye Ifjúsági Mozgalom és
Budaházy Edda véleményét is
megismerhetjük. A kötetet záró
interjúkban Oláh Ibolya, Nádas-
dy Ádám, Gallusz Nikolett és
Czeizel Gábor mesél életérôl.

KÖNYV GURU

Gorbói Tamás:
A TÓ FELETT, A DOMBON
240 oldal 2990 Ft
A szerzô évtizedekig írta a for-
gatókönyveket, vagy éppen a
Gálvölgyi-show humoreszkjeit.
Most jött el számára az idô,
hogy saját érzéseirôl és gene-
rációjáról szóljon. A kötet no-
vellái szellemes történetek az
ötvenes, hatvanas éveiket ta-
posó férfiak és nôk problémái-
ról, kapcsolatairól, szerelmeirôl
és kapuzárási küzdelmeirôl.
Habár az egyes novellák más
és más témát dolgoznak fel, a
személyes életúttal való szem-
benézés mindegyiknek sajátja.

FEKETE SAS KIADÓ

Avar Judit: KÔBERÓTT
(Képversek), 214 oldal, 3200 Ft
„Ha beszélni tudnék – nem ír-
nék” – vallja a szerzô, aki köte-
tével a magyar képvers hagyo-
mányának nyomdokaiba lép,
saját egyéni alkotásmódjával a
vizuális élmény mellett a nyelv
zeneiségét is kihasználva.

Avar Judit magánénektanár,
aki régi zenészként kamara-
együttesekben reneszánsz és
barokk mûvekben is énekelt,
viola da gambákon játszott. Az
irodalmi és zenei kifejezésmó-
dok szálainak összefonódása
egész életútján végigkíséri im-
már tizenhat éves kora óta.

MAGÁNKIADÁS

Ivánkovich Anita:
ÍGY LETTEM FÔNIX
avagy kómától a
„Kedvenc Online Tanáromig”
290 oldal, 3500 Ft
Sorstragédiák, traumák, nehéz
élethelyzetek. Újjászületés,
szemléletváltás, Fônix film. Egy
lebilincselôen izgalmas és
ôszinte könyv egy életútról, ami
inspirál, erôt ad. Hogy lehet a
traumákból építkezni? Hogyan
lehet minden életterületen átélt
veszteség után csodálatosnak
látni az életet? Mi a szemlélet-
váltás titka? Mi az élet értelme? 
www.konyvmuhely.hu
ivankovich.anita@gmail.com

FEKETE SAS KIADÓ

Láng-Kovács Éva:
FESTÔK A SZABADBAN
A nagybányai mûvésztelep regénye
378 oldal + 10 oldal grafika +
24 oldal színes mûmelléklet,
5900 Ft
A szerzô a szépirodalmat és a tu-
dományt közel száz könyvtári és
levéltári forrásra támaszkodva
egy fordulatokban gazdag re-
gényben ötvözte. Bepillantást
nyerhetünk Hollósy Simon és a
nagybányai mûvészek életébe, az
egymással is rivalizáló festôk, írók
alkotási folyamatába, a kiállítások
körüli bonyodalmakba. Mindezt
könnyed stílusban, mintha csak
egy asztalnál ülnénk velük.

BTK

A MOLDVAI MAGYARSÁG
KUTATÁSA A 21. SZÁZADBAN
Tanulmányok Domokos Pál
tiszteletére
Iancu Laura (szerk.)
264 oldal + 18 oldal színes
képmelléklet, 3300 Ft
A tanulmánykötet a Néprajztu-
dományi Intézet 2021. szep-
tember 22-én megtartott em-
lékkonferenciájának elôadásait
adja közre. A történeti források
elemzésére fókuszáló szerzôk a
nyelvi és kulturális asszimiláció
történeti összefüggéseit, továb-
bá a nyelvcserére és identitás-
válságra jelentôs hatást gyakor-
ló tényezôket világítják meg.

BTK

ÚJ KORSZAK HATÁRÁN
Az európai államok hadügye
és hadseregei a mohácsi csata
korában
(második, bôvített kiadás)
B. Szabó János – Fodor Pál (szerk.)
380 oldal + 32 oldal színes
képmelléklet, 3990 Ft
Az öt új cikkel bôvített kötet
tanulmányai a terület, a népes-
ség és az állami bevételek be-
mutatását veszi alapul, hogy a
korszak szereplôi egymással
könnyebben összemérhetôk
legyenek, s hogy ezekbôl az
adatokból Mohács Magyaror-
szágának helyzete és esélyei is
jobban kirajzolódjanak.

BTK

A SZÉKELY ÍRÁS EMLÉKEI
Corpus Monumentorum
Alphabeto Siculico Exaratorum 
Benkô Elek – Sándor Klára –
Vásáry István
928 oldal, 8900 Ft
A kötetben a székelyföldi, jel-
lemzôen templomokban fenn-
maradt feliratok és a székely
írás kéziratos emlékeinek rész-
letes bemutatása mellett he-
lyet kaptak a székelyek betûit
említô történeti források és a
18–19. század tudománytörté-
neti értékû fejtegetései. Az
MTA Elnöksége a kötet szerzôit
munkájuk elismeréséül Akadé-
mia Díjban részesítette.

NAPKÚT

Tarja Kauppinen:
A RENDSZER ELLENSÉGE
378 oldal, 4490 Ft
Egy jólelkû gazfickó, aki a jég
hátán is megél. Egy gátlásta-
lan fôúr, akinek semmi sem
szent. És egy nô, akinek nincs
vesztenivalója… Találkozásuk
a lángmarta ország keblén
egyaránt hozhat reményt
vagy végzetet. Vajon ki kerül
ki gyôztesen a veszett hatalmi
játszmából?

A Margó-díjra jelölt írónô új
regénye duhaj tivornya, tébo-
lyult politikai ámokfutás. Pszi-
choaktív közéleti kalandre-
gény, ínyenceknek.

PALATIA

Vusamazulu Credo Mutwa:
INDABA, GYERMEKEIM
628 oldal, 4990 Ft
Egy meseszép, Dél-Afrika folk-
lórját, mítoszait, legendáit tar-
talmazó könyv, ami elôször je-
lenik meg magyar fordításban.
Megismerkedhet az olvasó
Marimbával, a zene istennôjé-
vel, Lumukandával, a halhatat-
lan vak kannibállal, és betekin-
tést kaphat az afrikai kultúra
különös, nálunk eddig alig is-
mert világába. „Megdöbbentô
irodalmi és etnográfiai teljesít-
mény” – írta a mûrôl az egyik,
a könyv eredeti megjelenését
követô kritika szerzôje.

BTK

A SZÜRNATURALIZMUS
ARCHEOLÓGIÁJA
Hornyik Sándor
454 oldal + 74 oldal színes
képmelléklet, 9900 Ft
A kötet elsô ízben tárgyalja
eszme- és kultúrtörténeti
összefüggésben, mono-
grafikus igénnyel Csernus
Tibor és „követôi” szürnatu-
ralistának és mágikus realis-
tának is nevezett alkotói
periódusát, hozzájárulva
ahhoz, hogy ez a rendkívül
izgalmas korszak szerveseb-
ben épüljön be az esztétika
és a politika európai és glo-
bális történeteibe.

GINGKO 

Michael Shellenberger:
APOKALIPSZIS SOHA
A klímakatasztrófa elmarad?
400 oldal, 4990 Ft
2019-ben néhány szélsôséges
környezetvédô azt állította,
hogy a klímakatasztrófa miatt
„emberek milliárdjai fognak
meghalni” – ezzel növelve a
lakosság, köztük számos fiatal
szorongását. Ekkor Michael
Shellenberger szükségét érez-
te, hogy mint elkötelezett kör-
nyezetvédelmi aktivista, vezetô
energiaszakértô és egy tizen-
éves lány édesapja, felszólaljon
és különbséget tegyen tudo-
mány és fikció között.

GINGKO 

Hegyes Katalin:
KI A SZABADBA!
130 izgalmas tanösvény
Budapesten és környékén
224 oldal, 4490 Ft
Budapest és környékének tanös-
vényei remek kirándulási lehetô-
séget kínálnak egy délelôttre
vagy egy napra. Függôhíd, kilá-
tók, magasles, innen megfigyel-
hetô madarak és nagyvadak. Bo-
zótban megbúvó apró állatok,
védett növények, színpompás tar-
ka rét, elfeledett mocsárvilág és
rejtelmes barlangok. Ezek és szá-
mos hasonló élmény vár, ha fel-
kerekedünk, túrabakancsot hú-
zunk és kimegyünk a szabadba.

GINGKO 

Philip Bunting:
A FÖLDNEK RÁD VAN SZÜKSÉGE!
32 oldal, 3490 Ft
Senki nem szeret a szeméttel
foglalkozni. Ám akár tetszik,
akár nem, a hulladék az éle-
tünk része. Honnan származik?
Hova kerül? Mi történik ott ve-
le? És hogyan cselekedhetünk a
bolygónk érdekében? 
A könyv röviden bemutatja a
hulladék útját. Ezután vázolja
az újrafelhasználás, újrahasz-
nosítás és a megújítás folya-
matait, majd egyszerû, játékos
tanácsokkal szolgál ahhoz, ho-
gyan építhetjük be ezen elve-
ket a mindennapjainkba.

PARNASSZUS KÖNYVEK

Kákonyi Lucia:
NOKEDLISZAGGATÓ
Novellák
216 oldal, 2100 Ft
„Ami engem érdekel, az a ki-
hívó fesztelenség, a mindig
világos, allûröktôl mentes,
tanáros pontosságú látleletek
sora, és a mögöttük meghú-
zódó erôs anyagismeret, hoz-
zá a szöveg energiahordozói-
nak célirányos használata,
ami az áram-, háló-, szív- és
történetesen nokedliszagga-
tó valóság homályosabb szfé-
ráiba is képes bevilágítani.
Tud magáról ez a próza …”
(Turczi István)

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.

GINGKO 

Dóra Melinda Tünde:
ZÖLDSÉGSZERELEM
Titkok és trükkök
a vetômagtól a villáig
240 oldal, 5990 Ft
A zöldségek titokzatosak. Ha egy-
más mellé rakunk egy nagyüzemi
és egy háztáji paradicsomot, úgy
tûnhet, nagyjából ugyanolyanok:
pirosak, édesek, kerekek – pedig
nagyon is mások!

A könyv termelôi interjúk és tu-
dományos cikkek, valamint sze-
mélyes termelési tapasztalatok
alapján mutatja be, miért lesz egy-
egy zöldségünk értékesebb, ha
otthoni vagy kistermelésbôl szár-
mazik, mintha a nagyüzembôl jön.

|fülszöveg| AD LIBRUM KIADÓ www.adlibrum.hu KÖNYV GURU https://konyv.guru  FEKETE SAS KIADÓ https://feketesas.hu BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT www.abtk.hu;
terjesztes@abtk.hu GINGKO KIADÓ www.gingkokiado.hu  NAPKÚT KIADÓ www.napkut.hu PALATIA NYOMDA ÉS KIADÓ www.palatia.hu PARNASSZUS KÖNYVEK https://parnasszus.hu
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Egy kis börzsönyi falut, Perô-
csényt megszállják a filme-
sek, a falu felbolydul, nagy a
jövés-menés, lesz mit nézni!
Az olvasó csak kapkodja a fe-
jét: a népes szereplôgárda, a
filmes szakkifejezések és a
pergô párbeszédek mintha
mind csak azért lennének,
hogy jól megpörgessék a
szemlélôdôt, aki ebben a szé-
dült állapotban csak kapkod-
ja a fejét, és egyik ámulatból
a másikba esik – pont, mint
egy jó filmben. Gerôcs Péter
Werkfilm címû könyve izgal-
mas betekintés a filmkészítés
kulisszái mögé, de mindez
csak illúzió, az igazi dráma a
történet szereplôi közötti
kapcsolatokból rajzolódik ki.
A szerzôvel beszélgettünk
falusi és városi közösségrôl,
írásról és olvasásról, a meg-
váltás lehetôségérôl.

– Mi érdekelt jobban a film, fil-
mezés mint téma vagy az, ho-
gyan lehet elmesélni ezt a törté-
netet?
– Vettem már részt néhányszor
forgatáson, és mindig nagyon
izgalmasnak találtam azt, ahogy
az ember belecsobban ebbe a
káoszba, és pont úgy, ahogy a
regényben is olvashatjuk: nem
tud semmit, nem ért semmit,
mégis nagyon izgalmas az
egész. Persze nézhetjük mindezt
olvasástechnikai aspektusból is:
a szöveg eleje föltéteti az olvasó-
val a kérdést, hogy érdemes-e
ragaszkodnunk az olvasói elvá-
rásokhoz vagy kiiktathatjuk, fel-
függeszthetjük ôket – nem kell
tudnod semmit, menjünk a ká-
osszal! Mindez jól illeszkedik az
utóbbi évtizedek elbeszéléstör-
téneti trendjébe is, gondolok itt
arra, hogyan fordított hátat a
szöveg az olvasónak – olyan,
mintha késve érkeznénk a mozi-
ba, már zajlik körülöttünk min-
den, az elemekbôl nekünk kell
összerakosgatnunk a történetet. 

– Mikor kezdted el írni a regényt?
– Elôzô könyvem, az Árvaképek
2018-ben jelent meg, akkor a
Werkfilmen már dolgoztam. Már
ekkor is gondoltam, hogy ennek
a történetnek ilyen összetettsé-
gûnek kell lennie. Az Árvaképek
kevés szereplôs, zárt, szinte mo-
nologikus szöveg, ami nagyon
terhessé, már-már klausztrofób-
bá tud válni. Volt egy vágyam,
hogy egy sokszereplôs, nagyon
zajló, kifelé nyitó szerkezetû szö-
veget hozzak létre.
– Milyen olvasmányok hatot-
tak rád?
– Korai nagy olvasmányélmé-
nyek a talapzatot alkotják, a ké-
sôbb megismert filmek, könyvek
inspirálnak, ugyanakkor ezek
mind az „ôsolvasmány-élménye-
imet” hívják elô. Nekem a két fô
pillér 13–14 éves korom óta a
Thomas Mann- és a Doszto-
jevszkij-életmû. Érdekes módon
mindkét szerzô él azzal az esz-
közzel, hogy sok szereplôvel be-
népesít egyetlen jelenetet. Sokat
lehet tôlük tanulni arról, hogyan
lehet nyüzsgôvé tenni egy teret
úgy, hogy közben érzékeljük
mindenkinek a jelenlétét.
– Úgy érzem, a könyv egyik köz-
ponti témája, ami téged is legin-
kább érdekelhetett, az a közös-
ség kérdése. Jól látom?
– Igen, régóta érdekelnek a kö-
zösségek, azok sokfélesége,
vagy éppen hiánya, felbomlása,
az, hogy mi az a közeg, ami táp-
talaja lehet, és mi az, ami erodál-
ja a közösséget. Úgy látom,
hogy jellemzôen a városi közeg
az, ami nem tesz jót a közössé-
geknek. Az írás egyben egy ki-
csit kutatás is volt: az elbeszélés
elemeit beemeltem egy labora-
tóriumi helyzetbe. Kíváncsi vol-
tam, mit kezdenek egymással.
Végül azt a választ kaptam,
hogy ezek a kommunális elgon-
dolások eléggé kudarcosak. A
telepesek, amikor a faluba köl-
töznek, a természetüket is viszik
magukkal, senki nem tudja

meglépni azt, hogy hoz egy
döntést, kilép a megszokott kö-
zegébôl, és ezzel együtt hátra-
hagyja a régi mûködését. Ilyen
nincsen! Ugyanazt rendezik be,
ráadásul egy új közeggel talál-
kozva újabb konfliktusok is
megjelennek. Ebben nagyon
újat nem mond a könyv, de min-
dig érdekes ezt a témát egy új
szemszögbôl megvizsgálni, egy
gondolatkísérlet erejéig újból
szemügyre venni.
– Valóban, mintha a konfliktusok
éltetnék a történetet. Konfliktus
van a két szomszédos falu, a szí-
nészek és a forgatókönyvben
szereplô telepesek között egy-
aránt. Ugyanakkor mégiscsak
van a történetben egy figura, aki
más minôséget próbál megjele-
níteni. Ki ô? Hol találtál rá erre a
krisztusi karakterre?
– Ez a köldöke a regénynek és a
regényrôl való gondolkodásnak
is. Amellett, hogy nagyon régóta
érdekel a vidék-vá-
ros problémája és
a közösség, vala-
mint a kommuná-
lis együttlét, érde-
kelt Jézus figurája
is, abban az érte-
lemben, hogy el-
képzelhetô-e ma
bármilyen formá-
ban valamiféle in-
karnációja a
Messiásnak. Egyáltalán nem val-
lási okokból, sokkal inkább az el-
beszélhetôség szempontjából.
Sokat gondolkoztam, hogyan

ábrázolható egy olyan jézusi fi-
gura, akiben megtalálható a
megváltás ígérete, mégsem tel-
jesen anakronisztikus. Egyszerre
ellenpont és katalizátor is a kö-
zösségben. Nagyon furcsa nyelv-
használat jellemzi ôt, kicsit meg-
ragadhatatlan, modoros is egy-
ben, irritálja is a környezetét, a
nôkbôl viszont a szeretetnek
egyfajta anyai minôségét hívja
életre – a lényeg, hogy rögtön
helyzetbe hoz.
– Miért éppen Perôcsény? Miért
kellett neked ez a környezet?
– Képzeljük el azt az alaphelyze-
tet, hogy vannak pestiek, akik
úgy döntöttek, hogy összefog-
nak, kinéznek egy települést és
közösségi jelleggel elkezdenek
felvásárolni házakat, majd letele-
pednek. Az izoláltság, a termé-
szet közelsége, az idilli táj – hát,
mi lenne alkalmasabb, mint egy
elzárt kis zsákfalu a Börzsöny-
ben! Sokat keresgéltem a meg-
felelô helyszínt autóval, Google

térképpel, míg végül
rátaláltam Perôcsényre.
Elôtte sosem jártam ott,
a könyv megírása elôtt
viszont rendszeresen
meglátogattam. 

Pompor Zoltán
Fotó: Szônyi Márta

Gerôcs Péter:

WERKFILM

Pesti Kalligram, 320 oldal, 4500 Ft
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Beszélgetés Gerôcs Péterrel
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Szabó-Nyulász Melinda:

Gondold újra,
alkoss másképp!
Tananyagba építhetô kreatív

ötlettár pedagógusok, oktatók,

szakemberek számára

A tanári ötlettárban mûvészeti,
vizuális neveléshez kapcsolódó
mintafoglalkozásokat találunk
öt kategóriában: az egyszerûen
kivitelezhetôektôl, a rajzolásra
és festésre épülô kétdimenziós,

majd a háromdimenziós és a filmes feladatokon át az igazán össze-
tett, komplex elôkészítést és megvalósítást igénylô tanulási alkalma-
kig. A gyûjteményben a foglalkozásokat 45 perces blokkokra bon-
tottuk, így könnyen beépíthetôek iskolai tanórák keretébe is, de
részben vagy egészben is megvalósíthatók, akár össze is vonhatóak.

A szerzô animációs rendezô, illusztrátor és mûvészeti oktató. Az ál-
tala itt összeállított foglalkozások célja az alkotás örömének átélése.
Alapelve, hogy nincs jó vagy kevésbé sikerült eredmény. Emellett a
feladatok megvalósítása közben olyan többlettudásra is szert tesz-
nek a gyerekek, és olyan gondolkodásmódot sajátítanak el, ami se-
gíti ôket más tantárgyak tanulásában is.

A kiadványhoz egy online galéria kapcsolódik fotókkal, hasznos
linkekkel, irodalmi szöveg javaslatokkal, amelyet a Református Tana-
nyagtár oldalán (www.reftantar.hu) találnak meg az érdeklôdôk.
Kálvin Kiadó – Református Tananyagtár, 2022

Narine Abgarjan:

Élni tovább
Háború van. Ebben a novelláskötet-
ben is. Narine Abgarjan, az Égbôl
hullott három alma mágikus realis-
ta írónôjének az elbeszéléseiben az
örmény-azeri háború átélôi próbál-
ják meg a lehetetlent: tovább él-
nek, emlékeznek és gyászolnak.

A rövid történetekben tragikus
és szépséges epizódok váltakoz-
nak. Egyazon szövegbe, sôt ol-
dalra kerül a fájó szív és egy le-
nyírt hajú holttest, az illatos tea és a pincék félelem-szaga, a
mandarin, kecskesajt, lakoma békéje és a nôszirmok egy magányos
síron, vagy épp a türkizszínû verôfény és a novemberi szürkeség.
Vannak itt menekülôk, az egyiknél batyu furcsán ismerôs hímzéssel,
ezüstszállal, piros virágokkal. Egy anya fekszik a bombatölcsérben,
mentadarabok és méz között. Él valahol egy lány, aki minden szô-
nyegébe beleszövi meggyilkolt anyja nevét. Amott van két gyerek-
koporsó, az egyikben halott kislány, a másikban két nôi láb… De
kérdeznek is a novellák: mi rosszabb, elveszíteni egy fiút buszbal-
esetben, vagy elengedni a háborúba önkéntesnek? Kárpótolhat-e
valaki elvesztéséért, ha túszul ejtünk egy ellenséges kiskatonát?

A könyv a téma ellenére meglepôen finom, varázslatos olvasmány-
élmény. Igaz rá: „Ha kizárjuk a külsô hangokat, megtaláljuk a lelki-
ismeretünket.”

Bárdos Dóra
Typotex Kiadó, 200 oldal, 3200 Ft

IDÔJEL

FEKETE GYULA 100
480 oldal, 4500 Ft
A 100 éve született író, szoci-
ográfus életmûvét bemutató
kötet ifj. Fekete Gyula teljes-
ségre törekvô és értô hûség-
gel összeállított munkája. Fe-
kete Gyula munkásságának
összegzése, melybôl a nem-
zetféltés aggodalma, a ma-
gyarság megmaradásáért ví-
vott küzdelem világlik elô.
Népességpolitikai gondolatai
és közéleti szerepvállalásának
letéteményein kívül szépiro-
dalmi, szociográfiai munkás-
ságát is felvonultatja a 480
oldalas kötet.

IDÔJEL

Pozsonyi Ádám:
ÁLDOTT BERLINI FAL
208 oldal, 2900 Ft
„A történelemben soha nincs
olyan, hogy végleg. A berlini
fal 1961–89 között létezett.
Mi, itt a szovjet megszállási te-
rületen szimbólumként kezel-
tük, és sopánkodtunk, hogy el-
zár minket a szabadságtól. A
jóléttôl. A demokráciától. A
berlini fal, ami generációk
szimbóluma volt. Mert mi „le
vagyunk maradva” a fejlôdés-
ben. Ó, milyen boldog érzés
„leragadva” lenni!” 

IDÔJEL

Medvigy Endre:
NÉPISÉG, ERDÉLYISÉG,
TRIANON 
530 oldal, 4500 Ft
A kötet Medvigy Endre Jó-
zsef Attila-díjas irodalomku-
tató válogatott tanulmányait
tartalmazza. A népi irodalom
és az erdélyi magyar iroda-
lom kiválóságainak pályájá-
ról, életútjáról, munkásságuk
figyelemre méltó epizódjairól
beszélnek ezek az igazságke-
resô írások.

IDÔJEL

Zana Diána:
A KÁRPÁT-HAZA ÔREI
148 oldal, 2800 Ft
A könyv a szerzô A Kárpát-haza
ôrei címû riportfilm-sorozatának
beszélgetéseibôl született válo-
gatott írásait tartalmazza: a tör-
ténelmi Magyarország területé-
rôl megszólaltatott kivételes
emberek gondolatai, akiktôl er-
kölcsi iránytût kap a magyarság.
Identitásukban rendíthetetlen,
közösségépítô, a magyarság lel-
ki-szellemi felemelkedéséért
küzdô emberek; nemzetben,
hazában és Istenben gondol-
kodnak, s mintegy világító lám-
pásként mutatnak utat.  

IDÔJEL

Pardi Anna:
OPTYA, A GYILKOS,
OPTYINA, A KOLOSTOR
Jegyzetek F. M. DOSZTOJEVSZKIJ
életéhez
192 oldal, 2900 Ft
Dosztojevszkij személyisége ti-
tokzatos. Mûvészként az emberi
lélek legveszélyesebb mélységeit
kutatta.  Regényhôsei elképesztô
szenvedéseket élnek át, akárcsak
ô maga. A külvilágban a legne-
hezebbet, a legreményteleneb-
bet ábrázolta. Középút nem volt
a látnoki szerzô megoldásaiban.
Befelé élt, befelé látott, ahol Isten
ereje új meg újabb fantasztikus
alkotásokra ösztönözte.

IDÔJEL

Borbély László: OTCSENÁS
164 oldal, 2900 Ft
Borbély László tárcanovellái-
nak visszatérô alakja Otcsenás
Péter hírlapíró, akinek sorsa:
meglátni és megírni a minden-
napok történései mögött lap-
pangó drámaiságot. Úgy szá-
mol be a hétköznapokról,
hogy közben aggódó szeretet-
tel ábrázolja az embereket jó
és rossz mivoltukban. Álarcát
levetve, személyesen megélt
emlékeit örökíti meg azon mû-
vésztársakról, akikre madár-
emberként tekint, akik „emlé-
keztették és ösztönözték a rö-
pülés boldogságára”.

|fülszöveg| IDÕJEL KIADÓ  www.idojel.hu
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BBeettûûtt  bbeettûûbbee  ööllttvvee  
Interjú Pap Évával
Pap Éva korábbi két történelmi romantikus könyve – És újra felkel
a nap, Mielôtt lemegy a nap – után egy napjainkban játszódó és
érzékeny témát feldolgozó regénnyel jelentkezik. A megjelenés
apropóján beszélgettünk megcsalásról, arról, hogy amikor ez egy
házasságban megtörténik, vajon az elválás-e az egyetlen további
út és létezik-e megbocsátás.

– Az elôzô két könyv után meglepô ez a vallásos töltetûnek tûnô cím.
– Katolikus doktrínaszerû jelentésre is asszociálhatnánk jogo-
san, de ez a téma e nélkül is áthatja az életünket. Gyerekko-
runktól a késôi éveinkig találkozunk vele, legyen szó arról,
hogy mi bocsássunk meg másoknak, vagy nekünk kell, hogy
legyen megbocsájtva. 
– Az új regény fókuszában egy házasság áll. Láthatjuk ennek az
egységnek az örömeit, de az emberi gyengeséget és hibáikat is. A
történet késôbb válik dinamikussá, de a bizonytalanságot végig fenntartja.
– Ez a történet hozta számomra az eddigi legnagyobb elégedettséget, írás
közben számos kérdésre magamban is kerestem a választ. Úgy készült, mint
egy kézi hímzés, öltésrôl öltésre. Így vezetem az olvasót, hogy megtudja, hová
viszi a sors Lizit és Tomót, miután a férj félrelépése következtében egy pillanat
alatt felfordul az életük. Szintén élveztem a téma, a megbocsátás kutatását,
annak univerzális jelentését, amely nélkül az életünk nem is létezhetne. 
– Miért tartott ez a folyamat majdnem tíz évig? 
– A regény megírása csak a jéghegy csúcsa. A többi az az én hosszas
gondolkodásom, elemzéseim, és megérés e nem feltétlenül könnyû té-

mára, amivel a regény foglalkozik. Bí-
zom benne, hogy az olvasók megértés-
sel fogadják, ahogy végigkísérjük a
házaspár sorsát, rémálmait, dilemmáit,
amelyen keresztülmennek, ahogy érik
bennük az elhatározás, és keresik az
életük folytatásának lehetôségeit. Látjuk
a szándékot, ahogy ôk maguk is elgon-
dolkodnak arról, kinek tudnak megbo-
csátani, és hogy a megbocsátás az nem
egy szó, amit kimondunk, hanem egy
hosszú folyamat...
– Az érdekes kerettörténet mellett (a re-
gény Újvidéken, magyar közösségen be-

lül, de szerb karakterekkel is játszódik), érdekes a regény
több rétege. Milyen közönségnek szántad? 
– Kezdetben azoknak, akik házasok vagy kapcsolatban él-
nek. Az írás közben azonban az történt, ahogy egyre jobban
dolgoztam ki a karaktereket, az alaptéma lassan magára
öltött egy egyetemes dimenziót és mondhatom, ez a regény
a fiataloktól a kora ôszi években élôknek, és hangsúlyozot-

tan mindkét nemnek íródott. Tanít minket a váratlannal szembesülni,
amirôl azt hisszük, velünk nem történhet meg. A döntés viszont mindig
a mi kezünkben van, hogy folytatjuk tovább. Van, hogy új nézôpon-
tokat kell behozni, hogy új utakat teremtsünk, amelyek több örömöt,
boldogságot hoznak, mint ami elôtte volt. 

Tímár-Gregorits Nóra
Fotó: Dajka Anita

Pap Éva: MEGBOCSÁTÁS

Álomgyár Kiadó, 352 oldal, 4599 Ft

Szuhai Barbara
MESÉLÔ HÁZAK
A múlt kincsei, titkok és történetek Budapest
házairól, egy idegenvezetô tollából, sok színes
fotóval
„Bárhol járok (…) az épületek romokban is meg-
rázó szépsége, kidolgozottsága vonz. Minden
ház egy ajándék, látványuk ünnep, történetük él-
mény, megosztásuk megtiszteltetés.”
6900 Ft, 368 oldal

Podonyi Hedvig
KÉP, JEL, BETÛ
Érdekes írások, írásos érdekességek
A szakszerû, de olvasmányos ismeretterjesztô
mûben a történelem és a kommunikációtörténet
izgalmas fejezetei rajzolódnak ki.
5500 Ft, 224 oldal, sok-sok képpel

Zelei Anna
AZ ELVESZETT ERDÔ
Hogy vannak a magyar erdôk,
ki vigyáz rájuk, van-e jövôjük?
A WWF Magyarország által ajánlott kötet!
A Homo sapiens átkozottul okos lény, jól tudja,
mennyire fontosak az erdôk, melyek kezdetektôl
fogva kísérik útját. De akkor miért haldokolnak?
4270 Ft, 232 oldal, több mint 100 fotóval

Kóka Rozália
BUKOVINAI SZÉKELYEK A TÖRTÉNELEM
ORSZÁGÚTJÁN
A kötet különbözô mûfajú írásai több mint 250
évet ölelnek fel, s a madéfalvi veszedelemtôl
napjainkig követik figyelemmel a bukovinai szé-
kelyek megrázóan szép történetét.
4990 Ft, 296 oldal, mûmelléklettel

Petôcz András
A LÁTOGATÁS EMLÉKE
Sokan, sokféleképpen tûnnek fel a verseskötet-
ben: Oscar Wilde, Tandori, Pilinszky, Mozart,
Weöres, Ferlinghetti, Rimbaud és Verlaine. Tör-
ténetek és érzelmek, minden, ami belefér egy lá-
togatás emlékébe.
2700 Ft, 116 oldal

Petrôczi Éva
A FÜST VÁLLALÁSA
„A hazai füst hasznosabb, mint a külhoni fény”
– idézi Lucianust Petrôczi Éva író-költô, irodalom-
történész, aki ennek a gondolatiságnak jegyé-
ben alkot immár 50 éve. Jelen kötet egy év lírai
termése.
2900 Ft, 96 oldal

www.feketesas.hu

A Fekete Sas Kiadó könyvheti ajánlata

Fekete Sas Kiadó email: feketesas@feketesas.hu  telefon: +36-20-231-7924, +36-1-780-0076
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Most múlik pontosan
Aligha akad olyan ember, aki ne gondolkodna el élete során
többször is kezdetrôl és végrôl, mármint az univerzuméról. A
sajátjáról is, persze, de ez a kettô szorosan összefügg, és
nemcsak a sci-fikben. Hiszen a por, amibôl vétettünk, ugyan-
az az anyag, amelybôl a világegyetem legapróbb részecskéi is
“megalkottattak”. E tanulság egyszerre triviális és felkavaró:
különlegesnek tekintett bolygónk és egzisztenciánk oly jelen-
téktelen, hogy a mindenség léte szempontjából nem oszt,
nem szoroz. A világegyetemnek egy viszketô pont sem va-
gyunk végtelen hátán. Valami azért mégiscsak izgalmas ebben
a semmi-létben: hogy a nagybecsû univerzum még csak nem
is sejti, de az emberek, ezek a kis láthatatlan hangyák megfi-
gyelik, képletekkel leírják, miközben egyre többet és többet
tudnak meg róla...

Katie Mack elméleti asztrofizikusként nem vacakolt, amikor
szakterületet kellett választania: lecsapott a legizgalmasabb kérdé-
sekre. Hogyan lett, és hogyan lesz vége? A többi tulajdonképpen
nem is túl érdekes, gondolhatnánk, ám a szerzô pillanatok alatt
megingatja a csillagászati témájú könyvek terén szerzett tapasztala-
tainkat, miszerint azok addig a pontig izgalmasak, amíg el nem kez-
denek a fizikáról szólni. Az amerikai kozmológusnô a hétköznapi ol-
vasó számára is tökéletesen befogadható módon mélyed el a koz-
mosz titkaiban, aminek megértéséhez sokszor még a lakásunk he-
lyiségein sem kell túllátnunk. Itt van például a sokat emlegetett ent-
rópia, a kozmikus rendezetlenség elve, ami felé univerzumunk is ha-
lad – ezt mindenki megtapasztalta már, aki próbált valaha rendet
tartani az íróasztalán, emlékeztet a szerzô, és olyan szemléletes pél-

dákkal illusztrálja az entropikus
folyamatokat, mint egy szép, ren-
dezett, egyben lévô tojás felveré-
se, ellenkezô irányban pedig egy
kupacba hányt puzzle kirakása.
Vagy tegyük fel, hogy megfigyel-
jük egy mikroszkóppal a porré-
szecskéket egy párás szobában,
és azt vesszük észre, hogy azok
képesek kondenzálni maguk kö-
rül egy kis vizet – így mûködnek
a fekete lyukak közül a “kicsi,
de halálos” változatok is a világ-
egyetemben. Ahogy az univer-
zum tágulását is sokkal kön-
nyebb elképzelnünk egy har-
monikaszerûen széthúzott

„lépcsôjáró” rugós játék segítségé-
vel: maguk a karikák épphogy csak egy kicsit távolodnak egymástól,
de a két végpont között akár méternyi is lehet a távolság – vagyis a
távolabb lévô dolgok gyorsabban távolodnak.

Csupán felvillantott példák ezek Katie Mack szórakoztatóan tudomá-
nyos kötetébôl, amelyben sok humorral, fricskával, szellemes ötlettel
tálalja az asztrofizikát, elragadva olvasóját a végtelen távoli múltba,
hogy ott ámulva megpillanthassa a végtelen távoli jövôt.

Laik Eszter
Katie Mack:

A MINDENSÉG VÉGE – mármint asztrofizikai szempontból

Dedinszky Zsófia fordítása

Typotex Kiadó, 224 oldal, 3900 Ft

|olvasós|

Kalandozás a
szimbólumok világában
A pedagógiai szemléltetés évszázados hagyományokra tekint
vissza, Johan Amos Comenius, a Sárospataki Református Kollé-
gium tanára Orbis Pictus címû munkájában az ismeret komple-
xitását képekhez kapcsolódó didaktikus magyarázatokban mu-
tatta be a kisdiákok számára. Korunkban újra hódít a vizuális
kultúra, mégsem mondhatjuk teljes ôszinteséggel, hogy a diák-
jaink értenék is, amit posztolnak: képekkel üzennek egymás-
nak, de közben eszükbe sem jut, milyen összetettségû, sok ré-
tegû lehet egy képi szimbólum. Szerencsére létezik a vizuális
nevelés tantárgy, és vannak olyan felkészült tanárok, akik se-
gíthetnek a hagyományos képi jelrendszerek és a mai befoga-
dók közt tátongó szakadékot áthidalni.

Molnárné Ötvös Tünde a Debreceni Református Kollégium Gimná-
ziumának tanára Fénnyel írt egyházmûvészet címû könyvében arra
vállalkozott, hogy átfogó képet adjon a 16. századtól napjainkig a
református egyházmûvészet alkotásairól. A könyv alapvetôen peda-
gógusok számára készült azzal a céllal, hogy muníciót adjon a ma-
gyar keresztyén egyházmûvészet értôbb megközelítéséhez. 

A szerzô a kötet pedagógiai céljáról így ír az elôszóban: „a képzômû-
vészeti alkotások megismerése és a feldolgozásukhoz kapcsolódó krea-
tív feladatok elvégzése ne hagyományos, egyoldalú kommunikáció se-
gítségével valósuljon meg. Jó lenne, ha a megismert mûvekben a közös
gondolati tartalmat, az egyénit és a közösségit, az aktuálisat és az egye-
temest egyaránt felfedeznék a diákok. Ezt minden tanuló a maga járta

úton találja meg, a tanár csak koor-
dinációs szerepet töltsön be.” Ah-
hoz, hogy ez a cél megvalósulhas-
son, a könyv gazdag háttéranyagot
kínál az egyes témákhoz kapcsoló-
dóan. A színes képanyaggal illuszt-
rált kiadvány egyik legérdekesebb fe-
jezete a debreceni Kossuth utcai re-
formátus templom freskóinak értô
bemutatása. A két világháború között
készült falfestmények komplex bibliai
szimbolikájának felfejtése komoly teo-
lógiai felkészültséget igényel, ugyan-
akkor megértve az összefüggéseket
szépen kirajzolódik a hitvallásként is
értelmezhetô mûvészeti koncepció.

A Kálvin Kiadó Református Tana-
nyagtár sorozatában olyan komplex

szemléletû kiadvány kerül az olvasók kezébe, amely azzal, hogy rávilá-
gít a református örökség egy-egy fontos elemére, formálva ezzel a pe-
dagógusok és a diákok szemléletét, segítséget ad ahhoz, hogy közösen
felfedezhessék a teremtett világ összetettségét, titkait. Nem véletlen,
hogy Comenius Orbis pictusának elemzésével kezdôdik a könyv, az ab-
ban megjelenô párbeszédes forma, a titkokat közösen felfedezô tanár
és diák a ma iskolái számára is követendô példaként áll. 

Pompor Zoltán
Molnárné Ötvös Tünde:

FÉNNYEL ÍRT EGYHÁZMÛVÉSZET

Református tartalmak a vizuális kultúra tantárgy tanítása során

Kálvin Kiadó – Református Tananyagtár, 220 oldal, 3500 Ft
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Napjainkban a pedagógusok, a pszicho-
lógusok egyre inkább felismerik a me-
sék terápiás hatását. Csóka Judit klini-
kai szakpszichológusként és mesetera-
peutaként fôleg azzal foglalkozik, hogy
nôknek és férfiaknak, bántalmazottak-
nak és krónikus betegeknek, elbizony-
talanodottaknak és összeomlottaknak,
megkeseredetteknek és bûnbe esettek-
nek segítsen.

– Legújabb könyvének címe Meseterápiás
utak és kalandok. Már a cím is különleges
kalandokat ígér! Hogyan épül ez a kötet elô-
zô kiadványaira? 
– Az elôzô kötetek tematikus meseváloga-
tások. Ezek egyrészt azért születtek, hogy a
szakemberek könnyebben találják meg azo-
kat a meséket, amikre szükségük lehet a
munkájuk során. Másrészt azért, hogy az
olvasók a saját életük nehézségeivel kap-
csolatban is egyszerûbben rátaláljanak arra
a mesére, ami segíthet. Egy-egy általános
emberi élethelyzet köré válogattam a mesé-
ket. A most megjelent könyvben arra teszek
kísérletet, hogy ezekkel a mesékkel és a
hozzájuk tartozó témával, hogyan lehet
dolgozni különféle csoportokban. illetve
egyéni terápiában.  
– Azt írta közösségi oldalán, hogy ebbe a
munkába beletette a szívét, lelkét és az eszét
is. Mitôl egyedi ez a könyv?
– Õszinte és hiteles könyvet szerettem
volna írni. Az „utak” a címben azt jelenti,
hogy a kötetben bemutatom azt a sok
felhasználási lehetôséget, amit a mesék-
kel való munkám során megtapasztaltam.
A „kalandok” szó pedig arra utal, hogy
aki elkezd a mesékkel dolgozni, mint én
is, milyen csodás kalandokat élhet át a
munkája során. Abból a szempontból
egyedi talán ez a könyv, hogy arról is szól,
ez az út azért nem mindig egyenes, és
könnyen járható. A saját hibáimról és ku-
darcaimról is írok, azért, hogy demisztifi-
káljam a meseterápia módszerét, hogy a
hibák és kudarcok ellenére is, kedvet kap-
jon az olvasó a mesemondásra, a mesék-
kel való munkára. Hatalmas kincsnek va-
gyunk a birtokában, hiszen az emberiség
születése óta megszámlálhatatlanul sok
mese keletkezett. Azonban a mesék csak
akkor válnak élô kinccsé a számunkra, ha
olvassuk és meséljük ôket. Gondolkodunk
és beszélgetünk róluk.

– A kötetben terápiás munkájának tapaszta-
latait összegzi. Milyen szempontokra figyelt
a szerkesztés során?
– Fontosnak tartottam, hogy a gyakorlati
példákat pszichológiai kutatásokkal és el-
méletekkel támasszam alá. Mivel a mód-
szerrel kapcsolatban még nem végeztek je-
lentôs tudományos kutatásokat,  Berka At-
tila szerkesztôvel úgy döntöttünk, hogy az
egyes történetek után mindig legyen egy
rövid elméleti kitekintés, hogy az olvasó ért-
se, mi miért történik. 
– Említene egy emlékezetes történetet?
– A legutóbbi egy izraeli meséhez kapcsoló-
dik. A szegedi Bûnmegelôzési Tanács meg-
hívására tartottam meseterápiás foglal-
kozást, amelyen több rendôr is részt
vett. A mesében Elijahu próféta a házi-
gazdái tehenét éjszaka megöli. Errôl
beszélgetve, az egyik rendôr ezt mond-
ta: „A tehén sérelmére elkövetett bûn-
cselekménnyel vádolható a próféta.”
A kollégája kontrázott: „Nagy vagyoni
kárt okozott a próféta a házigazdák-
nak.”  Azon a héten több csoportban
is meséltem ezt a történetet, de ilyen
megközelítéssel nem találkoztam.
Nagy derültséget keltett a hozzászó-
lás a csoportban és bennem is. 
– A bántalmazás témakörét szépirodalmi
alkotásokban is egyre többen feldolgozzák.
A meseterápiában miként került elôtérbe
ez a téma? 

–  Preventív jelleggel, és a gyógyítás szándé-
kával. A Mesék a szabadulásról címû válo-
gatásban (Corvina, 2020) olyan mesék sze-
repelnek, amelyek ezt a témakört járják kör-
be. Ha a gyerekek sok mesét hallanak, és
beszélgetünk velük a mesérôl,  észrevétle-
nül tanulják meg felismerni a bántalmazó
helyzeteket, illetve mintákat is kapnak arra,
hogyan lehet ebbôl menekülni. Bántalma-
zott gyerekek és felnôttek esetében pedig
az segíthet, hogy ha az áldozat a mesén ke-
resztül felismeri, hogy nincs egyedül, nem
kell szégyenkeznie. Ha az áldozat el tud
kezdeni beszélni arról, ami történt, akkor
már elindult a gyógyulás felé.  
– Magam is tapasztaltam, hogy sokáig dol-
gozik az emberben egy-egy kép, egy-egy for-
dulat. Hogyan hatnak a mesék? 
– A meséknek azért van nagy erejük, mert
amikor mesét hallgatunk, történethallgatási
transzállapotba kerülünk. Ebben a módo-
sult tudatállapotban lehetôvé válik, hogy az
elhangzott szavak, mondatok, mélyen a lel-
künkbe ivódjanak. A kollektív tudattalan fo-
galmát Jung vezette be a pszichológiába.
Ennek a tartalmai az emberhez tartoznak
örökletesen. Ezeknek a szerkezeti elemei
hasonlók ahhoz, amit a mítoszokban és a
mesékben találhatunk.  Minél több ôskép-
pel, vagyis archetípussal találkozunk a me-
sékben, annál jobban érezzük, hogy a mese
minket szólít meg. 
– A könyvet nem csak szakembereknek ajánl-
ja, tankönyvként szolgálhat minden érdeklôdô
számára. Mit javasol, hogyan forgassuk?
– Érdemes az elejétôl végigolvasni, mert
minden fejezet tartalmaz szerintem fon-

tos gondolatokat a
témával kapcsolat-
ban. A késôbbiek-
ben már tudni fogja
az olvasó, hogy me-
lyik fejezet nyújthat
számára segítséget
egy-egy felmerülô
kérdés kapcsán. 

Szepesi Dóra

Csóka Judit:

MESETERÁPIÁS UTAK ÉS KALANDOK

Corvina Kiadó, 520 oldal, 4990 Ft
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Romhányi Ágnes a Liszt Fe-
renc Zenemûvészeti Egye-
tem tanára, a Magyar Álla-
mi Operaház dramaturgja.
Nevét azonban nem csu-
pán számtalan színmû és
opera mûfordítójaként is-
merhetjük, hanem a
2000-es évektôl önálló
mûveibôl is. Eddig elsôsor-
ban gyermekkönyveket kö-
szönhettünk neki, most
azonban egy verseskötettel
jelentkezik.
Az Égiposta különbözik ed-
digi munkáitól. Vegytiszta
verseskötet. Az édesapját,
Romhányi Józsefet meg-

idézô szívszorító költemények, az ôszinte, sallangmentes lírai kitárul-
kozások vérbeli költôre vallanak, mint ahogy a sziporkázó szösszene-
tek, a kitûnô gyerekversek is. Kislánykorától ‘fogadott’ kishúgom
Romhányi Ágnes, de immár komolyan veendô pályatársam is – vall-
ja a szerzôrôl Bakonyi Ferenc.

Fekete Sas Kiadó 92 oldal, 2700 Ft

Romhányi Ágnes: ÉGIPOSTA

www.mokuskonyvek .hu

Keresse a Libri, a Líra Könyv és az
Aranybagoly könyvesboltokban!
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Legújabb nagyregényének fôhôse, Be-
csey Marci egy menô rockzenekar
frontembere, ünnepelt sztár. A pandé-
mia lecsengése után ô is azt reméli, az
élet mehet tovább ugyanúgy, aho-
gyan azelôtt. Huszonöt sikeres év
után azonban kénytelen egy testi tü-
netekkel is járó életközepi válsággal
szembenézni, és miközben ennek oka-
it kutatja, akár valami film, lepereg
elôtte családjának múltja… 

– Történelem, rock és foci – kedvenc témáid,
megjelennek ebben a háromgenerációs csa-
ládregényben is.  Az ôsidôk óta létezô típus-
figurák mellett ugyanakkor dolgozol azzal a
pszichológiai ténnyel is, hogy a történelmi és
a sorsfolyamatok gyökerei a múltban talál-
hatók. Mi ihlette ezt a regényt?
– Profánul és leegyszerûsítve mondva a
mindennapjaink ihlették. Az utóbbi idôben
a nagyobb lélegzetû munkáim a múltban
játszódtak, miközben természetesen napja-
ink történései is foglalkoztatnak, ami talán
a novelláimból és a tárcáimból is kiderül.
Úgyhogy írtam egy regényt arról, hogyan
próbál mostanság evickélni az én generáci-
óm, amely a rendszerváltás eufóriájában
szocializálódott, és immáron az öregedés
felé ballagva, folyamatos hiányérzet köze-
pette megpróbál számot vetni önmagával,
a bûneivel és a sikereivel, na meg azzal,
hogy még mit érhet el az évek múlásával
egyre szûkebbre szabott keretek között. Na
és persze megpróbálja megérteni a szülei és
a nagyszülei nemzedékét. A regény arról is
szól, hogy az elôzô generációk, ha más tör-
ténelmi körülmények közepette is, de rész-
ben a maiakhoz hasonló dolgokkal szembe-
sültek, ráadásul akkor a lehetôség kevesebb
volt, a kényszerûség viszont több. És hát
nem kis szerepet kap a könyvben a pandé-
mia, amely arra világított rá, hogy biztonsá-
gosnak hitt világunk valójában törékeny és
sebezhetô, és hogy egyre nyilvánvalóbb,
hogy a viszonylagos nyugalommal telt évti-
zedek véget értek. Nem akarok vészmadár-
kodni, de meglehet, a miénk az utolsó ge-
neráció, amelyik még boldog békeidôkben
tölthette élete nagyobb részét.
– Hol a határ kicsi és nagy bûn, megbocsát-
ható megalkuvás és elvtelen alkalmazkodás,
emberi élet és puszta túlélés között? A fül-
szövegben olvashatjuk ezt a kérdést. Megvá-
laszolja a regény?

– Remélhetôleg lesznek olvasók, akik szá-
mára igen, de ha már a kérdésfeltevésig el-
jutunk, az is egyfajta visszajelzés arra vonat-
kozóan, hogy a megkongatott vészharan-
gok ellenére az irodalomnak van annyi jus-
sa manapság is, hogy tükröt tartson a vilá-
gunk és még inkább saját magunk elé.
– A rockzene, amely generációk óta átszövi
életünket, fontos szál a regényben. A minap
éppen arról beszélgettünk egy ismerôsöm-
mel, hogy a háború utáni óriási felszabadu-
lás életérzése Amerikában és a nyugati vi-
lágban a rockban nyilvánult meg, ami a mai
napig hat a gondolkodásra, az életvitelre,
másrészrôl viszont az ember érzelmei, reak-
ciói nem változnak. Mi a véleményed errôl?
– John Lennon mondta, hogy a rock and roll
napjaink népzenéje. De ugyanô mondta azt
is, hogy nincs nagyobb üzlet a show busi-
ness-nél. A rock mostanra jobbára
iparággá szelídült, és részben arról
szól, hogy minél többen minél
több pénzt csiholhassanak ki be-
lôle, de azért az eredeti üzenete is
megmaradt a szabadságról és a
lázadásról. 
– Úgy tudom, te is álmodoztál ar-
ról, hogy rockzenész leszel, de
másfelé fordult az életed. Mi volt
az a mozzanat, ami eldöntötte,
hogy mégsem a te utad?
– Sose tudtam énekelni, a zenei
hallásommal is gondok vannak.
Ez hamar eldöntötte, hogy csak álmodozha-
tok a rocksztárságról. Meg persze írhatok ró-
la. Korábban írtam egy-két könyvet a
Beatlesrôl, most meg a rock világa egy regé-

nyemben is megjelent. Vannak rockzenész
barátaim, akik segítettek ebben a miliôben
többé-kevésbé eligazodni. De hát a rockban
az is szép, hogy különösebb jártasság nélkül
is lehet élvezni, sôt bizonyos módon mûvelni
is. És most nem a léggitározásra gondolok,
hanem a rock által közvetített életérzésre.
– A pandémia utáni lehetséges visszatérés is
foglalkoztatja a fôhôst. Szerinted miként ala-
kulhat a világjárvány utáni életünk?
– A lezárások idején többször elhangzott,
hogy a járvány intô jel arról, hogy rosszul
kezeltük a dolgainkat, és mostantól sok
mindent másként kell csinálnunk. De köz-
ben arról is folyamatosan szó volt, hogy
majd mikor térhetünk vissza a megszokott,
úgymond normális életünkbe. Egyelôre
annyi látszik, hogy elôbb a pandémia, majd
a szomszédban dúló háború kapcsán a biz-
tonságérzetünk megrendült, és mivel ter-

vezni se nagyon lehet,
visszakívánkozunk abba a
közelmúltba, ahonnét a
mostani folyamatok ered-
nek. Azt hiszem, ezt a
meghasonlott tanácstalan-
ságot élik át a regényem
szereplôi is.

Szepesi Dóra
Fotó: Debreczeni Fanni

Benedek Szabolcs:

EZ NEM AMERIKA

Helikon Kiadó, 524 oldal, 4499 Ft
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A világ végveszélyben
Válságos idôkben a bölcsekhez fordulunk tanácsért – az ember
egyik legrégebbi tulajdonsága. Az utóbbi idôben nem véletle-
nül jelentek meg olyan kötetek, amelyeket a járvány keltette bi-
zonytalanság és a totális társadalmi átalakulás hívott életre: Fe-
renc pápától Yuval Noah Hararin át jeles magyar tudósokig és
gondolkodókig sokan publikálták gondolataikat napjaink vál-
sághelyzetét elemezve.

Noam Chomskyt mindenekelôtt a generatív nyelvészet atyja-
ként ismeri a világ, munkássága évtizedek óta bölcsészhallgatók
tananyaga és vizsgatémája, ám politikafilozófusként – különösen
az utóbbi idôkben – éppoly aktívan tevékenykedik. A Kossuth Ki-
adó gondozásában megjelent Összefogunk vagy kihalunk címû
kötet a világhírû tudós élô elôadásainak szerkesztett változata, il-
letve néhány, vele készült beszélgetést is tartalmaz. Mint a cím is
rávilágít, Chomsky a végzet felé robogó 21. századi szerelvényün-
ket a civil és a politikai összefogáson keresztül tartja lehetségesnek
megállítani, a két legnagyobb globális probléma ugyanis – a klíma-
katasztrófa és a nukleáris háború – csak közös fellépéssel oldható
meg. Hogy ez a gyakorlatban mit jelent, és milyen tennivalókat von
maga után, ezt taglalja a filozófus-nyelvész mind hatalmas töme-
gek elôtt tartott nyilvános beszédeiben, mind interjúiban.

Chomsky a kapitalizmus hazájában fogalmazza meg markáns
kapitalizmuskritikáját, hiszen bárki láthatja, hogy mindkét, fent
említett katasztrófa hátterében a profithajhászás agresszív térnye-
rése és az állandó növekedésbe vetett hamis hit áll. A tudós nem
rejti véka alá politikai véleményét sem: „Gondoljunk csak bele,
hogy a világ leghatalmasabb országának egyik legfôbb politikai

szervezete egészen konkrétan
azon ügyködik, hogy a földi
élet nagy részét elpusztítsa” –
mondja. (A „klímatagadó”
Republikánus Pártra gondol.)

A fegyverkezésipar és a há-
borúk természetesen szerves
része mindennek, és az ame-
rikai gondolkodó nem gyôz
emlékeztetni arra, hányszor
múlt a vakvéletlenen, hogy
a két nagyhatalom valame-
lyike nem pusztította még
el a világot egy atomfegy-
verrel. A kötet amerikai ki-
adása egyébként még az
orosz-ukrán háború kitöré-
se elôtt született – az aktu-
ális események felôl olvas-

va Chomsky némely diagnózisa profetikus hatású. Elôadá-
sai fôbb témakörei mellett olyan, világszerte megfigyelhetô sú-
lyos gondokról is szót ejt, mint az ipari munkások érdekérvé-
nyesítésének teljes erodálódása, a civil aktivitás hanyatlása, a
demokrácia kiüresedése és nem utolsósorban a koronavírus po-
pulista tendenciákat erôsítô hatásai.

Laik Eszter
Noam Chomsky:

ÖSSZEFOGUNK VAGY KIHALUNK

Kisantal Tamás fordítása

Kossuth Kiadó, 160 oldal, 3990 Ft
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Megszólalnak a nevek
A gazdag és színvonalas magyar névtani szakirodalom különö-
sen becses ismeretterjesztô darabja Kallós Ede (1882–1950)
munkája a keresztnevek eredetérôl, mûvelôdéstörténetérôl.
Kallós klasszika-filológus volt, 1911-tôl Budapesten volt gim-
náziumi tanár, s nem mellesleg több nagyszerû könyvet is írt.
Jelen mûve eredetileg a legendás Dr. Vajna és Bokor kiadónál
jelent meg 1943-ban, 2022-es reprintjére pedig a nyelvészeti
könyvekre szakosodott Tinta Könyvkiadó vállalkozott.

Kallós feldolgozta a korabeli magyar utónévkészlet legjelen-
tôsebb részét, s a keresztneveket ábécérendben tárgyalta, rá-
mutatva esetleges összefüggéseikre is. A névkészlet az ôsi
magyar neveken kívül bibliai, török, arab, iráni, görög, latin,
germán, szláv elemeket tartalmaz. A névanyag bemutatását
a szerzô nagy szakértelemmel, páratlan nyelvészeti és mûve-
lôdéstörténeti felkészültséggel végezte el.

Kiragadott példának megemlíthetô Kallós keresztneve, az
Ede, melyet a szerzô példás önfegyelemmel két oldalon magyarázott.
„A francia Édouard, az olasz Eduardo, az angol Edward, a német
Eduard ugyanegy ôsgermán névnek a hajtása”, eredeti jelentése
„birtokát megôrzô”, s a név elsôsorban Angliában honosodott meg.
Magyarországra a 13. században Eduard alakban jutott el, s a 19.
században, egykori kun vezérnevekre is utalva, Ede alakban terjedt
el. Ez utóbbi rövidített névváltozat Kallós személyes tapasztalata sze-
rint német nyelvterületen, szórványosan becézett, bizalmaskodó név-
alak. A szerzô szócikkében két Ede, pontosabban Edward védôszen-
tet is említett – mindketten angol királyok voltak, napjaik március 18.
(a Sándorral osztozva) és október 13. (a Kálmánnal osztozva).

Kallós a kor divatos névváltozata-
ira különös figyelmet fordított.
Ilyen volt a Magyarországon is el-
terjedt Teddy, amely az angol
nyelvben az Eddy-Teddy párban je-
lentkezett, miként a magyarban is
van az Andrásnak és az Endrének
becézett, az Andi-Bandi párból adó-
dó Bandi változata. Az Eddy és a
Teddy eredetileg az Edward (Ede),
Edgár és Edmund (Ödön) becézései.
Kallós könyvében rövid eligazítás,
önálló szócikk található olyan, évtize-
dekkel késôbb divathullámokat kép-
viselô, eredetüket tekintve „enyel-
gô”, „meghitt érintkezésben haszná-
latos” névformákról is, mint a Bence
és a Gergô. Az 1970-es évektôl kez-
dôdôen Magyarországon különösen

divatos és bizonyos értelemben újszerû keresztnév a Krisztián – ezt a
korabeli névhasználatot követve Kallós könyvében a régebbi Keresz-
tély névváltozat részletes, kétoldalas bemutatása helyettesíti.

A napjainkban születettek keresztnevének megválasztása továbbra is
a szülôk dolga, akarata. Többek véleményét ki szokták kérni, s a tájéko-
zódáshoz kitûnô, bevált útmutató Kallós Ede jelen mûve.

Galambos Kristóf
Kallós Ede:

NEVEK ÉS NAPOK

Dr. Vajna és Bokor 1943. Reprint: Tinta Könyvkiadó 2022.

387 oldal, 3990 Ft
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