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Nôirodalom és északi országok
KÖNYVHÉT, 2012. MÁSODIK SZÁM

Mielôtt az új számunk tartalmából szemezgetve aján-
lanám magunkat, beszámolok olvasóinknak az idei év
lapunkat érintô legfontosabb újdonságáról: miként az
árvízvédelemhez szükséges gátak állításához, a köny-
vesújság kiadásához is pénz kell – ez nem újdonság –,
az új elem az, hogy pénzügyi okok miatt – most csak
ennyi áll rendelkezésre – évente hat számunk jelenik
meg, a korábbi tizenkettô helyett. Egy kis Könyvhét-
történelem: 1997. szeptember 11-én jelent meg a
Könyvhét elôször, akkor még Könyv Kiadó Kereskedô
címmel, és ráadásul kéthetenként, egészen 2004 vé-
géig, 2005-tôl 2011 végéig tartóan havilap lett belôle,
és most már csupán évi hat lapszámot tervezünk.

Idén ez az elsô megjelenô számunk, két fontos témát járunk körül benne. Az egyik a
nôirodalom témája. A Könyvhét már több alkalommal közölt rövid tematikus összeállí-
tást a nôirodalomról, e számunkban Bódis Kriszta, Borgos Anna és Király Kinga Júlia be-
szél a nôirodalomról, valamennyien különlegesen közelítve tárgyukhoz. Bódis Kriszta a
nemi szerepek társadalmi meghatározottságát veszi
alapul a kategória leírásában, Borgos Anna pszicholó-
giai, életrajzi, társadalomtörténeti oldalról közelíti
meg ugyanazt, Király Kinga Júlia, miközben a szocio-
kulturális meghatározottságot fontosnak tartja, nem
azonosul a „nôíró”szereppel. A nôirodalomról alko-
tott véleményüket élôben is megismerhetik mind-
azok az olvasóink, akik meghívásunkat elfogadják és
eljönnek a Könyvhét LapNap rendezvényre április
18-án a Petôfi Irodalmi Múzeumba (a meghívót la-
punk 104. oldalán találják).

E számunk másik fontos témája a Millenárison áp-
rilis 19-én kezdôdô XIX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. A fesztivál nyitónapján
adják át hagyományosan a Budapest Nagydíjat a fesztivál író díszvendégének. Idén
Claudio Magris veheti át a díjat, róla, mûveirôl lapunk 63. oldalán olvashatnak. Per Olov
Enquist tavaly volt díjazott íróvendége a könyvfesztiválnak, munkatársunknak idén
stockholmi otthonában arról is beszélt, hogy olyan mû publikálására készül, amilyet tô-
le még nem olvashattunk. 

Az idei könyvfesztivál díszvendég országa idén sem egy ország – tavaly az Európai Unió volt
országok csoportjaként díszvendég –, most Északi Országok összefoglaló néven Európa észa-
ki fele díszvendégeskedik a Millenárison. Nagyon sok íróvendég érkezik Budapestre ezekbôl
az országokból, a vendégek közül Håkan Nesser, a Magyarországon is nagyon sikeres és nép-
szerû krimiszerzô, Janne Teller, a Semmi címû ifjúsági regényével feltûnést keltett dán szerzô
és a hazánkban az Áprilisi boszorkány címû regényével ismertté lett Majgull Axelsson nyilat-
kozott lapunknak. Az északi országokban is jelentôs gyermekirodalom kulturális szerepe,
Pompor Zoltán rövid körképében kísérletet tesz a skandináv gyermekirodalom differentia spe-
cificájának meghatározására. 

Beszélünk természeten magyar könyvekrôl ebben a számunkban is. A nemrégen elhunyt ne-
ves pszichológus, Popper Péter fia, Popper Gábor öninterjú formájában írta meg emlékeit
édesapjáról, és számolt be arról, hogy milyen volt a neves apa gyermekének lenni. A kötet-
rôl beszélgetett lapunk munkatársával. Sándor Klára egy vaskos kötetben a hunhagyományt
és a csodaszarvas motívumát dolgozta fel nyelvészeti és mûvelôdéstörténeti megközelítés-
ben, a komoly visszhangot kiváltó kötetrôl beszélt lapunknak. Jolsvai András legújabb köte-
térôl szólva – mondhatjuk akár azt is – olvasási útmutatót ad az érdeklôdô olvasónak a mû-
höz: tárcanovellák gyûjteménye, keretbe foglalva, amelyek részben életrajzi ihletésûek
ugyan, mégis „kéretik” nem „életrajzként” olvasni… 

Látogassák meg a Könyvfesztivált a Millenárison, jöjjenek el a Könyvhét LapNapra, és ol-
vassanak mindennap! Jó olvasást…

(A szerk.)
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használjuk. Ilyen értelemben van férfi- és nôirodalom.”
– Bódis Kriszta

„A nôi szerzô (bár kevés-
bé, mint száz éve) még
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tikákban esetükben szinte
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összefonódik.”
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„A világ legnagyobb
banalitása, hogy amiért
beleszületünk egy adott

testbe, eleve valamilyen
ideológia mentén szület-

nek velünk szemben
elvárások, miközben

legalább olyan bonyolult
és összetett a létezésünk,
mint a férfiaké.” – Király

Kinga Júlia
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– Létezik ön szerint „nôirodalom”?
– Szerencsére nem a véleményem a
döntô a nôirodalom létezését tekint-
ve. Tény ugyanis, hogy vannak erre
a létezésre ráutaló jelek. Elképzelhe-
tô tehát, hogy a közbeszéd szintjén
még föltehetô ilyen kérdés, de a tár-
sadalomtudományi és az irodalmi
diskurzusban már megkerülhetetlen
a fogalom. A nôirodalom kifejezést
többek között a nôírók társadalmi
értelemben vett kisebbségi helyzeté-
nek definiálásához használjuk. Ilyen
értelemben van például férfi- és nô-
irodalom. Patriarchális társadalom-
ban a nôírók vannak kisebbségben.
Az irodalom nem univerzális, hanem
többségi mindaddig, amíg a kisebb-
ségben levôk reprezentációs aránya
nem biztosított. Szeretem hangsú-
lyozni, hogy a nôirodalom küzdelme
a diszkriminációval szemben modellt
adhat a kisebbségben, periférián le-
vô társadalmi csoportok mûvészeti
életben megnyilvánuló pozitív diszk-
riminációs törekvéseinek. Egy de-
mokratikus társadalomban a mûvé-
szet hozzáférés kérdése is, az alko-
tástól a megjelenésen át a társasági
tagságokon keresztül a díjakig, és
mielôtt megkérdezné, nem a tehet-
ségrôl beszélek. Az esztétika kritéri-
umrendszere is hatalmi befolyások
eredménye, az is meg fog változni.
Ehhez a kisebbségi létbôl fakadó
hátrányokkal indulóknál az ôket
megilletô reprezentációs arányt a
többségnek kell biztosítania.
– Nem mesterséges ez a kategória,
és az az irány, amely elég jelentôs az
utóbbi idôben a magyar irodalom-
ban; miszerint közösen, közös anto-
lógiákban, közös fórumokon, rendez-
vényeken lépjenek fel a nôk?
– Minden kategória mesterséges
konstrukció, eredménye. Kategóriák
nélkül nem vagyunk képesek eliga-

címlap

„Demokratikus társadalomban a mûvé-
szet hozzáférés kérdése” – Bódis Kriszta
Bódis Kriszta irodalmi mûveiben és filmjeiben azokra a kérdésekre keresi a választ, hogyan élnek,
élhetnek emberek a periférián; eközben az ózdi Hétes telepi mûvészeti programjában kapaszkodót
kíván nyújtani az ott élôknek. Beszélgettünk nôirodalomról, nôi szerepekrôl, a nôk társadalomban
elfoglalt helyérôl.
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címlap

zodni a valóságban. A világban – úgy, ahogy azt mi létrehozzuk
– nincsenek kategóriák. Mi próbálunk skatulyázni, mert ezt a
gyönyörû sokféleséget másképpen nem vagyunk képesek kezel-
ni. Jó, ha rugalmasak és szabadok vagyunk, miközben skatulyáz-
gatunk, mert az bizonyára legalább közelít a tarka valósághoz.
Nem árt tehát az irodalmi és a világjelenségek megértéséhez
mindig újabb, korszerûbb kategóriákat keresni. Szerintem kor-
szerûek vagyunk ezekkel a törekvésekkel, én még keveslem is
ezeket, ennél sokkal hatékonyabbnak, progresszívebbnek kelle-
ne lennünk az érdekérvényesítésben.
– Mindez (és persze sok minden más) nem a nemek közötti ellen-
téteket erôsíti? Ha dichotómiában akarjuk láttatni a két nemet, az
nem osztja meg az embereket?
– A nemek dichotómiáját nem mi találtuk ki. Ezek társadalmi ka-
tegóriák, és én éppen az árnyalásukon dolgozom. Az embereket
az elôítéletesség és az abból fakadó felületesség osztja meg. Ha
gondolkodunk, nem nehéz belátni, hogy egy közösség vagyunk,
és az egyensúly mindannyiunk javára válik.
– Mi a különbség egy férfi és egy nô által írt mû között? Milyen
szempontból látja másként a világot egy nô, mint egy férfi?
– Másképp szocializálódtunk, máshova tesszük a hangsúlyokat,
másfélék a tapasztalataink, és ez gazdagítja az irodalmat. De
mindenféle kisebbségi, vagy láthatatlan kulturális tapasztalat
gazdagít; a különbözôségnek kell reprezentációs teret adni.
– Szeret nô lenni? Megváltoztatta-e a mûvészetét az anyaság?
– A személyiségem része a nemi identitásom is. Olyan nyitott em-
bernek szeretem magam, aki integrálja a saját és a világ sokféle-
ségét. A mûvészetem is ilyen integrált és folyton kérdezô, min-
den tapasztalat, az anyaságé is alakítja. Anyaként persze sokkal
kevesebb idôm jut írni. Most csak félig viccelek...
– Elônye vagy hátránya származik-e az embernek abból, hogy nô?
– A mi társadalmunkban, ahogyan azt már korábban kifejtettem,
mérhetô hátrány nônek lenni. Csak hogy a kaptafánál marad-
junk, a Szépírók Társaságának 22%-a nô, ez egyébként a nôirók
eleve alulreprezentáltságát mutatja, ráadásul adott évben példá-
ul a József Attila-díjra jelöltek száma 17 volt, és ebbôl egy nô ka-
pott jelölést. Félre ne értsenek, nem a díjakról van szó, hanem a
képviseletrôl. Amikor a nôk szavazati jogért harcoltak, azért tet-
ték, mert bele akartak szólni a döntésekbe, amelyek ôket is érin-
tik, és amelyekbôl másodrendû állampolgárként kihagyták ôket.
– Mûveiben általában a társadalom perifériáján élôket ábrázolja.
Mit gondol, a nôk csupán nemüknél fogva hátrányt szenvednek? És
a periférián való létet súlyosbítja-e, hogy valaki nô?
– A kérdéseiben benne vannak a válaszok is. Periférián lenni hát-
rány. Egyébként éppen a periférián élôk puszta ábrázolását halad-
ja meg – reményeim szerint – az, ahogy én alkotó emberként az
alkotás fogalmát kiszélesítem, aktivizálom, ha úgy tetszik. Alkotás-
központú módszernek nevezem azt, ahogyan Ózdon szegregált
közösségekben, marginális csoportokban a társadalmi integráció
érdekében az alkotáshoz való hozzáférést biztosítjuk. Az alkotás-

sal a középpontban és komplex
szociális munkával érdekképvi-
seletet, autonóm közösséget
fejlesztünk, életkörülményeket
javítunk, és hidakat építünk az
egymástól elszakadó társadal-
mi csoportok között.
– Min dolgozik most?
– Annyi mindent tervezek,
hogy ahhoz kilenc élet is ke-
vés volna.

J. K.
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A nôirodalommal foglalkozó Borgos Anna
pszichológus fô kutatási területe a 20. szá-
zad eleje; legutóbbi, Szilágyi Judittal
együtt jegyzett kötetében a Nyugat nô-
szerzôit elemezte. Mostani beszélgeté-
sünkben a gender témakör kapcsán igyek-
szünk közelebb jutni napjainkhoz. A „kály-
hától” indulva kezdtük:

– A legegyszerûbb meghatározás szerint
a nôirodalom a nônemû szerzôk által mû-
velt irodalom. Ezzel azonban még semmit
sem mondunk a létrehozott szövegrôl, te-
matikájáról, megközelítésérôl, az alkotás
folyamatáról, az elkészült mû fogadtatá-
sáról, az irodalmi kánonban betöltött sze-
repérôl, holott ez mind-mind kapcsolódik
a kérdéskörhöz. De függ az értelmezés
attól is, hogy a mûvész miként definiálja
önmagát, mert vannak, akik erôteljesen
elutasítják ezt a címkét. Ôk írók, és kész.
Úgy érzik: azzal, hogy ôket „lenôíróz-
zák”, némiképp kétséges vagy partikulá-
ris kategóriába skatulyázzák be munkáju-
kat. Azáltal, hogy pusztán a megnevezés-
tôl háttérbe szorítva érzik magukat, elfo-
gadottá teszik az irodalmi közvélemény-
ben kialakult évszázados sztereotípiákat:
a nôíró kicsit dilettáns, emellett periféri-
kus témákat emel be mûveibe.
– Miért nem használjuk soha a férfiirodalom
meghatározást?
– Az irodalom említésekor jellemzôen fér-
fi alkotóra gondolunk, ugyanúgy, ahogy
az embert is általában a férfi prototípussal
írjuk le. A nôi szerzô (bár kevésbé, mint
száz éve) még mindig megmagyarázandó
és különleges lény, a kritikákban esetük-
ben szinte kivétel nélkül megemlítik, hogy
nôíróról van szó, sôt ez a kitétel sokszor az
esztétikai értékeléssel is összefonódik. Fér-
fiaknál ezt egyáltalán nem gondolják meg-
említendônek. 
– Az irodalomban és a pszichológiában
egyaránt jártas szakemberként meg tudná-e
állapítani egy teljesen ismeretlen szövegrôl,
hogy azt nô vagy férfi írta?

– Azt hiszem, hogy nem, bár még soha
nem próbáltam. Van egy olyan irányzata a
feminista irodalomkritikának, amely magá-
ban a szövegben próbál kimutatni jellegze-
tességeket, de ennek képviselôi sem tagad-
ják, hogy a férfiak is képesek természet- és
testközeli írásmódra. Hozzám közelebb áll
a pszichológiai és egyben életrajzi, illetve
társadalomtörténeti megközelítésmód,
amely szerint a szövegelemzés szintjénél
érdekesebb, hogy miként alakul ki egy nô-
ben az írói identitás, hogyan jut közel az
irodalmi intézményekhez, mi módon kerül
be az irodalmi köztudatba; illetve hogy
mennyire fontos szempont a befogadók
számára a szerzô neme, miként viszonyul
magához az alkotáshoz a kritika. A 20. szá-
zad elejével foglalkozom a legtöbbet, és az
a nôi szerepek szempontjából igen érde-
kes, változást mutató idôszak volt. A Nyu-
gat tíz legtöbbet publikált nôírójáról szóló
kötetünkben Szilágyi Judit szerzôtársam-
mal próbáltuk a vizsgált alkotók csoportjel-
lemzôit meghatározni. Mûfaji vagy stiláris
szinten nemigen találtunk ilyesmit; inkább
a tematikában lehetett a hasonlóságot
megragadni, amennyiben szinte mindegyi-
kük gyakran és szívesen írt a nôiséggel kap-
csolatos témáról, asszonyi szerepekrôl, az
anyaságról, a nôi vágyakról.
– De hát ez a társadalmi elvárás is: a lá-
nyok babázzanak, a fiúk pedig játsszanak
katonásdit…
– A legérdekesebb kérdés talán az, hogy
miként és miért alakulnak ki az olyasfajta
nemi különbségek, vagy az azokat erôsítô
elterjedt közhelyek, hogy a fiúk jobbak a
matematikában, és a lányok passzívabbak,
ami, ha igaz is, nem feltétlenül biológiai
okok miatt van így. Ráadásul maga a tudo-
mány is erôsíti ezeket a vélekedéseket.
– A pszichológia például miként erôsíti meg
a nôi és férfi lelki alkat közti különbségekbe
vetett hitet?
– Rögtön a kérdésfeltevéseivel. A klasszi-
kus személyiségelméletekrôl például ki-
mutatták, hogy nagyrész férfiakon tör-
tént vizsgálatokon alapulnak, így a férfi-
akra jellemzô viselkedésmódot tartják ál-
talánosnak. A személyiségpszichológia
ma is használt femininitás-maszkulinitás
dimenziója azt az egyéniséget minôsíti
egészségesnek, amelyik messzemenôen
azonosulni tud a nemének megfelelô sze-
reppel, holott ez valójában a normákhoz

való alkalmazkodást méri. Más kutatások
épp azt bizonyították, hogy a férfiasnak
és nôiesnek tartott vonásokat vegyíteni
képes egyének legalább olyan ép lelküle-
tûek, sôt akár jobban is alkalmazkodnak
bizonyos helyzetekben. 
– A nôirodalom fogalma elválaszthatatlan a
feminizmustól, amelynek mostanában leg-
alább a harmadik szakaszában járunk. Végül
is mire jutott a nôi nem e mozgalom által?
– Azt szoktam kérdezni, ha valaki nagyon
idegenkedik a feminizmustól, hogy ma-
napság vajon tudna-e tanulni, dolgozni,
szavazni a nô, ha nem lettek volna azok a
csúnya, „véresszájú”, egyenjogúságukért
harcoló lányok, asszonyok. Nálunk fôleg
az elsô hullám volt erôs és hatásos, az eu-
rópai nômozgalmakhoz mérten is napra-
kész a múlt századelôn. Ahhoz képest má-
ra egy kicsit lemaradtunk.
– Annak ellenére, hogy több nôírónk van,
mint bármikor korábban?
– Tényleg kedvezô változás mutatkozott
az elmúlt tíz-tizenöt évben, de nyugaton
ennek, és az errôl való gondolkodásnak
régebbi a hagyománya. Nálunk nagyon
töredezett a nôírói tradíció, esetlegesek az
egymásra hatások, a nôk is többnyire nagy
férfiírók hatása alatt állnak, és könnyen
kihullanak az irodalmi kánonból. Viszont
érdekes új szempontokat hoznak be
újabban, amikor függôségrôl, erôszak-
ról, szexualitásról, abortuszról, szülésrôl,
anyaságról, apa-lánya kapcsolatokról
beszélnek. Ezen a téren a nôiségükbôl
adódó sajátos tapasztalatokat szolgál-
nak, ha mindenképp a „sajátosan nôit”
akarjuk keresni bennük. De az íráshoz
szükséges általánosabb körülmény a fel-
szabadult alkotói identitás megerôsítése
a nôk számára, és ez túlmutat az iro-
dalom szféráján. 

Mátraházi Zsuzsa

nôirodalom

A kánon új szólama
Beszélgetés Borgos Annával
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nôirodalom

A marosvásárhelyi születésû írónô fiatal kora el-
lenére már hosszú utat járt be a mûvészi alkotás
világában. Dolgozott dramaturgként, írt drámá-
kat, mesejátékokat és vizsgadarabokat, utazott a
nagyvilágban, aztán mégis hazatért, hogy kor-
társaihoz hasonlóan élje a kispénzû értelmiségi-
ek bizonytalan egzisztenciájú életét. Elkezdett
prózát írni, második prózakötete, A test hangjai,
mely egyik olvasatban az ételekrôl és ízekrôl, egy
másikban a testrôl, a vágyról, a szerelemrôl szól
különbözô korú és nemû emberbôrbe bújva,
megosztott elôjelû kritikákat kapott. 

– Úgy tudom, eredeti foglalkozásod dramaturg, és
ebben a minôségben dolgoztál hosszú ideig.
– Marosvásárhelyen végeztem dramaturgiát, és
nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy ez tökéle-
tesen lefedi az életem. Egyfelvonásosokat és drá-
mákat írtam, a Stúdió Színpadon sok végzôs di-
áknak dramatizáltam az egyéni mûsorát, öt évig
tanítottam az egyetemen, közben elkezdtem
doktorálni az ELTE-n. És akkor egyszer csak tör-
tént valami, valahogy anakronisztikusnak érez-
tem a színházat, meg azt, hogy huszonpár éve-
sen tanárkodom egy egyetemen. Elkezdett hívni
az élet… és kimenten Egyiptomba idegenveze-
tônek. Fél évet töltöttem ott, amikor elkaptam
egy ronda májgyulladást, és vissza kellett térnem
Európába. Hosszas kényszerpihenô következett,
és ez a kényszerpihenô ihletôleg hatott az írásra.
Valamiféle deus ex machinát láttam benne. 
– A színházzal teljesen felhagytál?
– Jelen pillanatban nem találom a színházhoz a
kulcsot, sem azt a nyelvezetet, amivel én ebben
részt vehetnék benne. Nem hiszek a színházi idô-
beosztásban sem, a kôszínházi élet nem nekem
való. Nem tartom kizártnak, hogy egyszer, ké-
sôbb még lesz belôle valami. Néhány mesejáté-
kot írtam az utóbbi idôben, közülük szinte min-
denik színpadra is került.
– Elsô köteted P. Lujza: Útvesztô alig eltévedt kis-
lányoknak címmel jelent meg. Milyen fogadtatás-
ban részesült?
– Ez indított el a pályán. Beválogattak a legjobb
elsôkötetesek közé, bár a Bródy-díjat nem én
kaptam meg, könyvbemutatóim voltak, felolva-

sások mindenfelé. Leginkább mégis attól voltam
boldog, hogy végigcsináltam valamit, és nagyjá-
ból úgy, ahogy elterveztem. Pályatársak, mento-
rok biztattak, hogy folytassam. Láng Zsolt, Vida
Gábor és Márton László nagy hatással voltak
rám. Kisebb-nagyobb kihagyásokkal írtam is, de
fôként mûfordítottam. Prózát akkor tudok írni,
ha van egy tömb az életemben, ami ezt kéri, és
van egy másik tömb, ami kiköveteli a rákészülést. 
– A kortárs irodalomban van egy mozgalmár nôi
csoport. Mit gondolsz a nôi írói létrôl?
– Tôlem távol áll a nôi szerzôség, bár sokan meg-
próbáltak errefelé terelgetni. Azt gondolom, a vi-
lág legnagyobb banalitása, hogy amiért beleszüle-
tünk egy adott testbe, eleve valamilyen ideológia
mentén születnek velünk szemben elvárások, mi-
közben legalább olyan bonyolult és összetett a lé-
tezésünk, mint a férfiaké. Én nem szeretnék errôl
passiókat írni, nem vagyok híve a pokoljárásnak, a
kelet-európai szüfrazsett státus pedig végképp
nem vonz. Kint a nagyvilágban már régen másról
szól a feminizmus. Arról, például, hogy az életben
rengeteg az irónia.  A nôn belül is van egyfajta di-
alógus, vagy dialektika: logoszainkat az apáinktól
örököltük, és ezt nagyon nehéz összehangolni az-
zal a kifejezésmóddal, ami egy nôbôl elôtör. Ez az,
ami ironikussá teszi a látásmódot, a számomra ér-
vényes prózában ez érvényesül. 
– A második prózakötetben, A test hangjaiban
szintén változnak a szerepek és látásmódok, egy-
szer férfiként, másszor nôként szólalsz meg, egy-
szer fiatal, máskor öreg ember bôrébe bújsz. A
kötet szervezô elve ugyanakkor mégsem a test és
a szexualitás, hanem a novellák címeiben szerep-
lô étel-, ital- és fûszernevek, olyan benyomást
keltve, mintha egy receptkönyvet olvasnánk.
– A könyv írásakor az ételek érdekeltek, az
étek–vétek ellentétére akartam építeni a kötetet,
amit – külön hangsúlyozom – nem regényként
kellene olvasni. Körülbelül a könyv felének a
megírása után jöttem rá, hogy a történetek egy-
befüggenek. Innentôl kezdve tudatosan írtam
bele elôre-, illetve visszaható motívumokat. Nem
könnyû olvasmány, amint azt a szememre is

vetették, sok például a kiszólás a szövegbôl, amit
nem jeleztem külön tipográfiailag. És itt általá-
ban el is akad az értelmezés. Én nagyon  szere-
tem ezeket, olyanok, mint a „félre” a színház-
ban, ami kiváló eszköz az egységes szövegfo-
lyam megtörésére. Irónia. Minden recepció kér-
dése. A színházban ez nem gond, ahogyan a
filmben sem, és az én prózámra mindkét mûvé-
szeti ág erôteljesen hatott. Valahol azonban ez a
markírozatlan stilizáltság zavarja az embereket. 
– Tematikájában és írásmódjában mégis közel
éreztem ezt a kötetet a magyar gendertudatos iro-
dalomhoz, amit Forgách Zsuzsáék antológiái je-
leztek a nôi testiségrôl.
– Nem tudok ôszintén közösségben élni, amíg
önmagamat nem definiáltam. És ennél fogva ide-
ológiákkal sem tudok azonosulni. Nem is hiszek
bennük. A gendertudatot és -kutatást persze
fontosnak tartom, az egyik legfontosabb szocio-
kulturális folyamatnak, dialógusnak. A mozgal-
makból azonban, ahogyan az életünkbôl is álta-
lában, hiányolom a humort, a távolságtartást. 
– Mit írtál, dramatizáltál mostanában, mire ké-
szülsz?
– Színházi munkáim, mint mondtam, egyelôre
nincsenek; azaz csak tervek formájában. A Libra-
rius Körtárs Irodalmi Univerzumon (www.librari-
us.hu) van egy folytatásos regényszerû rovatom,
Jármok, asszonyok a címe, ami emigráns asszo-
nyokról szól, egy nyelvét, tehát identitását keresô
nô szemszögébôl. Emellett írom az új regénye-
met, de errôl még nem szeretnék beszélni. A leg-
nagyobb munka most mégis Giambattista Basile
Pentameronjának a fordítása ôsnápolyi nyelvbôl,
ami a Kalligramnál jelenik majd meg. Ez Európa
elsô mesegyûjteménye, felöleli a mediterrán régió
valamennyi motívumát, de bôven merít a távol- és
közel-keleti mesekultúrákból is. Teátrális barokk
nyelvezete mellett számos literátus újítást tartal-
maz, igazi stilisztikai csemegének számít. De en-
nél nagyobb kihívás, hogy az olasz nyelv melódiá-
ját, amiben az egy jelentéstartományba tartozó
szavak gyakorta összecsengenek, visszaadjam egy
olyan prozódiával, amely lüktetésében megidézi
az említett dallamosságot.

Szénási Zsófia

Nem vagyok szingli
Király Kinga Júlia a prózáról és a nôi irodalomról 
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– Tavaly a Könyvfesztivál al-
kalmából járt elôször a ma-
gyar fôvárosban?
– Nem elôször, de még sok-
szor visszatérnék! Négy fan-
tasztikus napot töltöttünk
Magyarországon tavaly, ám
sajnos városnézésre nemigen
futotta az idôbôl a sok cere-
mónia miatt. Viszont minden
lótás-futás ellenére nagyon
élveztem az ott töltött idôt,
Esterházy Péternek pedig kü-
lön köszönet jár, amiért segí-
tett népszerûsíteni a könyvei-
met a fesztiválon, fôképp a
két gyerekkönyvemet.  Az,
hogy idén eljutok-e újra a
fesztiválra, még kétséges, de
ha én nem is, rengeteg kitû-
nô svéd író jelen lesz, akiknek
a mûveit szeretettel ajánlom
a magyar olvasóknak. 
– Az idei fesztivál témája az
észak-európai irodalom lesz.
Valóban létezik olyan az iro-
dalomban, hogy skandináv
szellemiség?
– Sok száz évvel ezelôtt
ugyanazt a nyelvet beszélte
itt mindenki. A történelem és
a legendák pedig elég erôtel-
jesen összekapcsolták a skan-
dináv térséget. Könnyen
megértjük egymást. Még a
táj is majdnem ugyanaz. Úgy
élünk, mint egy-egy család és
a gyermekeik. De maga a
szellemiség és a témák magá-
tól értetôdôen nagyon hason-
lóak. Elvégre itt mindannyian
az izlandi mítoszokon nôt-
tünk fel. 
– Mit gondol az olyan kis nyel-
vek, mint a magyar és a svéd
létjogosultságáról az iroda-
lomban?
– Sohasem bántam, hogy
svéd vagyok, és hogy egy

ilyen kis nyelven kell alkot-
nom. Ez sokkal szerethetôbb
és izgalmasabb, mint bármely
világnyelv, a kulturális tárház-
ról nem is beszélve. Manap-
ság az is abszolút relatív,
hogy mi számít kulturális
centrumnak. Prága? Mün-
chen? Budapest? Vagy Ber-
lin? Az elmúlt idôkben kicsit
eltolódtak ezek a határok.
Éppen ezért tartom nagyon

fontosnak a kisebb országok
mûvészeit, akik kultúrákat hi-
vatottak közvetíteni, s ezért
tartom rendkívül jelentôs do-
lognak a megfelelô irodalmi
fordítást is.
– Dolgozik újabb könyvön
mostanában?
– Igen, egy regényen. Tavaly
május óta halogatom a befe-
jezését, és még most sem ér-
zem teljesen késznek a törté-

netet. Sohasem vagyok telje-
sen elégedett, mindig újra-
írom és átírom, és így to-
vább. Néha úgy ébredek fel
reggel, hogy amit elôzô nap
írtam, az abszolút tökéletes,
majd estére rájövök, még-
iscsak ki kéne javítanom ezt
vagy azt a részt. Ez így megy
minden nap, most már las-
sacskán egy éve. 
– Elárul valamennyit a törté-
netbôl?
– Talán babonából sosem
mondom el elôre a történe-
tet. Csak annyit róla: elkép-
zelhetô, hogy ez most egy
szerelmes regény lesz. Sosem
írtam még romantikus törté-
netet, kicsit izgulok is miatta.
A feleségem mindenesetre ki-
kötötte, hogy naponta fél ol-
dalnál nem írhatok többet,
szerinte így vagyok a leghaté-
konyabb. De néha észre sem
veszem, hogy túllépem ezt a
megengedett határt, úgy be-
lefeledkezem az alkotásba. 
– Mikorra tervezi befejezni ezt
a regényt?
– Sokan szokták ezt kérdez-
ni. Ilyenkor mindig csak azt
válaszolom, hogy posztumusz
jelenik majd meg, négy évvel
a halálom után. Erre mindig
megrökönyödés a reakció,
hogy ugye most csak vicce-
lek? Erre én: igen, csak vicce-
lek. És ha a publikálás idô-
pontjában nem is, de leg-
alább egy dologban biztos
vagyok: sietnem nem kell se-
hova. Addig érzem jól ma-
gam, amíg írhatok. Mindig
azon töröm a fejem, mi lesz
utána, ha ezt a könyvet is
befejeztem? Talán ezért ha-
logatom annyira az utolsó si-
mításokat.

interjú

Talán elsô romantikus regényemen
dolgozom
A tavalyi Könyvfesztivál díszvendége még nem tudja, lesz-e ideje idén is ellátogatni Budapestre,
ám virágnyelven elárulta, hogy következô regényében meglepô témaváltásra számíthat az olvasó.
Stockholmi otthonában beszélgettem Per Olov Enquisttel.
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interjú

– Érdekes módját választotta
az önéletrajzírásnak: kívülrôl
szemléli saját magát. Hogyan
jött ez a különös ötlet?
– Elôször egyes szám elsô
személyben kezdtem írni, de
hamar rájöttem, hogy ez így
nem az igazi. Úgy éreztem,
ezen a módon hajlamos va-
gyok elrejteni dolgokat, vagy
túl nagy ívben megkerülni bi-
zonyos emlékeket. Ekkor ta-
láltam ki azt a regényszerep-
lôt, aki által kívülállóként me-
sélhetem el az életemet. Így
sokkal ôszintébb tudok lenni,
bár tulajdonképpen ez a figu-
ra teljes mértékben én va-
gyok, hiszen ugyanaz a ne-
vünk, ugyanazokat a könyve-
ket írtuk, ugyanazt az életet
éltük, csak általa könnyebb
kimondani bizonyos dolgo-
kat. Fôleg annál a résznél volt
különösen hasznos ez a meg-
közelítésmód, amikor az alko-
hol-problémámról beszéltem. 
– Magasugrónak készült, még-
is az írói pályát választotta.
Nehéz volt a döntés?
– Titokban már jóval azelôtt
írtam, mintsem megjelent vol-
na az elsô regényem. Verse-
ket vetettem papírra, amiket
végül sosem adtak ki. Aztán a
sokadik próbálkozásra sikerült
egy olyan történetet írnom,
amelyik tetszett a kiadónak.

Sokat dolgoztam rajta, és
közben sportoltam teljes erô-
bedobással. A legjobb akar-
tam lenni. Rengetegszer pró-
báltam, de nem ugrottam
meg a rekordot, és kezdtem
kiöregedni. Ekkor végre publi-
kálták az elsô regényemet. és
ez megváltoztatott mindent.
Sportolótársaimnak azonban
sohasem említettem, hogy
írok. Féltem, hogy mit szólná-
nak hozzá, furcsán néztek
volna rám, ugyanolyan fur-
csán, mint a nagy, kulturált
társaságokban néztek az
észak-svédországi magasugró
srácra, aki mostanában írni
kezdett. A média viszont fel-
kapott, elkezdtem hát olyan
dolgokról írni, amiket jól is-
mertem: olimpiákról, sport-
eseményekrôl, magáról a
sport világáról, amelynek ré-
szese lehettem egy ideig. 
– Tervezi valaha is kiadni a
még sosem publikált verseit
és regényeit?
– Semmiképpen sem. Mai
távlatból visszanézve túl
giccsesek. Jól szerkesztett írá-
sok, ám érdektelenek. Most
jó helyen, a fiókom legmé-
lyén lapulnak, és nagyon re-
mélem, hogy soha senkinek
nem jut eszébe ezeket elol-
vasni vagy kiadni.

Kurcz Orsi
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Ha néhány jellemzôvel kellene a skandináv
gyermekkönyvek újszerûségét érzékeltetni,
akkor azt legjobban az abszurd humor, a
groteszk illusztrációk, a szabadságszeretô
karakterek, a tabudöntögetés és a felnôttek
világával való szembehelyezkedés fogalmai-
val tehetnénk meg. Fontos sajátos-
sága a skandináv gyermekirodal-
maknak a folytonos megújulás; a
gyermekrôl kialakult képpel együtt
folyamatosan módosul a gyermekek
olvasmányainak gyermekképe is.
Andersen népmesei eredetû szenti-
mentális-romantikus történetei óta
sokat változott az északi népek gyer-
mekirodalma. Selma Lagerlöf neoro-
mantikus Nils Holgerssonja csupán
távoli rokona Sven Nordquist poszt-
modern Pettsonjának. 

Maria Larsson magyar származású,
Svédországban élô könyvtáros sze-
rint „a svéd gyerekkönyv a gyerek
szemszögébôl láttatja az eseménye-
ket. A gyerekek mesélik el, hogyan
éreznek, gondolkodnak, már a legki-
sebbekhez szóló könyvekben is.” Az elsô
olyan skandináv könyv, ami termékenyítô
hatással volt a magyar gyermekirodalomra,
egy Tótfalusi István fordításában megjelent
kamaszversgyûjtemény volt. Az Ami a szíve-
det nyomja versei pontosan emiatt a gyer-
mekközpontúság miatt találtak utat a ka-
maszok gondolkodásához. A fiatalok azt
érezhették, hogy valaki helyettük mondja ki
titkos gondolataikat. 

A skandináv gyermekkönyvszerzôk hihe-
tetlenül pontosan találják el a gyermekka-
rakter életkori sajátosságait, azt,  ahogyan
beszél, miként gondolkodik a világról. Nem
felülrôl okítja a gyereket, nem megtanítani
akar neki valamit az író, hanem leguggol
hozzá, hogy az ô perspektívájából szemlélje
a világot, neki, róla mesél, játszik vele. Akár
a jól ismert finn Tatu és Patu sorozatot néz-
zük, akár a norvég Stian Hole Garmann
nyara címû könyvébe lapozunk bele, ta-
pasztalni fogjuk a gyermek gondolkodásá-
nak mély ismeretét és tiszteletét. A tökéle-
tes befogadói azonosuláshoz ezen kívül
nagyban hozzájárul az illusztráció abszurdi-
tása: a fentebb említett két könyvben szu-
perközeli képeket láthatunk nagyfejû gyere-
kekrôl – ami a komoly felnôtt számára ijesz-
tô, a gyermeknek vicces lehet. A történetek
humora alkalmazkodik a gyermek életkori

sajátosságaihoz, a mesélô a mesehallgató-
val együtt, és nem rajta nevet. Leginkább
szürrealista képeinek gazdagsága miatt
hagynak nyomot emlékezetünkben a svéd
Sven Nordquist Pettson és Findus, illetve Mú
mama történetei. A szerzô-illusztrátor ké-

peskönyvei a gyer-
mek különleges
fantáziáját és a
gondolkodás sza-
badságát helyezik
középpontba.

Közös Pettson-
ban, Mú mamá-
ban, Tatu és Patu-
ban, hogy mind-
annyian különcök,
egyéniségek. Mint-
ha az északi mese-
írók direkt az átlagostól eltérô, különleges
karaktereket keresnének. Az egyediség vá-
gya még erôsebben érzôdik az ifjúsági regé-
nyekben, ahol a középpontban a kamaszok
autonómiatörekvései állnak. Gyakori témája
ezeknek a regényeknek az egyén és a kö-
zösség konfliktusa, a közeg, ami visszahúz,
ami értelmetlen szabványpolgárrá akar ten-
ni, ami ellen muszáj lázadni. A dán Janne
Teller Semmijének tizenévesei vagy a finn
Seita Parkkola Viharjának hôse egyaránt a
felnôttek képmutató világa ellenében fogal-
mazza meg céljait, lázadnak és gyôznek.

A különc hôsök célja nem az, hogy elfo-
gadja ôket a közeg, sokkal fontosabb, hogy
megvalósítsák álmaikat, végeredményben
szabadok lehessenek. Ám ezek az álmok

nem világmegváltó célok, nem a rendszert
akarják átalakítani, csupán a maguk sorsán
akarnak jobbítani. Siri Kolu Mi, banditáék
címû regényében Vilját autós rablók ejtik
fogságba; ennél jobb dolog nem is történ-
het vele – végre megszabadul unalmas csa-

ládjától, és belevet-
heti magát a kalan-
dokba. A Bandita
család életén keresz-
tül a világ egy telje-
sen új, izgalmas di-
menziója nyílik meg
számára. 

Nem lehet véletlen,
hogy ennyi rabló,
bandita, csavargó
szerepel a svéd gye-
rekkönyvekben. A
különc a társadalom
törvényein kívül, vagy
éppen azok felett áll;
magánvilágában sa-
ját törvényei szerint
él, mintát adva ezzel

az olvasónak is a rendszerkriti-
kára: nem szabad mindent
gondolkodás nélkül elfogad-
ni, érdemes kritikusan közelí-
teni a világhoz, így biztosab-
ban megtaláljuk célunkat, a
ránk szabott feladatot benne.

Thorbjörn Egner klasszikus
meséje, A három rabló (újabb
rablós könyv!) a norvég nem-
zeti örökség része. És nem
csak ez mutatja, hogy a skan-
dináv országokban a gyermek-

irodalmat jelentôségéhez mért hangsúllyal
kezelik. Mindegyik északi országban mûkö-
dik gyermekirodalmi intézet, fontos kritikai,
irodalomszervezô szerepet töltve be. Jól tud-
ják, az értékes dolgokat fontos megbecsülni.
Az 1997-ben alapított a Finlandia Junior-díj
közel 30 ezer euróval jutalmazza az adott év
legkiemelkedôbb gyermekkönyveit. Az An-
dersen- és az Astrid Lindgren-díj a gyermek-
irodalom két legfontosabb elismerése,
mindkettô skandináv meseíró nevét viseli.
Klasszikus és modern kapcsolódik össze ez-
zel a szimbolikus gesztussal, egyben lehetô-
ség teremtôdik arra, hogy a múlt értékeihez
méltó mûvek szülessenek a jelen generáció-
ja számára is.

Pompor Zoltán

Északi Országok

Ahogyan a gyermek látja a világot
Gyerekkönyvek az északi országokból

62 www.könyvhét.hu



Könyvfesztivál

Bár az idei, XIX. Nemzetközi Könyvfeszti-
vál fókuszában az észak-európai országok
állnak majd, Claudio Magris személyében
egy kis déli melegség is érkezik hozzánk,
ha nem is Dél-Olaszországból – az északi
és a déli vidék az olaszok szerint két külön
ország.  Számunkra több szempontból is
jelentôs Magris eddigi életmûve. Az író
már kétszer is volt a budapesti Könyvfesz-
tivál díszvendége, nem véletlenül: érdek-
lôdése és mûvei középpontjában ott va-
gyunk mint Közép-Európa földrajzi szíve. 

Ennek – majd látni fogjuk – nem mond
ellent az sem, ahogyan egy korábbi inter-
jújában nyilatkozik éltetô elemérôl: „A víz
elválaszthatatlan az én kultúrámtól. A
tenger megszámlálhatatlanul sok, alapve-
tô jelképben gazdag. (…) Nem véletlen,
hogy egész érzelmi életem elválaszthatat-
lan a tengertôl, és hogy életem legkemé-
nyebb pillanataiban mindig a tenger vizé-
ben leltem menedékre.” Korábbi, magya-
rul is megjelent mûvei, az Egy másik ten-
ger (1993), a Kisvilágok (2002) és a Vak-
tában (2007) is e szimbólum jegyében fo-
gantak, de legfôképp a nemrég újra meg-
jelentetett Duna (1992, 2011), amelyben
megtalálja az összekötô szálat az általa
szenvedélyes kíváncsisággal kutatott kul-
túrák között.

A trieszti születésû író szülôvárosa meg-
határozó mértékben járult hozzá Európa-
képe alakulásához: ha az olaszok megkü-
lönböztetik a maguk Északját és Déljét, ak-
kor Magris nyomán nyugodtan állíthatjuk,
hogy Trieszt vonalától keletre egy másik
Európa kezdôdik. A „tengercsücsökben”
fekvô, kelta alapítású kikötôváros Olaszor-
szág, Szlovénia és Horvátország határán
egykor a Habsburg Birodalom része volt,
aztán 1918-ban Olaszországhoz került,
majd a második világháború végén Jugo-
szlávia követelte magának, de hamarosan
visszakerült Olaszországhoz. Trieszt a kul-
turális és az etnikai sokszínûség városa,
amelyen hol a Bizánci Birodalom, hol a Ve-
lencei Köztársaság, hol a spanyolok, az
osztrákok katonái vonultak át. És itt tele-
pedett le 1905-ben James Joyce, akinek
ma szobra áll az egyik utcácskában, mint-
ha csak az egyik járókelô lenne. És itt, a tri-
eszti egyetemen tanít Claudio Magris, va-
lamint publikálja cikkeit a csodálatosan
dallamos Corriere della Sera (Esti Kurír) cí-
mû napilapban. Magris író, publicista és

„hivatásos” utazó – többnyire úti élmé-
nyeibôl építkeznek könyvei, melyek mind-
egyikével számos díjat aratott. A mûfajok
tekintetében is határmenti alkotó: regé-
nyek, esszék, színdarabok kerülnek ki ke-
zébôl, és mindennek elegyeképpen az a
sajátos magrisi „úti elmélkedés”, amely-
ben állomásai mentén spontán vezeti gon-
dolatfolyamát és annak lenyûgözôen bôsé-
ges kulturális hordalékát. Folyam. Kulcsszó
Magris életmûvében, s fômûvébe, a Duná-
ba pillantva megérthetjük, miért. A regé-
nyért íróját Nobel-díjra jelölték (és válto-
zatlanul a várományosok közt tartják szá-
mon), jó okkal: a Dunához mérhetô átfogó
mûvelôdéstörténeti, történelmi, mûvészeti
bédekker nincsen az irodalomban. Talán
Ulysses szelleme mozgatta a James Joyce-
szobor mellett gyakorta elsétáló trieszti
írót, amikor arra vállalkozott, hogy a Feke-
te-erdôbôl eredô és a Fekete-tengerbe
ömlô folyó útján végighaladva megalkossa
a Duna-menti népek kultúráját áttekintô
páratlan kalauzt. 

A Duna szimbólum Magris regényében –
ahogy a vér a szöveteket, úgy köti össze e
folyó a népek élô szövedékét. Bevezetôjé-
ben az író elbeszéli a mû születésének kö-
rülményeit: feleségével Szlovákia felé
utazva fedezték fel a Duna Múzeumot, s
ez a kissé abszurdan csengô elnevezés ül-
tette el a gondolat magvát benne, hogy
regénye lapjain keltse életre a maga Du-
na-múzeumát. 

E könyvet nem kell „folyamatában” ol-
vasnunk: mint képzeletbeli utazók bármi-
kor, bárhol bekapcsolódhatunk a törté-
nelmi csatangolásba, de Magris olyan él-
vezetesen, sodróan mesél, hogy monda-
tai mentén szinte repülünk vele térben és
idôben. És közben csipkelôdik, ironizál;
szatirikus kiszólásait, élceit olykor csak
visszalapozva fedezzük fel, de megfûsze-
rezi velük mûve egészét. Például így: az
ulmi székesegyház építésze és tervezôje,
aki egyébként az Otrombaságok lajstro-

ma címû munka szerzôje is, kis híján rom-
ba döntötte a templomot, amikor az álta-
la felfedezett újításokat akarta minden-
áron alkalmazni a boltíveken; s nem lehet
a sors kezét látni abban, hogy a székes-
egyházat bemutató fômûvérôl a nyom-
dász lefelejtette nevét, majd a bécsi Al-
bertinában ôrzött példányra ceruzával ír-
ták rá. Vagy a történet Vetsera Mária bá-
rókisasszonyról, aki ki nem állhatta Wag-
ner zenéjét, s erre hivatkozva az operalá-
togatások helyett titokban találkozgatott
Rudolf fôherceggel. S tudjuk, hogy e
gyermekien romantikusan induló kaland
milyen tragédiával végzôdött… 

A Duna Pannónia címû ciklusában Ma-
gris bôségesen merít a magyar múlt és je-
len kincseibôl: a fôvárosban bejárja a Vá-
rat, elmegy Gül Baba türbéjéhez, a pesti
nevezetes épületekhez, aztán ott van
Szentendre, „a Duna Monmartre-ja”,
ahogyan ô nevezi, a váci fogadósok, a
mohácsi emlékhely, Pécs borai; és meg-
idézi Mátyás királyt, Adyt, Lukács Györ-
gyöt, József Attilát, de még Kádárt is…
Segítségül, ihletadóul olyan emberek és
mûveik szegôdnek Magris mellé, mint
Szabolcsi Miklós vagy Konrád György.

S lehetünk talán kicsit önámítóan büsz-
kék arra is, hogy Magris épp a Pannon-fe-
jezetben, Bajáról szólva fogalmazza meg a
mûve ars poeticájának tekinthetô gondo-
latot: „Lehet, hogy minden utazás az ere-
det felé irányul, önmagunk arcát keressük
általa. (…) Az utazó a valóság kényszere
elôl menekül, amely az ismétlôdések fog-
ságában tartja, s a szabadságot és a jövôt
kutatja. (…) A jó öreg, makacs, édes ön-
csalás, az illúzió, hogy hazatérhetünk,
hogy újra meríthetünk a forrásból…”

Laik Eszter

A trieszti Ulysses
Claudio Magris utazásai

könyvrôl

Claudio Magris

EGY MÁSIK TENGER

Európa Könyvkiadó
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Claudio Magris

DUNA

Európa Könyvkiadó
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Nagydíj

A XIX. Budapesti Nemzetközi

Könyvfesztivál nyitónapján, 

április 19-én Claudio Magris veheti

át a Budapest Nagydíjat.
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– Mi volt a könyv ihletô ötlete?
– Minden egy különös belsô
hanggal kezdôdött: a könyv el-
sô négy sora visszahangzott a
fejemben. A hanghoz egy 14
éves fiú képe kapcsolódott, így
született meg Pierre Anthon.
Ezt követôen már csak arra a
kérdésre kellett válaszolnom,
miként reagálnak minderre a
barátai. Azt találtam ki, mi len-
ne, ha be akarnák bizonyítani
Pierre-nek, hogy nincs igaza.
Minden egyéb a szöveg írása
közben alakult.

Amikor írok, mindig valame-
lyik szereplô helyébe képzelem
magam, megpróbálom meglát-
ni, hogy az adott karakter mit
tenne különbözô helyzetekben.
Bármennyire is szeretném szer-
zôként másfelé kanyarítani a
történetet, ha az általam kita-

lált szereplô jelleme nem enge-
di, nem tehetem meg. Magam
is meglepôdtem azon, hogy
milyen ôrületes dolgokat gyûj-
töttek össze a regény szereplôi,
ugyanígy a történet hátborzon-
gató fordulatai is váratlanul ér-
tek. De ha már belekezdtem,
nem volt visszaút… Pierre An-
thon és a többiek bôrébe bújva
hamarosan azt éreztem, hogy
segítségükkel én is elkezdtem
válaszokat adni arra a kérdés-
re, mi az élet értelme.
– 12 évvel ezelôtt írta a Sem-
mit. Azóta a fiatalok világa na-
gyon megváltozott. Ha ma írná
meg a történetet, másmilyen
stílusban tenné?
– Ezt nehéz lenne megmonda-
ni, igazán nem is tudom elkép-
zelni, hogy másként írnám ma,
mint amilyen végül lett. Úgy

érzem, sikerült megtalálnom a
megfelelô stílust. Még ha elsô
pillantásra valóságosnak tûnik
is, a könyv egész világa vala-
hogy meseszerû, népmesei. Le-
het, hogy ez elsô olvasásra
nem feltûnô, de sem a tiné-
dzserek, sem a felnôttek nem
beszélnek olyan nyelven, ame-
lyen a narrátor beszél. Magán
a történeten sem változtatnék.
A szereplôk alapvetô vonásai
és a felvetôdô létkérdések
annyira univerzálisak, hogy
ezeken az eltelt évek mit sem
változtatnak.
– A könyv szereplôinek kapcso-
lata a szüleikkel nem tûnik har-
monikusnak. Mintha a szülôk
nem foglalkoznánk a gyerekeik-
kel. Lehetséges, hogy korunk-
ban ennyire rosszul mûködik a
család rendszere?

– Igyekeztem a valóságos hely-
zetet bemutatni. A történet
nem egy nagyvárosban játszó-
dik, hanem vidéken, ahol a
gyerekek délutánjaikat szaba-
don tölthetik. A regényben a
gyerekek hazamennek ebédel-
ni, megcsinálják a leckéjüket; a
szülôknek fel sem tûnik, hogy
valami nincs rendben. Sok fel-
nôtt bizonygatja nekem, hogy
az ô gyerekeik biztosan nem
csinálhatnának olyan dolgokat,
amik a könyvben elôfordulnak,
hiszen rajtuk tartják a szemü-
ket. Aztán beszélgetek a gye-
rekekkel is, megkérdezem tô-
lük, hogy vajon elôfordulhat-
nának velük ilyen dolgok szü-
leik és tanáraik tudta nélkül?
Minden esetben határozott
igen a válaszuk.

A könyvben szereplô felnôt-
tek az üres külsôségek rabjai,
fel sem vetôdik bennük, hogy
alapvetô létkérdésekrôl gon-
dolkodjanak. Egyedül a konfor-
mitást tudják értékként átadni
a gyerekeiknek. Napjaink piac
vezérelte világában minden
csak a versenyrôl szól, nemcsak
az üzleti tranzakciók, hanem
az emberi kapcsolatok is. A
könyvbeli gyerekek ugyanakkor
tudják, hogy mindez nem elég,
nem ezek az igazán fontos ér-
tékek. Vállalják ezt annak elle-
nére, hogy így Pierre Anthon-
hoz hasonlóan maguk is a
megszokott kereteken kívül ke-
rülnek. Úgy döntenek, hogy
maguk járnak utána az élet ér-
telmének.

Korunk társadalma – ami va-
lójában az én generációmat, a
szülôk generációját jelenti – az
életet versennyé redukálta,
ahol le kell gyôznöd a másikat,
hogy te lehess az elsô. Ám

Északi Országok

A szilvafáról messzebb látni
Beszélgetés Janne Tellerrel  
Janne Teller Semmi címû könyve provokatív: kérdésekkel bombázza az olvasót, állásfoglalásra,
gondolkodásra készteti. Az élet értelmét keresô fiatalok és szüleik világa között azonban óriási a szakadék.
Generációs különbségekrôl, elfogadásról és befogadhatóságról beszélt az interjúban a regény dán szerzôje.
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mindez legalább annyira felüle-
tes, mint amennyire értelmet-
len. Ne csodálkozzunk hát
azon, ha a fiatalok maguk pró-
bálják megkeresni az élet igazi
értelmét…
– Mit válaszolt volna a 14 éves
Janne Teller a fán ücsörgô
Pierre Anthonnak?
– Valószínûleg én is felmász-
tam volna a szilvafára, leültem
volna az egyik ágra, és azt
mondtam volna Pierre-nek:
„Rendben. Igazad van. És ak-
kor most mihez kezdjünk
mindezzel?” És még az is le-
het, hogy rájöttünk volna arra,
amire én csak késôbb jöttem
rá: Pierre Anthonnak csak ak-
kor van igaza, ha az életet egy
magasabb perspektívából
szemléljük, ahonnan nagyobb
léptékben látunk mindent: a
Föld 4,6 milliárd éves, és az
ember jó, ha százévig él. Az
életen így tényleg nem érde-
mes sokat rágódni… Ha vi-
szont egy rövidebb periódust,
50–100 évet nézünk, akkor
máris értelmet nyer az életünk.
Szóval ma ezt mondanám Pier-
re-nek: „Igen, ha a nagy egé-
szet nézzük, igazad van. De
jobban tesszük, ha közelebbre
fókuszálunk, hiszen az élet egy
csodálatos ajándék, mindegy,
hogy tudjuk vagy nem, miért
kaptuk.”
– Meglepte a könyv sikere?
– Minden, ami a könyvvel tör-
tént, óriási meglepetés volt

számomra. Felnôtteknek szóló
könyveket írok, sosem gondol-
tam volna, hogy egyszer ifjúsá-
gi regény kerül ki a kezeim kö-
zül. Teljesen megdöbbentem
azon az ellenálláson, amit a
könyvvel szemben tapasztal-
tam: sokkoló volt számomra,
hogy néhány nyugat-európai
országban betiltották, nem a
nyelvezete, a szexuális utalások
vagy az erôszakos tartalom mi-
att: azok a kérdések nem tet-
szettek, amiket megfogalmaz.
Kérdések, amelyekrôl mind-
annyian tudjuk, hogy léteznek,
még akkor is, ha azokat nem
úgy tesszük fel, mint ahogy
Pierre Anthon tette. Most, 12
évvel a megjelenés után leg-
alább annyira meglepô szá-
momra, hogy a könyv ilyen
nagy karriert fut be, ilyen nép-
szerû. Szerencsére ez utóbbi
pozitív meglepetés.
– Használják a könyvet iskolák-
ban, készült hozzá módszertani
segédanyag?
– Annak ellenére, hogy Dániá-
ban és Norvégia nyugati részé-
ben korábban tiltott olvasmány
volt a könyv, mára szép lassan
a tanterv részévé vált, az egyik
leggyakrabban használt könyv
a dán középiskolákban. A töb-
bi skandináv országban és Né-
metországban, sôt Kolumbiá-
ban is a tananyagba került,
még egyetemeken is foglalkoz-
nak vele. Dán és német nyel-
ven pedagógiai segédanyag is
hozzáférhetô. Dániában ráadá-
sul olyan segédlet is készült,
ami ahhoz ad ötleteket, ho-
gyan lehet a fiatalok hittanok-
tatásában használni a könyvet.
– Mi volt a kedvenc könyve fia-
tal korában?
– Nem egy, hanem rengeteg
volt. Imádtam a könyveket!
Camus Közönye volt a legna-
gyobb hatással volt rám ka-
maszéveimben.
– Mit gondol, mi az élet értel-
me?
– Úgy élni, hogy adottságain-
kat a legjobban kihasználjuk,
ami azt is jelenti, hogy minden-
ki lehetôségei szerint járuljon
hozzá, hogy egy jobb világban
élhessünk.

Pompor Zoltán

könyvrôl

Janne Teller

SEMMI

Scolar Kiadó

172 oldal, 2495 Ft
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– Újságírónak tanult, és sokáig dolgozott
újságoknak. Hogyan jött az ötlet, hogy az
írás más területén is alkosson?
– Nehéz út vezetett idáig, nem tagad-
hatom. Lélekben viszonylag hosszú ide-
ig inkább újságíró voltam, hiszen azt ta-
nultam. Ám a kettô nem áll olyan
messze egymástól; az íróvá alakulás
egyik legnehezebb része talán az volt,
amikor meghoztam a döntést: doku-
mentumregényként írom meg a Rosario
halott címû történetemet. Ez nagy kihí-
vás volt, és egyben döntô lépés is az író-
vá válás felé, hiszen mint dokumentaris-
ta mûhöz illik, újságíróként gyûjtöget-
tem össze a történethez szükséges in-
formációkat, majd mindezt regény for-
mában kellett hogy tálaljam. Ám sajnos
alapjában véve a regényforma ellenére
a könyv a szomorú valóságról szól. A
Rosario halott egy tizenegy éves Fülöp-
szigeteki kislány története, aki a gyer-
mekprostitúció áldozatává vált.
– Súlyos emberi témákat érintenek köny-
vei. Újságíróként vagy érzô emberként ra-
gadják meg ezek a sorsok?
– Nehéz kérdés ez, nehéz téma. Azt hi-
szem, az ember sosem képes teljesen el-
vonatkoztatni attól, hogy ô valójában
egy érzô emberi lény, még akkor is, ha
újságíróként objektív szemszögbôl is
igyekszik szemlélni az eseményeket. Az
is, hogy felelôsnek érzem magam vala-
miképpen a gyerekek sorsáért, ebbôl fa-
kad. A kettô igazából elválaszthatatlan,
és talán ez teszi olyan érdekessé, hogy
írhatok róla.
– Gondolja, hogy az irodalom, a témával
foglalkozó könyvek segíthetnek valami-
képpen a gyerekek sorsán?
– Minden bizonnyal. Az irodalom az
egyetlen út, hogy valamiképpen az em-
berek fejéhez férkôzzünk, és talán has-
sunk a gondolataikra, véleményükre,
cselekedeteikre. Talán emiatt is lett
Charles Dickens és Emile Zola olyan fon-
tos és elismert alkotó a 19. században.
Regényeikkel az elhagyatott sorsú embe-
rekbôl hús-vér létezôt varázsolva hirtelen

megnehezítették azoknak az emberek-
nek a dolgát, akik ezeket a problémákat
addig takargatták, szônyeg alá söpörték,
vagy a sikátorokba bújtatták. Ezek az
írók kimondtak dolgokat, amikkel a fel-
sôbb rétegek nem szívesen foglalkoztak,
és ezzel felébresztették a közvélemény
érdeklôdését és kíváncsiságát. Engem
nem a leleplezés foglalkoztat, sokkal in-
kább a tény, hogy bizonyos rejtegetett
dolgok mögött újabb titkok bújnak meg,
és ezek kíváncsivá tesznek.
– Leghíresebb regénye az Európa-szerte
díjazott és elismert Áprilisi boszorkány.
Mitôl ilyen sikeres a mû?
– Talán az erôs és tiszta érzelmek tesz-
nek igazán vonzóvá egy könyvet. Az,
hogy számomra az Áprilisi boszorkány
egy ilyenfajta nagyon erôs érzelmi kötô-
dést jelentett írás közben, és jelent máig
is, valószínûleg ez magyarázza a sikert,
hogy másoknak is bôven jut a beleszôtt
szenvedélybôl, érzelmekbôl.
– Gondolkozott-e valaha is gyerek-
könyv írásán? Elvégre bár más szem-
szögbôl, de könyveiben sokszor esik
szó gyerekekrôl, és ha jól tudom, ön-
nek is van két fia.

– Soha nem írnék gyerekkönyvet! Min-
dig is azt gondoltam, hogy talán nem is
lehet nehezebb annál, mint gyerekeknek
történetet írni, hiszen az egy teljesen
más világ, és valamilyen módon sokkal
bonyolultabb, mint a miénk, felnôtteké.
Lehet, hogy belebuknék.
– Az idei Budapesti Könyvfesztivál fô té-
mája az északi országok irodalma lesz.
Ön szerint valóban beszélhetünk skandi-
náv életérzésrôl az irodalomban?
– Rengeteget viccelôdünk saját magun-
kon, hogy a svédeknek mekkora érzéke
van a melankóliának nevezett érzés hasz-
nálatához. De hogy ôszinte legyek, és
nem utolsósorban önironikus, talán ép-
pen ez lesz az, ami tipikus svéd stílusként
felbukkanhat, már-már sztereotípiaként.
– Járt már valaha Budapesten?
– Az áprilisi Könyvfesztivál lesz az elsô
alkalom, és pont emiatt már nagyon iz-
gulok. Olvastam és szeretem Esterházy
Péter és Kertész Imre mûveit, remélem
lesz lehetôségem találkozni velük szemé-
lyesen is abban a pár napban.
– A Könyvfesztiválra készülve javasolna
néhány svéd írót a magyar közönségnek?
– Akár rengeteget is! Per Olov Enquist
és Kerstin Ekman manapság a legjelen-
tôsebb alkotók, de Stig Dagermant szin-
tén jó szívvel ajánlhatom mindenkinek,
bár ô már sajnos hat éve nincs köztünk.
A könyvei viszont ennek ellenére egyre
népszerûbbek és olvasottabbak. Ugyan-
csak itt említeném meg a csaknem száz
évvel ezelôtt élt Selma Lagerlöföt, aki
ennyi idô távlatából is képes kicsiket és
nagyokat elvarázsolni a könyveivel. Vé-
gül, de nem utolsósorban természete-
sen legkedveltebb, és talán világszerte
egyik legismertebb írónkat sem szabad
kihagynom a sorból, ajánlom nagyon
sok szeretettel minden gyereknek és fel-
nôttnek, annak, aki már ismeri, és an-
nak is, aki még nem, Astrid Lindgrent, a
lassan mítosszá és svéd nemzeti jelkép-
pé, valamint szuvenírré vált Harisnyás
Pippi szülôanyját. 

Kurcz Orsi

Északi Országok

Egy rejtély mögött mindig ott az
újabb titok
Az irodalom talán segíthet valamiképpen a világ hányattatott sorsú gyermekein – véli Majgull Axelsson
svéd írónô, a világsikerû Áprilisi boszorkány szerzôje. A lélekben még máig is oknyomozó újságíró
Axelsson a Trivium Kiadó szerzôjeként az idei Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál egyik vendége lesz.
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– Hogy jut az ember eszébe tanárként
könyvet írni?
– Már régen megfordult a fejemben,
hogy írjak, miközben tanítottam, akkor is
ott motoszkált a gondolat a fejemben.
Elsô könyvem 1988-ban látott napvilágot,
aztán a kilencvenes években a tanítás
mellett folyamatosan publikáltam. Mindig
is nagy könyvmoly voltam, rengeteget ol-
vastam életem során. Aztán kíváncsi let-
tem, milyen lehet megírni egy regényt.
Volt néhány történet a fejemben, így ne-
kikezdtem.  Hamar ráéreztem a dolog ízé-
re, hiszen az ember írás közben sokkal
szabadabb, mint olvasóként. Nagyon iz-
galmas dolog, hogy újabb és újabb vilá-
gokat, sorsokat teremthetek korlátok nél-
kül.  A saját regényemben minden rajtam
múlik, én választom meg az utakat.  Az-
tán azon kaptam magam, hogy egyszerû-
en nem tudom abbahagyni az írást. Hu-
szonöt könyvem jelent meg eddig. 
– Egy interjú során azt mondta, nem igazsá-
gos dolog, hogy míg az író évekig dolgozik
egy mûvön, az olvasó akár röpke órák alatt
kiolvassa azt. Megbékélt azóta e ténnyel?
– Igen, bár még mindig nem tartom igaz-
ságos dolognak ezt a felállást. Ám végül
is megnyugtató tényezô számomra, hogy
a regénybôl az olvasó azért mindig gyara-
podik, akár egy elcsípett gondolattal,
akár érzésekkel, akár pedig elraktározva a
mû világának egy-egy kisebb szeletét. Így
már nem érzem azt, hogy az olvasók túl
hamar átsiklanának a történeten. 
– Hány országban és hány nyelven jelentek
meg a könyvei?
– Ha jól tudom, körülbelül 25 nyelven, és
az Egyesült Államokat is beleértve közel
30 országban olvashatók az írásaim vi-
lágszerte, több mint tízmillió példány-
ban. Ez óriási szám, hatalmas dolog, és
nagyon jó érzés.  
– Áprilisban a XIX. Könyvfesztivál egyik ven-
dégeként érkezik Budapestre. Mennyire is-
meri Magyarországot, a magyar irodalmat?
– Eddig egyszer jártam Budapesten, há-
rom évvel ezelôtt, de teljesen lenyûgö-
zött. Valami különös, varázslatos hangu-

lata van a magyar fôvárosnak, és a ma-
gyar irodalom is a szívemhez nôtt. Konrád
Györgyöt, Esterházy Pétert, Nádas Pétert
és Kertész Imrét jól ismerem, és nagyon
kedvelem ôket, sokat olvastam tôlük. 
– Leginkább bûnügyi regényeirôl vált is-
mertté. Mi a jó krimi kulcsa?
– Az emberek gyakran azt hiszik, hogy
egy sikeres könyv receptre készül. A kulcs
talán éppen az, hogy nincs semmiféle tit-
kos recept, csak kemény munka, és jó
fantázia szükségeltetik. Mindenkinek ma-
gának kell megtalálnia a saját útját, saját
stílusát, és persze a saját történeteit a
szereplôivel. Nagyon alaposan meg kell
gondolni minden szót, minden fordula-
tot, mielôtt leírná az ember. Én például
kizárólag lineárisan, azaz idôrendi sor-
rendben tudok a történeteimre gondolni,
így sohasem tudom a történet elején,
hogy miképpen fog végzôdni, és én ma-
gam is végigjárom az utat a szereplôim-
mel; míg más írók akár a kilencedik feje-
zettel képesek kezdeni az írásukat. De ta-
lán a legfontosabb, hogy mindig olyan
történetet kell írni, amelyet maga az író is
szívesen olvasna. Én például minden

könyvemet élvezettel lapoznám akkor is,
ha más lenne a szerzô.  
– Hogyan döntött a krimi mûfaja mellett?
– Sokan csak a bûnügyi regényeimet is-
merik, ám a huszonöt megjelent köny-
vemben akadnak más stílusú elbeszélé-
sek is. Van, amelyikben fel sem merül a
krimi fogalma, vannak olyanok, melyek
valahogy mégis magukban foglalják a
krimi egyes elemeit annak ellenére, hogy
nem bûnügyi könyvnek készültek. A leg-
elsô krimimhez nem kellett nagy döntés.
A fejemben volt egy történet, amit mu-
száj volt leírnom, és az a történet kifeje-
zetten kriminek való volt. Tervezni azon-
ban nem terveztem soha, hogy csak ilyen
történetekkel foglalkozzam. Megmon-
dom ôszintén, manapság kicsit belefá-
radtam már a kriminológiai témák izgal-
mába, mostanában inkább regényeket
tervezek írni. Öregszem, kevesebb törté-
net motoszkál bennem, mint régebben.
Azonban a mostani ötletem alapja az,
hogy néhány éve Angliában élek. Ez a
hely is igazán megérne egy történetet,
csakúgy, mint Berlin, ami szintén igazán
megihletett, amikor ott éltem egy dara-
big. Vagy éppenséggel egy magyar város
is lehetne egy újabb történet helyszíne,
talán Budapest, vagy Debrecen, esetleg a
Balaton környéke, amirôl hallottam, hogy
igazán gyönyörû.
– Beleírja a történeteibe a saját életét?
– Nem tervezem, de néhány apró gondo-
lat persze akaratlanul tartalmazhat darab-
kákat a való életbôl, így a sajátomból is.
Például amikor a történetem szereplôi az
élet nagy kérdéseirôl, létrôl és Istenrôl
gondolkoznak, azokban a beszélgetések-
ben éppenséggel akár fellelhetô az én vé-
leményem is. 
– Pár éve nekivágott a világnak. Miért köl-
tözött el Svédországból?
– Ez immáron hat éve történt. Az oka egy-
szerûen az volt, hogy többet szerettem
volna látni és megélni a világból. Talán
plusz ihletet is ad. Hatvankét éves vagyok,
úgy gondoltam, itt az ideje elindulni. 

Kurcz Orsi

Budapest is megérne egy történetet
Håkan Nesser világhírû krimi történetei  – magyarul az Animus Kiadónál jelennek meg – talán sokaknak
ismerôsek, minden bizonnyal sokak kedvencei. Az idei, XIX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál egyik
skandináv vendége azonban most azt is elárulta, hogy szívesen felhagyna a bûnügyi regényekkel néhány
kellemesebb történet kedvéért. A fantáziálást már el is kezdte, s ahogy mondta, kedvenc európai városai
közül London, Berlin, sôt Budapest is kiválóan mutatna egy újabb Håkan Nesser-regény helyszíneként.
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A legkisebbeknek
Itt a tavasz, a húsvét, és e hó-
napban megrendezik a soron
következô tavaszi könyvfeszti-
vált. Összeállításunk ennek je-
gyében készült.

A legkisebbeknek elsôül
lapozót, leporellót ad a ke-
zébe a gondos szülô,
nagyszülô, rokon. A bôsé-
ges kínálatból most csak
háromra hívom fel a figyel-
met. Mentovics Éva rímes,
ritmikus, kedves verséhez,
mely olyan Nyuszikákról
szól, akik bejárják a környéket és számos jó
baráttal ismerkednek meg, Eszes Hajnal ké-
szítette az idilli, színes illusztrációt. Ugyanô
a grafikusa az Ess, esô, ess… c. leporelló-
nak, amely népi mondókákat tartalmaz (pl.
„Kerekecske, dombocska…”,
„Jár a baba, jár…”). Szintén
mondókákat találunk a Rad-
vány Zsuzsa megnyerô, színes
képeivel illusztrált Süss fel
nap… c. kiadványban („Fújj
szél, meleg szél…”, Hónap-
mondóka, stb.). 

Játékos, fejlesztô, alapozó
és iskolaelôkészítô füzeteket
kínál tudatos szülôknek a Tu-
datos Lépés Kft. Számold
meg az állatokat! biztat címé-
vel a 3 éves kortól ajánlott matematikai fel-
adatgyûjtemény. Segítségével gyakorolni le-
het a számolást, de lehet kiszínezni is az áb-
rákat, bekarikázni figurákat, stb. A tíz kicsi
óvodás – ahogy
ez a borítón ol-
vasható – „mate-
matikai elôkészítô
munkafüzet 5–7
éves gyermekek
számára”. A kö-
vetkezô két füzet
válogatást nyújt a
Tudatos Szülôk
Lapja címû maga-
zin Kölyökoldalai-
ból: a Foltika fel-
adatai 1. és 2. játékos és
egyben fejlesztô feladato-
kat tartalmaz óvodások-
nak. A hasznos, változatos
feladatsorok kiötlôje, a fel-
sorolt négy füzet szerzôje
Deákné B. Katalin.   

Nagyobbacskák
kedvencei

Richard Scarryhez fog-
ható szerzô kevés van
jelen mûveivel a ma-

gyar könyvpiacon, talán csak a svéd Sven
Nordquistet említhetném, aki
ugyancsak maga találja ki, írja
meg rövid történeteit, de nála
is az illusztráció, a kép a fon-

tosabb, mond-
hatni, az elsôdle-
ges. Az amerikai
Scarry élete so-
rán több mint
300 kötetet je-
lentetett meg,
amiket világszer-
te több mint 100
millióan vettek meg. Hirtelen
össze se tudom számolni,
hány könyve jelent meg már
magyarul. Mindenesetre leg-

utóbb örömmel vettem kézbe Tesz-Vesz
város illemkönyvét, amely-
nek fôszereplôi Cicó, és a
kishúga, Cicus, Egon, a

Mama, Szimat ôrmester,
de a többiek is fontos
szerepet játszanak az
egyes epizódokban.
Ezeknek a lényege az il-
ledelmes viselkedés,
ahogy a kötet címe is ki-
fejezi: Ahogy illik. Hogy

mi illik? Például:
segíteni egy-
másnak – ha
pedig bajt oko-
zunk, bocsánatot
kérünk. Továbbá
nem spórolunk a
„kérem” és a „kö-
szönöm” szóval…

Az Esti mesék
nem csak estére c.
kötet öt új, izgal-

mas történetet kínál.
Kedvcsinálóul csak néhány
fejezetcím: A kalózok ese-
te a rémséges szörnnyel, A
nagy fogás, Csôstül jön a
baj. Most látom csak, van
itt némi ellentmondás a
cím és a tartalom között.
Hát, vagy a belealvást vagy

a mesét választjuk… Scarry történetei –
mint a két fentebb ismertetett kötet bi-
zonyítja – kortalanok, mindegy, mikor ír-
ták, tegnap vagy negyven éve. Szórakoz-
tatnak, tanítanak. Meg ami még kell az
igényes olvasónak.

Nyugodtan a kedvencekhez sorolhatjuk
a Mi Micsoda Junior matricás rejtvényfü-

zeteit. A sorozat három újdonsága: Dino-
szauruszok, Az erdôben, Lovak. Ezeknek
a füzeteknek a segítségével a kisgyerek
többet tud meg az adott témáról, írhat,
rajzolhat vagy színezhet a lapokon, fejtö-

rôket kell megoldania,
és a középsô oldalpár
matricáit kell/lehet bera-
gasztania a megfelelô
helyre. Az utolsó oldal
tartalmazza a megoldá-
sokat, de csak ellenôr-
zésképpen lapozzon oda
az 5–6 éves, vagy a kö-
rüli olvasó, játékos!   

gyermek, ifjúsági

Jó idôben is érdemes olvasni
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Két remek verskötet
Nem csoda, hogy a mesélô jól is-
meri Pimpimpáré királylányt, hi-
szen, mint mondja, elég gyakran
beszélgetnek. Egy aranyhajú, ru-
binajkú és márványbôrû király-
lányról mindig van mit mesélni!
De hogy a legrosszabbal kezd-
jem: kiürült az ál-
lamkincstár, a sze-
mélyzet odahagyta
a csôdbe jutott kirá-
lyi pár palotáját,
egyedül Rózsi néni,
a kertész maradt.
Ám szerencsére ép-
pen eladósorba ke-
rült Pongyola király-
né és Pitypang király
leánya. Jönnek sor-
ban a kérôk: Pali Pa-
lotáról, Ede Edelénybôl és Vili Villányból. Mi-
kor döntésre kerülne a sor, a Varjúkirály és a
fia elrabolja Pimpimpárét. Hogy az addig job-
bára mókás mese hogyan folytatódik, milyen
fordulat lepi meg az olvasót, mi lesz a happy
ending, természetesen nem árulhatom el, de
feltétlenül ki kell mondanom: Erdôs Virág Pim-
pimpáré és Vakvarjúcska c. kötetével a ma-
gyar líra legjobb verses mesehagyományát kö-
veti, Zelk Zoltán, Kormos István, Nemes Nagy
Ágnes és Szécsi Margit nyomdokába lépett.
Könnyedén versel, játékosan rímel, napjaink
szófordulatait is használja, hogy csak a legfon-
tosabb erényeit soroljam. A történet tulajdon-
képpen rövid sorokban pergô párbeszédek
formájában bontakozik ki. Filó Vera pedig ki-
rályt, királylányt, kérôket, vadkutyákat, szarká-
kat és a varjakat nem a hagyományos érte-
lemben szépen, de fantáziadúsan, nem is
élénk színekkel – néha egyenesen a színek
mellôzésével –, de érdekes felfogásban rajzol-
ta meg, az alapvetôen groteszk történethez
hûen. A mesét már a 4–6 évesek is élvezettel
hallgathatják, a 7–8 évesek pedig olvashatják.   

Alapvetôen vidám, a szó szoros és átvitt értel-
mében is sokszínû Kiss Ottó Régi kincsek c. ver-
seskönyve is, amelyben „dudorászó versikék”-et
kínál gyerekeknek, s játékos kedvû szüleiknek.
S ahogy a költô játszik a (vers)formákkal, a rí-
mekkel, a szavakkal, úgy játszik Takács Mari a
sokféle színnel és a szöveghez illeszkedôen a
megjelenített alakokkal. Vannak itt gyerek-
hangra írt versek, klasszikus elôdök (József At-
tila, Weöres Sándor) mintájára formázottak,
van ráolvasó és kérdezô, van mûholdas pa-
gony, vannak nyári medveségek, van téli vers.
A kis olvasók megismerkedhetnek, megbarát-
kozhatnak a limerickkel, itt van anyu és apu, a
nagymama, a nagypapa és a sok régi kincs.
Csupa ötlet, csupa villódzás a sok rövid, karcsú

vers, vagy magával raga-
dóan hangulatos hagyo-
mánykövetô költemény,
gazdag a kínálat ebben a
friss kötetben!    

Királyfiról,
kiscsikóról,
kiskutyáról és
gépsárkányról

A Királyfi születik c. kötetnek egyen-
rangú szerzôje a meseíró Boldizsár Il-
dikó és az illusztrátor Szegedi Kata-
lin. A kiadó által mitikus hangulatú
eredetmeseként jellemzett könyv raj-
zai finomak és egyben komorabbak,
mint a legtöbb gyerekkönyv, átlagos
képeskönyv. Szege-
di Katalin a kevés

színnel, a barna árnyalatai-
val, feketével, szürkészölddel
éppen a mese lényegét adja
vissza: ennek az allegorikus
történetnek a fôszereplôje
egy bánatos királyfi és két
holló, név szerint Gondolko-
dó és Emlékezô. Mindene
megvan a királyfinak, ami a
királysághoz kell, mégis ál-
landóan szomorúan sóhajto-
zik. Azért rosszkedvû, mert
miközben mindent megtanult,
amit kellett, nem tud visszaem-
lékezni arra, hogy hol volt, mie-
lôtt megszületett. A titkok titka
megoldásának nyomába ered a
két holló, jobban mondva, a lé-
tezés csodáját érzékelteti
tanítványával.  

„Anga Mária meseíró és
mesemondó egy sze-
mélyben” – így mutatja
be a kiadó Az aranypatá-
jú kiscsikó c. meseváloga-
tás szerzôjét. A civil fog-
lalkozását tekintve óvónô
szerzô három fejezetre
osztott könyvében húsz
mese található. Ezek nagy
része tündérmese, ame-
lyekben hagyományos
mesehôsök jelennek meg:
tündér, ördög, varázsló, bo-
szorkány, óriás, szegény em-
ber, semmirekellô legény és
király. De elôfordulnak fene-
vadak is, mint például med-
ve, sárkány és kardfogú kí-
gyó, és egyéb mesei állatok:

tûzmadár, viharmadár, fénymadár, varázsere-
jû kagyló, háromszáz éves teknôs. A lovászfiú
ért az állatok nyelvén, emberi nyelven szólal
meg a galamb. Gyakoriak a csodás átváltozá-
sok, az álomszerû fordulatok. A legtöbb mese
így kezdôdik: „Valamikor réges-régen…” és
„Volt a világon egy…” meg „ Élt egyszer egy
király…” – ám van a meséknek egy csoportja,
amelyben mesei események játszódnak le
köznapi helyszíneken, valós (gyerek)szereplôk-
kel. A jellegzetes A varázsporszívó elsô mon-
data: „Sára nem nagyon szeretett takarítani”.
A kötet talán legfigyelemreméltóbb darabja a
Bükk keletkezésének mesés, mondai történe-
te. Konkrét helynevek a Bükk-hegység, a Szin-
va-völgy és Szilvásvárad. Klasszikus nyelvezetû
és modern stílusú alkotások alkotnak szerves
egységet. Rácz Gabriella illusztráción ugyanez
a kettôsség érvényesül mind az egyszerûbb,
egyszínû, mind a gazdagabb, színes képeken.  

Varga Katalin mesenovelláinak
címszereplôje, Madzag fekete
szôrû pulikölyök, aki bemutat-
kozásukkor elárulja, hogy picikét
félôs, „s ebbôl sok bonyodalom
származik…” A cimborái pedig
Pamacs, az ikertestvére, „a má-
sodik számú házigazda.” Azáltal
lehet megkülönböztetni ôket,
hogy Pamacsnak a bal füle fe-

hér. Marci, a tigriscsíkos kis-
macska különös ismertetôje-
le, hogy szemüveget hord.
Neki is van egy ikre, Mirci, a
világ legszebb kismacskája,
aki szalagot visel a hajában.
Samu, a vadkacsafióka is
örül, hogy szerepel ebben a
könyvben. Neki egyébként
tizenhat ikertestvére van. A
tizenkét összefüggô mese, a
Madzag és cimborái c. kötet
szereplôi együtt játszanak,
és mindennap tanulnak va-

lami érdekes dolgot. A kis olvasók
jól szórakoznak a történeteken, és
az állatkölykökkel együtt ismer-
kednek a világgal. Varga Katalin
kedves és érdekes könyve második
kiadásban Damó István új illusztrá-
cióival jelent meg.

Kányádi Sándor harminc
éven át írta verseit, meséit és
igaz történeteit az erdélyi
Napsugár címû gyermeklap-
ba. Ebbôl a rendkívül gazdag
anyagból készült a Jeremiás
és a gépsárkány c. válogatás.
A kenyérmadárról mesél ne-
künk a hétesztendôs gyer-
mek, aki a kacagó forrás ví-
zébôl paskolja magát, a me-
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se a királyoknál is hatalmasabb – mondja a
költôk költôje, a mesemondók mesemondó-
ja, Jeremiás, a szürke szamár és a meggypi-
ros csodakocsi találkozásai tanúsítják: „Baj-
ban ismered meg, ki az igazi jó barát.” Ol-
vashatunk gazdag és mûvészien tiszta, erdé-
lyi színekkel gazdag nyelven írt mesét a csiz-
mát Székelykeresztúron „vásálló” császár-
ról, az illatukkal beszélô virágokról, a nyug-
díjából szerényen éldegélô csukáról, továb-
bá verses róka-regét, krumplis mesét, stb. A
bánatos királylány könnyeibôl táplálkozó
forrás története valódi monda. A szerzô a
Móra Ferenc-i hagyományt folytatta és újí-
totta meg, errôl tanúskodik ez a minden kis-
gyerek könyvespolcára ajánlott kötet,
amelyhez Deák Ferenc alkotott a mesék vál-
tozatos hangulatát gazdag fantáziával
visszaadó illusztrációt. 

Izgalmas regények
kamaszoknak
A Suttogó, Mr. Benedict eme szörnyû találmá-
nya már több mint egy éve befejezte az üze-
netek sugárzását. Mint a szerzô sorozatának
(A Titokzatos Benedict Társaság) két korábbi
kötetébôl tudjuk, ez a szerkezet képes kitöröl-
ni az agyból az emlékeket, illetve kiolvasni a
gondolatokat. A seregnyi vendég napjai ese-
ménytelenül telnek Mr. Benedict stonetowni
házában, mígnem megjelenik a Suttogó körü-
li ügyeket vizsgáló új bizottság elnöke, Mr.
Wessy. Mr. Kampets arra használta a Sutto-
gót, hogy rettegést, zavart és elkeseredettsé-
get szítson, hogy Válságot keltsen. Most az a
kérdés, képes-e Mr. Benedict jóra, magasabb
célok érdekében irányítani. Az események ak-
kor vesznek izgalmas fordulatot,
amikor Mr. Loway, aki összekötte-
tésben áll a kormánnyal, és nagy
valószínûséggel Mr. Kampets-szel
is, akitôl megvette a dagályturbiná-
kat, közli: Constance az ô elveszett
kislánya. A titokzatos kalandok te-
le meglepetésekkel, fordulatokkal,
izgalommal folytatódnak a Fordul
a kocka c. regényben. Hôseinknek
talán minden eddiginél
veszélyesebb kalandok
során kell helytállniuk:
meg kell keresni az ello-
pott Suttogót és az eltûnt
Constance-szot. (Fordítot-
ta Torma Péter.) 

Folytatódik A Tudor-ház
krónikája. Terry Deary
újabb izgalmas történel-
mi kalandregényének cí-
me  A tûz és a könnyek
asszonya, amelynek feje-

zetcímeiben egy-egy
Shakespeare-idézet sze-
repel. A nagy drámaíró
ugyanis híve volt annak
az I. Erzsébetnek, VIII.
Henrik és Boleyn Anna
leányának, aki hosszú-
hosszú fogvatartása
után végül halálra ítélte
és vérpadra küldte Stuart
Máriát. Akit a 17. száza-
di angol történelem ko-
molyabban érdekel, és
nem csak egy kalandos, lo-
pással, kémkedéssel, árulás-
sal, leleplezéssel, kegyetlen-
kedéssel és a korabeli szóra-
kozás érdekes eseteinek leírá-
sával színesített történetet
akar elolvasni, annak idôrendi
táblázat és a regény valós
alakjainak a bemutatása segít
ebben. A narrátor, azaz az itt
olvasható, néha valósággal
vérfagyasztó história elmesélôje az ifjú Willi-
am Marsden, aki lovagi képzésben részesült,
de legszívesebben színész lenne, méghozzá
William Shakespeare társulatában. Képessé-
geinek bemutatására van alkalma, hiszen ál-
ruhát ölt, amikor egy értékes tárgy ellopásá-
nak ügyében le kell lepleznie a tettest-tette-
seket. Ô az, aki felidézi anyja, Lady Marsden,
az intelligens, gondoskodó és szellemes
asszony különös küldetesét, ô ugyanis – csel-
bôl – a fogva tartott, állandóan szökést,
összeesküvést tervezô, de besúgókkal körül-
vett, végül leleplezett katolikus skót királynô
udvarhölgye volt, bár a Marsden család pro-
testáns, Tudor Erzsébetet tekinti törvényes

uralkodónak. A cselekmény
tehát két szálon fut: a re-
génybeli jelenben és a múlt-
ban. Valós eseményeket és
írói fantázia teremtette csa-
ládi legendákat ismerhet
meg az olvasó, aki ezúttal
sem csalódik: élményben
lesz része, amikor Kada Júlia
fordítását olvassa.      

Annie és Jack
könyvtáros lesz

Annie és Jack, a népszerû Csoda-
kunyhó-sorozat ifjú hôsei Morgan le
Fay-tôl, a boszorkány-könyvtárostól
feladványokat kapnak, ezek megol-
dása fantasztikus, térbeli és idôutazá-
sok során szerzett tapasztalataik,
megfigyeléseik, tudásuk alapján sike-
rül. „Az óceános feladvány megfejté-

se ez volt: Gyöngykagyló. A vadnyuga-
ti rejtvényé: visszhang.” Vajon mi lesz
az afrikai, illetve a sarkvidékié? Meg-
tudja bárki, aki elolvassa a testvérpár
legfrissebb kalandjait, most kézbe veszi
az Oroszlánlesen meg a Jegesmedvék
között c. legújabb Csodakunyhó-köte-
tet. Afrika szavannája zebrákkal, zsirá-
fokkal, oroszlánokkal, gnúkkal és saká-
lokkal – kevés ennél ellentétesebb vi-

dék akad a földön, mint a sarkvi-
dék a maga tengerjegével. Itt egy
fókavadásszal, ott egy maszáj har-
cossal kötnek barátságot. Afriká-
ban ezt jegyzi be füzetébe Jack:
„Az állatok függnek egymástól.”
Sarkvidéki jegyzetei is tartalmaz-
nak igazi érdekességeket, pl.
„Nyáron sosem nyugszik le a nap.
Télen sosem kel fel a nap. (…) Az
iglu házat jelent. (…) A jegesmed-
vék olyan vékony jégen is tudnak
járni, ami egy embert sem bír el. A
legparádésabb látványosság a sar-

ki fény.” Az elôzô kötetekhez hasonlóan a 11.
és 12. is tartalmaz levélrészleteket, amelyek
Mary Pope Osbornenak szólnak, és az elragad-
tatott gyerekolvasók véleményét fejezik ki. De a
szülôk és a tanárok is szeretik a Csodakunyhó-
sorozatot, errôl is tanúskodik jó pár bejegyzés.
Aki figyelemmel követte az egyes epizódokat,
tudja, a cél az, hogy a két gyerek az összes fel-
advány megoldása után a Könyvtárosok Ôsi
Társaságának, egy mágikus könyvtárnak a tag-
ja lehessen. (Illusztrálta Sal Murdocca. Fordítot-
ta Dobosi Beáta.)    
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Boulard felügyelônek különleges
módszere van a bûnesetek felgön-
gyölítésére. Nem túl racionális meg-
oldás, ám ennek ellenére legtöbb-
ször sikerrel jár vele. „Már ezredszer
rekonstruálta azt a valamit, amit úgy
hívott: csillagképek. Ez volt az ô sajá-
tos gondolkodási módja. Becsukta a
szemét, és egy képzeletbeli éjszakai
égbolton megjelenítette nyomozása
minden egyes elemét. Aztán gondo-
latban berajzolta az összes vonalat,
ami ezeket a magányosan álló csilla-
gokat összeköthette.” 

Találóbb lenne magányos üstökösök-
nek nevezni a regény hôseit. Boulard
felügyelô ugyanis nem veszi számítás-
ba azt a tényt, hogy a rejtélyes bûntény
szereplôi nem álldogálva várják, hogy
eldôljön sorsuk, hanem állandóan moz-
gásban vannak. Európa és Amerika kö-
zött úgy járnak-kelnek, mintha csak a
sarki közértbe ugranának le egy baget-
tért. Hol vízen, hol levegôben teszik meg
a több száz kilométeres távolságot, hogy
rábukkanjanak barátra, ellenségre, hogy
megleljék életük értelmét: a bosszút vagy
a szerelmet.

Ám mindeközben nagyon is magányo-
sak, sorsuk (az örökös menekülés, a haj-
sza) nem engedi, hogy megpihenjenek,
mert ha megállnak, utoléri ôket üldözô-
jük, a múlt, ami legalább annyira kiis-
merhetetlen, mint a jövôjük. Vango
„semmit sem értett. Tizennégy éves ko-
ra óta olyan érzése volt, hogy mint vala-
mi hosszú uszályt, veszélyeket és tragé-
diákat húz maga után. A világ felrob-
bant, amerre elhaladt. Csak hamu ma-

radt a nyomában.” Ennek ellenére nem
állítható, hogy A hazátlan herceg fôhô-
se céltalanul bolyongana a nagyvilág-
ban: a múlt mozaikjaiból összeálló kép-
bôl világos számára, hogy meg kell talál-
nia szülei gyilkosát, ami szinte lehetet-
len vállalkozás, mivel az elkövetôrôl a
nevénél többet nem tud. Ráadásul ôt is
üldözik, és mivel a múltja rajta (és per-
sze az olvasón) kívül mindenki elôtt is-
mert: sokszor azt sem tudja, áldozat
vagy bûnös.

A regény szereplôinek életútjai egy
irányba tartanak, sejtjük (legalábbis re-
méljük), hogy találkoznak még, és a jó
elnyeri méltó jutalmát, a gonosz pedig
megbûnhôdik. Azért is reméljük, hogy
találkoznak, mert igazán ekkor van esé-
lyük arra, hogy rendezzék egymással
zûrzavaros ügyeiket, és egy-egy találko-
zás közelebb vezet minket is a rejtély
megoldásához. 

A szerzô kiválóan játszik az ellentétekkel
és a végletekkel. Múlt és jelen, ég és föld
feszül egymásnak, szerelem és gyûlölet
lendíti tovább fejezetrôl fejezetre a törté-
netet. Ugyanakkor mindezt a feszültsé-
get érdekes elbeszélôi stratégiával teszi
még gazdagabbá, ez a technika is a ta-
lálkozások fontosságára hívja fel a fi-
gyelmet. A szereplôk gondolataiba be-
pillantó mindentudó mesélô úgy viszi
közelebb az olvasót a rejtély megoldá-
sához, a puzzle kirakásához, hogy köz-
ben az adott lényeges információ nem
hangzik el kimondva, nem árulja el an-
nak, akinek igazán szüksége lenne rá.

Ám mit sem érne a kiváló karakter-
ábrázolás, a pörgôs, akciódús cselek-
mény a megfelelô atmoszféra, han-
gulati háttér nélkül. A Vango azért
képes magával ragadni az olvasót,
mert a valóság és a képzelet hatá-
rán egyensúlyoz. Megtörtént ese-
mények, valós szereplôk mellé miti-
kus figurák szegôdnek társul. A
skót vidék arisztokratikus világa,
Párizs dekadenciája, a náci Berlin

és New York felhôkarcolói egy ismeret-
len-ismerôs világ díszletei, amelyek között
csupán léghajóval és egyéb, korabeli kul-
tikus jármûvekkel illik közlekedni. 

A könyv elsô részének több méltatója
Verne regényeihez hasonlította a Vangót.
Nehéz eldönteni, hogy mi célszerûbb:
Fombelle elôtt olvasni Verne-t, vagy azt
követôen. Mindkét szerzô olyan könyve-
ket írt, amelyek a valóság elemeibôl épít-
kezve hoznak létre valami sokkal meré-
szebbet, fantasztikusabbat. Mindezt
Fombelle jó érzékkel finom humorral is
megfûszerezi. A recenzió elején említett
Boulard felügyelô tétova esetlensége
szembeállítva 88 éves anyja tetterejével és
praktikusságával kiapadhatatlan humor-
forrás, amely egyszerre oldja a kalandfej-
tô olvasó frusztráltságát és teszi légiesen
könnyeddé a történetet, ami olyan kecse-
sen emelkedik el a történelmi valóság ta-
lajáról, mint a Hindenburg léghajó.

Pompor Zoltán

ifjúsági

Sorsok csillagrendszere
Timothée de Fombelle magasra tette mércét a sorozat elsô kötetével (Ég és föld között), szerencsé-
re simán átvitte a tervezett magasságot. De mit szóljon a regény elfogult hivatásos olvasója, aki ha
a történet fôbb elemeinek elôszámlálásánál többet szeretne mondani, csupán önmaga korábbi
írásának fordulatait tudja lelkesen ismételgetni. Nincs mit szépíteni: a Vango második könyve
(A hazátlan herceg) pont olyan jó, mint az elsô volt: rejtélyes, kalandos, izgalmas – letehetetlen.

könyvrôl

Fombelle, Timothée de

VANGO

A hazátlan herceg

Móra Kiadó

352 oldal, 3490 Ft
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Északi Országok

Különös csemegeként magyar
vonatkozású skandináv könyv
is szerepel azon a listán, ame-
lyen tucatnál több hazai kiadó
sorakoztatja fel az idei Buda-
pesti Nemzetközi Könyvfeszti-
vál díszvendégségéhez kötô-
dô újdonságait. A legfrissebb
hírek szerint huszonöt szerzô
érkezik hozzánk Dániából,
Finnországból, Izlandról, Nor-
végiából és Svédországból,
valamint az északi országok
csoportnév alá sorolt díszven-
dégek hazájából. A személye-
sen megjelenô írók mellett
persze lesznek, akik csak ma-
gyarul megjelenô mûveikkel
képviseltetik magukat.

Elôzetesen hat kiadót keres-
tünk meg, és kérdeztünk arról,
mivel készülnek a fesztiváli
díszvendégségre. Bôven akad a
kínálatban az itthon valószínû-
leg Stieg Larsson A tetovált lá-
nyának sikere nyomán divatos-
sá vált skandináv krimi, de az
Európai Unió irodalmi díjával
kitüntetett mûvet éppúgy
megjelentetnek a megszólaló
kiadók, mint tudományos
munkát vagy gyerekkönyvet. A
nívós szépirodalmat igénylô ré-
teg sem fog csalód-
ni, eljön például a
skandináv irodalom
élô klasszikusa, Kjell
Askildsen. A finn Ka-
ri Hotakainen azon-
ban autóbalesete
miatt kénytelen volt
az ünnepi könyvhét-
re áttenni látogatá-
sát, és könyvének
megjelenését is ak-
korra halasztották.

Az Animus Ki-
adó, a skandináv
krimik iránti hazai
rajongás egyik elin-
dítója ezúttal is hû
marad e mûfajhoz.
A nyomozónô Ma-
ria Kallio fôszerep-
lésével egy sorozat
elsô kötete jelenik
meg a fesztiválra.
Szerzôje, Finnor-

szág legsikeresebb írónôje,
Leena Katriina Lehtolainen ti-
zenkét éves volt 1976-ban,
amikor az elsô regénye napvi-
lágot látott. Mûveit huszon-
négy nyelven adták ki, szá-
mos irodalmi díj birtokosa.
Most induló sorozata bemu-
tatkozó darabjának címe: Az
elsô gyilkosságom.

Amint a kiadó vezetôje, Ba-
lázs István tájékoztatott, be-
vált szerzôjük a norvég Jo
Nesbø, aki elsô kötetét annak
idején álnéven jelentette meg.
Inkognitójának megôrzésére
bôven akadt oka. Az ígéretes
labdarúgó-tehetségnek mutat-
kozott fiatalember, akinek egy
sérülés miatt le kellett monda-
nia a profi focis karrierrôl,
érettségi után hivatásos kato-
nának állt, majd közgazdasági
diplomát szerzett és elemzô-
ként dolgozott. Ugyanakkor
országosan ismert zenész és
szövegíró, együttesének albu-
mai többször vezették a nor-
vég sikerlistákat. Az álnév
használatát azzal indokolta,
hogy nem szerette volna, ha
rocksztársága befolyásolja
méltatóit. Ezúttal kilencedik

kötete jelenik meg magyarul,
A denevérember címmel. Ed-
dig itthon kiadott mûvei egy
kivétellel Harry Hole nyomozó
történeteit taglalják, a sorból
a Fejvadászok „lóg ki”, amely-
nek német–norvég koproduk-
cióban film is készült, ennek
nálunk júniusban lesz az or-
szágos bemutatója.

A dél-svédországi Kumla vá-
rosában 1950-ben született
Håkan Nesser, aki mûveivel ha-
zája mellett tizenkilenc másik
országban is népszerûségre
tett szert, áprilisban ugyancsak
ellátogat Magyarországra. Ez
alkalomból az Animusnál ko-
rábban már megjelent két kö-
tetét, A Borkmann-elvet és A
gonosz arcait nyomják újra.
Friss Nesser-könyvre ôsszel szá-
míthatnak a Van Veeteren nyo-
mozó esetmegoldásaiért rajon-
gó olvasók.

Az Európa Könyvkiadó fô-
szerkesztôje, M. Nagy Miklós
elmondta, hogy a skandináv
irodalom élô klasszikusát, a
norvég Kjell Askildsent látják
vendégül a fesztivál idején, és
megjelentetik Úgy, mint az-
elôtt címû kötetét. Askildsen

mûvei mindenhol a
világban az értékek
iránt elkötelezett
kiadóknál jelennek
meg. Fiatal korában
írt regényeket is, de
értelmiségi és kriti-
kusi körökben az
igazi elismertséget
minimálprózája
hozta meg számá-
ra. A magyar olva-
sók korábban már
találkozhattak, A
thesszaloniki kutyák
címen a Norannál
megjelent köteté-
vel. Szikáran ír az
emberi viszonyla-
tokról, gyakran csa-
ládi, szerelmi kap-
csolatok, baráti kör-
ben játszódó min-
dennapi jelenetek
felvillantásával

szembesít bennünket az em-
berek közötti kommunikáció
összeomlásáról, kudarcáról.

A Modern Könyvtár sorozat-
ban jelenik meg a finn Tommi
Melender A francia barát címû
regénye, amelynek fôhôseit a
stílus és a méltóság iránti nosz-
talgia fûzi össze, és a felisme-
rés, hogy az emberek a legke-
gyetlenebb körülmények kö-
zött is képese arra, hogy jót
cselekedjenek.

Ingmar Bergman-sorozatában
pedig A legjobb szándékok cí-
mû, természetesen önéletrajzi
ihletésû könyvvel készül a fesz-
tiválra a kiadó. Bergman pél-
dátlan vállalkozása ezúttal:
szülei kapcsolatát írja meg, a
saját születését megelôzô szûk
tíz évüket.

A Gondolat Könyvkiadó a
negyvenes éveiben járó nor-
vég Carl Frode Tiller Bekerítés
címû regényével rukkol elô. A
szerzô alapítása évében,
2009-ben vehette át az Euró-
pai Unió irodalmi díját, ami-
kor a magyar Szécsi Noémi is
megkapta ezt az elismerést.
Böröczki Tamás szerkesztôtôl
tudom, hogy az izgalmas el-
beszélô technikára épülô mû
egy trilógia elsô része. Egy új-
sághirdetés szerint David el-
veszítette az emlékezetét,
ezért orvosai arra kérik roko-
nait és barátait, hogy segítse-
nek emlékei felidézésében. A
regény három szereplô levele-
ibôl, illetve jelen idejû elbe-
széléseibôl épül fel. Mindhár-
man alapvetô szerepet ját-
szottak a fiatal David életé-
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ben: Jon, a kamaszkori barát;
a lelkész Arvid, David mosto-
haapja; végül Silje, a kamasz-
kori barátnô. A beérkezô vá-
laszok szövegek izgalmas szö-
vevényét hozzák létre, ame-
lyek újraírják David élettörté-
netét, s azzal együtt a levele-
zôkét és másokét is. A regény
néhány alapvetô téma – a ba-
rátság, a szexualitás, az iden-
titáskeresés – mellett azt a
kérdést járja körül, hogy mi-
ként és hányféleképpen
konstruálódik meg egy ember
személyisége és élettörténete
más személyek nézôpontjá-
ból, és miként formálja át a
valóságot ô maga. A folytatás
ôsszel jelenik meg David élete
más szereplôinek vallomásai-
val. A szerzô részt vesz a
könyvfesztiválon.

A második vendég Izlandról
érkezik. A háromszázezres la-
kosú Izland erôteljes irodalmi
hagyományokkal rendelkezik.
Az ország frankfurti díszven-
dégségét övezô idôszakban
kétszáz izlandi cím jelent meg
németül, s ez még akkor is
nagy teljesítmény, ha a köte-
tek között ismeretterjesztô
munkák, albumok és tudo-
mányos mûvek is szerepeltek.
A most hozzánk látogató
Andri Snær Magnason a nem
túl távoli jövôben játszódó
LoveStar címû regényével sze-
repel a könyvfesztiválon. A
könyvcímet adó izlandi szék-
helyû megacég és azonos ne-
vû alapítója merész tudomá-
nyos kutatásaival és még me-
részebb ötleteivel nemcsak az
emberek közötti kommuniká-
ciót forradalmasítja, hanem
az emberi létezés olyan alap-
vetô elemeit is, mint a szere-
lem és a halál. A globalizált,
marketingre és túlfogyasztás-
ra épülô világfelfogást pró-
bálja átértékelni a szatirikus
humorral átszôtt alkotás.

A gyakorló pedagógusok és
kultúrpolitikusok érdeklôdésére
tarthat számot Aila-Leenam
Matthies és Ehrenhard Skiera
szerkesztette Finnország mûve-
lôdési és oktatási rendszere cí-
mû tanulmánykötet, amely ha
receptet nem is ad arra, mi-

ként lehetne máshol el-
érni a finn oktatási
rendszer kimagasló
eredményeit, de a rend-
szer hatékonyságának
több elemére rávilágít.

A Libri Kiadó képvi-
seletében megszólaló
Szabados Balázstól tu-
dom, hogy mûhelyük
élénk figyelemmel kö-
veti az északi országok
irodalmát, a következô
évekre is több skandi-
náv könyv megjelente-
tését tervezik. A két-
millió eladott kötettel
büszkélkedô dán szer-
zôpáros, Lene Kaa-
berbøl és Agnete Friis
két kötettel is jelent-
kezik, melyeket Nina
Borg, a munkájáért
csapot-papot ottha-
gyó, folyton szokatlan ügyek
közelébe keveredô szociális
munkás személye köt össze.
A fiú a bôröndben kötetben
egy hároméves gyerekre
akad, a Cigányátok címûnek
meg magyar vonatkozása is
van. A történet egy borsodi
faluban kezdôdik, ahogy egy
lerobbant orosz hajdani orosz
laktanyában cigány gyerekek
radioaktív tárgyat találnak,
amellyel a neten szerzett ve-
vô felkeresésére elindulnak
Dánia felé. Csakhogy min-
denhol szörnyû betegség jár
a nyomukban… A szerzôknek
nem kell attól tartaniuk, hogy
a helyszínül szolgáló országba
visszakerülve könyvük tényei
nem állják meg a helyüket.
Megírása elôtt jártak Borsod-

ban, néztek tüntetéseket, ta-
nulmányozták a magyar kör-
nyezetet. Krimiíróként sajá-
tosságuk, hogy a cselekmény
a bevándorlás, az elutasítan-
dó idegenellenesség és a kö-
vetendô tolerancia kérdése
körül zajlik.

A Noran Libro az immár itt-
hon is klasszikusnak számító,
világszerte pedig kétmilliós pél-
dányszámot elért Sofie világá-
val jelenik meg a fesztiválon. A
norvég Jostein Gaardernek si-
került sosem látott bravúrt pro-
dukálnia, nevezetesen élveze-
tes filozófiatörténetet adni a
fiatalok kezébe. A nálunk ko-
rábban 1995-ben és 2001-ben
a Magyar Könyvklubnál megje-
lent könyvre új generációk vár-
nak, akiknek így ajánlja köny-
vét a kiadó: „Sofie, miután
édesapja eltûnik az életébôl és
a szeme elôl is, naponta talál
levelet a postaládában, amely-
ben a nagybetûs életben igyek-
szik ôt valaki eligazítani. Sofie
komolyan veszi ezeket az üze-
neteket, elmélyed az élet rejtel-
meiben, és fejteni kezdi azok
tartalmát; napi izgalmakra,
gyermeki történetekre egysze-
rûsödik a hétköznapi élet, tele
olyan eseményekkel, amelyek-
ben felnôtt, nevelô szülôként is
részt kell vennünk. Az élet
nagy kérdéseire keresi a választ

Sofie, éppen úgy, mint
mindenki más, aki vár
valamit tôle.”

A szerzôtôl koráb-
ban még két ifjúsági
könyv jelent meg ma-
gyarul: a Tükör által
homályosan és a Na-
rancsos lány, az Ani-
mus Könyvkiadó gon-
dozásában

A Typotex Könyv-
kiadó részérôl Haja-
bács Enikô arról be-
szélt, milyen nehéz
dolog egy javarész tu-
dományos mûveket
gondozó szerkesztô-
ségnek nyitnia a szé-
pirodalom, ráadásul a
skandináv alkotók irá-
nyába. Mégis ügye-
sen vették az aka-
dályt.  Svéd szerzôtôl

jelentetnek meg Brodszkij-
monográfiát, másik válasz-
tottjuk, a fesztiválon a dán
kulturális intézet igazgatónô-
jével együtt részt vevô Harald
Voetmann pedig klasszikafilo-
lógus, aki 1999-ben elvégez-
te a Dán Írói Kollégiumot is.
A most magyarul megjelenô,
Plinius szerint a világ címû el-
sô regényéért az Északi Ta-
nács irodalmi díjára jelölték.
Voetmann hús-vér antik vilá-
got tár olvasói elé, amelyben
az számított látványosságnak,
ha a lehetô legrövidebb idô
alatt mészároltak le egy falka
vadállatot, vagy ha a gyere-
kek Sallustius kertjében óriá-
sok hulláit nézegethették.
Nála Plinius is ember, akinek
folyton vérzett az orra, aszt-
más és túlsúlyos volt, de ettôl
még többkötetes munkájában
ragyogó módon térképezte
fel és nevezte nevén termé-
szeti világunk jelenségeit. A
kötet egyik elsô darabja a
Typotex induló sorozatának,
a Science in Fictionnek, amel-
lyel újabb cáfolatát kívánják
adni a korábban is megdôlt
feltételezésnek, miszerint az
irodalmi beállítottságú embe-
reket nem érdekli a tudo-
mány, a tudósokat pedig
nem érdekli az irodalom.

Mátraházi Zsuzsa

Északi Országok

74 www.könyvhét.hu



A NORAN LIBRO KIADÓ KÉT PROGRAMJA:

Április 20-án, pénteken 15 órától a Kossuth Kiadói Csoport standján (földszint 16)
MÁRTON LÁSZLÓ (Párizs) Koestler asszonyai c. könyvét dedikálja.

Április 21-én szombaton 15 órától a Kossuth Kiadói Csoport standján (földszint 16)
JOSTEIN GAARDER: Sofie világa – Regény a filozófia történetérôl c. könyvét dedikálja.

Izlandi írók – ez olyan, mint valami beava-
tottak számára fenntartott külön klub. Ér-
dekes hírek jönnek onnan: hol kitör egy tûz-
hányó, hol eladósodik az ország, hol elcsap-
ják a miniszterelnököt,  hol nyíltan vállalja
szexuális orientációját az államfô. 

Aki beszélt már élô izlandival, az sosem
fogja elfelejteni azt az átszellemültséget,
ahogyan a júniusi nyárról mesélnek, a  ki-
színesedett tájról, a messzi piknikekrôl.
Mondják, hogy a legtöbb könyvet Izlandon
veszik, az egy fôre esô könyvmennyiség ott
a legmagasabb. Mindenki olvas, és minden
második izlandi ír is. Ebbôl keveset  olvas-
hatunk  magyarul, de talán a tavalyi frank-
furti díszvendégségük s a tavaszi budapes-
ti nemzetközi könyvvásári jelenlétük lendít
majd  ezen valamit, Pompás írójuk, Arnal-
dur Indridason azonban már így is sokat
tett, hogy bûnügyek kapcsán megismerjük
a régi és az új Reykjavíkot, a néha nyomott
hangulatot, a kietlen, sivár és kiszámítha-
tatlan idôt és tájat, sagák és régi bûnese-
tek nyomait, a rengeteg kávéivással turbó-
zott hétköznapokat. 

Egy abszolút kortárs, az ötvenéves Sigur-
jón Birgir Sigurdsson, rövidített mûvészne-
vén Sjón ennek az északiságával is egzoti-
kus sziget lakóinak 130 évvel ezelôtti életé-
rôl írt egy két szálon egymás felé  futó kis-
regényt, vagy egy prózaversekkel tarkított
históriát, antropológiai érdekességû  és hi-
telû balladát. Az egyik fôszereplô, a füvész
Fridrik B. Firdjónsson Koppenhágában hall-
gatott természettudományokat, s hozzáju-
tott hallucinogén anyagokhoz: „az éterhaj-
totta hullámvasút után, így szól útitársai-
hoz: »Láttam az univerzumot! Versekbôl
áll!« – A dánok erre azt mondták, így csak
egy vérbeli izlandi beszélhet.” Máris ott va-
gyunk a „néplélek” genezisénél. Sjón na-
gyon lassan, szinte a vadász lépéseinek rit-
musában villantja fel a tájban haladó, róká-
ra vadászó ember és a napokig követett ró-
ka  mindenre rezdülô kapcsolatát. Mintha a
Hemingway-i öreg halász és a hal párviada-

la tolódna fel jónéhány szélességi fokkal.
„Egész álló nap szaladt a róka hegyen-völ-
gyön át – az ember szorosan a nyomában.
/ A róka volt a megbízólevél, ami dologra
parancsolta ebben a valóságban.”  A
nyomkövetésben egymástól függ az állat
és a hóviharba került, néha már vizionáló
ember. Ez itt a Kövesmezô, a Szikla, Isten-
hegy, Völgyalja, gleccser, hófajd és csalfa-
menyét : helyek és lények,  a létezésre re-
dukált térben. Gyönyörû ez az egyszerre
költôi és egyszerre anyagszerûen láttató
nyelv, melyen Sjón leírja ezt a vadászatot,
de a szokásokat, szertartásokat, tárgyi vilá-
got, viseletet, étkezést is . Az embernek
„fürgén járt a keze, a puska célgömbjét
benyálazta, apró zuzmódarabot nyomott
rá. Az ráfagyott a vasra, majd megigazítot-
ta és próbaképpen célzott; a zuzmót látni
fogja, akármennyire besötétedik.” Nehéz
nem idézni, tele van feszültséggel, várako-
zással, az optika változtatásával az aprólé-
kos leírástól a nagylátószögig, hegyre és
völgyre vivô pillantásokkal a szöveg, ûzô és
ûzött sok cselvetéssel való egymásra han-
golódása során.

A másik szál a már említett füvészé és
Down-kóros cselédlányáé, Abbáé, akit ki-
tiltott hamis éneke és ázsiai külseje miatt
Baldur tiszteletes a templomból. Most te-
meti, de csak hiszi, hogy ôt: Fridrik zsákot
tesz Abba kicsi teste helyett a januári ha-
lottaskocsira. Abbát, akinek másféle vi-
szonya volt  a szóhoz,  tárgyakhoz, embe-
rekhez, közösen mûvelt kertjükben teme-
ti el. A magának való felvilágosult tudós
ember különleges kapcsolatukhoz méltón

Schubert-témát játszik neki a sírgödörnél
birka lábszárcsontjából faragott sípocská-
ján. Ekkor indul el az elsô harmadban lá-
tott tiszteletes rókaüldözni a Völgyaljáról.
Visszaugrunk ismét az ô útjára, melynek
bizarr vége lesz. A lavinaomlás barlangba
zárja Baldurt, s haldoklása közben zsák-
mánya, az izlandi mesés ártó szellemek
egyike, a macskaróka (az anya róka, az
apa macska) vesz rajta elégtételt, s mint
kiderül, bôven van miért.  Pazar szópárba-
juk a  „villanyosságról” összesûríti, amit a
hiedelmek, a világtól elzárt  emberek
mentalitása, a technika áttörésének gro-
teszk találkozása jelent.

Egyed Veronika, a fordító nagyon nehéz fel-
adatot oldott meg, egy számunkra távoli és
ismeretlen topográfiájú világ és egy autonóm,
egyszersmind archaizáló költôi nyelv illeszté-
keit lelte fel, vagy inkább teremtette meg. A
füvész 19. század végi kulturált, finomko-
dóbb nyelvhasználatát is tükrözteti  ebben.
Hasznos utószava, az olvasást megkönnyítô
kiejtési  index mind segít, hogy ez a keretes,
önmaga titkát végül visszafelé feltáró ballada
ilyen kihagyásos, feszes, keményre kalapált
formában nyújtson át egy – ahogy az alcím
jelöli – népi történetet a „ lakható világ pere-
mérôl”,  ahogy a mindent helyére tévô utol-
só rész  záró sorai mondják.

Budai Katalin

A róka az róka az róka

könyvrôl

Sjón

A MACSKARÓKA 
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Méhes Károly termékeny és sokmûfajú
író. Nincs még ötven, de kötetei száma
jelentékeny, osztrák kiadója révén a né-
met nyelvterületen is nevet szerzett alko-
tó. Biztos kezû, jó húzású mesélô,  dina-
mikája, közvetlensége, történetmondó
kedélye külön helyet biztosít számára a
kortársi mezônyben.

Védjegye a humor, de annak sötét tó-
nusát is használja.  Rövidebb prózái
összegyûjtve legutóbb 2007-ben, Hol-
lander Emôke  meztelenül címmel jelen-
tek meg. 2009-ben egy  nagyobb ívû
projekt rajzolódott ki a  Túl élô címû re-
génnyel. Ez is remek cím, ebben is külö-
nösen jó Méhes. Nincs teketória: énre-
gény, saját sors- és családtörténet. Há-
rom mottója közül az egyik így szól:
„Nem is lehet megírni valakinek az iga-
zi élettörténetét. Az túllépi az iroda-
lom hatáskörét. Egy teljes élettörté-
net, bárkinek az életéé, végtelenül
unalmas és végtelenül hihetetlen len-
ne.” (Bashevis Singertôl való.) Egy szüle-
tésénél már súlyos betegségét „túlélô”
gyerek cseperedik, annyira elevenen,
hogy bepótol mindent, egyszerre bohóc
és figyelmet keresô és szomjazó, heves
csínytevô, akitôl ezek az anekdoták – és
elég durva action gratuite-ek –  hessentik
el a fájdalmas és szívszaggató élménye-
ket. Vele  haladunk egyre élesedô emlék-
képei nyomán a pécsi házakban, lakások-
ban, majd átkísérjük ôt az orvospro-
fesszor, kiváló gyermekgyógyász édesapa
új munkahelye miatti gyôri helyszínre.
Méhes megteremti e sikeres és jól foga-
dott  regényében a singeri „irodalmi ha-
táskört”, a narráció különleges techniká-
jával  néz egy eltolt idôzárványt, amelyet
mégis állandóan ébren lehet tartani a
képzelet és az emlékezet közti keskeny
sávban. Patchworkszerû, de strukturált
emlékek, egy szólamban a növögetô kis-
gyerek saját szemével láttatva eseménye-
ket és nevezetes helyeket, egy másikban
a kontrolláló felnôtt írói hang szólamá-
ban, immár kommentálva is, a múlt idôt
vegyítve az igék közé, a napban úszó

örök gyermeki jelent. Por,
labda, elveszés, borzongatóan kegyetlen
csínyek: és sok-sok operáció, a születés
utáni  fertôzés következtében ortopédiai
mûtétek sorozata. A saját múlt ugyanak-
kor a kádári szûkös, „azért mindenünk
megvan” értelmiségi, még a múlt korok
fegyelmét és tisztességét, családi értékeit
ôrzô magatartásának és kettôs tudatának
ábrázolásában is aprólékosan láttató.

Értelemszerû volt hát a folytatás, az em-
lékezet ilyen akkurátus és frissen, jó írói
kondícióban való fenntartása. Károlykát
az elôzô regény végén utoljára a pannon-
halmi bencésektôl kapott felvételi értesítô
feletti családi örömben, és a D53-as jel ru-
hába varrásakor látjuk, majd útban a
hegyre. Megint telitalálat a  cím, a Hegy-
menet, mely ugyan a Túl élôt napra pon-
tosan közvetlenül  folytatja, ugyanakkor
külön  zárt egységet képez. Ugyanúgy,
ahogy kiemelkedve áll önmaga fenséges
történetébe zárva a becses magyar örök-
ség, az ezeréves bazilika és kolostoregyüt-
tes. Elszigeteltségének mítoszát oldja fel
ez a klasszikus nevelôdési regényként is
értelmezhetô, a már ismert technikát kö-
vetô, fejezetcímeivel azonban inkább kö-
rülrajzolt önálló egységekre tördelt négy
évet átfogó emlékezô próza.

Felelôsség, komolyság, igyekvés, a fel-
nôttek döntéseit voltaképp mindig elfoga-
dó gyereklét ez. Az istenhit és az egyházi
szertartásrend kettéválik: alig is érintik
meg, vagy legalábbis nem ezek érintik

meg a kamaszlelket. Hiszen a temp-
lom utolsó padjában verik a blattot, a
perselyt kifosztják, a rorátén alsza-
nak, a litána pedig kora esti szabad-
ság, fûben fekvés, zöldhagymás zsí-
roskenyér szín-hang-természet érzéki
együttese. Bál, lányok, az atyák, az
idegenvezetés, az otthoniak vasárnapi
látogatásai, a hazamenés rituáléja, a
szánkózások vadsága, a traktor belsejé-
ben a meztelen nôs naptár nézegetése,
az orosz katonákkal bonyolított üzlete-
lés, Geláz atya bélyegei: remek epizó-
dok. Az osztály- és hálótermi társak kö-
zül kevesen válnak ki élesen, inkább
azok, akiket a lelkiismeretfurdalás nélkü-
li, fékezhetetlen erô tesz kínzások és in-
dok  nélküli szadista játékok elszenvedô-
ivé,  illetve maguk az agyafúrt  elkövetôk,
akik közé az író is tartozik. A lélektani in-
díttatás is ott van szépen végigáramoltat-
va a szövegben.
Pannonhalma a nyolcvanas évek elején

inkább szellemileg nyitott, nagyvonalú,
elegáns helynek mutatkozik, ahol viszony-
lag jó sora van a diáknak: amit maga a hôs
bonyolít invenciózusan és másokat is szó-
rakoztató módon maga köré,  az a neve-
lô hatású inkább. Elnézô jóindulat, inkább
vicces, mint béklyózó keménykedés mu-
tatkozik a pedagógus atyák és más taná-
rok részérôl. Mensáros László és más hí-
rességek adják egymás kezébe a kilincset.
Nemes Nagy Ágnes, Mészöly Miklós, Bá-
lint András vagy Poggi érsek – gyakorlati-
lag különösebb szellemi hatás nélkül tá-
voznak. Utóbbi vénséges töpörödött bá-
csi, a pápa a magyar ifjúsághoz intézett
üzenetét olvassa föl. „Azt érzem, szinte
bizsergetôen, hogy csak vége lesz ennek
az ünnepélynek, és akkor azon öltönyösen
kiszaladok innen, valahová messze, oda, a
lilás fényben játszó fák közé. Megsúgják
majd azok, mihez kezdjek a magyar ifjúsá-
gommal, miben higgyek, egyáltalán érde-
mes-e másban hinnem, mint saját ma-
gamban.” Ez a tartás ad hitelt, otthonos-
ságérzést, gáttalan humort és életörömöt
a pannonhalmi idôknek. Néhol kicsit ter-
jengôs, kicsit gyorsan odavetett, önismét-
lô és asszertív a szöveg: de elmossa ezt a
benyomást a korabeli „ifjúsági kultúra”
retrohangulatának és egy öntörvényû kö-
zösségnek   hajszálpontos felidézése. Pécsi
egyetemi évek következnek az életrajz
szerint, egy újabb kötetet, trilógiává tenni
kérve a  Méhes-sagát.

Budai Katalin

irodalom

Pannonhalma, ifjúság

könyvrôl
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könyvbölcsô

„…mindent megzabolázó irónia, önirónia.
Kozma Tamásnál kulcsszó a minden” – ol-
vassuk a Pont Kiadó által megjelentetett

Elég érdekesek vagytok
címû verseskötet szerkesztôi ajánlásában. Az
1951-ben született, bíróként dolgozó költô
minden-fogalma mindenesetre a semmit vá-
lasztja ellenpontul a teljesség koordinálásá-
hoz. A ciklusok nélküli vékonyka gyûjtemény
eklektikusan keveri tárgyait, formai kiforrott-
ság helyett közlési lendület, hétköznapiassá-
gában merész szóválasztás jellemzi. Néhány
tudatosan terjengôsre szabott verscím árulja
el, hogy a lírai burokban sokszor epikus ter-
mészetû, valóban ironikus mondandók moz-
golódnak (Az állatvédelem hangtani összefüg-
gései; Kivonatos jegyzôkönyv a
törzsfejlôdés állapotáról; Körkér-
dés neves írókhoz: mit tekint mû-
ve forrásának?; Kulturális ajánlat
hajnalban; Megkérdeztük az utol-
só sikeres elsô konzult; Servato
abbé némi engedményt tesz stb.).
Mintha a költészet céljaira kialakí-
tott speciális morzsaporszívóval
dolgozna Kozma Tamás: a sorok
közül kiszivattyúzza azt, ami le-
pergett (lepereghetett) a nemegy-
szer drámai monológokhoz vagy
dialógokhoz közelítô szövegekrôl.
Így logikai-értelmezési játszmák-
hoz, kihagyásos-aforisztikus, bizarr mûvekhez
jut, amelyek roppant vegyes színvonalúak (né-
ha a publicisztikában, netán értelmiségi társal-
gásban lenne csak helyük), de egyik-másik
vers a jövôben lehetséges költészet (vagy pró-
za) stigmája (Optimista koporsós; Ripacsok),
köztük number one-ként A festôinashoz címû
szonett: „Lassan azzal a serény ecsettel! / A
dáma nem ingyen adja magát. / Termetét, tö-
megét mérni ne und, / sutba a sablonnal! Ko-
ra reggel // lábujjhegyen közelítsd a tárgyat, /
el ne riassza bôsz lihegésed. / A hímport olaj-
jal ne vegyítsd még, / estélig legyen kész csak
a vázlat. // Szétesnek itt, durvák a vonalak, /
arányaid kontárra vallanak! / Töröld a fölös kis
részleteket. // Zárd el a hûtôbe modelledet, /
külön a szívet, külön a májat, / szerzek hol-
napra csinos csontvázat”.
Veszelka Attila az

Amikor a hamvasztómester
sírni kezd 
kötetcímmel maga is vet el epikai magot. Ô
sem tagolja a Hungarovox Kiadó által gon-
dozott gyûjteményét, az osztatlansággal az
egylényegûségre utalva. Véletlenszerû pár-

huzamként a formakultúra itt sem
domináns, bár Veszelka iskolázot-
tabb költô Kozmánál. Az Egy baktói
mandulafára és az ugyane címet vi-
selô, de hosszabb változat, a két
disztichonos építkezés (a második lé-
nyegében az elsôvel indítva dolgozza
tovább magát) a magyar vershagyo-
mányt is a mai gondolat szolgálatá-
ba állítja. A költészettel, mûvészettel
is zajlik vita e lapokon (Költészettan; Variáció
egy Mozart-témára stb.), a modernitás, a je-
len szépségfogalmát máshová mozdítva,
megkérdôjelezve (például a romantikához
vagy a 19. század végének eszméihez, izmu-
saihoz képest). Az Isten- és az anyamotívum
(Fogatlan Isten; Anyák napja) fontos szólam,

avval a tartalmas sejte-
téssel, amely a lényeget
sokszor, szándékosan
apróságokba rejtô be-
szédmód sajátja. A titu-
lusával már sokat mon-
dó szonettben, a Kagy-
lóhéjban, a kötet egyik
„konzervatívabb” da-
rabjában is: „Még mind
ugyanúgy futnak le a
Zagyván / a beleszédült
rozsdálló levelek, / tört
csigahéjak, rákpáncélok
felett, / miképp kilenc-

százhatvanegynek nyarán. // Hatéves voltam
és boldog is talán. / Apám kertjében vörös
rózsatövek, / rôt kardvirágok feszültek a
szélnek, / s hollószín hajjal hajolt fölém
anyám. // Mára eltûnt a kert, az utca sincs
meg. / A rózsagazda s a hollóhajú sincs, / s
mostanra már tudom (azon a nyáron / a bi-
tókon még vesztek el emberek / egy vesztett
ügyért), a Nap fénylô bilincs / a Zagyva-part-
ra tévedt kagylóhéjon”. 
Kun Árpád hosszasabb hallgatás után je-
lentkezett a

Szülsz
verseivel (l’Harmattan). A
most negyvenhét éves líri-
kus indulását (Ilion, 1989;
Bál, 1991) a Csipesszel a
lángot (1994) címû tanul-
mánykötet két (álnevet
használó) elemzô, Jó Fülöp
és Weér Ivó tollából alapo-
san taglalta. Utóbbi Kunt
(Vörös István, Borbély Szi-
lárd, Tóth Krisztina, Poós
Zoltán társaságában) a ke-

vés számú „elragad-
tatott költô” közé
sorolta. Amennyi-
ben a metszô intel-
lektualitás, iróniával
megfuttatva – de
egyértelmûen tragi-
zált térben – „elra-
gadtatottságként”
értelmezhetô, Háy

Jánost és Schein Gábort ugyancsak említe-
nünk kellene e nemzedéki réteg képvisele-
tében. Kun mestere a vers(ki)képzésnek,
például a fegyelmezett, rímtelen négysoros
strófák egy külön sorral történô, csattanós-
summázó megtoldásának (esetleg felvezetô
két sor beiktatásának). Mese mûfajozású
versei (Mese a szorongásról; Mese a törpe
Hófehérkérôl; Mese az autóbalesetrôl; Me-
se a nyírfáról és még számos) a mitologi-
kumra eleve érzékeny, s életútja folytán
Norvégiába, norvég hatásközegbe került
mûvész termékeny (s persze antimese-) lele-
ménye. A dialogikus (jelölésre idézôjelek so-
kaságát alkalmazó) beszélgetésversek is in-
novatív karakterûek. Megszemélyesítései-
nek egyik köre („Nagy Hullás”, „Nagy
Fagy”) és a hómetaforika külön szépséges
jelentésmezô. A Szülsz súlyos, komoly, mél-
tóságos, jelentékeny kötet. Isten, haza, csa-
lád: ebben a könyvben, ebben a kemény,
letisztult, vívódó, spiritualizált formában
mindhárom jelen van, eddig a mi irodal-
munkban meg nem szokott módokon. Szü-
letéstôl és haláltól tematikusan határoltan,
de épp e kettôben fel is oldva a lét-gátakat.
A könyvet egy pompás szonett nyitja, a
„Meghalni igen, elmúlni nem” sorával be-
szegve. Ám idézzünk egy másikat (Mese a
báburól és a medvékrôl): „Párizsban rájöt-
tem, hogy bábu vagyok, / törtem a fejem,
ugyan kié, mié. / Késôbb, mikor a szerel-
mem elhagyott, / megvilágosult, hogy a fáj-
dalomé. // Az rángatott, de botladoztam én

is, / végül két Nagy Olló szem-
bejött velem. / Bár zsinórom
magam téptem el, mégis / kö-
szönöm, hogy csattogtatok,
Proust, Brassens! // Párizsom a
múlt gleccserébe fagyott. /
Hózápor hullt rám olyan szere-
tettel, / hogy szívembôl mély
brummogás szakadt fel. // Jég-
táblán nevelek ma három bo-
csot. / Jegesmedvecsalád, ját-
szunk a hóban, / ritka példá-
nyok vagyunk, kihalóban”.

Tarján Tamás  

Három szonett
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És megtörik
az átok…
Minden családnak vannak tit-
kai, miket nem szívesen tere-
getnek ki a nyilvánosság elé,
amirôl nem szívesen beszélnek
(kimondva, kimondatlanul a ne
beszélj, ne bízz, ne érezz paran-
csát követik). Mindegyik család-
ban van legalább egy fekete
bárány, aki a családi normáktól
eltérô módon próbálja megta-
lálni a maga útját. A Családfánk
titkai címû könyv népszerû
amerikai pszichológus és lelki-
pásztor szerzôi arra vállalkoz-
nak, hogy a fentebbi általános
kijelentéseknél mélyebbre, egé-
szen a családfák gyökeréig ás-
sanak, és megvizsgálják, me-
lyek azok a „családi átkok”,
amelyek mérgezik családon be-
lüli kapcsolatainkat.

Sokat hangoztatott szólam: baj
van a családokkal. Túl sok a válás,
a családon belüli erôszak, a gyere-
kek egészségtelen mintákat látnak
a szülôktôl, késôbb ezeknek a
mintáknak a segítségével nevelik
saját gyermekeiket is. Generációs
átok lenne ez, amelyrôl nem tehe-
tünk, amelyet képtelenség meg-
szakítani? A Családfánk titkait el-
olvasva erre a kérdésre is (meg-
nyugtató) feleletet kapunk: van le-
hetôség a változásra, ám ehhez el-
sô lépésként látnunk kell a problé-
mákat, ôszintén szembe kell néz-
nünk saját életünkkel és családunk
múltjával, csakis így válnak felde-
ríthetôvé azok a motívumok, ame-
lyek mételyezik a családban élôk
egymáshoz fûzôdô kapcsolatait.

Mindig elcsodálkozom azon,
hogy az évezredes technikai és
társadalmi fejlôdés ellenére az
ember alapvetô motivációi mit
sem változtak. A könyv elsô feje-

zetében három bibliai családdal
ismerkedünk meg. Izsák, Dávid

és Jézus családfája egy-egy példa
a család diszfunkcionális mûkö-
désére. Már csak ezek a minták is
elégségesek lennének ahhoz,
hogy ráismerjünk a saját csalá-
dunkban elôforduló problémák-
ra, az önismerethez és a tovább-
lépéshez azonban szükséges,
hogy a példákban megismert je-
lenségeket mélyebben megért-
sük. A teljesebb megértés felé
nyit utat a könyv azzal, hogy
elôbb bemutatja a diszfunkciók
okait (hosszasan boncolgatja ez a
fejezet a káros minták hatását),
majd pedig a segítséget ad ah-
hoz, hogy megtaláljuk az utat a
család egészséges mûködése fe-
lé. A könyvbôl nyert tudásunkkal
azonban nem az ítélkezésre, ha-
nem a segítségre kapunk jogosít-
ványt, hogy megmutassuk csa-
ládtagjainknak, miként lehet bát-
ran beszélni, bízni és érezni.

Pompor Zoltán

Magyar
romantikus
regény angol
szemmel
A Csárdás címû regény  Diane
Pearson megszállottságából
született. Ennek a megszállott-
ságnak az alanyai mi magunk
vagyunk, magyarok. A szerzô
négy év alatt  többször járt Ma-
gyarország különbözô vidéke-
in, gyûjtötte az idôsebb és fia-
talabb nemzedék visszaemlé-
kezéseit.  S bár a könyv címe
akár  egy turistafogó attrakció-
ra utalhatna, a könyv szeren-
csére  mégsem a magyar turisz-
tikai látványelemek és a mienk-
nek vélt viselkedési formák va-
lamiféle reklámízû összegzése.
Csupán az  írónô egy élményé-
re utal, amikor egy idôs falusi
parasztházaspárt látott csárdá-
sozni. „Az öregek arcán ott-
hagyta a nyomát a kíméletlen
élet: a két háború, a megszám-
lálhatatlanul sok forradalom,
az idegen megszállás, amely
mind hozzátett a szegénység-
gel járó nyomorúsághoz” – írja
kissé romantikus megfogalma-
zású elôszavában. Ami szintén

nem véletlen, hiszen
1986–2011 között ô volt  az el-
nöke az RNA-nak (Romantikus-
regény-írók Szövetségének).
Pearson 38 évig dolgozott ki-
adói szerkesztôként, két leg-
fontosabb regénye a Csárdás
(1975) és A Barshinskey család
nyara (1984) sikerkönyv lett
Nagy-Britanniában és Ameriká-
ban is.  1994-ben elnyerte a
British Book Awards Az év szer-
kesztôje díját. Számtalan tudo-

mányos-fantasztikus és roman-
tikus novellája jelent meg.
Utolsó regénye, A nyár hangjai
az opera és az operett világába
kalauzolja olvasóit.  A Csárdás
megírása elôtt tehát számos in-
terjút készített, sokat olvasott a
magyar történelemrôl, különö-
sen Ignotus Pál könyve fogta
meg. Ebbôl (is) azt tanulta
meg, hogy a magyarok meré-
szek, történelmük vérzivataros,
de humorban sosem szenved-
nek hiányt. A Csárdás történe-
te tulajdonképpen egy törté-
nelmi anziksz, amely bemutatja
a vidéki Magyarország jómódú
polgárainak életét, egy család-
regény, amely végigível a 20.
századon. Az I. világháború
elôtt kezdôdik a regény, ami-
kor a Ferenc lányok épp unoka-
testvérük születésnapi báljára
készülôdnek. A Ferenc lányok
anyjuk révén régi, ám elszegé-
nyedett nemesi családból szár-
maznak, míg apjuk zsidó pénz-
ember. Élik a jómódú vidéki lá-
nyok életét, öltözködnek, bá-
loznak és készülnek a férjhez-
menetelre. Egy olyan társadal-
mi rendben élnek, ahol min-
denkinek megvan a maga he-
lye: a szolgálók és a parasztok
patriarchális viszonyban van-

nak uraikkal. Meghatározott, ki
kivel házasodhat, a pénz és a
rang kérdése dönt el mindent.
Ezen az elsô világháború még
nem sokat változtat, de az
1919-es események, majd Hit-
ler hatalomra kerülése és a zsi-
dótörvények, illetve a kommu-
nista diktatúra annál inkább.
Az írónô az egyik birtokon szol-
gáló parasztgyerek sorsát pár-
huzamosan követve mutatja
meg, miként süllyednek el
egyes családok a történelem vi-
haraiban, és emelkednek fel
mások. A Ferenc lányok min-
dent átélnek, amit a 20. száza-
di kelet-európai nôk megélhet-
tek: a gazdagságot, a világhá-
borúkat, a szerelmet és a sze-
relmes elvesztését, a házassági
alkukat, a zsidóüldözést, a de-
portálást, a túlélést, a szovjet
megszállás a kommunista
rendszerhez való alkalmazko-
dást. Három generáció erôs,
vagy legalábbis életerôs asszo-
nyainak történetét keresztül jut
el az olvasóhoz a magyar törté-
nelem 20. századi kivonata.
Nem tényfeltáró, nem doku-
mentarista formában, hanem
egy szórakoztató, olvasmá-
nyos, romantikus történetben.

Sz. Zs.

panoráma

Henry Cloud, John

Townsend, Earl Henslin,

Dave Carden

CSALÁDFÁNK TITKAI

Harmat Kiadó

214 oldal, 2500 Ft

Diane Pearson

CSÁRDÁS

T.bálint Kiadó

571 oldal, 3990Ft
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Mindörökké
Rodolfo 
Kiállításokkal, portrészobor-ava-
tással, emlékbélyeg és két könyv
kiadásával ünnepeltük a világhírû
magyar bûvészlegenda születésé-
nek 100. évfordulóját. Gács Re-
zsô, vagy ahogyan mindenki is-
merte, Rodolfo úgy hódította
meg a világot, hogy mindvégig
Magyarországon élt. A Móra ki-
adta hajdan óriási sikert aratott
Bûvészkönyvét, a Rózsavölgyi pe-
dig Rodolfo címmel rövid emlé-
kezéseket gyûjtött össze, ame-
lyek kivétel nélkül csodálattal
adóznak e kivételes ember és
mûvész emlékének, de többsé-
gük nem nélkülözi a mai itthoni
állapotokat illetô felhangokat
sem. Közel száz fotóval egészül ki
a kötet, szórakoztató, egyszerû
mutatványokkal és a fontos ese-
mények rövid kronológiájával.

„Ebben az országban Rodolfo
volt az utolsó becsületes ember;
ô legalább elôre szólt, hogy csal-

ni fog” – kezdôdik a kötet Kéri
László politológus találó megálla-
pításával. A bûvész ugyanis
trükkjei bemutatása elôtt mindig
bejelentette: „Vigyázat, csalok!”
Fábri Péter író, költô így versel:
„…egy angol úr járt köztünk,
/hibátlan, /egy lepusztult kis vi-
lágban, /és segített, hogy hig-
gyünk/ kicsit még/a mesékben, a
csodákban”. „Meg voltunk ba-
bonázva, nemcsak a mutatvá-
nyoktól, hanem a mûvész ele-
ganciájától, hófehér ingétôl, csil-
logó mandzsettagombjától, és
én mindenekelôtt attól, hogy va-
laki akkor is a hivatását gyakorol-
ja, amikor azt nem okvetlenül
muszáj tennie. Ilyet még nem lát-
tam addig, és nemigen láttam
azóta sem” – idéz egy ifjúkori
emléket Bächer Iván. Székhelyi
József egy Fészek klubbeli ulti-
partit elevenít fel, ahol a véletlen
folytán olyan partnerek közé
cseppent, mint Rodolfo, Ráday
Imre és Kellér Dezsô. Csodák
csodája, Rodolfo elbukta a partit.
Arcizma sem rándult, de termé-

szetesen látványos revansot vett.
Bóta Gábor újságíró, kritikus afe-
lett sajnálkozik, hogy több soro-
zat és hat portréfilm birtokában
a közszolgálati televízió „…
mégsem törekedett különöseb-
ben a jubileum megünneplésére.
Tán úgy gondolták, amúgy is so-
kan lopnak manapság, ne ad-
junk nekik még ötleteket is (utal-

va Roldolfo színpadi »lopásaira«,
amelyek végén a tárca, a nyak-
kendô mindig visszakerült tulaj-
donosához). De az is lehet, hogy
egy tartásos úriember látványát
még veszélyesebbnek vélték. Ma
inkább könnyen hajlítható gerin-
cûekre van szükség…” Ezzel
összecseng a televíziós Rózsa
György utolsó mondata: „Bár-
csak manapság is mindenki csak
így csalna!” A Rodolfo féle „Vi-
gyázat, csalok!” – Vágó István
szerint – annyit jelentett: amit
láttok, annak ne adjatok hitelt, a
látszat csal – én, a mûvész állok a
számotokra megmagyarázhatat-
lan trükkök mögött.” Majd som-
más véleményt fogalmaz: Rodol-
fo ezoterikus képességekre hi-
vatkozó mai „utódai” csalók. Le-
hetetlen felsorolni is az emlékezô
neves személyiségeket. De vétek
lenne kihagyni Parti Nagy Lajost:
„Rodolfo számomra sosem válik
személlyé, eleven lénnyé, legen-
da marad, önmaga utolérhetet-
len mutatványa”. 

Hegedûs Eszter

Utazás Adytól
Weörösig
Fráter Zoltán az ELTE Magyar
Irodalom- és Kultúratudományi
Intézetében modern magyar
irodalmat tanít. Kutatási
területe a Nyugat és az
Újhold szerzôinek élet-
mûve. A Hagyomány,
hatás, iszony c. gondo-
san szerkesztett köteté-
ben öt fejezetben válo-
gatott tanulmányait és
esszéit olvashatjuk. 

Az esszék, tanulmá-
nyok a Nyugat legna-
gyobb szerkesztôi, alko-
tói közül Osvát Ernôvel,
Karinthyval, Adyval, Ba-
bitscsal, Krúdyval és Jó-
zsef Attilával foglalkoz-
nak, de szó esik Németh
Andorról, Kosztolányi-
ról, Böhm Arankáról,
Harmos Ilonáról, Török
Sophieról, Polányi Cecil-
rôl, azaz Cecil mamáról
és szalonjáról és a gépí-
ró Szegô kisasszonyok-

ról. A kötet nemcsak – ahogy
egy ilyen jellegû kötettôl elvár-
hatjuk – a Nyugat szépíróinak
és mûveiknek mélyebb megis-
merését teszi lehetôvé, hanem
a századelô világát, irodalmi
életét is megeleveníti. Nem vé-

letlen, hogy külön tanulmány
taglalja, hogy a kor friss tudo-
mányos eredményeit milyen
mértékben reprezentálta a le-
gendás lap. Fráter Zoltán nem
unalmas anyagként tekint kuta-
tási anyagára, hanem aktív, kre-

atív olvasóként maga is
élôvé teszi a szövegeket,
új értelmezések, párhuza-
mok után kutatva, fenn-
tartva a hibás következte-
tések és a félreolvasás le-
hetôségét. Így nem tûnik
erôltetettnek, amikor Ba-
bits lakásairól szóló írásá-
ban a költô lírája és ottho-
nainak berendezése, elhe-
lyezkedése között keres
párhuzamot, vagy Krúdy
hôsei, életkoruk és Jung
Az élet delén c. munkája
kapcsán elmélkedik.

A tanulmányok utolsó
negyedében már nem a
Nyugat szerzôi állnak ér-
deklôdésének középpont-
jában.  Olvashatunk Ne-
mes Nagy Ágnesrôl, Weö-
res Sándorról, Rónay Lász-
lóról, Márai Sándorról és

Keresztury Dezsôrôl. Egyre erô-
sebben megjelenik a szövegek
alkotója is. Az írások egyre in-
kább esszé jellegûek, a szemé-
lyes élmények, érzések elôtérbe
kerülnek. A könyvet olvasva a
tárgyalt alkotókon és korszakon
túl magához a szerzôhöz is kö-
zelebb kerülhetünk.

Fráter bátor értelmezô, írásait
empátia jellemzi, együtt léleg-
zik a tárgyalt szövegekkel, alko-
tókkal. Csodálattal vizsgálja
ôket, és nem riad vissza attól
sem, hogy pátosszal beszéljen
róluk. Kötete olvasmányos,
nem száraz szakszöveg, hanem
bárki számára kézbe vehetô, la-
pozgatható kézikönyv, mely se-
gít eligazodni a 20. század je-
lentôs magyar írónak, költôinek
munkásságában.

Hományi Péter

Fráter Zoltán

HAGYOMÁNY, HATÁS,

ISZONY

Holnap Kiadó

242 oldal, 2900 Ft

RODOLFO

Rózsavölgyi és Társa

185 oldal, 2890 Ft
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Remény
nélkül
A középgenerációhoz
tartozó Szirmai Péter
húszéves kora óta ír
rendszeresen, elsô
publikálási lehetôségét
a PoLíSz folyóirat 100.
jubileumi száma bizto-
sította. Hamar nyilván-
valóvá vált számára:
sokkal könnyebben fel
tud dolgozni minden
sérelmet, ha azokat
„kiírja magából”. Így
született meg elsô kö-
tete, a Hunniában va-
lami készül címû re-
gény, amely a 2004-
es, a határon túli ma-
gyarok helyzetét
hosszú idôre meghatá-
rozó népszavazás me-
mentója. A cselek-
mény valós helyzetbôl indul,
majd fiktív regényvilágban foly-
tatódik, történelmi családneve-
ket viselô szereplôkkel. Hasonló
módon építkezik második köte-
tében is, amely tematikájában
lazán egymáshoz kapcsolódó
novellák sorozata. Jelenkori va-
lós élethelyzetekbôl kiinduló, a

politikai életre, az irodalmi élet
mûködésére, a mindennapi köz-
érzetre és létérzésre reflektáló
történetek, karcolatok, gyakran
csak ötletek ezek, amelyek a
valóságból kiindulva valamilyen
groteszk világba, abszurd utó-
piába vagy egy közeljövôben
játszódó sci-fibe jutnak el.”

„…e novellák az éjszaka
mélyére visznek le minket,
az emberi aljasság anató-
miáját írják le, ontológiai
problémákat boncolgat-
nak, azt sugallják, egyetlen
lehetôségünk van csak:
»innen el«. Erejük ennek a
rettegéssel teli két szónak
félelem nélküli kimondásá-
ban rejlik” – szól Szirmai
Péter második kötetének
fülszövege. És valóban: a
brutális naturalizmussal
megírt történetek egyszer-
re keltenek undort, és gon-
dolkoztatnak el. Az alap-
hangot a Móriczra rájátszó
Új barbárok címû novella
adja meg. A hazai értelmi-
ségi lét, a könyvkiadás és
az irodalmi élet visszássá-
gait tükrözi szarkasztikus
modorban a címadó  no-
vella, a Képzelt ebéd  egy
illuzionista kiadóvezetôvel,

az Utazás a könyvesbolt mélyé-
re, a Riport magammal egy iro-
dalmi beszélgetés létre nem jöt-
térôl, az Irodalmi bûncselekmé-
nyek osztálya egy recenzió
megtorlásáról, vagy a Szerkesz-
tôségi óra sznob macskatársa-
sága. Több szövegben is megje-
lenik egy közeljövôben játszódó

sci-fire hajazó új világ, amely-
ben mindennapos a kannibaliz-
mus (a dolgozók testrészeit kí-
náló étterem a Hatszáz ember
megvendégelésében, az elalta-
tás módszerét alkalmazó orvos
a Természetes gyógymódok-
ban, vagy a hiábavaló menekü-
lési kísérletek Az egy nap az ál-
lomásonban). Az emberi kiszol-
gáltatottság remek példái ezek
mellett az utópisztikus világot
leíró Használd a harmadik ke-
zed címû történet, vagy A ka-
tedrális, mindkettô egy szuper-
hatalomról tudósít. Generációja
általános életérzését fogalmazza
meg a Külvárosi életünk elbeszé-
lôje, vagy Az út vége egyetemrôl
kirúgott professzora.  Minden az
„innen el” menekülésfilozófia
köré épül, ami az utolsó novellá-
ban  (Egy ország elhagyása)
konkrétan is megvalósul. Az al-
jasság és a reménytelenség
könyvében nem marad más
mód a kiút megtalálására.

sz.e.zs.

panoráma

Szirmai Péter

MÁNIÁKUS BIBLIOFÍLIA

Hungarovox Kiadó

109 oldal, 1200 Ft

A bivalyosi csoda
Kárpáti Kristóf élete a foci. Ját-
szik, ha van társa, de rúgja a
bôrt akkor is (legszívesebben a
templomkertben álló romos fal-
lal egyérintôzik), ha a bivalyosi
fiatalok közül senki nem ér rá
vele játszani. Nagy álma, hogy
egyszer igazi focipálya legyen a
faluban, ahol ideális körülmé-
nyek között készülhet a fiúkkal
a következô hazai meccsre. A
pálya egyelôre azonban gizga-
zos birkalegelô, a csapat is csak
akkor jön össze „edzeni”, ha
éppen nincs jobb dolguk. Pedig
a régi szép idôkben minden
másként volt, jól emlékszik erre
Kristóf apja, aki valaha nagy
spíler volt (legalábbis ezt állítja
magáról), mára csupán a sörha-
sán feszülô tréningruha és kifi-
nomult hozzáértése emlékeztet
sportolói múltjára.

A falusi állóvizet Borostyán
Bernát érkezése kavarja fel. A
messzirôl jött lelkipásztor rejté-
lyes múltja sokakat lázba hoz.
Kristófot például az érdekli leg-
jobban, hogyan lehetséges,
hogy egy atya, bocsánat, tiszte-
letes ilyen jól tud bánni a laszti-
val?! Amikor elmeséli a fiúk-
nak, kivel találkozott, barátai
hitetlenkedve fogadják a hírt.
Persze, hogy kíváncsiak ôk is a
csodapapra, délután már mind-
annyian a templomkertben
nyüzsögnek. Bernát tiszteletes
kapva kap az alkalmon, hiszen
ô pont ezért jött ide, hogy egy-
begyûjtse a nyájat, s ha ehhez
focicsapatot kell kovácsolnia a
fiúkból, akkor egye fene, vállal-
ja a kihívást. Bivalyoson hama-
rosan összefog a falu apraja-
nagyja, és elkezdik felújítani a
pályát, közben a fiúk is edze-
nek, hogy a következô szezon-

ban benevezhessenek a serdü-
lô bajnokságba.

Kármán Tibor ifjúsági regénye
Kristóf naplója. A naplóforma
több szempontból kiváló megol-
dás – az egyes számú elbeszélést
még személyesebbé teszi ez az
intim irodalmi forma. A nagyobb
fejezetek helyett kisebb adagok-
ban haladva a nehezebben olva-
só kamasz is könnyebben ráérez
az olvasás ízére, hogy aztán a
könyv a kezében ragadjon, ami-
hez nagyban hozzájárul a sodró
történetmesélés, a fiúk gazdag
és humoros jellemábrázolása, va-
lamint a fedhetetlen kalandok.
Az irodalmi-esztétikai élményt
Baranyai András szórakoztató
illusztrációi teszik teljessé. A
könyvet végigkísérô rajzok nem-
csak a diákok, de a kamaszlelkû,
focirajongó apák (és anyák) arcá-
ra is mosolyt csalnak.

Pompor Zoltán

Kármán Tibor

EGY FOCISTA

NAPLÓJÁBÓL

Baranyai András

illusztrációival

Kálvin Kiadó

134 oldal, 1900 Ft
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Sivatagi forgatag
Evelyn Marsh, azaz Mocsári
Erika legújabb kalandregénye
ismét az általa oly kedvelt és
ismert afrikai kontinensen
játszódik. Minden együtt
van, ami  a romantikus szóra-
koztató irodalomhoz szüksé-
ges: egzotikus táj az algériai
Ghardaia és környéke, az
egyszerre veszélyes és gyö-
nyörû sivataggal, a Musztafa
kórház orvosi titkoktól hem-
zsegô, intrikákkal teli élete,
szerelem, szex, bûnözés, em-
berrablás és gyilkosság. A Pá-
rizs–Dakar rali résztvevôi ipa-
ri tikokat csempésznek, a
Musztafa kórházban dolgozó
fehér orvosok gyógyszerku-
tatások adatbankjaiból ha-
lásznak le információkat,

hogy aztán a kórház betegin
próbálják ki a még nem jegy-
zett szereket. Egy olyan vi-
lágban járunk, ahol az embe-
ri élet nagyon keveset ér, eh-
hez mérten szinte meg sem
ismerjük a szereplôket, nincs
idô feltárni a jellemüket,
mert ilyen-olyan módon, erô-
szakosan  távoznak a másvi-
lágra. Átlag minden tizedik
oldalon meghal valaki, vére-
sebb a történet, mint egy
Shakespeare-dráma. Egy
olyan világban járunk, ahol a
nôi életnek különösen nincs
értéke, és ahol egymás mel-
lett él az emancipált fehér és
arab nôk kicsiny társadalma,
és a hagyományos, elnyo-
mott szerepre kényszerített
asszonyok széles tömege,
vagy a régi hagyományvilá-

got ôrzô füvesei asszonyok.
Az algériai lányok nem tanul-
hatnak, és szinte még gye-
rekként férjhez adják ôket.
Európai és arab szereplôk ku-
sza szálakban kapcsolódnak
egymáshoz, bepillantást nye-
rünk a dél-amerikai szálakkal
is rendelkezô arab bûnözôi
világba, amelyben egyaránt
szerepet játszanak volt ide-
genlégiósok és nyomorék
bandafônökök. Egymás mel-
lett él a hihetetlen luxus és
gazdagság, valamint az út-
széli nyomorúság. Aki szereti
az egzotikus tájakat, a gyor-
san változó és fordulatos ese-
ményeket, a szenvedélyt és a
titkokat, az voyeurként lehet
részese Evely Marsh sivatagi
forgatagának.

Sz. Zs.

Kettészakadt
Magyarország
„Lábon elkelt” tavaly novem-
berben Börcsök Mária író, köl-
tô, publicista Kettészakadt Ma-
gyarország címû könyve, amit a
C.E.T. Belvárosi  Kiadó 80 pél-
dányban nyomtatott ki. A nagy
sikerre tekintettel idén a Kos-
suth Kiadó újra megjelentette
az írást, ami szinte napok alatt
a bestsellerlisták elején landolt.
A kiadótól kapott értesülés sze-
rint több mint tízezer példányt
adtak el, s több utánnyomásra
is szükség volt. Hogy mi a siker
titka? Talán az, hogy – a szerzô
szerint – szembe kell szállni a
mai álromantikus, patetikus
hazafisággal, mert  minél ke-
vésbé ismerünk egy kort, annál
könnyebb aranykort csinálni
belôle. Minél kevésbé ismerünk
egy embert, annál könnyebb
idealizálni az alakját. A jelen
mindig züllöttnek, romlottnak
tûnik az elôzô korokhoz ké-
pest, és elképzelhetô, hogy akit
ma galádnak, gonosznak tar-
tunk, az a holnap hôse lehet.

A  magyar történelmet Szent
Istvántól a 20. század elejéig
végigkísérô  könyv megírására a
manapság „lépten-nyomon ta-
pasztalt megosztottság” kész-

tette, s korábban már publikált
tanulmányokból, levelezések-
bôl, iratokból származó adato-
kon, tényeken alapuló esszé-
nek, véleményfûzérnek tartja. 

„Nemzeti egység történel-
münk során sohasem létezett,
mint ahogy más népeknél
sem” – szögezi le mindjárt a
címlapon, s kezdi államalapító
Szent Istvánnal, aki a keresz-
ténység nevében tûzzel-vassal
irtotta az évszázados hagyo-
mánokhoz elkeseredetten ra-
gaszkodókat, s „…eltûntek a

varázslók, bájolók, regô-
sök, igricek (…) tálto-
sok, a hadat vezetô tu-
rulmadár”. Pogányok és
keresztények élet-halál
harcot vívtak egymás-
sal. Az erôszaktól irtózó
Jézus hívévé szegôdött
Szent István „olyan esz-
közöktôl sem riadt
vissza, amelyekért ma a
hágai törvnyszék elé ci-
tálnák: földarabolás, él-
ve eltemetés, szemkito-
lás, fülekbe forró ólom
öntése”

Az „igazságos” Mátyás
király még a kéményfüs-
töt is megadóztatta, fe-
leségének hatéves uno-
kaöccsét neveztette ki az
ország fôpapjának, s két

kézzel szórta a pénzt. Az or-
szággyûlés határozatait magára
nézve sosem tartotta kötelezô-
nek. Bírálatot sem tûrt el soha.
Nem véletlen, hogy olyan ellen-
ségei voltak, mint Janus Panno-
nius és Vitéz  János. 

A „Kossuth apánkról” írotta-
kat sem lehet hízelgônek titulál-
ni.  Amikor felismerte, hogy
minden elveszett, „sietve átru-
házta a legfôbb hatalmat Gör-
geyre (amihez nem volt alkot-
mányos joga), és híres szakállát
levágatva, kendôben-rokolyá-

ban kimenekült az országból.”
Mindig is irigy volt a nála sokkal
tehetségesebb hadvezérre, s
azt akarta, hogy a csalódott, ki-
végzôosztagok elé állított, bör-
tönökbe hurcolt, bujdosásra
kényszerített emberek dühe
Görgey Artúr ellen irányuljon. 

De nem volt béke  a kiegyezés
után sem. Olyannyira, hogy a
besúgók országává züllött Ma-
gyarország parlamentjében ke-
gyetlen csaták, véget nem érô
viták, obstrukciós agyonbeszé-
lések, sôt párbajok után 1904.
december 13-án a magukból
kikelt honatyák összetörték az
ülésterem bútorzatát.

Vagyis: ôseink sem voltak job-
bak nálunk – szögezi le utósza-
vában a szerzô. Következés-
képp a mi züllött, romlott jele-
nünk is történelem lesz egyszer.
A küzdelem nem jó és rossz,
sokkal inkább a jó és jó között
folyik. De hogy mi a jó, a helyes
irány, mindig csak az út végén
derül ki.

Hegedûs Eszter

Evely Marsh

A FÉLELEM VÁSÁRA

Auktor Könyvkiadó

344 oldal, 1498 Ft

Börcsök Mária

KETTÉSZAKADT

MAGYARORSZÁG

Kossuth Kiadó

130 oldal, 2400 Ft
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Az elsô három,
illetve tizennyolc
év

A Tudatos Lépés Kft. Könyv- és
lapkiadó (eredetileg tanár) veze-
tôje lapunkban nemrég azt nyi-
latkozta: „Egyértelmûen azon az

állásponton vagyok, hogy a gye-
reket születésétôl fejleszteni kell,
(…) a szülônek nem csupán a
gondozásra, de az intellektuális
fejlesztésre is energiákat kell for-
dítania. Mert ha az elsô hat évet
elvesztegetjük, az behozhatatlan.
A könyveimmel a szülôknek eb-
ben próbálok segítséget nyújta-
ni”. Itt ugyan saját könyveire utal,
de már számos külföldi szerzô(-
páros) útmutatóját megjelentet-
te, ezek különbözô megközelí-
tésbôl segítik a „soron követke-
zô, szülôvé váló generációt” tu-
datos szülôvé válni. Nem kell tö-
kéletes anyának lenni, nyugtatja
meg a gyermekszülésre és -neve-
lésre felkészülô nôket Tracey
Godridge, nagyszerû anyának
lenni elsôsorban azt jelenti, hogy
a „boldog hír” vételétôl kezdve
úgy szervezzük az életünket, a
sajátot, a szülôtársét, az újszülöt-
tét (csecsemôét, kisgyerekét, és
így tovább), hogy a nagy kihívás-
nak a lehetô legjobban megfelel-
jünk. Vannak általános szabá-
lyok, ezekrôl szól a Hogyan legyél
nagyszerû anya egy életen át?,
amelyeket be kell tartani, és ak-
kor kevesebb nyomás nehezedik
a szülô(k)re, optimális, azaz
boldog lesz a család élete.
Amúgy a kezdet kezdetétôl nagy
nyomás nehezedik ránk, szülôk-

re. Ha már anyák és apák lettünk,
azok is maradunk életünk utolsó
pillanatáig! A szerzô persze csak
a felnôtté válásig, azaz a gyermek
18. életévéig látja el az anyát (és
az apát) megszívelendô taná-
csokkal. A terhességtôl a szülé-
sen át a bölcsis, óvodás, iskolás
koron át lépésrôl lépésre avat be
gyermek és szülô(k) bonyolult,

sokrétû kapcsolatrendszerének
eseteibe, segítô szándékkal. Az
író, újságíró, gyermeknevelési
szerzô munkája gyakorlati meg-
közelítésû: a gyermek egészsége,
töretlen intellektuális fejlôdése, a
harmonikus szülô–gyermek kap-
csolat áll a középpontban, de ez
a kiadvány legalább annyira szól
a szülôk egyéb problémáiról, pl.
az anya újra munkába állásáról,
mint a gyereknevelésrôl.  

„ …a Montessori-féle pedagó-
gia elsôsorban az óvodás- és kisis-
kolás korúakkal kapcsolatban volt
ismert, és csak kevésbé a három
év alatti gyermekek nevelésének
területén” – állapítja meg könyvé-
ben Claudia Schäfer. Ha az elsô
három év a legmeghatározóbb, a
tanulás akkor a legaktívabb, akkor
lehetetlen, hogy az olasz orvosnak
és reformpedagógusnak ne lettek
volna gondolatai a 3 év alatti gye-
rekek nevelésével kapcsolatban. A
szerzô ezeket az elméleti alapve-
téseket, ezeket az „üzeneteket”
bányászta elô, és ezek alapján ad
a gyakorlatban kiválóan használ-
ható módszereket. A gyermeki
fejlôdés összefoglalása mellett
konkrét, a gyermek szociális, ér-
zelmi és értelmi fejlôdését szolgá-
ló feladatokat talál a (fiatal, kezdô)
szülô e hasznos kiadványban.

Cs. A.

panoráma

Pécsi irodalmi
kalauz
Pécs városának irodalmi életét a
11. századig vissza lehet vezet-
ni, egyes krónikák és gesták itt
készültek. Itt nyílt meg az elsô
magyar egyetem (1367) és az
elsô nyilvános könyvtár (1440).
Janus Pannonius 1459-tôl halá-
láig, 1472-ig pécsi püspök volt.
Jóval késôbb itt jelent meg a
helyi egyetem kiadványaként a
magyar szellemtörténetet kép-
viselô, igen színvonalas Panno-
nia (1935–1943), s itt jelenik
meg 1957-tôl a Jelenkor.

Szirtes Gábor pécsi irodalmár,
szerkesztô, kritikus, helytörténész
legújabb, a tôle megszokott pan-
non derûvel megírt könyve a 21.
század második fele és a közel-
múlt jeles íróival foglalkozó tanul-

mányokat tartalmaz. A közölt írá-
sok egy része megjelent, fôleg
irodalmi folyóiratokban (Kortárs,
Napút, Pannon Tükör, Életünk
stb.), más része elsô közlés, s a
fotók többsége is elôször kerül
nyilvánosságra.

A 20. századi magyar irodalom
talán legjelentôsebb pécsi epi-
zódja Weöres Sándornak a vá-
rosban való idôzése, itteni mun-
kálkodása volt (1933–1947). Ez a
korszak a marxista irodalomtör-
ténet által élénken bírált szellem-
történet fénykora volt a város-
ban, olyan szereplôkkel, mint a
Szirtes Gábor által a fiatalok fel-
fedezôjeként és pártfogójaként
jellemzett Lovász Pál, továbbá
Halasy-Nagy József és Várkonyi
Nándor. Weöres után olyan alko-
tókat adott a város a magyar köl-
tészetnek, mint Bárdosi Németh
János, Csorba Gyôzô és Pákolitz

István, s a közeli Kaposváron te-
vékenykedett a Szirtes által

ugyancsak nagy kedvvel és értô
beleérzéssel jellemzett Takáts
Gyula, a magyar költôk egykori
doyenje. Takáts számos versében
szerepel a Drangalagba helyezett
Csu Fu, aki egyszerre és egy sze-
mélyben a költô mestere és ta-
nítványa, és aki egy idôtlen ég-
hajlatú, örök értékekben gazdag
világ részese. Drangalag pedig a
Takáts által a valóságosan létezô-
vel szemben megteremtett vagy
megtalált lehetséges, idôtlen és
határtalan világ.

Szirtes Gábor elemzéseinek má-
sik kedves tárgya a Pécs szellemi
életét döntôen meghatározó
Tüskés Tibor tevékenysége. Tüs-
késnek és Szirtesnek két évtize-
des együtt munkálkodás révén si-
került a helyi könyvkiadást orszá-
gos rangra emelniük, s ennek
újabb bizonysága a jelen kötet.

K. S. A.

Claudia Schäfer

HOGYAN FEJLESSZÜK A

3 ÉVESNÉL FIATALABB

GYERMEKEKET?

Fordította: Sütô Gyöngyi

Tudatos Lépés Kft.
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Szirtes Gábor

ÖTNEGYED

Pannónia Könyvek
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Tracey Godridge

HOGYAN LEGYÉL
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ÉLETEN ÁT?

Fordította: Németh Beatrix

Tudatos Lépés Kft.
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szubjektív

Kiváló, mi több, tündökletes szellem-e a
világhíres szlovén filozófus-író, Slavoj
Žižek? Könyveit a relatívum határain be-
lül mozgó abszolútumokként kezeltem,
míg angol nyelven – koalás ausztrál
öregbarátom révén, ám mûvelôdjek! –
jutottam hozzá, gyanút csak a minden
ilyen vállalkozással szemben érzett fenn-
tartásaim (nem nekem találták ki a túl
közel-társadalmi aktuál-esszézést, ta-
lán?), a „divatos, tehát tényleg mi
van?”, a népszerûséggel kapcsolatos
(nem szép) hümmögések kényszerei kel-
tettek bennem. E nagyon fontos
(alap)könyvbôl kiderül: Žižek ragyogó fi-
gura, kérdései, ha egészükben nem is az
én számomra, de részleteikben, színvo-
nalukban mindannyiunknak izgalmasak,
félretolhatatlanok.

Bár a könyv szép, de kissé meghökken-
tô borítója (nyakban egy absztrahált, di-
vat-feletti-naprakész-új kereszt) mintha
a törékeny abszolútnak se nem hízeleg-
ne, se azt nem kezdené ki, mondom, a
forma (formoff) a tartalmat (stb.) nem
zavarja. Mi ez a tartalom (stb.)? Bár a
mély és egyértelmûen állást foglaló (fog-
lalni persze nem akaró, az ilyet taga-
dó... de lehet, hogy én tévedek) filozófu-
si utószó (magyar, a mi kiadásunké)
egyértelmûsíti: hogyan gondolkozunk
ma – mikor is? az újkapitalizmus totalitá-
rius törekvései közepette, de közben az
ôsibb kereszténység értékeit ismét aktu-
alizáló sejtések, létesélyek korában?! –, s
a Marx-fivérek (szándékkal teszek ide
kötôjelecskét, félreértés ne essék) Žižek-
kedvelte jó kis viccével fejezi be tartal-
mas, okos, körültekintô, a szerzôhöz
méltó fejtegetésit, hogy tudniillik a kér-
désre, hogy „Kávét? Teát?” ez a válasz
jön, hogy „Igen, kérek!”, vagyis hogy
így nehéz eldönteni, a neo-balliberális
eszmék létjoga a törékenyebb avagy az
abszolútabb része a relatívumok szöve-
vényének, erre nekem profánul (divatfo-
galom, van is a szellemünket brilliánsan
kiszolgáló Typotexnek könyve erre, a Gi-
orgio Agamben-féle ...beszerzendô...),
hogy ha ezt a sztyuvi ( a légihosztessz)
kérdi: „Coffee? Tea?”, ott rezeg a foly-
tatás: „...or me?” Vagyis: „teát, kávét,
vagy engem tán épp?” – ha elfogadom
az utószó dualizálását, hiányzik (már
csak a kis csinire gondolva is) a harmadik

lehetôség. Öreg hibába esne Žižek ezzel?
(Mármint nem hosztesz-ügyben, vilá-
gos.) Avval, hogy „sarkítunk”, ilyesmi-
ben (brr) gondolkozunk örökké? Nem
Salinger és a zen-divat eshetôségeit sí-
rom vissza, de pl. a mûvészet az igazi tö-
rékeny abszolútum, és sem neokapitalis-
ta, sem feltámasztandó-balliberál válto-
zata nem ismeretes (a mûvészetnek, tud-
niillik). De miközben szerzônk – csak a
névmutatóból kitetszôen is – a mai világ
páratlan gazdagságából nem töréke-
nyen, ha nem abszolútum igényével is
(ismétlem e szócskát) gazdagon merít,
nem hitetheti el velem az utószó žižeki
igazát, miszerint két választás van, hol-
ott a harmadik a kislány. Hanem hát...

Nem is akar Žižek semmit elhitetni.
Mint rangosan, szuperrangosan élve-

zeti cikk, a tea és a kávé mellett „a sze-
mély” csak képzelt jelenlétével is elfo-
gulatlannak hihetô. Ráadásul: az a fajta
kiolvashatatlan könyv ez, amelyiket
(melynek fajtáját, ismétlem) nem lehet
hûen ismertetni, mert amennyire a
társadalomismeret-terjesztô társulatok
egyik világnagy alakja teheti, mûvészet-
közelben jár szellemi gazdaságával, ru-
galmasságával, körültekintésével, és
minden oldalon öt megelemezhetô
mondat (utálom a mondat abszolutizá-
lását, én a tétel, tárgy, kijelentés stb.
eredeti-értelmében használom), kérdés,
szösszenet, odavágás és oldalvágás
akad, legyen az alap bár Szentírás, film,
foci, absztrakt festészet... vagy mon-
dom, még 1496 más tárgy. Ötször há-
romszáz, pardon, így számoltam. Ele-
gendô, hogy az utószó bizonyos érte-
lemben (nagy erényekkel, tiszta fejjel,
koncepcióval és sok bensô szabadsággal
is) tájékoztatja az Olvasót, befolyásolja

is így-úgy talán, magam
a félretájékozódhatás helyett a találgató
tényretájékozódhatás híve vagyok, aho-
gyan Paddington medvében sem olyas-
mit szeretek, hogy egy medve micimac-
kósan játékszer lenne, hanem hogy egy
bozontos kis dél-amerikai medve angol
úriemberecskévé válik, Mr. Paddington
Brown lesz.

És lássuk, Olvasóm, a Te olvasásod so-
rán, Žižek nagyurunk medvéjét. A mégis
üdvtanos hit (durván foglaltam össze) és
a legjobb szándékai ellenére is „gonosz”
(rettegve foglalom félre-össze!) újkapita-
lizmus, a kettôt egybelátni tudó (szerin-
tem biztos, hogy tudó??) álmodott új-
baloldaliság (melyet szerzônk biztat,
hogy csak ne remegjen, ne féljen!) lenne
a... Mi is lenne? Žižek a szabadság írójá-
nak (tételezhetô) szellemfoglalatában
tiszta képet ad. Nem abszolútum, ellen-
ben mint Párizs városának hajója, csak
bukdosgat, de nem süllyed el... a micso-
da is? Mindenit neki, minden! A minden.
A sok minden. Pl. még olvasunk.

De – annyi minden helyett, annyi min-
den pluszra plusznak – mondok egysze-
rûbbet, a könnyelmûen elhanyagolt Weö-
res Sándortól: A Tûzkút-kötetben a Tapé-
ta és árnyék (kettôsség, ah!) zárásaként
áll ez, ráadásul rávetülve a szôlôfürtös-ve-
nyigés tapétára, de árnyék-voltában ön-
magánál többként:

EGYSZERRE KÉT ESTE VAN
MINDKETTÔ CSAK FESTVE VAN
HARMADIK AZ IGAZI
KOLDUSKÉNT ÁLL ODAKI

(Vagyis odakint. Ha osztjuk ezt az érzetet,
rá kell jönnünk majd: vagyunk néhányan.
Néhányan így vagyunk.)

Tandori Dezsô

Formoff és tartalom?
(Tartalmoff és forma?)

könyvrôl

Slavoj Žižek

A TÖRÉKENY

ABSZOLÚTUM

Avagy miért érdemes

harcolni a keresztény

örökségért?

Radikális gondolkodók sorozat

Typotex Kiadó, 318 oldal, 3200 Ft
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Akadémiai Kiadó

1519 Budapest, Pf. 245.

www.akademiaikiado.hu

Hargittai István:

AMBÍCIÓ ÉS KÍVÁNCSISÁG

avagy mi hajtja a tudományos

felfedezôket

A neves szerzô tizenöt, többsé-
gében a 20. század második fe-
lében született jelentôs felfede-
zés mozgatórugóit elemzi ol-
vasmányos új könyvében,
amely speciális szaktudomá-
nyos elôképzettség nélkül is
nagy élvezetet nyújt olvasójának, de amelyet a szaktudományok
mûvelôi is haszonnal forgathatnak. A szerzô tizenhárom esetben
személyes kapcsolatban volt a könyvben szereplô Nobel-díjas,
vagy hasonló rangú felfedezôkkel. A könyv mindegyik fôhôsérôl
elmondható, hogy megvolt benne az ambíció és a kíváncsiság,
de emellett mindegyik felfedezô rendelkezett még legalább egy,
a pályája alakulását döntôen befolyásoló tulajdonsággal is. A
kettôs spirál társfelfedezôje, James Watson különösen sikerori-
entált volt, de a szerkezetkutatás lehetôségeire vonatkozó tájé-
kozatlansága is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy kezdeményez-
ze a DNS szerkezetének meghatározását. A 20. század egyik leg-
nagyobb kémikusa, Linus Pauling döntô felfedezést tett a fehér-
jék szerkezetére vonatkozóan, és sikerében nagy szerepe volt
versenyszellemének. Gertrude Elion családtagjai olyan betegsé-
gekben haltak meg, amelyek nem sokkal késôbb gyógyíthatók
lettek. Elion egész pályáját a gyógyszerkutatásnak szentelte.

(X)
A/5, 332 oldal, 3800 Ft

Francis Fukuyama:

A POLITIKAI REND EREDETE

Az ember elôtti idôktôl

a francia forradalomig

Francis Fukuyamát nem kell külö-
nösebben bemutatni. A kelet-kö-
zép-európai rendszerváltások ide-
jén közölt esszéje, a késôbb könyv
formájában is megjelent A törté-
nelem vége hozta meg számára a
világhírt. Új mûve a politikai intéz-
mények történelmi eredetét és a
politikai hanyatlás folyamatát vizs-
gálja. A kétkötetes munka jelen
elsô kötete valójában a múltról szól: nem az emberi történelem do-
kumentált korszakával kezdôdik, hanem az emberiség fôemlôs ôse-
ivel. Az elsô négy rész az emberi ôstörténettel, az állam eredetével,
a joguralommal és végül a felelôs kormányzattal foglalkozik. A má-
sodik kötet napjainkig kíséri majd a történetet, különös figyelmet
szentelve annak a hatásnak, amelyet a nyugati intézmények gyako-
roltak a nem nyugati társadalmak intézményeire s azok modernizá-
ciós törekvéseire. Ezután szó esik majd arról, hogyan zajlik a politi-
kai fejlôdés a mai világban.

(X)
A/5, kb. 656 oldal, 4900 Ft

ARCUS KIADÓ

2600 Vác, Köztársaság u. 7.

Telefon: +36 27 300 764,

+36 30 2785 447, +36 30 9244 501, 

E-mail: arcus@arcuskiado.hu

www.arcuskiado.hu

www. arcusstudio.hu

EGY ÚJ KÖNYVRITKASÁG

AZ ARCUS KIADÓTÓL!

Az Arcus Kiadó Örkény István szüle-
tésének centenáriumára Kétperce-
sek – Hommage á Örkény” címmel
emlékalbumot jelentet meg. 
A könyv száz Egyperces novellát és száz kortárs képzômûvész, egy-
egy illusztrációját tartalmazza. (Többek között Banga Ferenc, Bányai
István, Csurka Eszter, Dr. Máriás Béla, ef. Zámbó István, feLugossy
László, Fillenz István, Gaál József, Gyémánt László, Gyulai Líviusz, In-
cze Mózes, Keresztes Dóra, Kéri Ádám, Kiss Ilona, Klimó Károly, Ko-
nok Tamás, Kovács Péter, Kônig Frigyes, Kônig Róbert, Lajta Gábor,
Lengyel András, Muzsnay Ákos, Nagy Gábor, Orosz István, Stefano-
vits Péter, _wierkiewicz Róbert, Szabados Árpád, Szunyoghy And-
rás, Szurcsik József, Szyksznian Wanda)

(X)
225 x 300 mm, 216 oldal, cérnafûzött, parafával díszített kemény táblaborító

Megjelenik 600 számozott példányban

ÁR: 8 000 Ft

A kötet 20% kedvezménnyel megvásárolható a kiadó könyvesboltjában

(2600 Vác, Köztársaság u. 7.) ill. postai utánvéttel megrendelhetô a fenti

elérhetôségeken.

BBS-INFO Kiadó

1630 Bp., Pf. 21.

Tel.: 407 1707

www.bbs.hu

Bártfai Barnabás:

EXCEL HALADÓKNAK

A könyv az Excel azon képességeit
ismerteti, amelyek használatára ke-
vesebben vállalkoznak, pedig egyál-
talán nem olyan bonyolult, mint
amilyennek tûnik. A könyv segítsé-
gével megismerhetjük az Excel hala-
dóbb lehetôségeit, megoldhatjuk például az adatok védelmét, a
kontrollált adatbevitelt, a szûrést, az adatelemzéseket, az optimali-
zálást, stb. Megbarátkozhatunk a solverrel, az adattáblákkal, a ve-
zérlôkkel, és megismerhetjük a kimutatások készítésének lehetôsé-
geit is. A könyv második felében részletesen ismertetjük a makrók
használatának módjait is, így segítségükkel az Excelbôl olyan prog-
ramot varázsolhatunk, amely a saját igényeinkhez a leginkább alkal-
mazkodik. Ettôl kezdve tehát nem kell megijedni, ha egy nagy adat-
halmazból gyorsan kell használható információkat kibányászni, hi-
szen az eszközök a kezünkben lesznek. A lehetôségek kombinálásá-
val, az adatérvényesítések, a védelmek, a táblázatok, a kimutatások,
és a makrók együttes használatával pedig szinte nem is létezik már
lehetetlen feladat.

(X)
ISBN 978-963-9425-77-4

B/5, 148 oldal, 1970 Ft

x úr a kh-ban

84 www.könyvhét.hu



x úr a kh-ban

Edge 2000 Kiadó
info@edge2000.hu
www.edge2000.hu
www.facebook.com/edge2000

Klein Sándor:

TANULNI JÓ

Ez a könyv Klein Sándor Az írás
megmarad címen összegyûjtött ki-
sebb írásainak második kötete, mely
az elismert pszichológus a tanítás és
tanulás folyamatával kapcsolatos
gondolatait tartalmazza.

Az elsô rész tíz írása a gyerekköz-
pontú családi és iskolai nevelésért, a tehetség kibontakoztatásáért
emel szót. A második rész írásai az elmúlt két évtizedben jelentek
meg, de céljuk változatlanul az alternatív iskolák, a kooperatív tanu-
lás, az alkotó állampolgárok nevelésének támogatása. A harmadik
rész játékos gyakorlataira épülô, élményszerû matematikatanulás le-
hetôségérôl szól. Végül a negyedik részben Klein Sándor pécsi egye-
temi kollégáinak néhány cikke kapott helyet: az esélyegyenlôségrôl,
a tanulás örömérôl, a „derûs iskoláról” és a kliensközpontú egye-
tem védelmérôl.

A könyv szorosan kapcsolódik a kiadó további pedagógiai témájú
könyveihez. (Klein Sándor–Soponyai Dóra: A tanulás szabadsága
Magyarországon; Klein Sándor: Gyerekközpontú iskola; Winkler
Márta: Iskolapélda; Haim Ginott: Szülôk és gyermekek)

Könyveink 20% kedvezménnyel megrendelhetôk közvetlenül a
kiadótól! 

(X)
624 oldal, 3800 Ft

Geopen Kiadó

www.geopen.hu

Geopen a Facebookon

Benedict Wells:

BECK UTOLSÓ NYARA

Egy szerelmi bánattól szenvedô, ki-
égett tanár, egy afronémet férfi és
egy litván zenei csodagyerek élete
nagy utazására indul Münchenbôl
Magyarországon és Kelet-Európán
át Isztambulba. Útjukat végigkíséri
egy lány, mindannyiuk erotikus ál-
mainak tárgya, egy pincérnô, és egy
litván család rejtélyes múltja. Különös ôrangyalként vigyáz rájuk Bob
Dylan, az öregedô rocksztár, kinek halhatatlan dalai zenei aláfestés-
ként színezik át életüket.
Az 1984-ben született német Benedict Wells 2003-ban, miután el-
végezte a középiskolát, Berlinbe költözött, de nem iratkozott be az
egyetemre, hanem inkább megírta elsô, Beck utolsó nyara címû re-
gényét, és azonnal hangos sikert aratott vele egész Európában. Az-
óta két történettel gyarapította a kortárs irodalmat, amelyek eddig
öt nyelven jelentek meg. Elsô könyve friss hangú, pimaszul szelle-
mes történet zenérôl, szerelemrôl és életrôl – megdöbbentôen bölcs
és érett anélkül, hogy koravén lenne.

(X)
130 x 195 mm, 3490 Ft

Kortárs Kiadó

www.kortarskiado.hu

Elek Tibor:

ÁLLÍTÁSOK ÉS KÉRDÉSEK

Tanulmányok, esszék, kritikák,

beszélgetések, viták

A Bárka fôszerkesztôje kötetében
foglalkozik az írói pályakezdés lehe-
tôségeivel, napjaink erdélyi irodal-
mával, az elmúlt évtizedek drámater-
mésével,  korízléssel, divattal és ká-
nonnal – és kortárs íróinkkal.Töb-
bükkel interjút is készített.

„Napjaink az értékekhez való viszonyában is végletesen megosztott
világában pedig még kevésbé egyszerû a válaszadás és az iránymu-
tatás. De talán elôrébb léphetnénk, ha legalább ezt tudatosítanánk,
nem az értékrelativizmust, hanem az értékpluralizmust: azt, hogy
egy plurális társadalomban természetes a plurális értékrend, legyen
szó akár a politikai, akár a szellemi, mûvészeti életrôl. S a mutoga-
tás helyett talán beérhetnénk az Igazság, az Erkölcs, az Egész iránti
vágy ébrentartásával, a keresésükkel, a keresésükre ösztönzéssel. A
hagyományok és értékek teljességének, egészének védelme ma is
méltó értelmiségi feladat, ha másért nem, a korválságra (korfordu-
lóra), és a hazai válságjelekre válaszként szükségszerû szellemi és
kulturális önvédelem jegyében.”

(X)
A szerzô április 21-én, szombaton 4 órától dedikál a Könyvfesztiválon

(K-10-es pavilon).

288 oldal, 2500 Ft

Krasznár és Fiai Kkt.
1071 Budapest, Damjanich u. 39. 
T: (1) 322 1485
Fax: (1) 322 1485
krasznaresfiai@t-online.hu
www.krasznaresfiai.hu

Treszkony Katalin–Szabóné Kis

Krisztina–Lakatos Zsuzsanna:

MIÉRT MINDIG VELEM VAN

A BAJ? AVAGY PISTI NAPLÓJA

A könyvben egy jó humorú, éles látású kisfiú naplójában írja le saját hét-
köznapjainak történeteit, érzéseit, melyeket olvasva a gyerekek jókat
mulathatnak, miközben itt-ott magukra vagy testvéreikre ismerhetnek.
Minden történetet a gyerekeknek szóló levél követ, melyben választ
kaphatnak a leírt vágyódásokra, hibákra. Ugyanúgy a nevelôknek, szü-
lôknek szóló tanácsok, bíztatások is helyet kaptak a történetek után,
melyek megkönnyebbíthetik a hétköznapokat. Ezeket a tanácsokat to-
vábbgondolva megtalálhatják a legjobb megoldást a gyermek nehézsé-
geire, problémáira. A könyv melléklete meditációs mesét és elengedô
gyakorlatot is tartalmaz, ajándékként letölthetô hanganyaggal. 
„Ajánlom ezt a könyvet, mert olyan történetek vannak benne, amelyek
a hétköznapjaimban is elôfordulhatnak, és érdekes, Pisti hogyan oldja
meg ezeket. Nagyon vicces és kalandos történet, de komoly részekkel.” 

Márk (12 éves)
(X)

56 oldal, 1690 Ft
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Scolar Kiadó

1016 Bp., Naphegy tér 8.

T: 466 7635

www.scolar.hu

scolar@scolar.hu

DRÁMÁK  (Ungvári Tamás

színmûfordításai sorozat)

Arthur Miller: AZ ÜGYNÖK HALÁLA

Bertolt Brecht: GALILEI ÉLETE

Friedrich Dürrenmatt: A FIZIKUSOK

Tennessee Williams: A TETOVÁLT RÓZSA 

A kötetben négy klasszikussá érett modern dráma olvasható meste-
ri fordításban. A 20. századi színpadi mûvek idôtállóságát jól mutat-
ja, hogy mind a mai napig gyakran szerepelnek a világ színházainak
repertoárján, elvarázsolva a színházszeretô közönséget. 

A fordító kis magyar színháztörténeti áttekintést is ad a könyv vé-
gén, a hazai színpadok legemlékezetesebb alakításait, pillanatait
meséli el, fotókkal felidézve a legnagyobb színészek – többek közt
Latinovits Zoltán, Bessenyei Ferenc, Tímár József, Psota Irén – kor-
szakos szerepeit, játékát.

Külön csemege: Tennessee Williams A tetovált rózsa címû drámá-
ja most elôször jelenik meg magyar nyelven könyv alakban.

„A fordítás az eredeti szöveg fölé húzott háló. Az új szöveg
akkor önálló alkotás, ha hûtlen hûségben követi az eredetit. […],

Egy új, az eredeti sorvezetôje nélkül is önálló szöveg, amelyik immár
a nemzeti folytonosság részévé válik, idegenbôl a sajátunkká szer-
vül.” (Ungvári Tamás)

(X)
A sorozatban eddig megjelent: Arthur Miller: Üvegcserepek

476 oldal, 4490 Ft

Sofi Oksanen:

BABY JANE

A nálunk is egyre népszerûbb finn író-
nô regényében különös szerelmi há-
romszög bontakozik ki, és érzéki sze-
relmi dráma játszódik le a magával ra-
gadó leszbikus lány, Kormi súlyos pá-
nikbetegségének árnyékában. Mámo-
ros nevetés, elsöprô szenvedély, fojto-
gató féltékenység és könnyek vezetnek
a megtörhetetlen magány és a végsô
lemondás felé.

Mi történt Kormival? A magabiztos, mindenkit elbûvölô lány, aki
körül csak úgy pezseg az élet, milyen valójában? Milyen akkor, ami-
kor a pirulák és az alkohol mindent elrejtô gôze nem lengi körül? 

„A regény dühödt vizsgálata a Prozac-nemzedék megoldatlan
élethelyzeteinek, amikor is a társadalom a pszichiátriai betegek gyó-
gyításának egyetlen módját a legkönnyebb megoldásban, a tablet-
tákban látja. A kötet egyben szívszorító leírása annak, amikor a hoz-
zánk legközelebb állók segítség helyett inkább fájdalmat okoznak…
Oksanen prózája erôteljes, találó és lázító. A befejezés meglepô,
melyet mégis el tudunk hinni egy ilyen véresen szenvedélyes és ke-
gyetlenül ôszinte mûnél. Súlyos sebeket tép fel, és nem ad felmen-
tést.” – írja a mûrôl az egyik vezetô skandináv újság. 

(X)
Sofi Oksanen eddig megjelent kötetei: Tisztogatás, Sztálin tehenei

200 oldal, 3250 Ft

Karin Fossum:

AKI MÁST SZERET

Minden idôk legjobb norvég krimijé-
nek szerzôje, a „krimikirálynô”
megint maradandót alkotott.

Egy szokatlanul meleg szeptemberi
napon egy kiránduló házaspár sétál a
nyugalmas erdôben. Váratlanul
szembetalálkoznak egy zaklatott fér-
fival, aki nem viszonozza az asszony
mosolyát, sôt sietôs léptekkel távo-
zik. A pár folytatja útját, de néhány
lépés után szörnyû felfedezést tesz: a
bokrok tövében gyanús csomag he-
ver – egy gyermek holtteste.

Telik-múlik az idô, és a megválaszo-
latlan kérdések feszültsége vibrál a levegôben. S a látszólag békés
vidék lakói még fel sem ocsúdtak a tragédiából, amikor újabb kisfiú
tûnik el…

Az Aki mást szeret egy gyerekgyilkosság körülményeit tárja fel.
Minden erôszakos halál tragikus, ám ez olyan bûn, melyet nem le-
het semmiféle indokkal megmagyarázni vagy „érthetôvé” tenni. Se-
jer felügyelô példátlanul elszánt az ügyben.
„...szikár, éles prózájában a hagyományos rendôrségi nyomozás a zak-
latott elmék érzékeny vizsgálatába fordul. Az sem kerüli el a figyelmét,
ahogy a társadalom szemléli a problémás embereket… Fossum a lélek-
tani feszültségkeltés mestere.” – írta róla a The New York Times. 
Sejer felügyelô korábbi nyomozásai: Ne nézz vissza, Indiai feleség,
Aki fél a farkastól, Az Ördög tartja a gyertyát

(X)
272 oldal, 2950 Ft

Per Petterson:

ÁTKOZOM AZ IDÔ FOLYAMÁT

A líraian ôszinte, szívszorító, fájdal-
mas, olykor humoros hangvételû
regény 1989-ben játszódik, éppen
a megosztott Európát megrengetô
politikai földcsuszamlás kezdetén.
Arvid is földcsuszamlást él át, há-
zassága felbomlásának közepén áll,
édesanyja halálos beteg, érthetôen
nem ura a saját életében történô
változásoknak. Arvid valósággal
csüng az anyján, miközben ô in-
kább egyedüllétre vágyna. Meg-
gyôzôdése, hogy csalódást okozott
édesanyjának, többek között házassága kudarcával…

Gyermekkorának, ifjúságának, a szerelem és útkeresés idôszaká-
nak felidézésével megpróbálja megtalálni az anyja és közte lévô tö-
rés kezdetét, feleleveníteni azt az idôt, amikor kamaszként elszán-
tan visszautasította a neki szánt értelmiségi jövôt, és inkább elme-
rült a kommunista ideológiában, gyári munkásnak állt, anyja pedig
válaszként megtagadta tôle a szeretetét.

A számos nemzetközi díjjal elismert, Amerikában a legjobb skan-
dináv írónak tartott szerzô magyar nyelven másodikként megjelenô
regénye a Lótolvajok után.

(X)
232 oldal, 3250 Ft
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Janne Teller:

HA HÁBORÚ LENNE NÁLUNK

Az írónô görbe tükröt tart az el-
kényelmesedett európaiak elé,
akik sokszor nem tudják bele-
képzelni magukat mások hely-
zetébe. A menekültekrôl folyó
közbeszéd durva hangneme ih-
lette az elsôsorban fiataloknak
szóló, tanulságos, mégsem száj-
barágó politikai tanmesét. Mi
lenne, ha nekünk, európaiak-
nak kellene például Egyiptomba
menekülnünk egy hazánkban
dúló háború elôl? Mi lenne, ha a tizenéves kamaszok legna-
gyobb gondja nem az lenne, hogy nem kapták meg a legme-
nôbb mobiltelefont, hanem az, hogy miként szerezzenek hamis
papírokat a családnak, amivel aztán elmenekülhetnek a szörnyû-
ségek elöl? A történet egyes szám második személyben megszó-
lított fôhôse egy tizennégy éves fiú. Nevét nem tudjuk – bárki le-
het. „Veled is megtörténhet. Te is lehetsz szegény, üldözött, ki-
rekesztett“ – ez a gondolatébresztô, külsejében egy útlevélre
emlékeztetô kötet fô üzenete.

A mai európai fiatalok közös élménye, hogy békében nôttek fel, és
fogalmuk sincs arról, mit jelent éhezni és nélkülözni. Ráadásul Jan-
ne Teller a magyar viszonyokra írta át a történetet, amelyben konf-
liktusunk támad a szomszédjainkkal. A vázlatosan megírt összeütkö-
zés adja a keretet, úgymond az útlevelet az olvasó kezébe, amellyel
beléphet a fordított világba.

(X)
56 oldal, 1490 Ft

Thorbjörn Egner:

A HÁROM RABLÓ

A szerzô legnagyobb nemzetközi
sikerét A három rabló címû mûvé-
vel aratta, melyben Kardamóm a
világ legnyugodtabb, legkedve-
sebb városkája. Lakói szeretik
egymást, sohasem haragszanak
senkire. Basztián rendbiztosnak
nincsen semmi dolga, csak a kör-
nyék három rablója, Kaszper,
Jeszper és Jónatán zavarják a ren-
det. Hol a vegyesboltot, hol a
hentest, hol a péket látogatják
meg éjszaka. Aranyéletük lenne, ha nem öntené el ôket a kosz,
ha nem lenne szobáikban áthatolhatatlan a rendetlenség. Ezért
hát elrabolják Zsófi kisasszonyt, a remek háziasszonyt, hogy ta-
karítson és fôzzön rájuk. Ám a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy
a rablók képzelték…

Hogyan javul meg és válik Kardamóm városka megbecsült lakosá-
vá Kaszper, Jeszper és Jónatán: ezt meséli el a mulatságos, izgalmas
fordulatokban gazdag mesekönyv, melynek illusztrációit maga a
szerzô rajzolta, és tréfás, könnyen megtanulható dalait is ô maga
szerezte. Itthon színpadi adaptáció és tévéfilm is készült belôle. A
kötet a norvég nemzeti örökség részét képezi.

(X)
140 oldal, 2950 Ft

Stian Hole:

GARMANN NYARA

A szerzô maga írta, tervezte és il-
lusztrálta ezt a különleges köny-
vet, mely a hatéves Garmann
utolsó szabad nyarának esemé-
nyeit mutatja be. 

Eljött a nyári szünet utolsó nap-
ja, már érezni az ôsz leheletét. Az
idôs nagynénik látogatóba érkez-
nek Garmannékhoz. A kisfiúnak
még egyetlen tejfoga sem mozog,
pedig nagyon itt lenne az ideje,
hogy végre kiessenek! Az iskola holnap kezdôdik… Garmann na-
gyon izgul. Valami hamarosan véget ér, és valami új veszi át a helyét. 

Elbûvölô rajzok, elbûvölô szöveg gyerekkönyveknél is ritkán látott
egységben. A különleges grafikai megoldásaival, modern illusztráci-
ós felfogásával kitûnô képeskönyv nemcsak a gyerekek és a szülôk,
hanem a kritikusok elismerését is kivívta világszerte. A legrangosabb
nemzetközi díjakat nyerte el: a norvég Brage-díjat gyerekkönyv ka-
tegóriában (2006), a Bolognai Gyerekkönyvfesztivál fôdíját, (2007)
és a német ifjúságikönyv-díjat (2010).

A példátlan nemzetközi sikernek köszönhetôen azóta sorozattá
váltak Garmann történetei, így Norvégiában már megjelent a Gar-
mann titka és a Garmann utcája címû könyv is.

(X)
44 oldal, 2450 Ft

Ahogy úgy ringatják a csípejüket,

szemüket a földre szegezve

(Kortárs dán novellák)

Egy titokzatos bôrönd, melyet
csak egyetlen nô tud felemel-
ni, de ha kinyitják, üres...
Egy depressziós apáca, aki az
után kutat, vajon szerelemben
fogant-e...
Egy ismeretlen nô holtteste,
melyre aratás közben bukkan-
nak rá a szántóföldön…
Egy rejtélyes mocsár, ahova
valamiért minden este elláto-
gatnak a környékbeli férfiak...

A Magyarországon is egyre ismertebbé és népszerûbbé váló skandi-
náv irodalom egyik izgalmas, fantasztikusan sokszínû szeletébe, az
elmúlt két évtized dán novellisztikájába nyújt betekintést a kötet.

Ez a kispróza szorosan kapcsolódik a dán irodalmi hagyomá-
nyokhoz. Egyik legfontosabb törekvése a realizmus, az emberi lét
mozgatórugóinak feltárása, de ugyanakkor meg is újítja ezt a
tradíciót: az olvasót hiányos szerkesztésmóddal állítja kihívások
elé, a szövegek rövidebbek, töredékesebbek, valamint szerepet
kap a groteszk és az abszurd szemlélet, illetve az allegorizáló-pa-
rabolisztikus stílus.

Az antológiában az elmúlt évtizedben született novellák mellett az
Abszolút semmi köze a szexhez címû korábbi válogatás legsikere-
sebb novellái is olvashatók.

(X)
248 oldal, 2950 Ft
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Nap Kiadó

T: 208 0796

napkiado@napkiado.hu

www.napkiado.hu

Sárosi Bálint:

A CIGÁNYZENEKAR

MÚLTJA

az egykorú sajtó

tükrében

1904–1944. II. kötet

A cigányzene és a ci-
gányzenészek életé-
ben, ugyanúgy, ahogy
az egész társadalomé-
ban is, változások jelei
a 19. század utolsó év-
tizedeitôl az elsô világ-
háborúig alig észlelhetôk. A háború kezdetéig a cigányzenés
szórakozást is a boldog békeidôk szelleme lengi át. A cigányze-
nekarok történetét ismerjük meg Sárosi Bálint gyûjtésében; hogy
éltek 1904–1944 között, hogyan szerepeltek a sajtóban, milyen
hírünket vitték a világban? A kötethez a név-, dal- és helymuta-
tót Dörnyei Sándor készítette.

(X)
B/5, fotókkal illusztrált, 504 oldal, 3500 Ft

ISBN 978-963-332-000-6

Pro Pannonia Kiadó

7621 Pécs, Király u. 33.

T/F.: 72/516 866

www. propannonia.hu

info@propannonia.hu

Hoppa Enikô:

„MÜK CSÁNGÓUL

BESZÉLÜNK” 

A moldvai magyar nyelvjárás

A könyv a moldvai csángó
nyelvjárást jelenlegi állapotában
mutatja be. Alapját a 2000 és
2007 közötti helyszíni terep-
munka során gyûjtött nyelvi
anyag képezi. A szerzô nyolc
moldvai faluban (Klézse, Külsôrekecsin, Somoska, Pusztina, Bogdán-
falva, Lészped, Gerlény, Lujzikalagor) járt, ahol együtt élt a csángó
lakossággal, beszélgetései során feljegyzéseket készített, a beszélt
nyelvjárást diktafonra rögzítette. A felvett anyag alapján született
részletes nyelvi elemzését tartalmazza a könyv, amely valamennyi
szintre kiterjed: hangtan, alaktan, mondattan, szókészlet. A nyelv
szerkezeti leírása mellett a csángók nyelvhasználati szokásairól is ol-
vashatunk ebben a hiánypótló könyvben, amely a téma elsô olyan
könyv terjedelmû feldolgozása, amely a csángók jelenlegi helyzeté-
vel nyelvészeti szempontból foglalkozik.
A szerzô a PTE magyar–olasz szakán diplomázott. Fô kutatási terü-
lete a nyelvsziget jelensége. A moldvai csángókon kívül az olaszor-
szági német nyelvszigetekkel is foglalkozik.

(X)
B/5, 160 oldal, 54 fotó, 3 térkép, 1990 Ft

Trivium Kiadó

T: 248 1263

konyvek@triviumkiado.hu

www.triviumkiado.hu

Richard Carlson Phd:

A NAGY BOLHAKÖNYV

100 útmutató a mindennapi

élethez

A világsikerû „Ne csinálj a bolhából

elefántot” címû bestsellerek szerzôjétôl

Ha úgy érzed, hogy az életed olyan,
mint egy mókuskerék: munkahelyed
megoldhatatlan problémák elé állít, állandó stresszben élsz, a csalá-
di életed káosz, szerelmed nem ért meg, akkor neked ajánljuk ezt a
könyvet!
A világhírû pszichológus szakértô az üzleti és magánéletben „bol-
hászkodik”, olyan dolgokra hívja fel a figyelmet, amelyek igenis
nagyra nôhetnek, és megmérgezhetik a hétköznapokat, a magán-
és az üzleti életet egyaránt. Bölcsességei segítenek, hogy a két nem
harmóniában élhessen, valamint eligazítanak a szerelem és a gye-
reknevelés kusza világában is.
Megtanít egyszerû stratégiákra, hogyan éljünk kiegyensúlyozottab-
ban, derûsebben. Könnyebben meglátjuk az élet napos oldalát
mivel nem csinálunk a bolhából elefántot. BOLHA=ELEFÁNT 
Könyveit 135 országban 16 millió példányban adták el.

(X)
248 oldal, fûzve, 2990 Ft

Robin Sharma:

101 LÉPÉS A NAGYSÁG FELÉ

„Robin Sharma könyvei a világ min-
den táján segítségére vannak az
embereknek, hogy nagyszerû életet
éljenek.”
Paulo Coelho

Nemzetközi bestseller 
A szerzetes, aki eladta a Ferrariját
sikerszerzôjétôl

Robin Sharma a földteke egyik leg-
jobb sikertanácsadója, akinek gondo-
lataira neves vállalatok vezetôi, rocksztárok és koronás fôk figyelnek
oda. Ügyfelei között ott találjuk a Fortune 500 élvonalbeli cégeit.

Most megosztja titkait az olvasóval, hogyan legyen sikeres a mun-
kában és a magánéletében. Megismertet azokkal a technikákkal,
taktikai fogásokkal és módszerekkel, amelyek Robin egyéni és céges
ügyfeleit is lényegileg átformálták. 

Megtanít arra, hogyan legyen bárki világklasszis a személyes és
szakmai életben. Átütô erejû és gyakorlatias kézikönyve bombabiz-
tos recept arra, hogy mindenki a legjobbat hozza ki magából, meg-
valósíthassa álmait. Tanácsai lelkesítenek, energiával töltenek fel és
cselekvésre indítanak.

Eddig megjelent: A rang nélküli vezetô, Szerzetes, aki eladta a Fer-
rariját, Ki fog majd érted sírni

Könyveit 60 ország 75 nyelvén több millió példányban adták el.  
(X)

208 old., fûzve, 2990 Ft
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Ötven növény, amely megvál-
toztatta a történelmet.  Fel-
lengzôs címnek hangzik,
mégis jogos. A szerzô olyan
alapvetô növények kultúrtör-
ténetét tekinti át, amelyek
döntôen befolyásolták az em-
beriség történetét is. Könyvé-
ben az újdonság erejével hat,
hogy azt is megvizsgálja,
hogy az egyes növények el-
terjedése, más földrészeken
való meghonosítása miként
befolyásolta és befolyásolja
máig a helyi ökoszisztémát, a
monokultúrás termelés ho-
gyan hat a helyi vegetációra,

valamint a fenn-
tartható fejlôdés
szempontjából
mennyire
hasznos vagy ká-
ros az egyes nö-
vények ipari mé-
retû termesztése.
Milyen hatással
van például a ret-
tegett üvegház-
hatásra (én eddig
csak a marhák
kérôdzésének ká-
rosító hatásáról
hallottam, de ki-
derült, hogy pél-
dául Kínában a
rizsföldeken
használt rizsszal-
ma és bivalytrá-

gya is hasonló hatású), illetve
ezzel összefüggésben az ôs-
erdôk kiirtására (például a
szójabab termesztése miatt
Dél-Amerikában). Felhívja a
figyelmet, hogy bizonyos nö-
vényeket önpusztító módon
használ az emberiség, például
túl sok finomított cukrot és
lisztet fogyaszt, egy sor nar-
kotikummal él, és túlmérete-
zett az alkoholfogyasztásunk
is. A brit szerzô, a hatvanas
éveit taposó Bill Laws  újság-
íróként kertekrôl, otthonokról
és a történelemrôl ír mûvelô-
déstörténeti cikkeket a nagy

magazinoknak (dolgo-
zott többek között a
BBC' Radioban, a BBC'
Historyban vagy a
Guardiannél). Jelen
munkája egyszerre gyö-
nyörûséggel forgatható
album és hasznos isme-
retterjesztô kézikönyv.
Az egyes növények leírá-
sánál nem csupán a nö-
vény termesztésének tör-
ténetérôl van szó, a szer-
zô  elkalandozik a politi-
ka, a történelem, vagy éppen
a mûvészetek világába, ha a
téma megengedi. A bôséges
növényválasztékból most mi
csak „szemezgetni” tudunk.

Ruházat, lakástextil,

építôanyag és étel – agavé,

bambusz, papirusz,

napraforgó és kókusz

Bizonyos növényeknek szinte
minden részét felhasználják
valamire: az agavéból például
egyaránt készítenek szônye-
get, ruhát, használják élelem-
ként, italként (pulque, mescal
és tequila) és a bôrgyógyá-
szatban. A bambusz haszná-
lata szintén univerzális: kiváló
építôanyag, a lakberendezés
alapvetô eszköze, étel, és je-
len van az ázsiai mûvészetek-
ben is.  Az egyiptomi terüle-
teken hasonló funkciót látott

el a papirusz, melyet
a csónaktól, a kosár-
készítésig mindenre
alkalmaztak, a papír-
készítésben betöltött
szerepe pedig kivált-
hatja az erdôk kiirtá-
sát. Az északibb tá-
jakon a napraforgót
az amerikai hopik
még csak színezô-
anyagnak, élelem-
nek, gyógyszernek,
rostját ruhának hasz-
nálták. Európában
Oroszországban ho-
nosodott meg elsô-
ként, ahol továbbfej-
lesztették, magjából
olajat préseltek,rost-

ját állati takarmányként
használták, de a papírgyártás-
ban is hasznosítható lenne. A
kókuszpálma alapvetôen fon-
tos bizonyos égöveken a kéz-
mûiparban (ruha és kézmû-
ipari termékek), élelemként
sem utolsó (leve az egyetlen
steril termés), a koprát (a kó-
kusz szárított, fehér húsa) a
szappan- és margarinkészítés-
ben használják.

Egyszerre drog, gyógyszer és

ipari növény – kender, mák

és kininfa

A kender ipari jelentôségét
manapság jelentôsen alulér-
tékelik a droggal szemben
(régen fájdalomcsillapító, ma
ajzószer), pedig évszázado-
kon át  ipari növényként volt
fontosabb (ruhanemû, a ha-
józáshoz, a mindennapi élet-
hez  használt mindenféle kö-
tél, szigetelôanyag). Kender-
bôl készültek az elsô Levi’s
farmerek is.  A kerti mákból
kivont morfin ôsi gyógyszer,
a fogyasztás mértéke külön-
bözô mértékû volt az idôk
során: Kínában a 20. század
elején a lakosság egynegye-
de volt ópiumfüggô, ami a
földek megmûvelését is ve-
szélybe sodorta. A  heroin
készítését csak 1874-ben fe-
dezték fel Németországban
és kezdetben gyógyszerként
használták. A heroinfüggô-
ségben ma Oroszország ve-
zet, köszönhetôen az afga-
nisztáni katonáknál kialakult
függôségnek. A kininfa tör-
ténelmi szerepe abban kere-

háttér

A növények köztünk élnek
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háttér

sendô, hogy az 1930-as éve-
kig kizárólag ezzel gyógyítot-
ták a maláriát hatásosan. Eu-
rópába kerülése tele van po-
litikai intrikával és korrupció-
val. Elôbb a jezsuiták ter-
mesztették, majd az angol
Sir Talbot révén – aki királyo-
kat gyógyított vele – széles
körben ismert lett. A malária
háborúkat pecsételt meg
egészen a legújabb idôkig.
Ma már létezik szintetikus ki-
nin is, az eredetit tonikok,
szájvizek készítésében hasz-
nálják.

Rabszolgák a növényekért –

gyapot és dohány

A gyapot azért történelem-
formáló növény, mert nagy-
üzemi termelése indította út-
jára a több évszázados rab-

szolgakereskedelmet Afrika–
Európa–Amerika között. A
textiliparban,  kozmetikumok-
nál és fôzôolajként egyaránt
használták.  A dohány legális
és közkedvelt méreg, melyet
eredetileg gyógynövényként
használtak, Amerikában a
rabszolgákkal mûvelt terüle-
tek egyik fô növénye lett.
Voltak dohányháborúk, illetve
a dohány a háborúk egyik
legfontosabb narkotikuma a
30 éves háborútól Vietnámig.
Ma már tudjuk, hova juttatta
az emberiséget.

Híres növénylopások – gumi-

fa, fehér eperfa

A gumifa levét az ôsi dél-
amerikai civilizációkban még
csupán labdaként használták,
de 20. században, a vulkani-
zálás feltalálásával és az autó-
ipar megindulásával számos
ipari termék készült belôle. A
gumibárók hosszú ideig tartó
egyeduralkodását végül az
törte meg, hogy több ezer
magot kicsempésztek Dél-
Amerikából és Ceylonban,
majd Jáván kezdték termesz-
teni. A monokulturás ültetvé-
nyeket sok helyen tönkretette
a levélgomba. Szintén lopott
termék a fehér eperfa, amely-
nek elôsködô hernyójából a
híres kínai selyem készül, és
amelyet a 15. századig sike-
rült is titokban tartani az eu-
rópaiak elôtt. 

Növények és az alkohol –

árpa, komló

Az árpa élelemként és állati ta-
karmányként már hosszú ideje
jelen van a történelemben. Az
alkohol készítéshez szükséges
lepárlást Európa a muzulmá-
noktól tanulta el, így lett külön-
legessé a skót, majd az amerikai
whisky. A „tüzes víz” sok száz-
ezer indiánt és ausztráliai benn-
szülöttet  tett tönkre.  A komló
festônövény, gyógynövény és
papíripari alapanyag  volt ere-
detileg, majd a sörgyártásban,
mint tartósítóanyagot kezdték
el használni. Az egyház szerepe
igen nagy volt a terjesztésében,
különösen Közép-Európában.

Szénási Zsófia

könyvrôl

Bill Laws

ÖTVEN NÖVÉNY

amely megváltoztatta

a történelmet

Kossuth Kiadó

224 oldal, 3990 Ft

www.könyvhét.hu

Losoncz Miklós–Nagy Gyula:
A GLOBALIZÁCIÓ ÉS A 2007–2011. ÉVI
PÉNZÜGYI VÁLSÁG
235 oldal, 2835 Ft

A kollektív történelmi emlékezet szerint a Glóbusz számos pontján
voltak válságok. Hol itt, hol ott, hol ilyen, hol olyan formában ütötték
fel fejüket, és talán azt is mondhatjuk, hogy érkezésük és távozásuk
mutat némi szabályosságot.
Két tapasztalt, a nemzetközi, kivált az európai uniós pénzügyi viszo-
nyokat ismerô szakember arra vállalkozott, hogy az Amerikai Egye-
sült Államokból 2007-ben útjára induló ún. másodrendû (subprime)
válság nyomába eredjenek. A globalizáció médiuma révén világvál-
sággá terebélyesedô krízis sajátossága a korábbi válságokhoz ké-
pest, hogy a világgazdaság, sôt a civilizáció káoszába torkollhat. A
könyv egy következetes kisenciklopédiára emlékeztet, amely lépésrôl
lépésre mutatja be az oligopolisztikus nemzetközi pénzpiac felettébb
kétélû "innovációit", a válság eddig felszínre került sajátosságait
(fenntarthatatlan eszközár-növekedés, hitel-boom, a szabályozás és a
felügyelet kudarca stb.), a pénzügyi közvetítés ellentmondásait. Nagy
gondot fordítottak a szerzôk, hogy feltárják a hatókör szerint rangso-
rolható világgazdasági szereplôk viszonyát: ki és miért illetékes glo-
bális, regionális, nemzeti, szervezeti és háztartási szinten. Megkülön-
böztetett szerepbe természetesen a banki reakciók kerülnek. Választ
kapunk arra a kérdésre is, hogy miért növekedett giga-buborékká a
világ számos országának eladósodása. Betekinthetünk a pénzügyi
szféra szabályozásának, ellenôrzésének és a hitelminôsítô cégek ér-
tékelési mechanizmusának – meglehetôsen problémássá vált – bo-
szorkánykonyhájába is. S végül: képet alkothatunk arról, hogy a nem-
zetközi pénzügyi válság mennyiben érinti Magyarországot, s milyen
válságkezelési megoldások születtek. A könyv didaktikai megoldásai
(orientatív erejû bevezetô, téziseket megfogalmazó összefoglaló,
glosszárium) a szakembereken túl szélesebb körben az érdeklôdô
nagyközönséget különösen szolgálja.
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interjú

– Kicsoda a címben jelzett, titokzatos
„Möszjô” L.?
– Egy kis csalás van benne, mert ha nem
lenne pont az L mögött, akkor ez simán
egy római ötvenes lenne, de van mögötte
pont, és ezért az olvasó egy kicsit elbi-
zonytalanodhat, de ha itt keresi a megol-
dást, nem jár messze tôle. 
– Rövidebb írásokból áll a kötet, de össze-
függô történetként is olvasható. 
– Tizenkét év termésébôl válogattam, az
elején még magam sem láttam se a szer-
kezetét, se a logikáját, közben alakult ki
a szempont, hogy egy ötvenes éveiben
járó ember valamilyen módon visszate-
kint az életére. Akkor már adta magát a
négy fejezet, az elsô jóval a születésem
elôtt játszódik, amikor a szülôvárosom
született, a második a kisgyerekkor, a
harmadik a felnôttkor történései, a ne-
gyedik pedig, amit nem lehet szigorúan
kronológiába helyezni, számomra mégis
fontos. A kötet keretbe van foglalva, van
az elôszó, aminek a címe Monsieur L., az
utolsó írás pedig egyfajta számvetésként
összeköti az elôzôeket egy csokorba. Ma-
guk az írások adták ezt a koncepciót, és
aztán született a cím is.
– Írásai önéletrajzi ihletésûek, a mûfajukat
nem tudom pontosan meghatározni. Erre
vonatkozóan olvastam egy megállapítást:
Naplót sose írt, egyesek szerint mégis,
csak szerette publicisztikának álcázni.
– Ezt a mondatot én írtam magamról, per-
sze ironikusan. Publicisztikának nem gon-
dolom ezeket az írásaimat. Van elég sok
publicisztikám, a napi újságírói munkában
születnek, azokban is eléggé vállaltan
szubjektív vagyok. A tárcanovella legin-
kább az a mûfaj, ami az írások többségé-
re igaz lehet, de van szabályos, teljes

egészében fikciós elbeszélés is. Persze a
szubjektivitás végig jelen van a kötetben,
de azért nem szeretném, ha bárki az én
életrajzomként olvasná. Noha nagyon sok
elem hasonlít a valóságos életem elemei-
hez, van, hogy gyerekkori emlék mögé
építettem novellát, de például az egyik
kedvenc írásomban Krúdy Gyulával talál-
kozom, holott sajnálatos módon a való-
ságban persze nem találkoztam vele. Egy
másik példa a szülôvárosom születésérôl
szóló írás, amely egy hétfôi napot ír meg,
azon a napon kiáltották várossá azt az Uj-
pest nevû községet, amihez én nagyon
erôteljesen kötôdöm. Hivatalosan annyit
tudok errôl az eseményrôl, amennyit a ko-
rabeli újságok megírtak. Ott volt kétszer
kétszáz képviselô, és választottak egy fô-
ügyészt, és a polgármester elmondta az
esküjét; ez maradt meg az utókor számá-
ra. Az összes többi történet, hat vagy
nyolc apró jelenet, hogy éppen azon a na-
pon abban a városban mi történik, termé-
szetesen az én fantáziám szülötte, noha
úgy tûnhet, mintha ezek valóságos törté-
netek lennének. Vagy ott van az anyám el-
sô házasságáról szóló novella, amit szin-
tén nagyon szeretek. Nem tudok semmit
arról a házasságról, de sokszor elképzel-
tem. Az írás inkább képzeletbeli, mint
nem, noha annak a novellának például a
poénja az, hogy elviszem az anyám házas-
sági fotóját egy képkeretezôhöz, aki azt
mondja nekem, hogy maga tiszta apja. Ez
az egy mondat történt meg a valóság-
ban... Fantázia és valóság vidáman kerge-
ti egymást ezekben az írásokban.  

– Miért éppen Krúdy?
– Van néhány író, aki nagyon közel áll a
szívemhez; egy óbudai sétánál azért he-
lyes, ha Krúdy bukkan fel az ember törté-
netében, hiszen rengeteg szállal kötôdik
Óbudához. Mondjuk ha egy körúti sétát
írt volna le ez a novella, akkor lehet,
hogy Hunyady Sándor tûnt volna elô, ha
a külsô Józsefvárosban barangoltam vol-
na, szívesen találkoztam volna Heltaival,
az Üllôi úton Kosztolányival. Az, hogy bi-
zonyos írókkal ilyen bensôséges viszony-
ban vagyok, régi történet, de örülök,
hogy így alakult. 
– Öntôl idézek: egy öt-hatéves gyerek
„lelkében a lóvasút meg az indiánösvény
még nem válik élesen szét, és egyszerre
akar masiniszta lenni, meg centercsatár,
kalauz, sztepptáncos és persze újság-
író.” Mondjuk az újságírásban ez mind
benne is van…
– Igen, bizonyos értelemben valóban így
van. Amennyit lehetett, igyekeztem meg-
ôrizni, nem csak az emlékek szintjén,
hogy az írás az egy olyanfajta tevékeny-
ség, amelyben az ember egyszerre lehet
sztepptáncos és indián. De persze az ará-
nyokra vigyázni kell. 
– A könyv végén azt írja: „Nem találom a
helyem a saját koromban. Nem áll ez a kor
jól nekem. Derékban bô, szívben szûk. El-
múlt korokba merülök tehát, visszafelé in-
dulok el az emberélet útjának kétharmadá-
ról. Hátha így eljutok még valahova.” Ezzel
a kötettel lezárta ezt a kétharmadot?
– Abszolúte, igen. Belépve az ötvenes
éveibe az ember már egyfajta számvetést
végez emberileg, íróilag, magánéletében
is, és voltaképpen ezt a kötetet egyfajta
lezárásnak, betetôzésnek érzem ebben a
mûfajban. Itt az ideje, hogy más mûfajok
felé induljak el. Bele is fogtam egy re-
génybe, amiben én egyáltalán nem szere-
pelek, ez egy fikciós regény, ráadásul egy
olyan korszakban játszódik, amihez ne-
kem kevés valóságos élményem van; épp
azért választottam kihívásként. A hatva-
nas évek elején játszódik egy elképzelt vá-
rosban, ami persze nagyon fog hasonlíta-
ni Újpestre, az én olvasóim ezen nem fog-
nak meglepôdni, a szereplôk pedig azok
a fiatal felnôttek, akiket húszévesen ért
’56, és mire kiverekedték magukat belôle,
elmúltak harminc. 

Szepesi Dóra

Monsieur L. 
Jolsvai András legújabb könyvé-
ben  négy fejezeten keresztül me-
sél: idôszámításunk elôtt, alatt,
után és idôszámításunk helyett.  

könyvrôl

Jolsvai András
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Kathy Reichs valóban bûn-
ügyi antropológusként dol-
gozik, ahogy fôszereplôje Dr.
Temperance Brennan is. A
most megjelent Csont és vér
címû könyvben a fôszereplô
ismerôs lehet: az írónô mûvei
alapján készült a tévében lát-
ható Dr. Csont címû sorozat.
És éppen ez a regény a nyitó-
darabja annak a sikerszériá-
nak, amely még a megfilme-
sítést is elhozta az írónônek.
A könyvet inkább thrillernek
nevezném, mint kriminek,
köszönhetôen a meglehetô-
sen naturalista részleteknek.
Bár sokan kifejezetten kedve-
lik a vérfagyasztó részletes-
séggel ábrázolt leírásokat, sokan felháborodnak a könyv és a filmso-
rozat különbségein. Fontos ezért kiemelni, hogy a könyv csak meg-
ihlette a filmkészítôket, a filmsorozat nem követi a könyveket. 

Miután házassága tönkrement és sikeresen kilábalt alkoholizmusá-
ból, Temp Kanadába költözött, és Montrealban dolgozik törvényszé-
ki antropológusként. Egy építkezésen szemeteszsákba csomagolt
emberi maradványokat találnak, melyek elemzése során rossz érzés
kezd motoszkálni a doktornôben. A holttest felidéz benne egy ko-
rábbi gyilkosságot, és arra kezd gyanakodni, hogy sorozatgyilkosság-
ról van szó. Természetesen beigazolódik a sejtése, ennek a gyilkos-
ságsorozatnak a megoldását olvashatjuk az érdekfeszítô kötetben.

A méltán népszerû John Gri-
sham (többek között A cég,
A Pelikán ügyirat, a Siralom-
ház szerzôje) Vallomás címû
legújabb kötete nem szabá-
lyos krimi. A gyilkosság
ugyanis több mint tíz évvel
korábban történt: Texas ál-
lamban, Slone-ban elrabol-
tak egy gyönyörû, fehér
lányt, akinek a holtteste a
mai napig nem került elô. A
regény cselekményének kez-
detén egy hét van hátra a fe-
kete gyilkos halálos ítéleté-
nek végrehajtásáig. Csak-
hogy a tetthelytôl pár ezer ki-
lométerre, Kansasban besé-
tál egy Boyette nevû ember

Keith Schroeder tiszteletes parókiájára, azzal a felkiáltással, hogy va-
lójában ô követte el a gyilkosságot, és meg tudja mutatni, hol van a

lány eltemetve. Így kezdôdik Schroeder tiszteletes versenyfutása az
idôvel, hogy elérje a célját: minél elôbb Slone-ba juttatni Boyette-et,
aki ráadásul halálos beteg, számtalanszor volt már börtönben nemi
erôszakért, és most sem hagyhatná el az állam területét. Az izgal-
mas események közepette megismerkedhetünk az amerikai jog-
rendszer visszásságaival, hogyan kényszeríthet egy rendôr olyan
bûntény beismerésére valakit, amit nem követett el, hogyan érheti
el az ügyész, hogy a gyenge lábakon álló vád ellenére halálra ítéljék
az elítéltet. Van-e, lehet-e létjogosultsága a halálbüntetésnek, ami-
kor ilyen „tévedések” is elôfordulhatnak? Érvek és ellenérvek egy le-
tehetetlenül lebilincselô könyvben.

Nem ma kezdte a krimiírást a
számos díjjal büszkélkedhetô
amerikai Sarah Paretsky, de
ez a szép külsejû és talányos
címû kötet az elsô, amely
magyarul is napvilágot látott.
A testmûvésznô nyomozó-
nôje V. I. Warshawski nem
olyan, amilyennek várnánk:
50 körüli, magának való,
whiskyt vedelô, inkább férfi-
as, mint vonzó nô. Akaratán
kívül belekeveredik egy gyil-
kosságba, a karjai között hal
meg egy lány, aki minden es-
te ugyanazt a portrét rajzolta
a testmûvésznô testére. A
testmûvésznô ugyanis min-
den este fellép a chicagói
Club Gouge-ban, felkínálja testét a közönségnek, hogy fessen rá,
amit akar. A mûvészi akciónak vagy sima sztriptíznek is minôsíthetô
fellépés furcsa alakokat vonz a bárba. Köztük van Chad, a veterán
iraki katona, akit, bár kómába esett, a rendôrség magától értetôdô-
en gyilkosnak tart. De Chad szülei megbízzák Warshawskit, nyo-
mozza ki, mi is történt valójában. A gyilkosság szálai messzire vezet-
nek, az iraki szál mellett találkozhatunk titkolt homoszexualitással,
egy minden szennyes titkot elhallgató családdal, titokzatos bártulaj-
donosnôvel, és a kiismerhetetlen testmûvésznôvel. A történet rop-
pant modern, a nyomozónô a LifeStory nevû internetes adatbázis-
ban néz utána mindenkinek, miközben blogokat böngész és az
iPodján pötyög. A könyv alapötlete egyedi, de a kidolgozás néhol kí-
vánnivalót hagy maga után, így nem mindig hozza azt izgalmi szin-
tet, amit egy krimitôl elvárhatnánk.

John Sandford bizonyára Magyarországon is jelentôs olvasótáborral
büszkélkedhet, és méltán, ahogy ezt a legutóbbi mûve, az Elásott
préda is bizonyítja. A kötet külseje a hajdan volt IPM könyveket jut-
tatja az ember eszébe, és azokat az igazán jó kis krimiket, amelyek
a sorozatban napvilágot láttak. Szerencsére – bár ez a külsô kissé
idejétmúlt – ez a Sandford kötet is megállná a helyét közöttük. Iz-

krimi

Sorozatgyilkosok minden mennyiségben
Az elmúlt negyedév krimitermésébôl válogatva feltûnik a sorozatgyilkosok aránytalan túlsúlya,
úgy látszik, ennek van divatja manapság. De azoknak sem kell csalódniuk, akik a hagyományos
detektívtörténeteket kedvelik.
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galmas cselekményvezetés,
kellôen visszafogott ábrázo-
lásmód (nem tocsog minden
a vérben), szimpatikus nyo-
mozók. Ismét egy sorozat-
gyilkost kell elkapni, aki rá-
adásul egy ideje felhagyott a
gyilkolással. Csakhogy
megint csak egy építkezés
során rábukkannak két kis-
lány holttestére. A helyszín
rácáfol arra, hogy az a hajlék-
talan skizofrén lett volna a
gyilkos, akire valaha ráhúzták
a vizes lepedôt. Lucas Daven-
port, Sandford visszatérô fi-
gurája, ifjú rendôr volt még
ezen gyilkosságok elköveté-
sekor, és bár érezte, hogy va-

lami nem stimmel a skizofrén gyilkos teóriájával, az elôrejutása érde-
kében és sok eszköze nem lévén, szemet hunyt a kényelmes megol-
dás fölött. Ám a holttestek megtalálásakor már egészen más a hely-
zet: van módja és lehetôsége is, hogy a gyilkos nyomába eredjen. Iz-
galmas, fordulatos, kellemes kikapcsolódást nyújtó könyv.

Jo Nesbøt nem kell a ma-
gyar közönségnek bemu-
tatni. Töretlen népszerû-
ségnek örvend, és a jó hí-
rére ez alkalommal is rá-
szolgál. Üdítô végre nem
amerikai krimit kézbe ven-
ni, fôleg úgy, hogy a kelle-
mes tavaszban olvasha-
tunk az állandóan zord
idôjárásról, lavinákról és
hóviharokról. Ebben a re-
gényben is sorozatgyilkost
keres régi ismerôsünk
Harry Hole, bár ez egy kü-
lönleges fajta, nem a szo-
kásos motivációk vezérlik.
Harry a Hóember-ügy után
Hongkongban próbálja alkoholfüggését némi hasis fogyasztásával
gyógyítani, amikor nyomára bukkan a norvég rendôrség, és a segít-
ségét kéri. Harrynek nem nagyon fûlik a foga a hazamenetelhez, de
kiderül, hogy édesapja épp haldoklik. Ám ha mindez nem lenne
elég, nyomozását a norvég rendôrség ügyosztályai közötti belviszály
is nehezíti, így eleinte lényegében titokban, egy alagsori pincében
kell dolgoznia. Segítségére van egy fiatal hölgy, bizonyos Kaja Sol-
ness, akivel remekül tudnak együtt dolgozni, sôt lassacskán legyôz-
ve minden váratlan akadályt, össze is melegednek. Olvasmányos, iz-
galmas könyv, igazi csemege a krimikedvelôknek. A végén számta-
lan csavar után természetesen fény derül rá, ki a gyilkos, sôt arra is,
hogy a Solnesst „Szulnesz”-nek kell ejteni!

Jolsvai Júlia
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A könyvkiadás terén immár ha-
gyomány, hogy az év nehezen
indul, lassan ébredezik a piac
(bár épp a napokban került a
kezembe egy tavalyi kötet,
amely szalaggal hirdette büsz-
kén: ô az év elsô könyve, janu-
ár 1-i megjelenéssel, de ugye a
kivétel erôsíti a szabályt). Egy-
két hónapig rendszerint csak a
karácsonyi dömpingbôl vissza-
tartott, megkésett kiadványok
kerülnek a boltokba, valamint
régi ismerôsök sokadik kiadá-
sai, márciusra azonban élén-
külni kezd az élet az irodalom
terén, hogy aztán áprilisban, a
Budapesti Nemzetközi Könyv-
fesztivál keretében tetôzzön a
tavaszi könyváradat, maga alá
temetve a gyanútlan olvasót.
Ne szaladjunk azonban ennyire
elôre, álljunk meg márciusnál.

A könyvpiac tudományos-
fantasztikum (SF, sci-fi, science
fiction) által kitöltött szeletét
szemlézem itt. Mivel a temati-
ka pontos meghatározásával
évtizedek óta hiába küzdenek
irodalomtudósok és rajongók,
én most nem próbálnám itt el-
dönteni a parttalan vitákat, azt
gondolom, a bemutatott köny-
vek magukért be-
szélnek majd, és
lassan kirajzolódik
belôlük egy éles
határvonalakkal
nem éppen körül-
rajzolható, de annál
izgalmasabb és szí-
nesebb terület ké-
pe. Vágjunk hát be-
le az elsô ismerte-
tôkbe!

Felütésként, nem
azért, mert minden
szentnek maga felé
hajlik a keze, hanem
mert nemes egysze-
rûséggel a betûren-
det választottam ve-
zérfonal gyanánt, egy
régi adósság törlesz-
tését említeném. Ste-
phen Baxter Idôhajók
címû regényérôl van
szó. A kiváló angol

szerzô a '80-as évek végén
bukkant föl az SF porond-
ján, és hamarosan már va-
lósággal elhalmozták a leg-
különbözôbb díjakkal. A te-
matikának azt az ágát mû-
veli elôszeretettel, amit
„hard SF”-nek neveznek,
tehát szívesen helyezi tör-
téneteinek elôterébe a tu-
dományt és annak legfris-
sebb vívmányait, kínosan
ügyelve az adatok, elmé-
letek pontos alkalmazásá-
ra. Ez persze ne ijesszen
el senkit, az ilyen regé-
nyek, elbeszélések is le-
hetnek rendkívül olvasmányo-
sak és érdekesek, sôt valamit
még tanulhatunk is belôlük.
No de vissza a szóban forgó
könyvhöz. Baxter, immár több
önálló kötettel a háta mögött,
úgy döntött, hogy leporol egy
igazi klasszikust, és elhatároz-
ta, folytatja Herbert George
Wells Idôgépét. Ez utóbbi tör-
ténete sokak számára ismerôs
lehet, még aki nem olvasta, az
is találkozhatott a számos fil-
mes feldolgozás valamelyiké-
vel. Baxter egy merész, nagy-
szabású regény kereté-

ben kíséri tovább a wellsi idô-
utazót új kalandjaira, a messzi
múlttól egész a távoli jövôig,
utópisztikus és kevésbé kelle-
mes társadalmakat mutatva be
az emberiség hajdani s majdani
történelmébôl.

A kötet megjelenése után el-
nyerte a Brit SF-, a Philip K.
Dick- és a John W. Campbell-
emlékdíjat, valamint fordítás-
ban még legalább kétszer ki-
tüntették, Németországban és
Japánban. A hazai olvasók ed-

dig csak novelláiból ismer-
hették a szerzôt, valamint
az Arthur C. Clarke-kel
közösen írt regényei, elsô-
sorban az Idôodisszeia-tri-
lógia alapján. Alig 16 év-
nek kellett eltelnie, hogy
ez a mûve is eljusson
hozzánk.

A következô könyv,
amirôl beszámolok, talán
kissé osztályidegennek
hat, elvégre nem SF-ként
jelent meg, és maga a
szerzô is inkább szépíró-
ként lett elkönyvelve. A
kanadai Douglas Coup-
land mindazonáltal rég-
óta mozog már mûvei-
vel a fantasztikum ha-
tárterületein, sôt idôn-
ként azokon túlra is el-
merészkedik. Tette ezt
például a Barátnô kó-
mában címû kötettel,
és most ismét, a frissen

megjelent „A” generá-
cióval. Ez a regény a
közeljövôben játszódik,
egy olyan világban,
amelyet teljességgel át-
itatott már a technika,
az emberi kapcsolatok
áthelyezôdtek a virtuali-
tás terepére, a hagyo-
mányos társadalom- és
gazdaságmodell pedig
egyre kevésbé tûnik mû-
ködôképesnek. A törté-
net öt hôse a világ külön-
bözô részein méhcsípést
szenved el, mely tekintve,
hogy korábban már min-
den méh kipusztult a Föl-

dön, igazi kuriózum. Megkap-
ják hát a nekik kiszabott 15
perc hírnevet, majd összezárt-
ságukban nyomozni kezdenek
az után, valóban természetes
folyamat eredménye-e a világ
leépülése, vagy szándékos em-
beri mesterkedés áll az egész
dolog mögött.

A kötet amolyan reflexiónak
is tekinthetô a szerzô bemu-
tatkozó regényére, az 1991-
es, magyarul szintén olvasható
X generációra, mely annak
idején valósággal bombaként
robbant be az irodalmi köztu-
datba. Ennek legjobb bizonyí-
téka, hogy a címéül választott
kifejezés azóta már a lexiko-
nokba is bekerült, és világszer-
te használják is, nem csak a
szociológusok. A legszebb az
egészben, hogy az új kötet cí-
mét Kurt Vonnegut (maga is
számos SF-kiruccanás elköve-
tôje) egy 1994-es beszédje ih-
lette, amelyben épp Coupland
X generációját emlegette.

Korábban, Baxter kapcsán
említettem már a Philip K.
Dick-díjat. Nos, nem sok szer-
zô büszkélkedhet azzal, hogy
efféle kitüntetést neveznek el
róla, már csak azért sem, mert
a dolog többnyire posztumusz
történik. Dick ezen kevesek
közé tartozik, és sajnos ô sem
érte meg az elismerést, mivel
1982-ben eltávozott az élôk
sorából. Ahogy életében elke-
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rülték ôt az irodalmi sikerek,
úgy hazánkban is jó ideig való-
ságos páriának számított, bár
nem annyira politikai beállí-
tottsága, hanem inkább kötô-
dése miatt az amerikai drog-
kultúrához. Az utolsó években
rajta eluralkodó paranoia és
skizofrénia sem segítette mû-
veinek kedvezô megítélését,
de azóta nagyot fordult a vi-
lág. Egykor ponyvaként kiadott
regényei manapság a legran-
gosabb szépirodalmi soroza-
tokban látnak napvilágot, és
Dick immár visszavonhatatla-
nul bevo-

nult a klasszikusok közé. Holly-
woodban sorra gyártják mûve-
ibôl a filmadaptációkat, divat-
nak számít az irodalmárok kö-
rében emlegetni ôt, és immár
magyarul is olvasható munkás-
ságának túlnyomó része.

A Frolix-8 küldötte Dick 1969-
ben íródott, és Amerikában egy

évvel késôbb megjelent regé-
nye, mely szerencsétlenségére
olyan jelentôs alkotások közé
szorult be, mint egyik oldalon
az Ubik vagy A halál útvesztôje,
illetve másikon a díjnyertes
Csordulj könnyem, mondta a
rendôr és Kamera által homá-
lyosan. Ennek következtében
hajlamosak megfeledkezni róla
úgy az olvasók, mint az íté-
szek. Pedig a története érdekes
és kimondottan dicki, a 22.
század hatalmi harcairól szól,
amikorra a Földön már megje-
lent egy újfajta, telepatikus

ember, és megpróbálja ki-
szorítani a létezésbôl „ha-
gyományos” fajtársait. A
fôhôs egy különleges ké-
pességekkel rendelkezô
idegen lényt hoz magával
az ûrbôl, hogy segítsen
véget vetni az evolúciós
ámokfutásnak, és helyre-
állhasson bolygónkon a
rend. Már amennyiben
az idegennek nincsenek
más tervei.

Mivel én magam nem
regényt írok, szembe
kell néznem cikkem ter-
jedelmi korlátaival.
Ennyit tehát ezúttal az
SF-újdonságokról.

Németh Attila
irodalmi szerkesztô

Galaktika

Philip K. Dick: A Frolix-8 küldötte,

Agave Könyvek,  244 oldal, 2880

Ft; Douglas Coupland: „A” generá-

ció, Európa Könyvkiadó,  344

oldal, 2900 Ft; Stephen Baxter:

Idôhajók, Metropolis Media,

520 oldal, 3990 Ft

Somos Béla
A szerelem bolondja

lenne...?
A szerelem öt évszaka

1500 Ft

Balla Máté
Fejtetôre állított kép

Versek
2006–2012

1500 Ft

Ádám Tamás
Tetovált csuhébabák

Összegyûjtött versek
1982–2010

2400 Ft

A HUNGAROVOX KIADÓ KÖLTÉSZET NAPI AJÁNLATA
www.hungarovox.hu – Telefon: 340-0859



Szakácskönyvet kiadni azért jó, mert olvasni is jó. Még a gyakorlott há-
ziasszonyok/háziemberek is forgatják, sokan gyûjtik, egy sztárséf – igen
drága – könyve a konyhában: maga a megtestesült státusszimbólum.
Különösen manapság, amikor mindenki legalább annyira ért a fôzés-
hez, mint a focihoz, amikor a hétköznapi beszédtémák rangsorában
elôkelô helyre rukkoltak a mousse-ok, a konfitált és roséra sült kacsaal-
katrészek, a reduktív borok. Amikor a fôzômûsorok láttán a tévénézô
elhiszi, hogy az ételkészítés nem több, mint egy kacagtató társasági
program. Ezt a tévedést erôsíti mindaz, amit a konyhán túli mûvésze-
tekben is tapasztalhatunk: elmosódik a határ a lelkes amatôrök és a
profik között. A szakmai tudásról senki nem beszél.

A nagy rajongótábor, és a rájuk számító kiadók miatt a szakácsköny-
vek piaca igencsak telített. Minden nemzet, régió konyhája elérhetô,
minden alapanyagról könyvespolcnyi kiadvány készült. Mégis érdemes
újra elôvenni a régi recepteket, a piacra lépô újabb generációk, és a
gyors változások miatt: a korábban professzionális technikák átszivárog-
nak a háztartásokba, új alapanyagok kaphatók a szupermarketekben, és
a tévémûsorokból az is látható, hogy Benke Laci bácsin túl is van szakács. 

Ebben a gyorsan változó környezetben csak a szakácskönyvek új gene-
rációja piacképes, amelyik többet ad a recepteknél. Az internetrôl letölt-
hetô hozzávalókhoz képest mást kell nyújtani: egy külön, személyes vi-
lágot, ami vonzó, de nem elérhetetlen. A tavaly év végén és az idei ele-
jén megjelent szakácskönyvekbôl válogatottak három típust képviselnek.

A híres ember szakácskönyve
Hegyi Barbara: Abraka Babra – Monológok a konyhámból (Park Kiadó).
A színésznônek nemcsak szerepei közismertek, hanem saját készítésû
bonbonjai is. Ezekbôl, valamint Áfonya és ribizli címmel elkezdett blog-
jából nôtt ki az egyéniségét tükrözô monológ- és receptgyûjtemény. Jó
szerkesztési elvnek bizonyult a négy évszak tematikájára felfûzni az éte-
leket, mert így praktikusabb a követés, az ebben a szakmában kötelezô
gyakorlat. A precíz és kedves, elnézô-bátorító fôzési tanácsadást szemé-
lyes történetek fûszerezik. Bepillanthatunk egy család, egy kert, egy
konyha mindennapjaiba, és az elegáns fotóillusztrációk, a finoman tá-
lalt könyv láttán elhisszük, hogy fôzni és enni is jó. 

A sajátos mix
Kútvölgyi Mihály–Tóth Péter: Mangalica (Timp Kiadó). A sorozat
célja és a megvalósítás tökéletes összhangban van. A mangalicá-
ból – korábban juhból, kecskébôl, a magyar szürkemarhából – ké-
szült népi ételek receptgyûjteménye mellé tudományos, néprajzi
freskót festeni. Ami azt sugallja, hogy a globalizált világgal szem-
ben egyetlen célravezetô magatartás a lokális értékek megôrzése.
Ezért inkább kultúrtörténeti, hagyományôrzô jelentôsége van a
mangalicáról készült kötetnek, mintsem konyhamûvészeti. Mert
az ételek ebben az ôsi formában már nem férnek bele a korszerû,
az egészséges táplálkozást, a magyar ételek megújítását hirdetô és
megvalósító gasztronómiába. 

Jávor Béla és Pump Károly: Bajai halászlev(el)ek (Bajai Önkormány-
zat). Az igazi szakácskönyvek mindig sokkal többet nyújtottak a re-
cepteknél. A legigényesebbek kor- és konyhatörténetet, követhetô
életmódot, mert ôk tudták a titkot. Amikor a konyha még valóban
a családi tûzhely volt, akkor nemcsak fôztek benne, hanem mele-
gedtek is. Ebben a könyvben vannak tipikus bajai ételreceptek, és
közben családtörténet, esszé, hangulatkép. Emberi sorsok, a bajai
polgárok élete, ami a mából visszanézve akkor is idillinek tûnik, ha
a történelem gôzei 60 évvel ezelôtt ki-kicsaptak a fedôk alól.

A két szerzô bajai elszármazottak. Pontosan és hitelesen közvetítik a
szokásokat, amelyek olyan keretet adtak, mint amilyen után vágyódva
ma is Krúdyt olvas az ember. Jávor Béláról nem most derült ki, hogy a
praktizáló ügyvéd létet jól tudja összehangolni a szépíróéval, a publicis-
táéval, a tanulmányíróéval. A Szent lecsó akár pamfletnek is tekinthetô,
de esszéi – amelyeket barátainak levél mûformákkal álcáz – azt az értel-
miségit mutatják, aki akkor is elmondja véleményét, ha senki nem kér-
dezte. Pump Károly Németországban élô fotográfus.

A profizmus
Günter Beer-Patrik Jaros: A sütés-fôzés enciklopédiája (Alexand-
ra Kiadó). A könyv méreténél fogva sem könnyû olvasmány. Ter-
metével sugallja a tudományos igényt, és ennek maradéktalanul
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megfelel. Korszerû szellemisége miatt élvezetes olvasmány, tá-
mogató kalauz a gasztronómia világában. Kiindulási pontja az
egészséges, otthon fôzött étel. Megtudhatjuk, hogy a kalória-
számlálás ideje már lejárt, a táplálékpiramist a különbözô néze-
tek hívei másként építik fel, és a legújabb táplálkozási módszer
az energiasûrûség-számítás.

A nemzetiségtôl független konyhák közös alapja a könyv szerkesz-
tési elve: a jó alapanyag. Ami nélkül nincs jó étel, hiába a drága tech-
nika, a profi szakács. A hazai szakiskolákat elvégzettek is találnak
benne újdonságot, a lelkes amatôrök pedig ámulhatnak, milyen gaz-
dag a természet. Bár a szerzôk kreativitásra ösztönzik az olvasót, ha-
talmas tudásukból látszik, hogy csak az legyen bátor kísérletezô, aki
pontosan tudja az alapokat. Nem a nemzeti konyhákon vezetnek vé-
gig, hanem az ételfajtákon. A sóval kezdik, és a borokkal fejezik be.
A leghíresebb bortermô vidékekbe hazánkból csak Tokaj került be az
édes borával. A magyar bormarketingre még sok feladat vár.

Szakácsok könyve (M-érték Kiadó). A profiknak és amatôröknek egy-
aránt hasznos mû technikákat és recepteket közöl a világ legjobb mes-
terszakácsaitól. Akiknek nevét a szakmán kívül alig ismerik, de ez a
könyv munkásságukat is hitelesíti. Színvonalas társaságba, emelkedett
és egzotikus világba érkezünk velük. Kíváncsiságunk jutalma az a szak-
mai alázat, ami a legjobb szakácsokat összehozta, akik nem eltitkolni,
hanem megosztani akarják tudásukat. Az apró fogásokat, amelyek ki-
kísérletezésére rövid egy háziasszonyi élet, viszont sokszor ezeken múlik
az étel íze. Láthatjuk, miként készülnek az ételek a világ legjobb, Miche-
lin csillagos éttermeiben. Ezekkel nem lehet házi körülmények között
versenyezni, de nem is az a cél, hogy erôfeszítéseinket egy tekintélyes
éttermi kalauz díjazza. Hanem hogy magunk és családunk, barátaink
örömére fôzzünk.

Az alapanyagok kapják a fôszerepet a híres szakácsok mellett, akik
bemutatják saját nemzeti konyhájukat, gazdag és igényes fotóil-
lusztrációval. A hazai pályát a hideg magyar meggyleves képviseli.

Szikora Katalin
fôszerkesztô – Gourmet Gasztro

Hegyi Barbara: Abraka babra – Monológok a konyhámból, Park Kiadó,

288 oldal, 5500 Ft; Kútvölgyi Mihály–Tóth Péter: Mangalica, Timp Kiadó,

112 oldal, 4000 Ft; Beer, Günter; Jaros, Patrik: A sütés-fôzés enciklopédiája

Alexandra Kiadó, 768 oldal, 6999 Ft; Szakácsok könyve, M-érték Kiadó,

648 oldal, 5999 Ft, Jávor Béla és Pump Károly: Bajai halászlev(el)ek, Bajai

Önkormányzat, á.n.
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Dr. Bódis Béla:
KONTROLLING ELEMEK A KÖNYVKIADÁSBAN

Hogyan szervezzünk hatékony kiadói ügyvitelt?
Kapható a könyvesboltokban

www.euro-audit.hu

A ROLAND KÖNYVKIADÓ ÚJDONSÁGA: A VILÁG KONTINENSEIT RÉSZLETESEN BEMUTATÓ SOROZAT
Ez a csodálatosan illusztrált, 12 kötetbôl álló sorozat a világ kontinenseit mutatja be.
A sorozat elsô három kötete Európát, a következô kilenc Ázsiát, Afrikát, Amerikát, Ausztráliát, Óceániát és az Antarktiszt barangolja be.
Kitûnô segítség az iskolában és az otthon való tanulásban egyaránt.
A kiadványt 8–12 éves gyerekeknek ajánljuk. A könyvek 64, 96 oldalasak, áruk 1595 vagy 1895 Ft az oldalszámuktól függôen.
A sorozat elsô három kötete már megjelent, megtalálhatják a könyvesboltokban. www.roland-toys.eu
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Michael Moore az amerikai dokumen-
tumfilmes szakma fenegyereke, akinek
nevét Magyarországon is jól ismerhetjük
a Kóla, puska, sültkrumpli óta – e 2002-
es Oscar-díjas filmje világszerte ismertté
tette a rendezôt, aki késôbb több ország-
ban tiltólistára került. A film azt a tragi-
kus esetet dolgozza fel, amikor a Colum-
bine középiskolában néhány diák lövöl-
dözni kezdett diáktársaira és tanáraira,
majd öngyilkosok lettek – ugyanazon a
napon, amikor az Egyesült Államok Ko-
szovóra szórta bombáit. A sors szinte
odakínálta Moore-nak a magas labdát,
hogy üzenetével lecsaphassa: Miért cso-
dálkozunk azon, hogy gyerekeink véreng-
zô vadállatokká válnak, ha ezt látják a te-
levízió híradójában is, és mi magunk
adunk fegyvert a kezükbe? Mint minden
ideológiai harcosé, Moore meggyôzô
módszere sem mentes a manipulációtól
és a demagógiától, de eszközeit profi fil-
mesként visszafogottan veti be, és a nézô
lelkesen adja át magát a „Jó Ügynek”.

Moore sikereinek következô állomása a
2004-es Fahrenheit 9/11 volt, mely címé-
ben egyszerre utal Ray Bradbury világhírû
mûvére és a szeptember 11-ei tragédiára.
Már a Kóla, puskában kibontakozott Moo-
re heves Bush-ellenessége, a Fahrenheit…-
ben pedig az egész filmet a terrortámadás-
hoz vezetô politikának, Bush elnökké vá-
lasztása visszásságainak és az iraki háború
megindítása katasztrofális következménye-
inek szenteli. Az interneten fellelhetô ada-
tok szerint a Fahrenheit 9/11 minden idôk
leghatalmasabb bevételét produkáló doku-
mentumfilm lett, a rendezô megkapta érte
a Cannes-i filmfesztivál Arany Pálmáját. A
három évvel ezelôtti Kapitalizmus: szere-
tem! szintén forró kérdéshez, a gazdasági
válsághoz és a kezelésére hozott intézke-
dések témájához nyúlt. A rendezô provo-
katív alapállása már a film ajánlójában ked-
vet csinál e „balhés mozihoz”: Moore egy
„Save our CEOs” (Mentsük meg a topme-
nedzsereinket) feliratú persellyel a kezében
kétségbeesett arccal adakozásra szólítja fel
a mozinézôket, hogy igyekezzenek még
több pénzzel segíteni a Goldman Sachson,
a JP Morganen, és a többi kapzsi bankon és
nagyvállalaton.

Hogy jutott el eddig a vakmerôen provo-
katív, dühösen ellenzéki, kizárólag a gyilkos
szatíra fegyvereivel támadó beszédmódig
Michael Moore? Errôl szól életrajzi könyve,
amely immár magyarul is olvasható Tomori
Gábor fordításában.  A provokátor – így

lettem botrányhôs épp olyan, mint a címe:
hivalkodó és hencegô. Ha azonban Michael
Moore nem az az idegesítôen nagyszájú,
balhés, excentrikus alak lenne, aki ebben a
könyvben megjelenik, a fenti dokumen-
tumfilmek sem születtek volna meg.

Kétségkívül nem szépírónak született – ál-
lapíthatja meg az irodalmibb élményekre
vágyó naiv olvasó, de Moore-nál nem a
mûvészkedés, hanem a sztori a lényeg, és
az, ahogyan elmeséli, eldumálja, elhôzön-
gi, elpoénkodja, bemondja a tutit, és így
tovább. Stílusát mintha Kurt Vonnegutból
és Woody Allenbôl gyúrta volna össze; és
mestereit maga is megidézi: rendezôtársát
a mottóban, író mentorát pedig az egyik
történetben. Magát a botrányhôssé válást
mindjárt az Epilógusban részletesen elbe-
széli a szerzô – túlságosan is részletesen:
Moore élvezettel tetszeleg a címben jelölt
szerepében. Élete botránya azon az Oscar-
gálán kezdôdött, ahol a Kóla, puska, sült-
krumplit díjazták. Moore a beszéde végén
nagyjából elküldte a pokolba Bush elnököt,
és világgá kiáltotta Bush felelôsségét az ira-
ki háborúban. Itt indult meg az a bosszú-
és gyûlöletlavina, amely kis híján maga alá
temette a rendezôt, de paradox módon
épp Bush egy késôbbi megnyilatkozása ha-
tására döntött úgy, hogy felveszi a harcot
és tovább dolgozik. E fordulat bemutatása,
mint annyi más a történetben, túlságosan
hollywoodira sikerült, ha ezt egyáltalán
szemére lehet vetni valakinek, aki amerikai
és filmes. Mint ahogy azt a naivitást is ne-
héz „bekajálni”, még ha csak az ábrázolás

eszköze is, miszerint heves kiszólása után
szegény Moore döbbenten pislog a füg-
göny mögött, hogy nahát, ezeknek meg
most mi bajuk van?

A kronologikus rendben haladó elbeszé-
lések a fôhôs születésének pillanatától szá-
molnak be élete meghatározó eseményei-
rôl, bár a lépték az idôbeli ugrásokban vál-
tozik: Moore egyre inkább a számára lé-
nyegesre koncentrál. A már egészen kisko-
rában közéleti érdeklôdésre nevelt fiú (eb-
ben komoly szerepe volt édesanyjának)
szinte magától értetôdôen sodródik bele a
politizálásba, az újságírásba és a civil aktivi-
tásba. Rendkívül kritikus éleslátása már kis-
iskolásként folyton bajba sodorja. E sokszor
tréfás esetek meggyôzik az olvasót, hogy
Moore-nak vérében van az igazságérzet,
hogy nagyszájúsága és harcos alkata egy-
szerûen vele született. A papi szeminárium-
ra járó kamasz hamar konfrontálódik a til-
tásokkal, így kerül az állami oktatásba, de
itt is legalább annyi ellenséget szerez ma-
gának, mint a papok és apácák között. Az
elbeszélések között akad néhány filmre kí-
vánkozó gyöngyszem, például a katonai
szolgálat elôl Kanadába szökô fiúkról, vagy
a Capitoliumban elveszô gyerek Moore-ról,
az édesanyja haláláról…

A történetek a magyar olvasó számára
egyszerre jelentenek igen pozitív hozadé-
kot, ugyanakkor egy áthidalhatatlan prob-
lémát is. Egyfelôl nagyszerûen kirajzolódik
a háttérben az ötvenes-nyolcvanas évek
Amerikájának háborúba, terrorcselekmé-
nyekbe torkolló, társadalmi feszültségekkel
terhes élete. Mindez azonban olyan szö-
vegbe ágyazva, olyan humorral tálalva,
amelynek megértése az amerikai kultúra
átlagosnál sokkal mélyebb ismeretét igé-
nyelné. A számtalan burkolt vagy nyílt uta-
lás, név, poén mindegyikét nyilván nem is
lehetett, nem is kellett volna jegyzettel el-
látni, így azonban Moore történeteinek
várhatóan jócskán maradnak majd hiányzó
mozaikdarabkái a magyar olvasók elôtt.     

Laik Eszter

A kólás-puskás botrányhôs

könyvrôl

Michael Moore

A PROVOKÁTOR

Így lettem

botrányhôs

Kossuth Kiadó

357 oldal, 3490 Ft
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Az örökifjú Brontë-
lányok
A klasszikus szerzôk közül több
évszázad után is viszik a pálmát
a Brontë-nôvérek. Anne, Char-
lotte és Emily tartósan üde, kel-
lôképp irodalmi, egyszersmind
modern hangot találtak meg a
19. század közepén, amelyen a
jelen kor olvasói is élvezettel an-
dalodnak el. A három írónô kö-
zül Anne volt a legfiatalabb (az
összesen hat testvér közül is), és
talán az ô mûveit ismerjük a
legkevésbé, mivel Charlotte és
Emily is magukénak tudhatnak
egy-egy világirodalmi sikerköny-
vet: a Jane Eyre-t és az Üvöltô
szeleket. Ezekkel egy idôben,
1848-ban került az olvasókö-
zönség elé Anne ismertebb mû-
ve, az Agnes Grey, majd máso-
dik, és egyben utolsó regénye, a
Wildfell asszonya. A fájdalma-
san rövid életû Brontë lány a kö-
vetkezô évben halt meg – mind-
össze huszonkilenc évet élt. Az
Agnes Grey és a Wildfell asszo-
nya alapján azonban feltételez-
hetjük, hogy Anne-ben is bôven
„benne volt” még egy siker-

könyv, ennek mintegy elôkészí-
tése a Wildfell asszonya, amely
most a Lazi Kiadó gondozásá-
ban jelent meg újra. A regényt
válasznak szokták tekinteni
Charlotte és Emily nagy mûvei-
re, és kortárs fogadtatása talán
épp „lázadó” üzenete miatt volt
lanyhább a többi Brontë-
könyvhöz képest. A klasszikus
házasságmodellel és a klasszi-
kus szerelemideával is szembe-
helyezkedô mû a vak szerelmet
is megkérdôjelezi a racionalitás-
sal ellentétben. Lám-lám, az
embert ifjúkorában intô-figyel-
meztetô öregebbek nem a ro-
mantika gonosz ellenségei, akik-
nek végül a történetben el kell
bukni a gyôzedelmeskedô szere-
lemmel szemben, csupán na-
gyobb az élettapasztalatuk,
hogy számoljanak a következ-
ményekkel is. Anne Brontë a
napló- és a levélformát válasz-
totta az elbeszéléshez: a Wild-
fellbe költözô titokzatos özvegy,
Mrs. Graham naplóját „udvarló-
ja”, Gilbert Markham levelei
foglalják keretbe. Brontë tehát
egy férfi hangján szólal meg,
amit ha nem is tud hibátlanul
megoldani, irodalmi kísérletként
úttörônek számít. Lázadásában
ibseni történet a Wildfell asszo-
nya, csak épp nem a babusga-
tó-infantilizáló, hanem a csapo-
dár és aljas férj ellen kell fellép-
nie a maga korában engedel-
mességre ítélt asszonynak, aki a
történetben bátran meg is hoz-
za döntését. S hogy ez mennyi
veszélyt rejt abban a korban, er-
re választ ad a regény. E válasz-
kísérletbe vegyül némi naivitás
és esetlenség, de az üzenetébôl
kivilágló modernitás mindezt fe-
lülírja, mely a magyar fordítás-

ban a Borbás Máriától megszo-
kott, klasszikusokhoz méltó szö-
vegminôségben szólal meg. 

A hölgy egy kissé
hamis

Ha szívesen idôzünk ebben a
korban és idôben, ámde modern
szerzô tálalásában, akkor jó szív-
vel ajánlhatók a General Press
Kiadó Romantikus regények cí-
mû sorozatából Mary Jo Putney
mûvei, illetve az akár trilógiának
tekinthetô regényhármas legfris-
sebb darabja. Tanulságos tapasz-
talat, hogy a klasszikus szerzôk –
lásd Anne Brontë – szellemével
milyen mélyen át vannak itatva a
21. század írónôi is: a nô lázadá-
sa változatlanul a legizgalma-
sabb romantikus toposz. A soro-
zatban az Elveszett szerelem és
az Egy igaz hölgy után eljött az
Egy hamis hölgy ideje, melynek
központi alakjai változatlanul a
Westerfield Akadémia ifjú lord-
jai, de immár felnôtt férfivá éret-
ten, szerelemre készen. A re-
gény fô témája a társadalmi
egyenlôtlenség és a kitörésre tett
próbálkozások; és hogy a ro-

mantika teljes legyen, mindez
megfûszerezve a társadalmilag
elfogadhatatlan szerelem meg-
próbáltatásaival. Lady Kiri Law-
ford hiába igyekszik asszimilá-
lódni az elôkelô angol társaság-
ba, indiai származása miatt csak
arcpirító ellenségességgel talál-
kozik. Elkeseredésében indulatos
tettre szánja el magát, s ennek
köszönhetôen lepi meg a végze-
tes szerelem. Mary Jo Putney a
modern olvasó igényeihez mér-
ten igen fordulatos, akciódús
cselekménnyel, helyenként egé-
szen filmszerû leírásokkal csábít-
ja olvasóit, és a „kosztümös re-
gények” sorában ismét egy élve-
zetes és érzelmes kalandre-
génnyel rukkolt elô. 

Nemzetközi
konyhacsata
Ha már Indiát emlegettük, nem
hagyható említés nélkül Richard
C. Morais Madame Mallory és a
kis indiai konyhafônöke címû
opusza, amelyet, ha kategorizálni
kellene, a fôzôs utazós családre-
gény mûfajába sorolnánk. Egzo-
tikumának, hitelességének, derû-
jének köszönhetôen azonban
egész más, mint a Toszkánában
kikötô gazdag amerikai nôk tör-
ténete. A címlap szerint a kötet a
Gettómilliomos és a L’ecsó
összefôzve – a csalogató filmes
utalásban a jó marketingfogáson
kívül valóban van igazság. Az in-
diai Mumbaiban kezdôdô törté-
net szála, melyet a fôhôs Hasz-
szán vezetget, egy francia kisvá-
rosba, Lumière-ig fut. Itt telep-
szik le Hasszán családja egy lon-
doni kitérô után, és vérbeli indiai
vendéglôs hagyományaikhoz hí-

románc

Utazós, fôzôs, szerelmes és történelmi
csábítások
Ha a tavasz örömére könnyû olvasmányokba vetnénk bele magunkat, a választás már korántsem
könnyû: a romantikus regények specializálódása az olvasói igényekhez alkalmazkodva egyre
kifinomultabb. Hogy változatlanul favorit a történelmi, a fôzôs, az utazós, sôt a fôzôs-utazós mûfaj,
arra szolgál példaként e kategóriának néhány kiemelkedô darabja.
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románc

ven megnyitják életteli kisven-
déglôjüket egy karót nyelt vén-
kisasszony étterme mellett. A
konfliktus szinte adott, s egy
majdnem-tragédiának kell ahhoz
történnie, hogy a hölgy ellensé-
geskedése megforduljon. Ma-
dame Mallory felfedezi, hogy az
ifjú Hasszán egy fôzô-ôstehetség,
s innentôl kezdve nem mond le
róla. A Madame Mallory… leg-
fôbb erényei a könyvbôl kipárol-
gó csodálatos illatok, színek, ízek
– olvasás közben a nyálmirigyek
dolgozni kezdenek, a gyomor
hevesen korog, és szemünk elôtt
az indiai vidék és konyha olyan
hangulatos és színpompás kaval-
kádja vonul fel, hogy a történet
szinte mellékessé válik. Pedig az
sem utolsó: szeretetreméltó sze-
replôk, realista, pergô sztori,
megkapó környezet – mindez
ízlés szerint tálalva.

A valóság showja
Az utazós regények azonban re-
ceptek nélkül is prímán elandalít-
ják a nôi olvasókat, és hogy nem
is kell Indiáig vagy Franciaorszá-
gig menni, arra példa Palotás
Petra Bécsi kávé, pesti lány címû
kötete a Jaffa kiadásában. Palo-
tás Petra Ausztria és Magyaror-
szág hangulatát varázsolja elô,
ebbe természetesen beleértve a
mindennapok üzletileg piszko-
sabb valóságát is. A szerzô a mé-
diából sokaknak ismerôs lehet: a
televízióban és a rádióban is dol-
gozott már mûsorvezetôként kü-
lönbözô adásokban. Nem csoda
hát, hogy a Bécsi kávé… is a mé-
dia világába repít, amely a kívül-

állóknak kellôképp rejtelmes,
izgalmas ahhoz, hogy egy for-
dulatos regény szülessen belôle.
Az alapötlet egészen kiváló (és
az álságos környezetbôl fakadó-
an messze több lehetôséget rejt
egy romantikus szinglisztorinál),
de maga a regény végül – saj-
nos? szerencsére? – csak egy
habkönnyû bécsi fekete élmé-
nyét kínálja. A nyilván sok és
szellemes önéletrajzi utalásból
építkezô sztori (például a fôhôs
alliteráló neve, Répássy Rebeka) a
valóságshow-k világát kelti életre:
Rebeka belecsöppen egy osztrák
„bigbrother”-be, de a gyôzelem-
hez és a menô producer szerel-
méhez természetesen „be kelle-
ne vállalni” a nyílt színi szexet,
meg az elvek feladását. A dilem-
ma adott, amelynek feloldásában
segítenek egy titokzatos újságíró-
nô, Fräulein Lemke cikkei. Ezek a
regény stilisztikailag legjobban si-
került elemei: a szerzô, talán aka-
ratlanul is, ügyesen ragadja meg
bennük a tanácsadó nôi blogok

lelkizôs semmitmondá-

sát. Palotás Petra regénye nem
több, nem kevesebb, mint annak
bizonyítéka, hogy Fejôs Éván és
Vass Virágon kívül is létezik hazai
szingliirodalom.

Laik Eszter

Anne Brontë: Wildfell asszonya,

Lazi Kiadó, 400 oldal, 2699 Ft;

Mary Jo Putney: Egy hamis hölgy

General Press Kiadó, 392 oldal,
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Madame Mallory és kis indiai

konyhafônöke, Athenaeum 2000

Kiadó, 304 oldal, 2990 Ft; Palotás

Petra: Bécsi kávé, pesti lány, Jaffa

Kiadó, 200 oldal, 2940 Ft
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Szelényi Károly: SZÍNEK
A fény tettei és szenvedései
Goethe színtana a mindennapokban

J. W. Goethe 40 éven keresztül foglalko-
zott a színekkel. A szerzô a modern fotog-
ráfia eszközeivel megismétli Goethe priz-
makísérleteit és igazolja színtanának állí-
tásait. Bemutatja a legjelentôsebb színel-
méleteket, megismertet a színkontrasztok-
kal, a színek harmóniájának, térhatásának
törvényszerûségeivel, azok pszichológiai,
esztétikai, szociológiai aspektusaival,
jelképrendszerével. 
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Erôs Ferenc:
SZÁGUNDELLI CSODÁI
143x204 mm, 182 oldal, 2490 Ft
Erôs Ferenc önéletrajzi elbeszélés és a fikció
között ingázó mûvében a címszereplô,
Szágundelli segítségével bejuthatunk egy
NDK-s úttörôtáborba, megtudhatjuk, mit
gondolt Lenin felesége Freudról és miért
tangózott egyedül Che Guevara. 

Sven Felix Kellerhoff –
Bernd von Kostka:

KÉMEK FÔVÁROSA, BERLIN
Fordította: Béresi Ákos

125x205 mm, 285 oldal, 2990 Ft
Az angolok csúcstechnológiával figyelték rádió-
és telefonforgalmát. A szovjetek itt állomásoz-

tatták legütôképesebb egységeiket. A város
közepén aknamezô és szögesdrót. Berlinnek,

a kémek fôvárosának izgalmas és valós kémhis-
tóriáját tárja fel a könyv.

Kolozsi László:
MI VAN A REVERENDA ALATT?
125x199 mm, 250 oldal, 2990 Ft
A 90-es évek egyik miséjén Szeged-Csanád
egyházmegye püspökét kivágott nyelvvel,
holtan találják a gyóntatófülkében –
a gyilkosság szálai a Vatikánig vezetnek.
Fôhôseink a püspök gyilkosa után kutatva
a valódi Gonoszhoz is közel kerülnek.
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BESZÉLGETÉS A NÔIRODALOMRÓL

„A legegyszerûbb meghatározás szerint a nôirodalom a nôszerzôk által mûvelt irodalom. Ezzel azonban
még semmit sem mondunk a létrehozott szövegrôl, tematikájáról, megközelítésérôl, az alkotás folya-
matáról, az elkészült mû fogadtatásáról, az irodalmi kánonban betöltött szerepérôl, amely mind-mind
kapcsolódik a kérdéskörhöz.” – Borgos Anna
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interjú

A Typotex Kiadó tavaly év végén jelentette
meg a Szegedi Egyetem docensének rendkí-
vül fontos, mondható úgy is, évtizedekre szó-
lóan alapvetô nyelv- és mûvelôdéstörténeti
áttekintését, melynek címe Nyelvrokonság és
hunhagyomány. „Rénszarvas vagy csodaszar-
vas?” Rideg és kétségbevonhatatlan nyelvtör-
téneti tények önmagukban, vagy a tudomá-
nyos álláspont érvényesülése, de csakis össz-
hangban a nemzeti kultúrával? 

– Mikor és miért szánta rá magát ennek a
könyvnek a megírására, mennyi idôbe telt,
és mi volt az alapvetô célja vele?   
– 2010 nyarán kezdtem el írni egy sorozatot
a Galamus.hu portál számára, karácsonyig
hetente jelent meg egy-egy rész. Ezekbôl szü-
letett a könyv, némi kiegészítéssel. Olvasni
azonban jóval korábban kezdtem ehhez a té-
mához, de nem azért, hogy könyvet írjak be-
lôle, hanem mert gyerekkorom óta érdekelt a
magyarok korai történelme, mondáik. Ma-
gyar, turkológia és magyar nyelvtörténet sza-
kot végeztem, az akkor tanultakat nyilván
szintén fölhasználtam. A célom pedig az volt,
hogy kezdjük el végre megszüntetni azt,
hogy a közös kulturális örökség egy-egy da-
rabja a politikai polarizáció prédájává válik. A
könyv fô motívuma a csodaszarvas-monda –
úgy tûnik, ez volt a honfoglaló magyarok ere-
detmondája –, ez vezet minket végig a hon-
foglalás elôtti idôk magyar történelmén, s az-
tán a hunhagyomány kialakulásán és átalaku-
lásain. Szeretném, ha a csodaszarvas, amely
különféle mûvészeti alkotások fômotívuma,
nem válna politikai jelvénnyé, hanem tovább-
ra is közös örökségünknek tartaná mindenki.
Nemcsak azért, mert valószínûleg legrégebbi
irodalmi motívumunk, hanem azért is, mert
mélyen beépült a nyugati, már európai ma-
gyar kultúrába is, irodalmi, zenei, képzômû-
vészeti alkotások tömegének a témája.
– Ön segít tisztázni, hogyan éltek a steppei
nomád népek. Továbbá mit jelent valójában
a szkíta szó, és a nomadizálás. Hogy a hun-
magyar rokonításnak, azonosításnak semmi-
féle reális alapja nincs, ezt bebizonyították,
de a steppén hunok és magyarok között vala-
mi kapcsolat mégiscsak lehetett.
– Az eurázsiai steppe nomád népei gazdasági,
társadalmi és kulturális szervezôdésüket te-
kintve is hasonlóak voltak, akár évszázadokon
át, attól függetlenül, hogy milyen nyelvet be-
széltek, milyen etnikumhoz tartoztak. A letele-
pedett szomszédok e hasonlóság alapján sok-

szor egy régebbi nép nevét ragasztották rá
egy késôbbire, s egy idô után egy valahai nagy
nomád nép neve már nem az adott népet je-
lentette, hanem lényegében csak annyit, hogy
nomádokról van szó – ezért van, hogy az eu-
rópai forrásokban számtalan népre alkalmaz-
ták a „szkíta” nevet. A honfoglaló magyarok
életmódjukban, harcmodorukban szintén na-
gyon hasonlítottak az egykori hunokhoz,
ugyanott volt a szállásterületük – az Alföldön
–, és még a nevük is nagyon hasonlított, leg-
alábbis az „onur-ungar-hungarus” név, amel-
lyel szomszédaik nevezték ôket. A magyar se-
regek is épp elég rettegést keltettek nyuga-
ton, így hát kézenfekvô volt, hogy a nyugati
forrásokban már a 10–11. században elkezd-
ték hunnak nevezni a magyarokat. Jól jött ez
a magyar királyi családnak is, mert azzal, hogy
Attilát tették meg ôsüknek, legitimálták a Kár-
pát-medence birtoklását. A 13. században Ké-
zai Simon, IV. László krónikása alkotta meg
azt az elméletet, amely már nem csak az Ár-
pád-házat származtatta Attilától, de a teljes
magyar népet a hunok utódainak nevezte. At-
tila halála után a hunok töredékei szétszóród-
tak a steppe európai részén, a magyarok a 6.
századtól már nagy valószínûséggel szintén e
hatalmas terület különbözô részein éltek. A
nomád állam és etnikai tudat azonban egé-
szen más volt, mint amit mi megszoktunk, ter-
mészetes és folyamatos volt a különbözô
nemzetségek, törzsek szétválása, összeolvadá-
sa másokkal, szövetségek alakultak és szûntek
meg. Sem etnikai, sem politikai, sem kulturá-
lis folytonosság nem volt tehát a hunok és a
magyarok között – hasonlóság azonban jócs-
kán. 
–  A könyvben sok a portré is, tudósokról,
ôshazakutatókról. Miért tartotta fontosnak,
hogy a nevükön és a tudományos fölfedezé-
seiken kívül többet is tudjunk róluk?
– Sokan képzelik, hogy blogot írni, fórumok-
ban hozzászólni, nulla tehetséggel celebbé

válni azonos értékû azzal a tekintéllyel, ame-
lyet komoly befektetéssel lehet megszerezni.
Az elkötelezettség egyre inkább háttérbe
szorul a felszínességgel, a tehetség az üresfe-
jûséggel, a tudomány az ezotériával szem-
ben. Ránk fér, hogy minél többet olvassunk
valódi értékekrôl, ha lehet úgy, hogy ezeket
a tiszteletreméltó kutatókat emberként is lás-
suk, jó és rossz tulajdonságaikkal együtt. 
– Részletesen ír arról, kik teremtették meg, és
kik mit tettek azért, hogy hunhagyományunk
évszázadokon át fennmaradjon. Azt is, mivé
torzult ez napjainkra. A mostani és a leendô
magyar, történelem stb. szakosok fontos  ellen-
érvekhez jutnak ennek leírásából, de a „másik
oldal”, a szkíta–pártus–hun–avar–magyar foly-
tonosság képviselôi nem fognak-e össztüzet
zúdítani könyvére?  
– Nem az ellenérv a lényeg, és torzulásnak sem
mondanám, amit ma tapasztalunk: a kultúra
elemei, motívumai folytonosan újraértelme-
zôdnek, ma is, régebben is. Éppen azt szeret-
ném megmutatni a könyvben, hogy a nyelv
legkorábbi kapcsolatai más nyelvekkel, azaz a
nyelvtörténet csak az egyik szála történel-
münknek. Ott van mellette a kultúra története,
ez egy nép önazonossága szempontjából fon-
tosabb, mint a nyelv története. Ettôl még per-
sze a nyelvtudomány jól ismert érvei érvénye-
sek, a tények tények maradnak, de nem kell ki-
dobnunk a hunhagyományt sem, hiszen a ma-
gyar irodalom, képzômûvészet nagyon fontos
motívumai származnak belôle. Csak a helyén
kell kezelni mindkettôt, és akkor nem kizárják,
hanem kiegészítik egymást – és ne felejtsük:
egyiknek sincs köze a genetikához. Egy népet
nem a biológia tesz néppé, hanem a közös kul-
túra, amely viszont igen sokszínû, és sok min-
den megfér benne egymás mellett.

Csokonai Attila

Tények és mondák összhangja
Beszélgetés Sándor Klárával
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sikerlista

A történelmi jelenünk és múl-
tunk iránti érdeklôdést mutatja,
hogy szinte minden februári–
márciusi sikerlistán elsô helyen
szerepel Börcsök Mária
Kettészakadt Ma-
gyarország címû
munkája. „Nemze-
ti egység történel-
münk során soha-
sem létezett, mint
ahogy más népek-
nél sem” – ezt a té-
telt kívánja bizonyí-
tani az író. A megje-
lenés után rögtön
nagy vitákat kavaró
könyv azt a célt tûzte
maga elé, hogy ismert
történelmi személyiségeink ár-
nyalt portréit bemutassa. Szabó
Magda Az ajtó címû regénye
minden bizonnyal Szabó István
megfilmesítése miatt került fel a
Libri könyvlistájára. Ridley Scott
megfilmesítésnek köszönhetô
Stieg Larsson: A tetovált lány cí-
mû könyvének több sikerlistás
helyezése is, a kötet a Millenni-
um-trilógia elsô kötete. A soro-
zat minden idôk legsikeresebb
svéd krimi folyama. A Bookline
listáján 10. helyen szerepel a so-
rozat másik kötete is: A lány, aki
a tûzzel játszik. Frei Tamásnak
két kalandregénye is jól szerepel
a listákon: fôhôse, a hazánkból
elszakadt idegenlégiós kilenc or-
szágon át kalandozik a mûfaja
szerint amerikai stílusú thriller-
ben, A megmentôben (amely
hónapokig vezette is  a sikerlistá-
kat). Ugyanazzal a fôhôssel foly-
tatódik egy korrupt pesti bankár
Jamaicán játszódó sztorija, A

bankár címmel. Mindkettô
klasszikus bestseller, összeeskü-
vés-elmélettel, szerelemmel, ha-
talommal, pénzzel és leszámo-

lással, korrupció-
val, egyszóval vér-
beli akcióregény.
Jonas Jonasson
regénye (A száz-
éves ember, aki
kimászott az ab-
lakon és eltûnt) a
Líra és Libri siker-
listáján még
mindig jól szere-
pel: egy svéd
öregember tör-
ténete, akinek

idôskori kalandozásain keresztül
teljes élettörténetét  megismer-
hetjük. Ha nem is éppen Svejk,
vagy Fülig Jimmy, vidám és szó-
rakoztató olvasmány egy elsôkö-
tetes szerzôtôl. Úgy látszik, egy
új Danielle Steel-regény még
mindig megdobogtatja a nôi ra-
jongók szívét, mert a Boldog szü-
letésnapot! két könyves listán is
jó helyen debütált. Ezúttal egy si-
keres és közkedvelt tévés házi-
asszony öregedésérôl szól a tör-
ténet. Szintén a nôknek szólnak
Fábián Janka sikerlistás könyvei
(Emma lánya, Virágszál). A törté-
nész végzettségû írónô nosztal-
gikus történelmi regényei a ma-
gyar romantikus regényirodalom
legszebb hagyományait élesztik
újjá. Más típusú nôknek szól az
Alexandra listáján 3. helyen álló
Elizabeth Gilbert önéletrajzi ihle-
tésû lektûrje (Eat, Pray, Love –
Ízek, imák, szerelmek), amely egy
olyan nôrôl szól, aki nem akart
többé megfelelni, aki változtatni

tud az életén és a világot körbe-
utazva megtalálja a boldogságát.
És végre a kamaszoknak is vala-
mi!  Leiner Laura: Szent Johanna
Gimi sorozatának 6. része mind a
négy sikerlistán elöl szerepel, a fi-
atal lányok körében szinte hiszté-
rikus a rajongás, az egészen fiatal
írónô könyvei már külön honla-
pot  kaptak, sôt szerepjáték is
épült a bestsellerré vált ifjúsági
könyvsorozatra, mely nyolc kö-
tetben fog megjelenni. Méltán vi-
seli az „ország legnépszerûbb to-
xikológusa” címet Zacher Gábor,
aki gimnáziumi barátjával, a jo-
gász-újságíró dr. Karizs Tamással
együtt írt egy könyvet a káros
szenvedélyek és a függôség té-
makörében (A Zacher – minden-
napi mérgeink). Életszagú, meg-
történt eseteket elmesélô, egy-
szerre humoros és halálosan ko-
moly a kötet. Két sikerlistán is a
középmezônyben szerepel még
Walter Isaacson Steve Jobsról írt
könyve, amely az iPod, iPhone,
iPad, iTunes, Mac atyjának, a ta-
valy elhunyt  Apple-vezér és Pixar-
társalapító elsô hivatalos életraj-
za, s egy nem mindennapi ember
életébe enged betekintést. A si-
kerlisták egyik elmaradhatatlan
eleme a szakácskönyv, ez esetben
a 106 oldalas a Good Food maga-
zin I. évf.1. száma jelenleg elsô
helyen áll a Libri sikerlistáján, míg
a Bookline listáján a  2. helyet a jól
ismert pszichológus szerzôtársak,
Bagdy–F.Várkonyi–Ranschburg–
Vekerdy: Visszatalálunk egymás-
hoz? c. munkája foglalja el, ami a
szülô–gyerek kapcsolat konfliktu-
sait és  megoldásukat tárgyalja.

Sz. Zs.

A „mai” sikerkönyvek
A Könyvhét korábbi hagyományaitól eltérôen a sikerlisták pontokba
szedett és táblázatban elrendezett közlése helyett ezentúl lényegében
pillanatképet adunk az Alexandra, a Bookline a Libri, a Líra honlapján
található, és a lapzártánk tájékán éppen aktuális – egyik helyen havonta,
másikon hetente változó és frissített – sikerlistákról.
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interjú

Popper Gábor, a neves pszichológus, Pop-
per Péter fia apja nyomdokait követi. Köny-
vet jelentetett meg ugyanis, vegyes mûfajú
kötetet, szerepel benne öninterjú, novella,
és el nem küldött levelek édesapjához. A
kacskaringós életutat bejáró pedagógussal
jelenlegi munkahelyén, a Marczibányi téri
Kodály Iskolában beszélgettünk.

– Miért az öninterjú formát választotta élet-
rajzának megírásához?
– Nem tudom. Elkezdtem gondolkodni,
hogy legyen, kialakult ez az önriport forma,
ami másoknak is tetszett. Megírtam negy-
ven oldalt, és elküldtem édesapámnak, aki
akkor még élt, és azt mondta, hogy nagyon
jó, és hogy folytatnom kellene. De egész
furcsa módon akkor elakadtam, nem tud-
tam folytatni. Amikor édesapám 2010 ápri-
lisában meghalt, utána felszakadt a gát, és
elkezdtem újra írni. Arra gondoltam, hogy
annyi minden jó és érdekes történt velem,
hogy jó lenne megörökíteni. Sok érdekes
emberrel találkoztam, meg a családom sem
hétköznapi, illetve a barátaim sem. 
– Két dolog áll a könyv fókuszában: saját
élettörténete és az édesapjával való viszo-
nya, bár mintha ez a kapcsolat nem lenne
annyira központi szerepû.
– Fontos tudni, hogy a szüleim elváltak, há-
roméves koromtól édesanyámmal éltem.
Édesapám gyerekkoromban valóban nem
játszott központi szerepet az életemben. 16
éves koromig nagyon vasárnapi apuka jelle-
gû volt a kapcsolat, kéthetenkénti találko-
zással, pár napos nyaralásokkal. 16 éves ko-
romban valahogy közelebb kerültünk egy-
máshoz, akkortól kezdve viszont nagyon
bensôséges volt a kapcsolatunk.
– A könyvében a saját fiai kapcsán Bambi
apukának nevezi édesapját.
– Nagy ritkán láttam, a megbeszélt találko-
zókat is gyakran lemondta. Sûrû életet élt,
jött-ment, rettenetes sokat dolgozott világ-
életében, keveset találkoztunk. Ünnep volt,
ha láthattam, ráadásul akkor teljesen más
világba csöppentem. Édesanyám pedagó-
gus, vele szolid, biztonságos, nyugodt éle-
tet éltünk. Az apámé teljesen más volt:
nagy társaság, nyüzsgés, rohanás. Nem
akartam, hogy a fiaim ne ismerjenek meg
igazán, noha én is elváltam. Nagy hangsúlyt
fektettem rá, hogy sokat találkozzunk, sok
idôt töltsünk együtt, ismerjék a szokásaimat,
és ne csak a felszínt lássák belôlem.

– A kötet második részét az édesapjához szó-
ló, el nem küldött levelek alkotják. Ezek segí-
tettek a halála feldolgozásában? 
– Igen. Mikor meghalt, úgy éreztem sok
mindent nem beszéltünk meg, és megírtam
ezeket a leveleket. Lehet, hogy maradt még
bennem megíratlan levél. Elképzelhetô,
hogy folytatni fogom. 
– Szerepel a könyvben egy mondat, mely az
édesapjától származik: hogy ön várt, de nem
kívánt gyerek volt. 
– Igen, ezt nagyon nehéz volt feldolgozni.
Épp nagyon beteg volt, és szerintem nem
volt abban biztos, hogy fel fog épülni – ak-
kor írta ezt nekem. Valószínûleg valamit
tisztázni szeretett volna. De szerencsére ak-
kor meggyógyult. Két ilyen nehéz pillana-
tunk volt. A másik, amikor megjelent A tig-
ris és a majom címû riportkötet, amelyben
Mihancsik Zsófia beszélget vele az életérôl.
Akkor éppen vidéken éltem, és a nyilat-
kozata rólam ebben a könyvben nagyon szí-
ven ütött. Elég negatívan beszélt rólam, és
akkor direkt ezért feljöttem Pestre, leültünk
és megbeszéltük. Ez a két komolyabb fel-
dolgoznivalóm volt vele kapcsolatban. De
végül tisztáztunk mindent, és rendbe tettük
a dolgokat. 
– Szoros volt önök között a viszony?
– Nem találkoztunk annyit, amennyit sze-
rettünk volna, fôleg az utolsó években,
mert nagyon sokat dolgozott, meg talán
kevés emberrel találkozott, nehéz volt

egyeztetni vele. Több idôt kellett volna
együtt töltenünk élete vége felé. 
– Elismerte önt?
– Épp ez esett rosszul A tigris és a majom-
ban, mert akkoriban otthagytam mindent,
amit addig felépítettem, és azt ô nem na-
gyon értette. Elegem volt Pestbôl, a nyüzs-
gésbôl, lementem vidékre vállalkozni. Na-
gyon jól menô kocsmám volt, amire nagyon
büszke vagyok. Nagyon élveztem, remek
kaland volt. Csak aztán, mivel Kelet-Ma-
gyarországon történt mindez, annyira
visszaesett a kereslet, annyira nem volt pén-
zük az embereknek, hogy nem tudtunk
megélni, illetve rájöttünk, hogy azért Buda-
pestbôl sok minden hiányzik. Ezt a vargabe-
tût édesapám nem tudta hova tenni. Én vi-
szont kalandozó alkat voltam és vagyok, aki
mindig jól érzi magát abban, amit csinál.
Mindegy volt, hogy most iskolában dolgo-
zom, vagy halat sütök Gárdonyban, vagy
kocsmát vezetek, vagy masszírozom, mert-
hogy gyógymasszôr is vagyok.
– És a késôbbiekben?
– Mindig azt csináltam, amihez kedvem
volt. Késôbb azt nagyon értékelte, amikor
újra értelmiségiként kezdtem el dolgozni,
megint tanár lettem, igazgatóhelyettes. Ko-
rábban a Legfelsôbb Bíróságnak voltam a
protokollfônöke, illetve könyvtárosa, de
egyszer csak felálltam, mert elég volt. Akkor
egy barátommal kibéreltünk egy halsütôt
Gárdonyban, az például nagyon tetszett
édesapámnak, majd minden este lent volt
nálam, élvezte. De ezzel a kelet-magyaror-
szági kirándulással nem szimpatizált. Nehéz
ám egy ilyen apa árnyékában, az természe-
tes, Karinthy Márton is azt írta az Ördög-
görcsben, hogy borzasztó nehéz a névnek
megfelelni, nagyon nagyok az elvárások. Ez
ugyanígy volt nálam is, ezért is nem lettem
pszichológus. 

Jolsvai Júlia

„Borzasztó nehéz a névnek megfelelni”
– Popper Gábor
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– Legújabb írása, a Sertések a Bakonyban,
avagy Társasutazás a történeti nyelvészetbe vi-
szont nem a Tinta Kiadónál jelenik meg. Sejthe-
tôleg inkább regény. A címe kissé meghökkentô.
Hogy kerülnek a cocák a nyelvtudományba?
– Egy rádióközlés nyomán, amelyben egy
sokoldalú áltudósunk kijelentette, hogy az
angol bacon, azaz szalonna a Bakony átvé-
tele, mert az ottani disznók szalonnája vala-
ha világhírû volt. Amikor ez a „disznóság”,
valójában ökörség szóba kerül egy rokon-
szenves értelmiségi társaság összejövetelén,
élénk beszélgetés indul meg a köztudatban
erôszakosan terjedô nyelvi rögeszmékrôl, a
nyelvtudomány rágalmazásáról, miközben
az is kiderül, hogy a hiteles nyelvi ismeretek
roppant izgalmasak és úgyszólván minden-
kit érdekelnek. A társaság, amely havonta
jön össze a szellem és az ínyencség ikerje-
gyében, afféle önmûvelô társaság, amely sa-
ját tagjai vagy meghívott barátok szaktudá-
sával szokta csillapítani tudásszomját. A
szaktudás pedig itt készen áll az idôs Reme-
te személyében, aki nemrég került a kompá-
niába. Sok nyelvet ismer, nyelvi és más nép-
szerûsítô mûvet írt, és szívesen rááll, hogy
hónapokon át beszélgetéseket vezessen a
magyar nyelv eredetérôl és fejlôdésérôl, az
indoeurópai nyelvekrôl és az ide tartozó
nyelvcsaládok történetérôl és jelenérôl. 
– A valóságban is létezik ez az önmûvelôdési
társaság?
– Három valóságos szereplôje van a könyvnek,
akiktôl természetesen engedélyt kértem, hogy
saját nevükön (csak keresztnevükön) szerepel-
hessenek. Ôket viszont én helyeztem a regény-
beli társaság erôterébe, a többiek pedig min-
denestôl a képzeletem szülöttei. Férfiak, nôk,
fiatalabbak és öregebbek; olyan életsorssal,
foglalkozással és intellektussal ruháztam fel
ôket, hogy hitelesen vehessenek részt a havon-
kénti beszélgetéseken. De hogy a regényszerû
keret ne csupán ostya legyen egy lenyelendô
gyógyszerhez, igyekeztem sokoldalúan egyé-
níteni a figuráimat, érzékeltetni egymással va-
ló kapcsolataikat, humort, barátságot és sze-
relmet vinni a viszonyokba.

– Érdekes a történetet elbeszélô Gyuri és Re-
mete kapcsolata. A kéziratot olvasva olyan ér-
zésem támadt, mintha az elbeszélô kettôs sze-
reposztásban volna jelen. Remete, a nyelvé-
szetben mûvelt idôs tanár és Gyuri, az ifjú és
lelkes tanítvány, egykori és mostani önmaga?
– Jó észrevétel, valóban így van. Gyuri alakjá-
ba, aki írásba foglalja végül is ezt a nyolc hó-
napon át tartó elôadássorozatot számos elôz-
ményével együtt, beleírtam egyet-mást a ma-
gam meg a fiaim életébôl, az önmûvelôdés
iránti hajlamunkból, míg Remete figurája már
a jelenlegi valómban mutat.
– Nyolc elôadás a történeti nyelvészetrôl – nem
terhes ez kissé egy regényolvasónak?
– Nagyon remélem, hogy nem, mert legna-
gyobb részt nem elôadást kell olvasnia, hanem
élénk beszélgetések, olykor viták folynak a szó-
ban forgó anyagrészrôl. Remetének ugyanis az
a „mûvészete”, hogy az ismeretek nagyobbik
részét nem elôadja, hanem a jelenlévôk tudá-
sából csalja elô, és ôket magukat vezeti el a
kellô felismerésekhez. Ha nem hat szerényte-
lenségnek, azt mondanám, hogy Szókratész
„bábáskodásának” módszerével igyekszik ele-
venné tenni az anyagát.
– Nagyon sokoldalú, színes ismeretanyag talál-
ható a könyvében a gasztronómiától a történel-
men keresztül az etimológiáig és csillagászatig
számos érdekes és hasznos információt tudha-
tunk meg. Tudatosan szerkesztette egységgé
ezeket az ismereteit?
– Igen, mert így az is kiderül, hogy nyelvünk és
a nyelvek világa milyen pompásan összekap-
csolódik más ismereteinkkel, a tudással és a
mûveltséggel, akár mindennapi életünkkel is.
Szeretni való regényhôseimet a mûvelôdés
ôszinte igénye mozgatja, ezért osztják meg

egymással sok ismeretüket, és ezért fogadják
szívesen a hasonlókat az idôs és tapasztalt Re-
metétôl is. 
– Kiknek szánja a mûvét? Reményei szerint a
fiatalok fogják olvasni? Középiskolai, egyetemi
segédanyagnak is kiváló lenne véleményem
szerint.
– Természetesen elsôsorban a fiatalokra gon-
dolok, több okból is. Sajnos az oktatási rutin
kevesekben kelti fel az igazi érdeklôdést a
nyelvek iránt. A tájékozatlan fiatalok vannak a
leginkább kiszolgáltatva a délibábos nyelvész-
kedôk tetszetôs mesterkedéseinek, a hamis
nemzettudatot dagasztó fantazmagóriáknak.
Az a meggyôzôdésem, hogy ha sokan felis-
merik a tudományos igazság szépségét, ha
legalább nagy vonalakban megismerik a nyel-
vek ezerszínû világát, amelynek egyik tarto-
mánya a mi csodálatos nyelvünk is, akkor ôrá-
juk már nem fognak hatni a félmûvelt kókle-
rek bûvészmutatványai. De korhatárt semmi-
képpen sem húznék. Tapasztalom, hogy min-
den életkorban nagyon sokakat érdekelnek,
sôt izgatnak anyanyelvük kérdései, valamint a
hasonlóságok és a különbségek nyelvünk és
más nyelvek között. Aki e téren tájékozottsá-
got szerez, az nemcsak szellemileg gazdago-
dik, hanem az idegen nyelvek tanulását is jó-
val könnyebbnek fogja találni. A Libri Kiadó fi-
atal és energikus gárdája bízik a könyv sikeré-
ben, és mindent meg fog tenni, hogy remény-
beli olvasóinak felhívja rá a figyelmét.
– Számos mûfordítása, mûve jelent már meg,
éppen ezért érzem aktuálisnak a kérdést, hogy
foglalkoztatja-e már újabb téma gondolatban?
– Igen is meg nem is. Igen, mert valóban van
min dolgoznom, és nem, mert a téma semmi-
képp sem új. Két kötete jelent már meg Irodal-
mi alakok lexikona címû elég terjedelmes mû-
vemnek. Elôször két éve a Mítoszok és mon-
dák, aztán nemrég, a téli könyvvásárra, a Ma-
gyar irodalom. Most már „csak” a záró harma-
dikat, a Világirodalom címût kell befejeznem,
amely a legterjedelmesebb. Remélem, hogy
egy év múlva az is megjelenhet az Argumen-
tum Kiadó gondozásában.

Illényi Mária

interjú

Cocák a nyelvtudományban
Beszélgetés Tótfalusi Istvánnal
2012. február 16-án adta át Kiss Gábor, a Tinta Könyvkiadó igazgatója
Tótfalusi Istvánnak a Tinta Arany Penna Díjat. A díjazottnak az elmúlt
években négy szótára jelent meg a kiadó gondozásában, az Idegenszó-tár,
a Kiejtési szótár, a Klasszikus szócsaládfák és a Magyarító szótár.
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