Könyvek a fenyô alá – Karácsonyi Könyvvásár 2013
WWW.KONYV7.HU

XVII. ÉVFOLYAM 2013. 4. SZÁM

640 Ft

Darvasi László különleges
mesekönyve
Zinner Tibor a
Rajk–Brankov-ügyrôl
Tompa Mária
Szentkuthy Miklós
füzeteirôl
Pusztaszeri László
Tasnády Fekete Máriáról

Fotó: Szabó J. Judit

Tarján Tamás
Vízóra, vízperc
lighTDark 75

Amit a valóság még elbír, az
az irodalomban már-már sok

PARTI NAGY LAJOS

magunkat ajánljuk

Az ösztönzô döntés

impresszum
KÖNYVHÉT
A magyar könyvbarátok lapja

Együttmûködô partnerünk a
Magyar Könyvbarát Közhasznú Alapítvány

KIADJA:
Kiss József Könyvkiadó,
Kereskedelmi és Reklám Kft.
Az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók
és Könyvterjesztôk Egyesülésének tagja
SZERKESZTÔSÉG, HIRDETÉSFELVÉTEL,
ELÔFIZETÉS:
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31.
Telefon/fax: 466 0703
Telefon: 209 1875, 209 9140, 209 9141
E-mail: konyvhet@t-online.hu
Fôszerkesztô, felelôs kiadó: Kiss József
Fôszerkesztô-helyettes: Csokonai Attila
Lapmenedzser: Könnyû Judit
Mûvészeti vezetô: Szabó J. Judit
Marketingvezetô: Jakab Sára
Szedés, tördelés: Blasits Ildikó
NYOMÁS:
Pauker Nyomdaipari Kft.
Felelôs vezetô:
Vértes Gábor ügyvezetô igazgató
Ára: 640 Ft
Elôfizetôknek: 550 Ft
Elôfizetési díj egy évre: 2200 Ft
ISSN 1418-4915
A hirdetésekben közöltekért a kiadó és
a szerkesztôség nem vállal felelôsséget.
TERJESZTI:
a Shopline webáruház Nyrt., a Líra Könyv Zrt.,
a Magyar Lapker Rt., a Magyar Posta Rt.,
Hírlap Üzletág, a Fok-ta Bt.,
elôfizethetô a kiadónál.
KÜLFÖLDÖN ELÔFIZETHETÔ
a Hungaropress Sajtóterjesztô címén:
1097 Budapest, Táblás u. 32.

Lapunk megjelenését támogatja:

Magyar Szak- és Szépirodalmi
Szerzôk és Kiadók
Reprográfiai Egyesület

www.könyvhét.hu

KÖNYVHÉT, 2013. NEGYEDIK SZÁM
Az év ugyanolyan hosszú maradt, csak a Könyvhét jelent
meg kevesebb alkalommal: negyedik számunknál tartunk
idén, és lám, máris itt a karácsony, az újév. A karácsony
minden kereskedô reménysége arra, hogy az eddigi forgalmi mutatók jobbra változnak, és az év nyereségesen
zárul. Könyvkiadó, könyvkereskedô nagyjából október
elejétôl, közepétôl kezdve a karácsonyi forgalom esélyeit
latolgatja, tervezgeti a tennivalóit, mi módon tudná elérni a nagyobb forgalmat.
A karácsony kitüntetett kereskedelmi szerepét jól mutatja az egyébként nem túl gyakori maradéktalan egyetértés
is, amely a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése novemberi taggyûlésén jellemezte
az arra vonatkozó döntést. A Tinta Kiadó igazgatójának, Kiss Gábornak a javaslatára egyhangúan
fogadták el a jelenlévôk – még némi „zabot” is áldozva az ügy érdekében –, hogy az Egyesülés –
évekkel korábban lezajlott hasonló akcióját megismételve –, idén is rendezzen rádiós reklámkampányt a karácsonyi könyvvásárlás ösztönzése érdekében. Az egyhangú döntés eredményeképpen
három rádióban is hallható lesz december 10-e és 24-e között: „A karácsony a legbensôségesebb
ünnep. Ha szeretteinek személyes és értékes ajándékot keres, vegyen könyvet karácsonyra! Sok
tízezer kötet közül választhat. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülésének tagjai.”
Ezzel csak maradéktalanul egyetérteni lehet. Kevés ajándéktípusról mondható el, hogy annyira személyre szabott, mint éppen a könyv, hiszen a megajándékozott ízlését, olvasmányait, érdeklôdését kell
az ajándékot választónak ismernie ahhoz, hogy az ajándék valóban örömöt szerezzen az ünnepen.
A Könyvhétnek ebben a számában kivétel nélkül olyan könyvekrôl esik szó, melyek közül mindenki megtalálhatja szeretteinek a megfelelô ajándékot, hiszen ne feledjük el az alapvetô igazságot: nincs olyan könyv, amelynek ne örülne valaki. Persze a párosítás okoz valamelyes nehézséget.
Mint egy karácsonyfán a díszek, úgy sorakoznak a könyvekrôl szóló írások a Könyvhét lapjain.
Minden könyv ajándék, de vannak ajándékabbak. Ilyenek például így karácsony közeledtével az
album formátumú kiadványok. Mindjárt egy példa erre az 1100 év – Képes magyar történelem
címû kötet, mely a magyar történelem keresztmetszetét nyújtja gazdagon illusztrált oldalaival. Hasonlóan szép kiállítású kötet az Európa koronahercegnéi, amely európai uralkodócsaládok tagjait mutatja be az érdeklôdô olvasóinak. A maga nemében unikum Körner András mûve, a Hogyan
éltek? A magyar zsidók hétköznapi élete 1867–1940 címû kötet, amely a témának úttörô és
iránymutató feldolgozása – idézet recenzensünktôl –, és minden bizonnyal újabbak követik majd.
Az irodalom kedvelôi bizonyára örömmel fogadják, ha például Parti Nagy Lajos kötetével lepi
meg ôket valaki. A szerzô új kötetének megjelenése idôben egybeesett kerek évfordulós születésnapjával, az író olvasóit lepte meg, a kiadója pedig meglepetéssel kedveskedett szerzôjének.
Minderrôl többet a Parti Nagy Lajossal készített interjúból tudhatnak meg.
A kiadója egyenesen szerzôje születésnapjára adta ki Tandori Dezsô Elérintések címû kötetét, ez
onnan tudható, hogy a címlapján is szerepel ez a faktum. Tarján Tamásnak a kötetrôl szóló írása
köszönti a Könyvhétben a lap állandó szerzôjét, Tandori Dezsôt.
Ajánlhatjuk ajándékul Szentkuthy Miklós Varázskert címû kötetét is, amelyrôl most annak kapcsán esik szó lapunkban – a Tompa Máriával készített interjúban –, hogy 2013-ban járt le Szentkuthy Miklós 1948-ig írt naplóinak zárolása, amelyekben – mint ezt Tompa Máriától megtudtuk
– Szentkuthy „felváltva ír irodalomról, zenérôl, magánéletrôl, szexrôl, udvarlásról, teológiáról, regényvázlatokról, elmélkedésrôl...”
A karácsonyt a gyerekek is mindig nagyon várják, nekik ajánlhatjuk – a Csokonai Attila állandó
rovatában szemlézett gyermek- és ifjúsági könyveken túl – Darvasi László mesekönyvét, A 3 emeletes Mesekönyvet, amelyrôl az író azt nyilatkozta lapunknak, hogy többgenerációs családi mesekönyvet igyekezett írni, gyermek és szülô együtt olvasása mindenképpen hasznára válik az értelmezésnek.
A karácsonyfáról se esszük le az elsô este a szaloncukrot, mi sem csemegézünk itt tovább a
Könyvhét idei utolsó számából, ehelyett azzal fejezzük be illendôen, hogy kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánunk.
(A Szerk.)
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Frusztrált próza
Egy kávéházi szegleten Parti Nagy Lajossal
Nem szándékosan intézte úgy Parti Nagy Lajos, hogy hatvanadik születésnapjára kerüljön
a boltokba új novelláskötete, a Mi történt avagy sem. Se kávéházi szegleten, se máshol nem akarta
meglepni magát e gyûjteménnyel, amely mindazon kisprózáit tartalmazza, amelyek A fagyott kutya
lába címen ismertté vált elbeszélésfüzére óta elkészültek. Meglepetést a Magvetô Kiadótól kapott:
a Rókatárgy alkonyatkor címû versét jelentették meg Tettamanti Béla rajzaival. „A rókatárgy az ôszi
nap, / idô és tér tudója, / a pontos, lomha alkonyat / órása és szabója” – mondja 1997-bôl,
a Látóban akkor publikált, mára ajándéktárggyá vált versében.

– Átok vagy áldás, ha valaki több mûfajú; próza, líra, dráma mind-mind
kezére áll?
– Azt hiszem, mindenki több mûfajú, legföljebb van, akiben nincs elég
kalandvágy, ha tetszik, játékkedv, hogy különbözô mûnemekkel próbálkozzon. Ha kérdeznek, mi a foglalkozásom, azt mondom, író vagyok, mert ebben a költô is, a drámaíró is benne van. Ez áldás, lehet
mondani. Ami átok, de legalábbis nem elôny, hogy az ember besorolhatatlanabb, a közvélekedés tán jobban szereti, ha valakit egy mûnemhez köthet. A Nyugatosokat is, noha több mûnemben írtak, valahova
lehorgonyozták, Karinthyt a prózához, Kosztolányit a vershez, és így tovább. Az utóbbi évtizedekben egyre gyakoribb, hogy valaki hol verset,
hol prózát, hol drámát ír. Van persze különbség, de inkább technikai,
mint szemléleti: ugyanaz a kéz és nyelv másként. Engem az említett irodalmi kalandvágy hajtott, a kíváncsiság. Rém rövid az élet irodalmi értelemben is ahhoz, hogy ne távolodjon el olykor az ember a kályhájától.
Számomra máig a líra a kályha. Nincs ebben semmi misztikus, erre vagyok szocializálva, kicsi képekre, kis, sûrû szerkezetekre inkább, mint
nagy, robosztus, faltól falig hömpölygô prózafolyamra.

214

– Egyszer azt mondta, hogy a költészet jött ki a legépebben a 20.
századból.
– Ezt Joszif Brodszkij mondta. Ô valahogy úgy érti, hogy a magas költészet nagyon kevés olvasó luxusa, a 20. század második felében már se a
forradalmak, se a tömegélvezet mozdonyát nem lehet fûteni vele, marad tehát az, ami: egy delikát, szorosan a létezéshez, az ember legbelsô
rétegeihez tartozó dolog. Nem nagyon lehet popularizálni, jól eladható
terméket kreálni belôle, amibôl aztán gazdagság fakadhatna. A részben
iparággá vált regényírásból – ha nem is Magyarországon – néha jachtot
lehet venni a Földközi-tengeren. Ketté is válik a világ könyvtermelése a
kevesek által olvasott, de nagy hatósugarú mûvekre meg a sokak által
olvasottakra; és ez most nem értékszempontú megkülönböztetés.
– A rap és a slam poetry terjedésébôl sem következik, hogy a vers popularizálódik?
– Az elitköltészetnek, nevezzük így az egyszerûség kedvéért, mindig
megvolt a maga alkalmazott, mindennapi mûvészete, falvédôk, nóták,
csasztuskák formájában. Nem akarom a fontos és nagyszerû rapet meg
slamet ezekkel azonosítani, de mégis mintha hasonló funkciójuk lenne.
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Használják a költészet eszköztárát, s olykor költészetté válnak maguk is.
A mûvészetnek pedig használ, ha olykor blaszfém módon is, de foglalkoznak vele. Magyarországon egymás után jelentkeznek új nemzedékek, felkészült, remek költôk, és a költészetnek meg is van a maga kicsi, elszánt közönsége, ahogy mindig is megvolt.
– Hatott az új novelláskötetére a Fülkefor és vidéke? Lehet, hogy amiatt
lettek még tömörebbek, és még paranoiásabb valóságot mutatók ezek a
prózák?
– Egymásra ezek a szövegek kevésbé hatottak, viszont ugyanaz a szívderítetlen világ, valóság indukálta ôket.
– Mekkora teher a Fülkefor hetenkénti penzuma?
– Nagyobb, mint szeretném, egyre kevésbé élvezem írni. Nem a nyelvvel való mancsolás miatt, az a kezemben van, és a kedvemre van. Hanem a folytonos határidô – igaz, én választottam a heti gyakoriságot –,
az nagyon tud szorítani. Másrészt kénytelen vagyok figyelni olyasmikre, amikbôl már nagyon elegem van. És persze nem úszom meg az önismétlést, hisz a történések is kísértetiesen ismétlik magukat. Ugyanaz a
hibbant, eszement mintázat látszik már a fûben, a fában, az emberek
szemében, mindenben. Ezek a magyar mesék szatírák, glosszatírák,
vagyis a hatásuk a túlzásban, a túlhúzásban áll, így érik el a célt: az ember nevet rajtuk kínjában, ezáltal kissé fölszabadul. De egyre többször
érzem, hogy már maga az esemény is annyira túlzás, hogy nincs mit karikírozni rajta, sôt vissza kell venni belôle, mert amit a valóság még elbír,
az az irodalomban már-már sok. Amikor az alcsúti juhásztól ellopják a
két teherautónyi trágyáját, mert a polgármesternek kell, az úgy, ahogy
van kész, komplett mese. Ilyenkor az ember rémülettel vegyes álmélkodó tekintete elôtt úgy húz el a valóság, mint trikolór-metálfényû fabetétes Audi rovásírt rendszámtáblával.
– A novellákat is ez a frusztráltság kapcsolja össze?
– Ezek talán egy hétköznapibb valóságról beszélnek, mint a Magyar mesék. Több motívum mentén álltak össze, ilyen a vétkesség-vétlenség, a
gyanússág-nem gyanússág, bûn és büntetés. Alig van olyan, amelyik ne
egy bûneset köré szervezôdne. Olykor korábbi alakok is visszatérnek
bennük, egymásba alakulnak, és kicsit másként mesélik el a saját esetüket. Nem véletlen, hogy egy történet két ága fogja össze keretként az
összes novellát. Hiába van más kimenetele az azonos kiindulópontú
kezdô és záró prózának, az eredménye ugyanaz. Errôl szól a könyv.
– Mennyire tudatos, hogy az írások nyelvezete még egy mondaton belül
is átcsap játékosból akár drasztikusba?
– Az írás, az elsô végigírás idején inkább az ujjbegy érzi, hogy az a
szó ott jó. Minél többször írja át az ember, annál több a tudatosság, úgy értem, annál világosabb, mi mihez képest van a szövegben. Van, amit szívesen és tudatosan csinálok, különféle beszédmódok olykor brutális keverését, artisztikus és vulgáris
ütköztetését, és így tovább.
Szóval minél kijjebb vagyok a
szövegbôl, annál tudatosabb
lesz a viszonyom és a tudásom
róla. Utólag, ha akarnám, tán
meg is tudnám magyarázni
egyes elemek kompozícionális
szerepét. Vagy, hogy mi van
rendben, és mi kevésbé. Mint a
festô, ha több évtizedes tapasztalatával a kezében hátralép, s ugyan nem elégedett,
Parti Nagy Lajos
mert mi is az, de nem is föltétMI TÖRTÉNT AVAGY SEM
lenül elégedetlen.
Magvetô Könyvkiadó
232 oldal, 2990 Ft
Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit
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Olvassunk okostelefonnal!
Farkas Péter új regénye digitális olvasót kíván
Farkas Péter harminc
éve él Németországban, jelenleg antikvárius. Irodalmi munkásságát még itthon kezdte:
1979-ben szamizdat
kötetet adott ki Németh Gáborral, részt
vett a demokratikus ellenzéki megmozdulások szervezésében, a
nyolcvanas évek végén
Petri Györggyel és
Tóth Gábor Ákossal kiadták az Irodalmi Levelek címû füzetsorozatot. Emigrálása után
rádiós
újságíróként
dolgozott, az ASA-European
mûvészeti
egyesület egyik szervezôje. Kísérletezô alkat,
1996–2005 között az
interneten közölt egy
folyamatosan bôvülô
hipertextet
Gólem
címmel. Új regénye, a
Nehéz esôk prózaszimfónia, hat tételbôl áll,
variációk egy Bob Dylan-témára.
– Úgy tûnik, az irodalomban is eljutottunk a
digitális korba. Ragadjuk meg az okostelefonunkat! – lehetne új
könyve mottója. Azt hiszem, nem találkoztam
még olyan szépirodalmi, prózai kiadvánnyal,
amelyben QR-kóddal
látták volna el az oldalakat, hogy az androidos alkalmazásokkal le lehessen olvasni
velük információkat. Utcai plakátokon persze már sokszor találkoztam velük.
– Az irodalom a digitális kor
megjelenésével
egyidejûleg
szükségszerûen ennek része
lett. Az, hogy az írók ezt egy kicsit lassabban vették észre, a
kritika pedig még lassabban,
más napra tartozik. A nyolcva-
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nas években egyébként már
igen sok izgalmas, az új technológiákat alkalmazó irodalmi kísérlet zajlott, és a legkevésbé
sem mellékesen jegyezném
meg, hogy lassan húsz éve jelent meg az interneten a Gólem
címû munkám. QR-kódokat –
az ötlet egyébként nem tôlem,
hanem a könyv szerkesztôjétôl,
Németh Gábortól származik –
azért használok a Nehéz esôk-

ben, mert a lapszéli jegyzetekben tipográfiai okokból lehetetlen linkeket jelölni. Nyilván sokan szitkozódnak majd, mert
egyik-másik QR-kódhoz tartozó
link a szerzôi jogi szabályozások
miatt nem mûködik – az elsôt
máris letiltották –, meg egyébként is, nincs mindenkinek
okostelefonja. A könyvhöz tartozó internetes oldalon azonban mindenki megtalálhatja az

éppen mûködô linkeket. Persze szép lenne, ha minden ragyogóan mûködne, a lényeg azonban a QRkódok használatának
gesztusában van. Itt
egy új módszer, szerszám, és ez kiválóan
alkalmas lehet irodalmi, irói szándékok,
koncepciók megvalósítására. A QR-kódok
használata a hétköznapi életben eléggé
mindennapos, irodalmi termékben valószínûleg, még nem
használták. Ennek
azonban ne tulajdonítsunk különösebb
jelentôséget.
– Ez a technikai megoldás nagyon passzol
az ön prózaírásához.
Hiszen mindig kitekint, utal, vendégszövegeket használ; ezzel a megoldással
nem az olvasónak kell
felfejtenie a hátteret,
az elôzményeket, hanem mintegy digitális
lábjegyzetként, kommentárként minden
hivatkozást csatol a
szöveghez, legyen az
festmény, zene, térkép, vagy szöveg.
Nemcsak szórakoztat,
hanem tanít is.
– A hálózatos, sokdimenziós gondolkodás az emberi agy biológiai
sajátja. A hagyományos írás
erôsen beszûkíti ezt a képességet, lehetôséget. A digitális
technológiák új lehetôségeket, új eszközöket, módszereket adnak a hálózatos írás
mûvelôinek. Ez nyilván másfajta olvasási technikát is igényel. A „megfejtéseket” ettôl
függetlenül az olvasónak kell
megtalálnia. A szöveg, bizo-
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nyos kapuk megnyitása mindig csak egy javaslat. Az olvasón múlik, hogy a javaslatot
elfogadja-e vagy sem. A lehetséges utakat neki magának
kell bejárnia, és eldöntenie,
hogy aztán visszatér-e szöveghez vagy egészen más irányba
halad tovább. Az az igazság,
hogy írói szándékaim között
sem a szórakoztatás, sem a
tanítás nem szerepel. Talán
furcsán hangzik, igazán nincsenek is írói szándékaim a
szöveg megvalósításán kívül.
– Szinte lemond a saját énrôl a
szövegalkotás közben – jól látom? És miért? Ez a munkamódszere már korábbi könyveiben is
megjelent, például a Kreatúra c.
regényben.
– A „saját én” kérdése nekem
megválaszolhatatlan kérdés,
mert nem tudom, mit értsek az
„én” fogalmán azon kívül,
hogy ha például beverem a lábam, akkor az én lábam fáj. Talán azért tûnhet úgy, hogy háttérbe szorul a hagyományos értelemben vett „saját én", mert
a szövegeimben inkább azt
hangsúlyozom, hogy ha „beverôdik” a láb, akkor az fáj. És
nem azt, hogy az az én lábam.
A kilencvenes évek közepéig
mindig a másik oldalról indultam, vagyis a hangsúly az
„én”-en volt. Aztán ez egyik
pillanatról a másikra kínossá
vált a számomra.
– A kötet címe, Hard Rain, egy
Bob Dylan-szám, amelynek elôzménye egy 18. századi skót ballada. A dal szövege megjelenik
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Farkas Péter
NEHÉZ ESÔK
Magvetô Könyvkiadó
156 oldal, 2490 Ft

az egyes szakaszokban, motívumai a szövegben. Mi ragadta
meg ebben a dalban?
– Elsôsorban Dylan elôadásmódja a korai felvételeken.
Ahogy zsolozsmaszerûen elsorolja a szakaszokat.
– Azt olvastam valahol, hogy a
filmmûvészet, a vizualitás felôl
érkezett az irodalomba. A szövegmondása erôsen vizuális,
néhol komplett filmjeleneteket
idéz, máshol számítógépes játékra utal. Az utalásrendszerében is elsô helyen ál a kép: Walter Benjamin angyala, Klee, Anselm Kiefer festménye...
– Mindannyian a vizualitás felôl érkezünk. Aztán megtanulunk beszélni és elkezdünk vakulni. Nem föltétlenül a beszéd
által, noha gyakran érzem úgy
– képzavar ide, képzavar oda
–, hogy éppen a nyelv által látunk homályosan. Kétségtelenül nagyon fontos szerepet
játszik számomra a vizualitás, a
kép írás közben is. A szó legszorosabb értelmében látom,
amit írok. Ez persze nem mindig kellemes...
– Kölnben él, antikváriumot vezet, így nyilván a német nyelvvel
dolgozik elsôsorban, de magyarul ír, és követi a kortárs magyar
irodalmat. Egy helyen „hivatásos kívülállóként” jellemezte
magát. Mi az elônye és a hátránya ennek a pozíciónak? Sohasem írt német nyelven?
– A nyilvánosságot nem elvi,
hanem fizikai okokból kerülöm. Ilyen alkat vagyok. Ennek
persze sok hátránya van a „karriermunka” és a pénzkeresés
szempontjából is. Elônye, hogy
az egész napos pénzkeresô
munka mellett marad még
idôm és erôm írni. Egyre kevesebb idôm és egyre kevesebb
erôm, így viszont könnyebben
elkerülöm az ezeroldalas regények csapdáját. Elvileg nekem
mindegy lenne, hogy melyik
nyelvet használom. Azon a
nyelven írok, amelyiken a leginkább meg tudom közelíteni írói
elképzeléseimet. És ez a magyar nyelv.
Szénási Zsófia
Fotó © Katalina Praekelt

A 20 ÉVES
NAP KIADÓ
AJÁNLATA
LÉLEKBEN TÁRSAK
SUPKA MAGDOLNA ÉS FÉJA GÉZA
LEVELEZÉSE. 1937–1976
A levelezés 1937-ben, házasságkötésük
elôtt kezdôdött, és dacára már 1941-tôl kezdôdô különélésüknek és 1943-as válásuknak, életük végéig tartott.
A válogató Féja Endre, az író fia. A 366 levél hátterében megjelenik a kor politikai,
rendôri, társadalmi és irodalmi élete, valamint a barátok és az ellenfelek.

B/5, kötve, 584 oldal, fotókkal illusztrált,
4500 Ft
GRÓH GÁSPÁR:
A MAGYARSÁG RENDELTETÉSÉRÔL
Mûvelôdéstörténeti tanulmányok
Magyar esszék sorozat
A kötet középpontjában a 20. század elsô
felének szellemi folyamatait vizsgáló tanulmányok és esszék állnak. A szellemi élet
nagy törésvonalai körül felmerülô kérdésekrôl ír, és olyan összefoglaló álláspont kialakítására törekszik, amely a hitviták helyett
az értelmes párbeszéd alapja lehet.

Fr/5, kötve, 320 oldal, 3300 Ft
CSABA G. KISS:
UNDERSTANDING CENTRAL EUROPE:
NATIONS AND STEREOTYPES
Essays from the Adriatic to the Baltic Sea
(Közép-Európa megértése. Nemzetek és elôítéletek. Esszék az Adriától a Balti-tengerig.)
Magyar esszék sorozat. Angol nyelven
A kötet angol nyelvû válogatás Kiss Gy.
Csaba 2005 óta született esszéibôl, tanulmányaiból, a közép-európai határterületekrôl, azok kulturális emlékezetérôl, kapcsolatainkról.

Fr/5, kötve, 200 oldal, 5400 Ft (20 euró).
NÉMETH JUDIT:
NÉMETH LÁSZLÓ ÉS A
TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
Elôadások
Magyar esszék sorozat
A kötet szerzôje Németh László lánya, elméleti fizikus, az ELTE Természettudományi Karának professor emeritusa, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.

B/5, kötve, 80 oldal, 2500 Ft
THEATRUM EUROPAEUM
A Rákóczi-szabadságharc krónikája
az európai kulturális színtéren
Die Kronik des Rákóczi-Freiheitskampf im Kulturkreis Europas
Rákóczi források sorozat
Kétnyelvû! Német és magyar nyelven.
A Theatrum a Habsburg-politika szemszögébôl láttatja a birodalomban történteket és az
azon kívüli eseményeket. A válogatás hiánypótló, hiszen a Rákóczi-szabadságharc történetének feldolgozása eddig csaknem kizárólag magyar nézôpontból született meg.

B/5, 500 oldal, 5000 Ft
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Ha kinôtted a Pöttyöst
Új sorozat kamaszoknak a Móránál
Nekem a Móra Kiadó tizenéveseknek szóló
szépirodalmi sorozatai közül elsôként a legrégibb és egyben legnépszerûbb Pöttyös jut
eszembe, másodikként említhetem a nagyon
fontos, izgalmas témájú köteteket felsorakoztató Tabu-sorozatot, és nemrég indítottak egy
újat, amelynek neve LOL-könyvek. A sorozat
szerkesztôjét, Pavlovic Tijanát kérdezem:
– Melyik korosztálynak kínálják a LOL-könyveket, és mit rejt a cím, amely nagyon ügyes grafikai megoldással ott látható az elülsô és a hátsó borítón, sôt mindegyik oldalon?
– Ha az ember hosszú távon nagyot mer álmodni, akkor nyilván abban gondolkodik,
hogy a LOL-könyvek egyszer majd olyan bevett márkanév lesz, mint a Pöttyös Könyvek.
A LOL amúgy az angol laugh out loudból
(hangosan nevetni) származó betûszó. Ez a
magyar tinik körében is – elsôsorban a Facebookon és egyéb közösségi portálokon használt –
bevett rövidítés. A sorozatcím tehát könnyed, szórakoztató irodalmat ígér, de
azért lesznek benne olyan
regények is, amelyek nem
nevezhetôk habkönnyûnek. Az alapkoncepciónk
az volt, hogy akik úgymond kinôtték már a
Pöttyös Könyveket, de
nem feltétlenül a romantikus fantasyk iránt mutatnak érdeklôdést, hanem hétköznapi, belevaló lányokról és fiúkról szóló könyveket akarnak olvasni, azoknak itt a LOL. Tehát a
13–18 évesek a megcélzott korosztály. De
szerintem nem a korcsoporton van elsôsorban a hangsúly, a sorozat legnagyobb vonzereje az, amit az elsô három kötet sugall:
ezek a vidám, romantikus, könnyed olvasmányok azt az érzést váltják ki a tinikbôl, hogy
mindaz, amirôl olvasnak, velük is megtörténhet – így könnyû beleélniük magukat a cselekménybe. Ilyen az elsô három kötet, cím
szerint: Segítség, YouTube-sztár lettem!,
Titkok és exek éjszakája, valamint a Rocksztárt kaptam karácsonyra. De a jövôre
elsônek megjelenô LOL-kötet, Jandy Nelson
– egyelôre – Lenny felett az ég címû regénye,
amelyet már tizenkét nyelvre lefordítottak,
komolyabb, egyszersmind érzelmesebb: egy
családi drámával kezdôdik, de abban is vannak vidám és romantikus pillanatok.
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– Más nemzetiségû szerzôk munkájával is bôvül majd a sorozat?
– Igaz, hogy az említett négy könyv angolszász nyelvterületrôl való, de természetesen
nagy erôvel keresünk más nyelvû, ebbe a sorozatba illô mûveket, illetve izgatottan várunk magyar szerzôktôl is alkotásokat, mint
ahogy a Tabu-sorozatba is idén bekerült egy
magyar szerzô regénye (Pacskovszky Zsolt
Szabadesés címû kötete). Az eddig megjelent három LOL-könyv két szerzô mûve (és
ketten fordították: Béresi Csilla és a nemrég
váratlanul elhunyt Zalotay Melinda). Marni
Bates és Lauren Barnholdt titka talán az,
hogy abszolút hitelesek ebben a mûfajban,
ahogy mondani szokás, „tudnak valamit”.
Az ô könyveiket olvasva biztosan nem fogja
egyetlen kamasz lány sem azt érezni, hogy
„na tessék, megint papol az anyám, próbál a
helyes útra terelni” – mégis mindegyik re-

génybôl világosan kiderül, mi helyes és mi
nem. Például a Titkok és exek éjszakájában a
fôszereplô lány az, aki kiosztja a barátnôjét,
amiért volt annyira felelôtlen és naiv, hogy
felment egy vadidegen srác lakására, ahol
bármi megtörténhetett volna vele. Ha egy
felnôtt szereplô prédikálna ugyanerrôl, az valószínûleg messze nem lett volna annyira hatásos a történet szempontjából.
A nagyon fiatal és rendkívül rokonszenves
Marni Bates (vele készített interjúm a kiadónk honlapján olvasható) elsô könyvébôl
kiderül, a teljesen váratlan sztárságnak sok
hátránya is van, például az, hogy nem irányíthatjuk a médiát.
– A Rocksztárt kaptam karácsonyra ugyan
nem folytatása a Segítség, YouTube-sztár
lettem!-nek, de részben csatlakozik az ott
megismert, kezdetben a saját árnyékától is
félô, ám rendkívül józan gondolkozású Mackenzie történetéhez…

– Holly, ha összehasonlítjuk Mackenzie-vel, jóval magabiztosabb, már az elején sokkal jobban kezeli az ismertséget: kisebb-nagyobb
zökkenôkkel ugyan, de remekül eljátssza Dominickal, a popsztárral, hogy ôk egy pár. Csakhogy hamar rájön, nem tudja mindig irányítani a médiát, és bizony nem könnyû szembesülnie azzal, hogy egyik nap „jó fej”-ként mutatják be, a következôn már „közönséges kis lotyó”. Jól bevált és divatos írói fogás egyébként,
hogy felváltva mesélik el Dominickal a történetüket. És nagyon viccesek a mellékszereplôk is.
– Mi tulajdonképpen a sorozatszerkesztô feladata?
– Én keresem, választom ki, illetve olvasom
elsôként azokat a mûveket, amelyek ebbe a
sorozatba illenek. De természetesen közös
döntés születik arról, hogy végül mi jelenik
meg. Nem gyôzöm hangsúlyozni, mennyire
fontos lenne a magyar vonal, és remélem,
hamarosan próbálkozhatunk majd spanyol,
olasz, svéd, finn.
könyvekkel. A Móra
Kiadónak sok más
mellett az is nagy érdeme – én legalábbis
nagyon büszke vagyok erre –, hogy minden nyelvterületrôl
megjelentetünk könyveket. Az, hogy a LOL
esetében angol nyelvterületrôl választottunk elôször, csupán azt mutatja, hogy ebben a mûfajban az angolszász irodalom a
domináns manapság. Kicsit félve mondom:
gyakorlatilag ezek a LOL-könyvek a nálunk
is rendkívül népszerû amerikai tinivígjátékok
könyvváltozatai: pergô cselekményûek, humorosak és ôszinték. Nem csoda, ha népszerûek a kamaszok körében.
– Egy áprilisi és két még frissebb, körülbelül
másfél hónapja megjelent könyvrôl beszélgetünk: van valami visszajelzés a három
könyvrôl?
– A leghosszabb kifutási ideje a Segítség, YouTube-sztár lettem!-nek volt, errôl egyértelmûen elmondhatjuk, hogy nagyon sikeres, keresik, veszik, de már a másik két regényrôl is érkeztek biztató eladási adatok. Reményeink
szerint az egyes kötetek – mondjuk így – húzzák egymást. Egyébként jövôre is legalább hármat szeretnénk megjelentetni.
Csokonai Attila
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A zárolt naplók felnyitása
Tompa Mária Szentkuthy Miklós füzeteirôl
2011-ben beszélgettünk elôször Tompa
Máriával a Petôfi Irodalmi Múzeum kézirattárában ôrzött óriásnaplóról, amit Szentkuthy Miklós 25 évre zároltatott – az elsô részét, a kezdetektôl 1948-ig írt naplóit 2013ig. Az 1948-tól haláláig írtak pedig halála
után 50 évvel, tehát 2038-ban hozhatók
nyilvánosságra.
– Szentkuthy sokszor vallotta, hogy fô mûvének
óriásnaplóját tekinti. Hogyan zajlott a várva
várt esemény?
– A Petôfi Irodalmi Múzeum kézirattárában
történt idén januárban a zárolt dokumentumok hivatalos felnyitása. Minden lépést regisztráltunk, mikor melyik napló melyik dobozból került ki, kik voltak jelen. Varga Katalin, a Kézirattár vezetôje jogosan úgy
döntött, hogy szükséges a több ezer oldalnyi anyag rendszerezése, mielôtt a kutatók
rendelkezésére bocsátanánk a naplókat. Július 18-án volt Szentkuthy halálának 25. évfordulója, aminek kapcsán szintén a Petôfi
Irodalmi Múzeumban rendeztünk egy nemzetközi szimpóziumot, jelen volt Szentkuthy
amerikai kiadója, Rainer J. Hanshe (a Contra Mundum Press igazgatója), aki tavaly ôsz
óta már a második könyvet publikálta – az
elsô volt a Széljegyzetek Casanovához, a
másik az idén szeptemberben megjelent
Egyetlen metafora felé. Itt volt a szintén
amerikai David van Dusen elemzô, aki intelligens és Szentkuthyt jól értô könyvismertetéseket írt angol nyelven, az elôadók között
volt Fekete J. József Zomborból, aki a jelen
idôszakban talán Szenkuthy legjobb, legtermékenyebb magyar értôje, Molnár Márton,
a Hamvas Intézet munkatársa, Kovacsics
Ádám fordító, aki az Ágoston olvasása közben címû könyvet fordította le spanyolra a
barcelonai Subsuelo kiadónak. Ez a könyv
jövô tavasszal fog megjelenni. Itt volt
Kreutz László, elektronikus zenéjét mutattuk be, amelyet a Széljegyzetek Casanovához különbözô részeire írt, és Orosz István
grafikus, aki meghökkentô, szokatlan és
mutatós címlapokat tervezett az angol kiadású könyvekre. A szimpóziumot Fenyvesi
Kristóf és Orzóy Ágnes vezette. Azért soroltam el mindezt, mert nagyhatású összejövetel volt Szentkuthy életmûvének további
terjesztéséhez.
De ezt az estet nem csupán a halálának az
évfordulója miatt rendeztük, a naplói felnyitásnak hivatalos bejelentésére is ekkor került sor.
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– És milyenek a naplók?
– Számomra a fô boldogság, hogy olyan a
napló, amilyennek Szentkuthy elmondta: tömör, ugyanakkor sokrétû, gazdagok a leírások, a szövegeknek sok színes íve, egymással összefüggô árnyalata van. Felváltva ír irodalomról, zenérôl, magánéletrôl, szexrôl,
udvarlásról, teológiáról, regényvázlatokról,
elmélkedésrôl...
– Mikortól írt Szentkuthy Miklós napi rendszerességgel naplót?
– A most felnyitott napló a 30-as évek elején
kezdôdik. Ebbôl az idôszakból fôleg vázlatok
maradtak. Napi rendszerességgel a 30-as évek
második felétôl kezdte írni naplóját A most
felnyitott naplófüzetek több mint 15 évet ölelnek fel, több ezer oldalt tesznek ki.
– A most feltárt naplókból lehet arra is példát
találni, hogy mondjuk 1932-ben mi foglalkoztatta a legjobban?
– Több dolog foglalkoztatta: a Prae befejezése, utazások, s van egy nagyon érzékletes írás
a bejegyzései között. 1931-ben egy magántanári tézist készített elô, erre kapott egy évre ösztöndíjat Londonba. Eközben rendszeresen járt a British Museumba, s ez idô alatt készített egy részletes, alapos, tudományos leírást arról, hogyan folynak a Jakab-kori irodalommal kapcsolatos kutatásai a British Museumban. Ez egy levél piszkozata, amivel kutatásairól számolt be professzorának,
„MPU”-nak. Gondolom, ez Méltóságos Professzor Urat jelent. Nagyon meglepô levél, kimunkált leírás a kutatásairól, ami csak a nap-

lóban található meg. De hát abból a tervezett
magántanári tézisbôl semmi sem valósult
meg. Miközben olvastam ezt a feltûnôen magas színvonalú levelet, folyton az járt a fejemben, amit Szentkuthy gyakran emlegetett tréfásan: „Igen, igen, aztán a magántanári tézis
helyett megírtam a Prae-t!”
– Milyen témákat érint még a napló?
– Az elsô füzetekrôl tudok nyilatkozni, van bennük például sok vázlat a Prae-re vonatkozóan.
A szövegek tömörsége nagyon feltûnô. A vázlatok sokrétû gondolatokkal teli, szinte pattogó mondatok, sokszor csillogó vagy humoros
hasonlatok. Példák:
„...örüljünk, hogy vannak banális tévhiteink
= egy triviális ‘gótika’ fogalom teszi lehetôvé,
hogy az egyes katedr.-egyéniségeket élvezzük
– mindig ugyanehhez hasonlítjuk
– hasonló az eset a kínai porcelánnal, stb. stb.
rohanó vonat ablakából eltûnô táj = kirobbanó pezsgôdugó
Az emberek nem realizálják, hogy egy
nagy szerelmi élmény tartama alatt mennyire nem gondolatból és nyelvbôl élnek, hanem csak létezés-érzéklésekbôl; ha a nô elment, akkor esik vissza a ‘gondolkodás’ primitív területére.”
– A legutóbb magyarul megjelent könyve a Varázskert címû esszégyûjtemény.
– Szentkuthy kapcsolata és az enyém a Hamvas Béla Kultúrakutató Intézettel 1999-re
nyúlik vissza. Ez az ötödik kötet, amely az ô
gondozásukban jelent meg. Így együtt az öt
kötet egymásba illeszkedô, keresztutalásokkal teli sorozatot alkot. A Varázskert azokat a
tanulmányokat tartalmazza, amelyek az
1985-ben kiadott Múzsák testamentumában
már nem jelentek meg. A kötet címadó novellája szép emlékfüzér a Margitszigetrôl. Nagyon olvasmányos könyv, az egyik legalkalmasabb kötet Szentkuthyval való megismerkedésre; ajánlom mindazoknak a fiataloknak,
akik érdeklôdnek mûve iránt.
Illényi Mária
Fotó: Szabó J. Judit

könyvrôl
Szentkuthy Miklós
VARÁZSKERT
Tanulmányok, esszék,
elôadások
Hamvas Intézet, 4900 Ft
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Az elkapott pillanat
Inkey Alice fotómûvész könyve bepillantás
a filmes világba
Az Inkey családban nemcsak a fotografálás, hanem az írás is hagyomány. Inkey Tibor – ô készítette a
híres cigarettázó Karády Katalin-portrét – élete utolsó éveiben, saját pályafutására visszatekintve megírta
a hazai fotózás hajnalának történetét. Lányának, a szintén fotós, Balázs Béla-díjas Inkey Alice-nak most
jelenik meg a második könyve, amely a hazai filmezés háború utáni aranykorára tekint vissza. Rövid
történeteit, novelláit a sztorihoz tartozó filmes fotográfiák, jelenetfotók, portréképek egészítik ki.
Számtalan történet, 160 fekete-fehér és 16 színes fotó található a könyvben.

Inkey Alice: Önarckép, 2002
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– Az elsô könyved, az Alsógödi Amarcord címet viselte, és az 1950-es évek világába nyújtott betekintést. Ekkor voltál gyerek. Az általad írt rövid kis
novellákat ebben a kötetben még az édesapád felvételei illusztrálják.
– Az 1946–1956 közötti idôszakot, az Alsógödön
eltöltött gyermekéveket, a falu életét örökítettem
meg benne úgy, ahogy egy gyerek látja a világot.
Mivel az édesapám a Filmgyárban dolgozott, sok
színész és mûvész barátja volt a családnak, akik
idônként megjelentek nálunk. Velünk lakott a
filmrendezô Szôts István és felesége, Szellay Alice
színésznô, aki mellesleg a nagynéném volt. A sok
mûvész között azokban az években is boldog lehetett a gyerekkorom.
– A most No de Alizka! címmel megjelenô könyveddel elérkezünk a felnôttkorodhoz, amikor magad is beálltál filmes fotósnak.
– A családomnak köszönhetôen filmek és fotók
között nôttem fel. Édesapám hatására megszerettem a portréfotózást, elôször csak a barátnôimet fotózgattam, aztán a Fényképész Szövetkezetben tanultam. A mûteremben a portréfotózást gyakorolhattam. Apám végül bevitt a Filmgyár fotóosztályára. Rögtön a mélyvízbe dobtak,
elsô filmem a Mici néni két élete volt Hegyi Barnabás operatôr és Mamcserov Frigyes rendezô
mellett. Hirtelen egy sor híres mûvész között találtam magam: Kiss Manyi, Mezei Mária, Somogyi Nusi, Páger Antal… csodálatos operatôrökkel
és rendezôkkel dolgozhattam együtt, ott valóban
meg lehetett tanulni a szakmát. Második filmes
munkám a Húsz óra, az operatôr Illés György, a
rendezô Fábri Zoltán volt.
– Hogyan dolgozott, mit csinált a standfotós?
– Ô készítette a film reklámfotóit. Ezek a film legfontosabb jeleneteinek fôbb pillanatai és a szereplôk portréi voltak.
– Ki választotta ki a fotóst a produkcióhoz?
– Általában az operatôr. Olyan mesterek mellett
dolgoztam, mint Illés György, Széchenyi Ferenc,
Sára Sándor, Forgács Ottó, Zsombolyai János,
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Andor Tamás, Bíró Miklós és Szalai
András, a rendezôk közül Fábri
Zoltán, Ranódy László, Makk Károly, Bacsó Péter, Szinetár Miklós,
Málnay Levente, Esztergályos Károly vagy Kovács András. 1960–1990 között volt az aranykora a háború utáni magyar filmgyártásnak. Harminc filmgyári évem alatt 53
nagyjátékfilm, és 50 tévéfilm standfotóit készítettem el. Könyvem nem
fimtörténet, hanem személyes hangú visszaemlékezés a filmgyártás
napjainak hangulataira.
– Van egy anya és lánya rendezôpáros, mindkettejükkel többször forgattál.
– Gyarmathy Líviával többek között együtt dolgoztam az Ismeri a szandi-mandit? (1969) címû filmben, évtizedekkel késôbb a Szökés címû
filmjében (1988), lányával, Böszörményi Zsuzsával pedig a Vörös kolibri
címû magyar–olasz koprodukcióban.
– A színészek közül kiket szerettél és kiket fotóztál legtöbbször, vagy legszívesebben?
– Ruttkai Évát, Latinovits Zoltánt, Domján Editet, Darvas Ivánt. A korosztályomból, akik akkor kerültek ki a fôiskoláról, Almási Évát, Pécsi Ildikót,
Béres Ilonát, Tordai Terit, Halász Juditot. A fiúk közül Mécs Károlyt,
Koncz Gábort, Sztankay Istvánt, Haumann Pétert, Szilágyi Tibort. Bujtor
Istvánt én fotóztam elôször, az én képeim alapján választották ki Máriássy Félix Karambol címû filmjének fôszerepére.
– De nemcsak az akkori idô sztárjait fotóztad, izglmasak azok a képeid is,
amik a forgatási szünetekben készültek.
– Ezeket werkfotónak hívjuk, több is bekerült a könyvembe. Minden érdekelt: hogyan pihennek a statiszták, hogyan készülnek a színészek a
következô jelenetre.
– A színészek közül többen barátaid lettek, és a filmeken kívül magazinok
címlapjaira, vagy más portréhoz is téged kértek fel fotósnak.
– Van egy állandó anyagom, körülbelül hatvan darab vászonra applikált
portré, amelyet már több hazai városban kiállítottam. Több portrét kifejezetten kiállítási céllal készítettem el, például Nagy-Kálózy Eszter reneszánsz hangulatú Madonna-képét, Pap Vera Leonardo-festményimitációját, vagy Berény Róbert Csellós lány címû képének mai változatát Lantos
Szilvia csellómûvésszel. Szeretem a Bánfalvi Ágiról készített Botticelli-utánérzést is. Tájképeket is készítettem pointillista, impresszionista stílusban,
ezeknek mindig nagy sikere van. Máig élvezem ezeket a stílusgyakorlatokat.
– Létezik még standfotózás?
– Természetesen, bár a hagyományos
értelemben vett standfotózás már a
múlté. Régen több hétre, hónapra elutaztunk a forgatási helyszínre, akkor
filmeztünk, amikor az idôjárás engedte,
nem siettünk. 1990 után a forgatási
idôk megrövidültek, egy hétre, tíz napra
szerzôdtették már csak a fotóst, és a fotózás technikája is megváltozott, ma
Inkey Alice
már mindenki digitális technikával dolNO DE ALIZKA!
gozik. Az úgynevezett analóg fotózást
Noran Libro Kiadó
már csak kevesen mûveljük.
248 oldal, 4990 Ft
Szénási Zsófia
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Akciómese az átváltozó macskáról
Beszélgetés Ozsvárt Tóth Ritával
A Tessloff Babilon Kiadót sokáig úgy tartottuk számon, mint a Mi micsoda?, azután idôvel a
Mi micsoda junior kitûnô ismeretterjesztô sorozatok kiadóját. Lassan hozzá kell azonban szoknunk,
hogy a 6–10 éveseknek gyönyörûen illusztrált képeskönyvet, verses mesét, meséket is kiad.
A szerzôk között találunk fiatal, hazai költô-írót (nem beszélve az illusztrátorokról) és már világszerte
sikeres külföldi alkotókat is. Az elôbbiek számát szaporítja Ozsvárt Tóth Rita, akinek elsô kötete
a Karácsonyi Könyvvásár kínálatának egyik favoritja lehet.
– Elsôkötetes lévén, kérem, mutatkozzék be
olvasóinknak, jobban mondva a mesekönyvek olvasóinak, akik bizonyára örömmel fedezik fel a boltokban és veszik kézbe az ön
elsô kötetét, a Babindát. Alcíme: A macska
és a babszemek.
– Bölcsészkaron végeztem, magyar szakon.
Az irodalom és a könyv kiskorom óta közel
állt hozzám. Az egyetem alatt dolgoztam
újságíróként, egy kísérleti rádióban szerkesztôként, mûsorvezetôként. Amikor megszülettek a gyerekeim, az újságkészítés másik oldala keltette fel az érdeklôdésemet.
Tervezôgrafikát tanultam, és késôbb egy kiadónál helyezkedtem el. Tervezôszerkesztôként keztem, és aztán mûvészeti vezetôként dolgoztam több magazinnál. Az írástól
indultam, aztán a szerkesztésen át eljutottam az illusztrálásig.
– Elnézést, hogy közbevágok: ön nemcsak
írója, de – ezek után nem véletlen – illusztrátora is a Babindának, s egyben nyomdai elôkészítôje, tipográfusa.
– Nagyon szeretem a betûket, a tipográfiát,
én terveztem és tördeltem a Babindát. Jelenleg szabadúszó tervezôgrafikusként dolgozom. Így könnyebb összeegyeztetni az
anyai teendôimet és a munkát.
– Mi adta az ötletet a könyvhöz? A kislányainak mesélt, vagy saját magának?
– Az alap egy iskolai munka volt. Egy filmfesztiválra kellett plakátot készíteni, és akkor találtam ki ezeket a vicces figurákat,
akik emberként viselkedô babok. Az a plakát azóta is a hûtônk oldalán van. Mindennap szembe kellett néznem a babokkal, és
észrevétlenül beköltöztek a fejembe, vagy
én az ô világukba. Eleinte magamnak meséltem, aztán ahogy elkészült egy fejezet,
felolvastam a lányaimnak ôket.
– Kérem, nagyon röviden mondja el, mirôl
szól ez a kötet, amelyben a történet nem fejezôdik be, ezt jelzik az utolsó sorok: „… Pali úr pontosan tudta, hogy a java még csak
most kezdôdik. Még csak. Egyelôre vége.”
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– Babinda, ez a kitalált ország sokkal kisebb, mint az emberek világa. Az ott élô
babok emberi tulajdonságokkal bírnak, de
tisztábbak, érzékenyebbek az embereknél.
Egy hétköznapi család éli mindennapi életét mindaddig, míg Lula, a nagyobbik lány
születésnapjára kap egy macskát. A cicáról
hamarosan kiderül, hogy alakot tud változtatni. A család szerencsétlenségére ez hamar a Rendvédelem tudomására jut, és elkezdôdik a hajsza az állatért. A családot
egy idôs nyomozó és egy fiatal ügynök segíti a menekülésben.
– Hogy áll a folytatással?
– Még nincs kész, de írom a folytatást, és a
fejemben már megvan, hová szeretne kilyukadni a sztori. Végül egy trilógia lesz belôle.
– Hány éveseknek ajánlja a Babindát?
– Nyolc-tizenkét éveseknek.
– Ebbôl a kötetbôl nekem, bevallom ôszintén,
nagyon hiányzik egy srác. Remélem, a következô részben már lesz…
– A következô részben majd visszatekintünk
a múltba, és ott megjelenik egy fiú alakja is.

– Miközben írta ezt a „romantikus akciómesét”, lektoráltatta-e a nagyobbik, a 10 éves
lányával? És a gyerekei adtak-e valamiféle
inspirációt?
– Persze, folyamatosan. Egy csomó párbeszédötletet tôlük vettem. Amikor felolvastam nekik, mindig azt keresték, melyik az a
momentum, amelyik bizonyíthatja, hogy
Lulát és Micit belôlük gyúrtam.
– Hogyan jellemezné az illusztrációkat?
Milyen technikával készültek ezek a kedves, humoros és helyenként fantasztikus
képek?
– Igyekeztem minél egyszerûbb figurákat
kitalálni. Elôször megrajzoltam a képeket
kézzel, aztán festettem, végül számítógéppel készültek el a végleges darabok. Szerettem volna olyan figurákat megformálni,
amelyeket a gyerekek könnyen „meg tudnak fogni”, hozzá tudnak nyúlni, azaz le
merik rajzolni. Kísérletképpen a gyerekeimmel festegettem ôket. A bab mint test
annyira egyszerû forma, hogy az olvasók is
könnyen el tudják sajátítani.
– Végezetül hadd kérdezzem meg, van-e otthon önöknél bab és macska?
– Az erkélyen úgy másfél kiló… Macska
most éppen nálunk nincs, de nagy macskabarátok vagyunk. A fôszereplô Celofán
egy létezô cica, a nagymamánál él. Születésnapi ajándéknak a menhelyrôl hoztam
el. Öntörvényû egyed, állandóan csavargó, megszelídíthetetlen lény. De vacsorázni hazajár.
Csokonai Attila

könyvrôl
Ozsvárt Tóth Rita
BABINDA – A macska
és a babszemek
Tessloff Babilon Kiadó
64 oldal, 2170 Ft

www.könyvhét.hu

interjú

„Egyszerre próbálok írója meg olvasója is lenni
a könyvnek” – Darvasi László
Darvasi László nem tétlenkedik: amellett, hogy folyamatosan publikál az Élet és Irodalom
és a Délmagyarország hasábjain, folyamatosan jelenteti meg újabb köteteit. Ezúttal egy egészen
különleges mesekönyvvel jelentkezett.
– Nyilatkozta, írás közben nem gondol az olvasóra. Ez a gyerekkönyveknél is így van?
– Nem, akkor nem. Van két olyan mûfaj,
amelyek írásakor nagyon kell gondolni az olvasóra. Az egyik a tárca, ahol nagyon fontos
megjelenési szabályok vannak. A másik a
gyerekkönyv, ahol nagyon fontos tudni, hány
évesnek írja az ember. Olyankor erôsen gondolok a gyerekre, meg nagyon gyerek akarok
én is lenni, miközben írom. Egyszerre próbálok írója meg olvasója is lenni a könyvnek.
– Itt milyen gyerekre gondolt?
– Kezdetben pici gyerekre. Aztán valahogy
egyre feljebb mentem. Közben nehéz volt
megteremteni a dramaturgiai lehetôségét annak, hogy többemeletes, többszintes könyv
legyen. Hogy a hatéves éppúgy el tudja benne
magát helyezni, mint egy tizenkét éves, vagy a
tizennyolc éves, vagy nyolcvannyolc éves. Próbáltam nagy, belátható, sokgenerációs könyvet írni. Családi mesekönyvet – ha úgy tetszik.
– Hatéveseknek is való?
– Vannak hatéveseknek való mesék benne.
Az egész kötet biztos nem – lévén többrétegû a történet. Olyan mesekönyv, hogy ha a
gyerek és a szülô együtt olvassa, akkor mindenképpen igényli a szülô magyarázatát. El
kell mondania, hogy kik azok a kommunisták, mi az, hogy sárga csillag a mellen, mi
az a Don-kanyar. Magyarázza a mesekönyv
is, de kell hozzá felnôtt tekintet.
– Érdekes problémákat vet fel a történelem
szemszögébôl a könyv, például a holokausztról teljesen tudatosan nem beszéltem tízéves
lányomnak.
– A német vagy amerikai irodalomban van
arra a példa, hogy akár a hét- vagy nyolcéves gyerekeknek megpróbálják elmesélni
ezeket a traumákat vagy tragédiákat. Itthon
most éppen ott tartunk, hogy egy tizenkét
éves gyereknek is el kell magyarázni a II. világháborút. Nem akarom feladni azt az illúziót, hogy erôs állításokat, erôs struktúrákat
kell a gyerekkel szemben is tenni, mert különben mit ér az egész. Legyen kihívás!
– A 3 emeletes mesekönyv elôzmény nélküli,
szabálytalan mû.
– Nem nagyon van elôzménye, pontosabban direkt elôzménye nincsen. Bár ha úgy
tetszik, a másságnak, a mutánsságnak a po-
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étikája például Lázár Ervinnél nagyon erôsen
megvan. A Négyszögletû Kerek Erdôben,
ahol minden lény más, és nem azt az elvárást teljesíti be, amire egyébként a formája
és a születése predesztinálja. Ugyanakkor A
3 emeletes… meseszerû is, a varázslás, a kaland, a kópéság, a csalimeseség megmaradt. Sok hagyományos, tradicionális meseelem van benne. Számtalan rétege van.
– Van már róla tapasztalata, a gyerekek hogyan fogadják?
– Néhány meséjét már teszteltem kisebbeknél és felsô tagozatos rétegben. Különösen
az idióta kis mesék jönnek be. De például a
hajléktalan, szomorú, büdös királyfi és királylány meséje is. Vihog, aztán elgondolkodik. Rityeg-rötyög, kacarászik, aztán egyszer
csak, azt mondja: „Ja tényleg, igen, a mi utcánkban is látok ilyeneket.”
– Mibôl nôtt ki ez a könyv? Hogy jött az ötlet?
– Sok pici mesébôl kezdtem írni, amilyenek
az elsô meg a második emeleten vannak. Darabkák, részletek voltak meg belôle. Sokszor
kellett megpihenni, sokszor kellett átírni, alakítani, kivenni. Aztán azt éreztem, hogy valamilyen nagy, regényszerû cselekményben az
egészet összegeznem kell, és ez a harmadik
emeletnek a története. Hosszú idô volt, sokat
szenvedtem vele. Nem is szenvedtem más
könyvvel ennyit, mint evvel.
– Mi lehet ennek az oka?
– A kihívásai miatt, a többrétegûsége miatt;
amellett, hogy nagyon bátran kezeli a célközönségét, többfelé lô, többfelé szór. Ki kellett
porciózni, egyensúlyozni. Nagyon nehéz egy
ilyet megcsinálni. Amikor az ember hagyományos is akar lenni, de tabukat is akar döntögetni, de posztmodern is, hiszen saját magáról is
szól a mesekönyv, de közben nem relativizál...
Hiszen a posztmodern ellen a relativizálás az

könyvrôl
Darvasi László
A 3 EMELETES
MESEKÖNYV
Magvetô Könyvkiadó
248 oldal, 2990 Ft

egyik legnagyobb vádpont, minthogy eltûnik a
jó és a rossz közötti határ. Ezt gyerekirodalomban szerintem nem szabad megcsinálni.
– Ön igen sokmûfajú szerzô. Mennyiben igaz
az, hogy egy mesekönyvvel ki tudja pihenni a
felnôtt könyveket és fordítva?
– Jó mesekönyvet írni, de éppolyan verejtékes, kínkeserves munka, mint egy úgymond
felnôtt könyv. Bármelyik típusú írás lehet üdítô, pihenésszerû vagy transzban mûködô.
Lehet az dráma, vagy nagyregény, vagy mesekönyv. És mindegyik lehet poklok pokla. Ez
a mesekönyv is volt nekem poklok pokla. Az,
ami könnyednek vagy kedvesnek vagy üdítônek tetszik, néhol valóságos tortúra eredménye. Nem lehet megspórolni a munkát a mesekönyvtôl sem, no meg az alázatot. Nem
úgy van, hogy elkezdek gyerekeknek írni, és
akkor valami könnyebb felé csúszok.
– Munkásságának követôi tudják, évek óta
nagyregényen dolgozik.
– Évek óta benne vagyok több regényben is.
Ami a leginkább foglalkoztat, az egy szegedi történet, egy boszorkánypernek a története. 1728-ban történt, szörnyû, koncepciós, nagyon durva per volt, melynek során
húsznál több embert égettek meg. Közben
készül egy nagy Szív Ernô-könyv is. Hiszen ô
szintén a családba tartozik.
Jolsvai Júlia
Fotó: Szabó J. Judit
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a család könyvespolca

Mire jó?
A családi könyvespolc bôvítését megközelíthetjük problémáink felôl is: kérdéseink vannak, válaszként megbízható segítôtársainkhoz a könyvekhez fordulunk, olyan
olvasmányokat keresünk, amelyek segítenek a bajban,
tanácsot adnak szülônek és gyereknek életútja elágazásaihoz érve. „Elvált szülô vagyok, hogyan neveljem jól a
gyerekeimet?”„Ôsszel iskolába megy a gyerekem, elég
érett-e?”„Érdekelnek a csajok, ez valamilyen betegség?”„Nem tudom, hogyan készül a finom tejbegríz…” Janikovszky Éva mondta: a könyvekben minden
benne van. Jól teszi tehát, aki a válaszokat a könyvekben keresi akár régebbiekben, akár újabbakban. Mi most a friss termést szemlézzük probléma-, sôt megoldás centrikusan.
A gyermekélet vándorútjának fontos elágazása az iskolakezdés.
Sokak számára már az is komoly sokkhatás, ha az óvónéni kedvéért el kell szakadni a szülôtôl, aztán amikor már éppen megszokná
az óvodai csoport szabályait, hatévesen új kihívással találja szembe
magát: egy osztálynyi idegen gyerek között kell megtalálnia a helyét. Mondják, ha a szülô nem félti túl a gyermekét, elhiszi, hogy képes helytállni ezekben a helyzetekben, akkor a gyermek is könnyebben fogadja el a megváltoztathatatlant, és gyorsabban illeszkedik
be az új közegbe. Egy kérdés persze még a legszilárdabb meggyôzôdésû szülô fejében is ott motoszkál: „elég jó lesz az iskolában?” Az iskolaérettséget megállapító Difer (Diagnosztikus Fejlôdésvizsgáló Rendszer) teszt pontos
választ tud adni erre a válaszra, ám ahhoz, hogy ezt valaki alkalmazni tudja, hosszú tanulás szükséges. Vannak viszont egyszerûbb
eszközök is, amelyek ugyan nem váltják ki a Difer t, de a bizonytalan szülôk számára eligazodást nyújthatnak. Deákné B. Katalin színes, játékos füzetkéje (Ügyes lesz az iskolában?) egyszerû feladatok
segítségével foglalkoztatja a gyerekeket, és rövid magyarázatokkal
igazítja útba a szülôket, ad fejlesztési tanácsokat nekik.
Egyre több gyermek érkezik úgy az iskolába, hogy már ismeri az
ábécét. A betûk iránti érdeklôdést sok-sok meséléssel, felolvasással,
közös képeskönyv-lapozgatással lehet megalapozni. Ha ezt az utat
követjük, gyermekünk elôbb-utóbb
felteszi a kérdést: ez milyen betû?
Móra Ferenc Zengô ABC-je óta sokan
vállalkoztak prózában és versben, didaktikusan és szórakoztatóan végigvezetni a kíváncsi lurkókat a betûk erdején. Az utóbbi évek két legizgalmasabb könyve ebben a témában a
kortárs szerzôk és illusztrátorok összjátékával készült Kerge ABC, illetve
Kiss Ottó Emese almája (lánykori nevén Szép Szó Tár) volt. Horváth Zoltán Nyelvtörô ABC címû kötete a lírai-játékos utat választotta: az egyes
betûkhöz komponált versek közös
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kacagásra késztetik az olvasót és hallgatót.
A nyelvtörés – és a nevetés oka –, hogy a
versikék majd minden szava az ábécé egyegy betûjével kezdôdik (ami a dz és a dzs
esetében külön bravúr). A költôi mûfajok
kavalkádja, a hangok zsongító zúgása, a témák váltakozása és az illusztráció színkavalkádja egyenletesen jó színvonalú, gyermekirodalmat nem, de kiváló beszédfejlesztô segédanyagot teremtett. Horváth Zoltán
(ahogy Demény Péter írja róla a könyv fülszövegében) csintalan apuka, Balázs Ágnes ezzel szemben rutinos,
profi mesélô. Neveletlen ABC címû könyve egyszerre idézi meg
Janikovszky Éva meséinek és Kiss Ottó verseinek humoros-bölcs világát. Szép sorban végighalad az ábécé betûin, minden betûhöz
egy-egy gyermekhangra komponált történet párosul, amelyeket a
szereplôk és a kalandok formálnak
egységes világgá. Az elbeszélô bejárja azokat az otthonos tereket,
amelyek egy hatéves életének jellemzô színterei, gyermeki naivitással csodálkozik rá a világ csodáira,
és kíméletlen ôszinteséggel leplezi
le a felnôttek képmutatását: „A
hülye, az csúnya szó. Csak a felnôttek mondhatják. Ôk mondhatnak
sokkal csúnyábbakat is, de azt nem
szabad meghallani.”
A tanulás komoly munka, hamar
megéhezik közben az ember, nem
árt szünetet tartani, és nyüstölni
anyut-aput: úgy ennék valami finomat! De mit? Édeset persze, amitôl
serken az agymûködés. Az utóbbi években látványos karriert futottak be a gasztroblogok, a modern anya/apa már nem Az ínyesmester szakácskönyvét kapja elô, ha fôzni akar, hanem felüti az internetet, beírja a keresôbe, hogy „tejbegríz”, és máris milliónyi variáció közül válogathat. Mautner Zsófia a Chili&Vanília blog írójaként
vált ismertté, Lovász Andrea a kortárs gyermekirodalom elismert
szakértôje, Zsófia recepteket, Andrea szövegeket válogatott, így
állt össze egy felnôttnek, gyermeknek egyaránt ízletes gyermekirodalmi antológia, a Tejbegríz. A jó antológia úgy készül, hogy az ismerôs, megszokott alapanyagokhoz új, különleges ízû fûszereket
adunk, és addig keverjük-kavarjuk, míg mindenki,
aki belekóstol, elégedetten nem csettint: ez igen,
pont erre gondoltam! Gyermekbarát ételek és felnôtt-szórakoztató szövegek váltogatják egymást,
akár evés közben lapozgatjuk, akár olvasás közben
esszük, amit kifôztünk belôle – mindkét esetben
megunhatatlan élmény.
A legtöbb szülôt váratlanul éri a kamaszkor, hát
még a gyerekeket! Végre sikerült megszokniuk egymást, a szülô lassan ráhangolódik gyermekére, a
gyerekek lassan hozzászoknak szüleikhez, ám ekkor
váratlanul, alattomosan támadásba lépnek a hormonok. Ami eddig kicsi volt, megnô, a sima szôrös,
a bársonyos ragyás lesz, a fiúkat elkezdik érdekelni
a lányok, a lányokat a fiúk, ijesztôek ezek a változá-
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a család könyvespolca
sok… Mihez kezdjen a kamasz?
Mihez kezdjen a kamaszt nevelô
szülô? A válasz egyszerû: csak lazán és ôszintén, úgy például, mint
Antje Helms és Jan von Holleben
teszi Az enyém is megnô? címû
kamasztanácsadó könyvében. Egy
osztálynyi gátlásos kiskamasz kérdéseit gyûjtötték össze, majd kérték meg ôket, hogy legyenek társszerzôi a könyvnek azzal, hogy arcukat adják a témákhoz társuló
eszement illusztrációkhoz. A kényes kérdésekre (a változó test és
lélek titkai) a szerzôk jópofa válaszokat adnak, tudják, hogy az ismeretlentôl való idegenkedést, a
félelmet legjobb nevetéssel elûzni, viccelnek hát a szövegben és a képeken – ám mindezt úgy teszik, hogy maximálisan tiszteletben tartják a kérdezôt, komolyan
veszik a kérdéseit, a legjobb tudásuk szerint korrekt válaszokat adnak, sôt azt is bevallják, ha valamit nem tudnak.
Nyíltság, ôszinteség és humor párosul az amerikai Kevin Leman
könyveiben is. Péntekre új gyerek – ígérte elsô, magyar nyelven
megjelent könyve címében, és aki elég elszánt volt, hogy kövesse
bölcs tanácsait, és mert változtatni gyermeknevelési szokásain, valóban csodás változásokat tapasztalhatott maga és gyermeke viselkedésében. Valamivel rázósabb terepre merészkedett nemrég
megjelent könyvében, a Gyermeknevelés egyedülálló módon
azon szülôk számára adhat erôt és praktikus tanácsokat, akik
egyedül nevelik gyereküket. A bevezetôbôl megtudhatjuk, hogy az
Egyesült Államokban 20 millió olyan gyermek van, akiket egyedülálló szülô nevel, és az utóbbi idôben többszörösére nôtt a gyermeküket egyedül nevelô apák száma; sajnos a magyarországi statisztikai adatok is azt mutatják, hogy nagyon sok szülônek (közel
90%-ban az anyának) egyedül kell megbirkóznia a gyermeknevelés feladatával. Leman együttérez a
szülôkkel, de nem sajnálja ôket, hanem
igyekszik konstruktív irányba terelni a
gondolkodásukat: nem lesz sétagalopp, de sikerülni fog – csupán hat
egyszerû(nek tûnô) lépést kell követni
a tervezéstôl, az önismereten és a csapatépítésen át a szeretet és korlátok által meghatározott szilárd alapokig. És
persze a nehéz kérdések sem kerülhetôk el, mert a gyerekek ôszinték, kíváncsiak, szeretnék megérteni a világot. A
legtöbb, amit tehetünk – legyünk kapcsolatban élô vagy egyedülálló szülôk
–, hogy meghallgatjuk ôket, és nagynagy bátorsággal és ôszinteséggel válaszolunk a kérdéseikre.
Pompor Zoltán
Deákné B. Katalin: Ügyes lesz az iskolában?, Tudatos Lépés Kiadó, 16 oldal,
1490 Ft; Horváth Zoltán: Nyelvtörô ABC, Koinonia Kiadó, 48 oldal, 2200 Ft;
Balázs Ágnes: Neveletlen ABC, Móra Könyvkiadó, 48 oldal, 1890 Ft;
Tejbegríz – Finom irodalom gyermekeknek és felnôtteknek, Cerkabella
Könyvkiadó, 132 oldal, 3900 Ft; Antje Helms–Jan von Holleben: Az enyém
is megnô? Móra Könyvkiadó, 160 oldal, 2490 Ft; Kevin Leman:
Gyermeknevelés egyedülálló módon, Harmat Kiadó, 310 oldal, 2500 Ft
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Nem lehet elég korán kezdeni a gyerekek életre nevelését, de vajon hogyan lehet elérni, hogy olyan „felnôttes” dolgok iránt, mint például a bank,
a biztosítás, a közüzemi díjak, az adók, felkeltsük az érdeklôdésüket?
A megoldás kézenfekvô: írjunk-rajzoljunk meséket, és a három vadmalacka
és a Kerek Erdô többi lakójának történetein keresztül már a kisgyerekek is megismerhetnek néhány gazdasági alapfogalmat, intézményt, sôt a velük kapcsolatos alapvetô viselkedési normákat is. A mesekönyv fôleg az írni és olvasni
nem tudó illetve az iskolát kezdô gyerekeknek szól, ezért sok múlik a szülôkön,
nagyszülôkön, nevelôkön, akik felolvassák a történeteket, de a kedves, színes
illusztráció kedvet csinál a gyerekeknek az önálló lapozgatáshoz is.
A szerzôk felismerték, hogy a mai világban a kisgyerekek hamar találkoznak ilyen kifejezésekkel, hogy tulajdon, bank, biztosítás, bankkölcsön,
közmûvek, közszolgáltatások, adók, vállalkozás, csalás, de a szülôk talán nem is gondolnak arra, hogy meg kellene magyarázniuk a jelentésüket. Nem könnyû azonban a gyermekek igényének, kíváncsiságának és
fogalmi szintjének megfelelôen megfogalmazni mindezt. Ebben segítenek
a szerzôk, akik mesébe öntve adnak magyarázatot. Szakmai tapasztalataikra támaszkodva állítják, fontos, hogy a gazdasági életben használt kifejezések, események és intézmények kicsi gyermekkorban, lehetôleg
még az iskolai oktatás elôtt rögzôdjenek. Hasonlóképpen szükséges az
is, hogy a gazdasági életben elvárható etikai normák (mit tegyünk/mit ne
tegyünk) is szerepeljenek a történetekben. A gyerekek idôsebb korukban
csak akkor tudnak majd megfontoltan, értelmesen dönteni, ha pontosan
tudják, hogy mi mit jelent, miért kell fizetniük, illetve milyen következményei vannak a nem fizetésnek rájuk és a közösségre nézve.
Rengeteg mesekönyvet kínálnak a könyvesboltok a 4–8 éves gyerekek korosztályának, de A Kerek Erdô közössége címû mesekönyv páratlan a maga
nemében, hiszen gazdasági-pénzügyi témájú mesék nincsenek a piacon, különösen olyan nincs, amely ennyire komplexen kezelné ezeket a témákat.

A mesekönyv megjelenését támogatta pénzügyi intézmény, biztosító,
szolgáltató illetve alapítvány is, fô támogatója az E.ON, különös tekintettel a környezetvédelem és a fenntarthatósághoz kapcsolódó témakörökre.
A kötet mesélôi szakemberek, Sándor Kata könyvvizsgáló, igazságügyi
könyvszakértô, Varga Gábor gazdaságszociológus, pénzügyi szakértô.

A könyv várható megjelenése: december közepe.

Sándor Kata–Varga Gábor:

A KEREK ERDÔ KÖZÖSSÉGE
Rajzolta Baróthy Andrea
Audit Solutions Kft., 48 oldal, á. n.

gyermek, ifjúsági

Könyvet is kérj karácsonyra!
Tél, karácsony, szívek
Karácsony elôestéjén, a szentestén Jézus, a
Megváltó születését ünnepli a keresztény világ. Ebbôl következik hogy Az elsô karácsony története lényegében Jézus világra jövetelének elôzményét
és a csodás születés
közvetlen folytatását,
körülményeit tartalmazza. Gyôri Katalin
bibliai elbeszélés (Máté
és Lukács evangéliuma)
alapján mondja el Jézus születésének eseményét, úgy, hogy Gellén Sára fantáziadús, nem szokványos illusztrációival együtt mindezt közel hozza a mai
gyerekek világához
Margaret McAllister Mesék a Biblia
világából c. kötete nem a Biblia keresztmetszetét kínálja, nem kivonatolt hanem
a szerzô tollán egy-egy olyan eredeti bibliai történet olvasható újraköltve, amelynek fôszereplôje kivétel nélkül egy-egy
nagyszerû, keményen dolgozó, erôs, érzékeny nô. A vízözön ember szereplôi
közül itt Noé anyó jelenik, illetve szólal
meg. A további
nôalakok, akik
ebben gyönyörûen illusztrált könyvben újraformálódnak (az
Ószövetségbôl) Ráhel, Mirjam, Ruth. A
názáreti Szûz Mária –
ebbôl a kötetbôl már
a 6 évesek is megtudhatják – Jézus anyja. Ô saját szavaival
mondja el történetét az Angyali Üdvözlettôl a
Háromkirályoknak a kisded Jézus elôtti tisztelgéséig. A továbbiakban szó van a testvérérôl,
Mártáról, aztán a kánaáni asszonyról, majd Pilátus feleségérôl, a Jézus keresztre feszítését
végignézô Mária Magdolnáról (ôt az emberek
afféle alávaló asszonynak tartották, Jézus viszont tisztelettel üdvözölte.) Ezek a történetek
„a jóság, az erkölcsi nemesség felemelô élményével gazdagíthatják ôket” – írja a könyv kiadója. (Illusztrálta Alida Massari. Fordította
Baksay Judit.)
Yalvaç Ural török író meséje, A madárijesztô szíve a maga lírai cselekményével, több rétegû tanulságával már az öt év körüli olvasóknak teljes esztétikai élményt nyújt. A végtelen
hómezôn magányosan álló Madárijesztôhöz
egy viharos napon egy Seregély-fióka érkezik,
aki nem tudott elrepülni társaival. A madár
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kezdetben természetesen fél Madárijesztôtôl, de az megnyugtatja. A madárka a Madárijesztô kabátja alá bújva nem
fázik, zsebében még
búzamagot is
talál. „A Madárijesztô életében elôször
érzett melegséget s valami lüktetést a
szíve fölött. Mintha nem is a Seregélyé,
hanem a saját szíve lett volna”… Sebastiano Barreiro képei a fordulatos
történettel együtt élve élethûen ábrázolják, hogyan telel át két jó barát, milyen a téli világ, és milyen, amikor kitavaszodik. (Fordította Tasnádi Edit.)
Richard Scarry talán az elsô olyan külföldi szerzô, aki maga írta és illusztrálta könyveit, amelyek aztán nálunk is nagy
sikert arattak. Az ellopott
meggyes pite esete cím
„döbbenetes bûntényre”
utal, mely Tesz-Vesz városban esett meg. Morzsa néni pékségébôl két tolvaj
meggyes pitéket lopott. A
bátor Sárlaki és a furfangos Halmos azonnal nyomozni kezd, sôt, üldözôbe
veszi az elkövetôket. Scarry izgalmas és humoros kötete remekül elszórakoztatja már a 4–5
éveseket is. (Fordította Réz András.)
Vitkolczi Ildikó Palkó, Zsófi és Náthajaj c.
kötetében a címszereplôk az elsô kötet („Palkó, Zsófi és világ
dolgai”) vidám és
tanulságos történeteinek folytatásaképpen a hétköznapokban tovább
ismerkednek a világ dolgaival. „A
náthajaj az, amikor
az ember feje a kétszeresére dagad a megfázástól.” És ilyenkor orrot kell fújni, ami egy kisfiúnak, aki még csak nem is óvodás, nem egyszerû dolog. Palkónak komoly fejtörést okoz,
van-e valami köze Tóth Ilus néninek a bacilushoz. Elôbbit kedveli a család, utóbbit ki nem
állhatja. Nagyapa persze a fiú unokájával focizik, amibe bekapcsolódik Apu és a Szomszédbácsi is. De Zsófi az, aki rohan, ha megszólal a
telefon, hogy felvegye a telefont. És mindkettôjüknek emlékezetes a locsolkodás napja. A
szerzô maga illusztrálta könyvét, jópofa, egyszerû, de vonzó, vidám rajzokkal, ami fokozza
mûve kedveltségét a 4–6 évesek körében.

A 5–7 éves magyar gyerekek most megismerkedhetnek egy olyan különös figurával,
amely már tizenegy kötet sztárja, és sok-sok
országban sikert aratott. A francia–kanadai
Mélanie Watt maga írta és rajzolta Cidrimókus kalandjait, számos díjat szerezve ezzel. A
találó magyar név kifejezi, hogy a címszereplô
félénk, túlontúl óvatos,
állandóan cidrizik, de
próbálja legyôzni félelmeit. Az említett, bemutatkozó kötetben
megtudjuk, hogy eddig
sohasem mászott le a
fájáról. „Fél felfedezni a világot. Ami ismeretlen, az ijesztô.” Cidrimókus
sorra veszi: miért jó a fán, meg
azt is, miért
rossz. És felkészül arra, hátha
történik valami véletlen. Evakuálási tervet készít, elsôsegélydobozt állít össze… A második
kötet címében benne van, hogy magányos
volt – eddig. Ám most Cidrimókus barátot
szerez. (Csak annyit árulok el „róla”, hogy
ázottkutya-szaga van.) Ezekben a könyvekben
sok a humor, képben és szövegben egyaránt.
A gyerekek elôször biztosan ezt veszik észre.
Aztán (a sokadik lapozgatás után) rájönnek:
maguknak is vannak félelmeik, ôk is cidriznek
néha, és… van módszer ezek legyôzésére.
(Fordította Szabó T. Anna.)
Ugyanennek a korosztálynak szól
Kertész Edina A rejtélyes kulcs c. kis
kötete, amely a Pötyi és Pepita nyomoz sorozat 1. része, nem igazán gyerekkrimi, habár a két barátnô talál egy
finom kidolgozású, aranyszínû kulcsot, és nyomozni kezd. A nyomozás
során kikerekedô cselekmény azonban még jórészt a varázsmesék világát idézi. A
lírai hangulatú, fordulatos, meglepôen befejezôdô történet valós elemekkel indul, de
ugyanannyi szerepe jut
benne valóság és mese
egybeolvadásának. Még
mesei kellék a varázsige, a
bûbáj, amelynek különbözô receptjei olvashatók a
könyv végén. A kiadó honlapján ingyenesen letölthetô játékokat és további bûbájokat talál az olvasó! (Illusztrálta Horváth Mónika.)
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gyermek, ifjúsági
Gyerekek és állatok
A továbbiakban elôször négy nagyszerû,
különösen szép kivitelû, illetve szépen illusztrált nagy alakú mesekönyvet szeretnék ajánlani. Turbuly Lilla
Talált szív c. kötetében a
nagycsoportos Pepe egy
bársonyos, puha, tenyérbe
simuló szívet talál hazafelé
menet a szép, nagy, száraz
platánlevél alatt. Vajon ki
veszthette el? Tippek
hangzanak el, mi lehet: tûpárna, karácsonyfadísz,
stb., Pepe pedig elindul,
hogy megkeresse a szív igazi gazdáját. A
kalandos történet nem csak érdekes, csattanóval is végzôdik. A kisfiú által elôadottak lényegében a barátságról és a szeretetrôl szólnak, aminek a
szív a jelképe. A könyv,
amelyet Horváth Ildi grafikái díszítenek, a 2013-as
Aranyvackor pályázaton
díjat nyert. Tamás Zsuzsa
Macska királylány c. kötetérôl a lényegre tapintva
írja szerkesztôje, Boldizsár
Ildikó: „Tamás Zsuzsa
megindítóan szép szerelmi
történetében a líra, a mese és a humor
együtt oldják fel a rossz varázslatokat,
hogy helyet adjanak a jónak. Mert ki hallott már olyat, hogy egy mesében nem a
szerelem gyôzedelmeskedik?” A kötet
egyik vonzó különlegessége az, hogy
az egyébként könnyed stílusban beszélô négy fôszereplô (a vén fa,
Rongybaba Sári, a kis fekete macska, a
királyfi) versben is elôad egy-egy történetet.
A könyv másik nagy
vonzereje, szerintem,
Radnóti Blanka ötletesen egyszerû, ugyanakkor fantáziadús illusztrációi. Nagy Anikó Johanna Csillagfürt
avagy hogyan gyógyuljunk ki a lustaságbetegségbôl c. kötetéhez egyrészt Berg Judit író
írt ajánló szavakat, másrészt Kállay Gábor
ének- és furulyamûvész, tanár. Tôlük érdemes pár mondatot idéznem: „Van egy
furulyatanárnô, aki úgy tanítja zenélni a
gyerekeket, hogy közben beszélget, megért, figyel és mesél. […] Most az ô tollából
született egy mese, amely egyszerre izgalmas, fordulatos és vicces.” Egy manó közli a lusta és rendetlen Csillagfürttel, hogy
meg kell keresnie azt a virágot, amelytôl
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elmúlik a betegsége. És a kislány nem riad
vissza a kalandoktól. „Nagy Anikó Johanna mesés furulyaiskolája nagy hatást gyakorolt rám, végigolvasva ugyanis arra döbbentett rá, tartalmazza mindazt, amit magam is tanítok a növendékeimnek, csak
olyan fantáziadúsan, olyan lebilincselô stílusban megírva, hogy nincs az a gyermek,
aki ne kapna kedvet a furulyázáshoz, ha
arra ilyen csalafinta módon veszik rá.” A
meseregény és furulyaiskola, amelyet Egri
Mónika megkapó képei illusztrálnak, kedvet csinál a gyerekeknek, és gyakorlati segítséget nyújt oktatóiknak. Új, pontosabban szólva felújított kiadásban látott napvilágot Bálint Ágnes Lepke az írógépen
c. kötete, amely tizennégy rövid történetet tartalmaz. A kötet valójában jóízû
visszaemlékezés az író gyermekkorára,
ami megalapozta természetszeretetét és ismeretét. És
természetesen
gyermekismerete is megmutatkozik
itt,
mint ahogy valahány népszerû mesekönyvébôl érezhetô. Akinek gyerekszobája a
Duna partja volt, az megtanulta ismerni és
szeretni annak gazdag élôvilágát, a növényeket és az állatokat. A régi történeteket
felidézve a természetszeretet és a környezetvédelem fontosságára is figyelmeztet.
Szimonidesz Kovács Hajnalka remek rajzai nagyszerûen illeszkednek az
írások hangulatához.
A pest-budai születésû
osztrák író, Felix Salten
Bambi c. „erdei története”, amely egy újszülött
ôz felnövekvését meséli
el, világhírû lett könyv
formájában, és népszerûségét tovább növelte
Walt Disney belôle készített színes rajzfilmje. De mi maradjunk inkább ennél az elragadó, bölcs regénynél, amely az élet nagy
kérdéseit ismerteti meg az olvasókkal. Legújabb kiadása Nádori Lívia új
fordításában látott napvilágot.
Nicolas Varnier Belle és Sebastien
c. kötete Cécile Aubry azonos regényének izgalmas átdolgozása. 1943:
a 8 éves, árva Sebastien összebarátkozik a Szörnyetegnek tartott vad,
szépséges hegyi kutyával, és a Belle
(Szép) nevet adja neki. Az alpesi
hegyvidék hágóin át vezet Svájcba a

németek megszállta Franciaországból menekülôk veszélyes útja. Sebastien és Belle
két magányos, egymásra utalt lény, akik
egymásban bízva végül segítenek az üldözötteknek. Az öreg hegyi pásztor, César
által befogadott és nevelt kisfiú egyre
többet ért meg a világból. (Fordította Balla Katalin.)

Kalandkönyvek kamaszoknak
Julia Boehme Bori a titokzatos várkastélyban c. regénye a 7 év felettieknek nyújt kitûnô szórakozást. Anna nagybátyja meghívja
pár napra a lányt és barátnôit, Zizit meg Borit az
Ördögerdôben álló várba, melyet nemrég alakított át szállodává. A kirándulás sok izgalmat
hoz a lányoknak, hiszen
állítólag kétszáz év óta itt
kísért egy gróf. De ha ez
nem is igaz, denevérek
valóban vannak, igaz,
nem vámpírdenevérek, hanem csak egérfülû
denevérek. A lányok találnak egy titkos ajtót,
nyomoznak egy titokzatos tolvaj után, igaz,
ôket is annak nézik… (Illusztrálta Herdis Albrecht. Fordította Esterházy Dóra.)
Jonathan Stroud, a Bartimeaus-könyvek
szerzôje újabb sorozatának elsô darabja A
sikító lépcsô esete, humorral és feszültséggel teli mû. Londonban nagy a szellemsûrûség. A természetfeletti fenyegetések
semlegesítésére számos
ügynökség jött létre.
Ezek egyike a Lockwood
és Tsa. Nyomozóiroda,
melynek fiatalkorú tagjai keresik a kísértetjárás
forrását, de mintha kissé pechesek lennének.
A három szellemvadász
nyomára akad egy 50 év elôtti gyilkosságnak, de mielôtt lebuktatnák a még élô tettest, megjelenik náluk egy gazdag úr egy
visszautasíthatatlan ajánlattal. Vállalják a
feladatot, és ezzel egy rettenetes hírû házban, ahol a sikító lépcsô található, az életüket
kockáztatják…
(Fordította Pék Zoltán.)
Vilja Vainisto nem akarja
egész nyarát az unalmas
kamarazenei táborban tölteni, ahová az apja kényszerítette. Kitôl mástól kérne segítséget, mint a Bandita családtól, amelyet a finn
írónô, Siri Kolu korábbi kötetébôl (Mi, Banditáék) már
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megismertünk. A Mi,
Banditáék és a rablókaraoke c. regényben folytatódik Vilja, a szökevény
és az országúti rabló Vakmerô Károlyék kalandsorozata. Az izgalmas, humoros és édességes
regényben a nagy
tét: a Bandita család
fejének sikerül-e a finn rablóuralkodó-választási versenyben egy rablókaraokéval
nyernie. És ha nyernek, jó lesz ez Banditáéknak? (Illusztrálta Makhult Gabriella.
Fordította Szakonyi Csilla.)

A digitális nemzedéknek
Marni Bates Rocksztárt kaptam karácsonyra c. regénye a LOL-Könyvek harmadik
darabja. Holly, az árva
tinédzser nagyapja 75.
születésnapján, vele és
két undok unokatestvérével (lányok!) luxus
hajókiránduláson vesz
részt. Hogyan kerül a
tengeribeteg lány egy
fiú kabinjába? És mi a
következménye annak,
hogy Dominic (másképpen Nick) egy népszerû pop-együttes körülrajongott dobosa?
A LOL-Könyvek minden erénye megtalálható
a nagyszerû szórakozást nyújtó kötetben,
amelyet Zalotay Melinda fordított. (A sorozatról lásd interjúnkat a 220. oldalon!)
Kalapos Éva fiatal író, akinek Egy új élet c.
regénye, amelynek fôhôse, Fellegi Flóra elfoglalt apjával és elviselhetetlen öccsével egy
budapesti lakóparkban
élô, 16 éves, átlagos
lány. Kevés barátja van,
ám egyszer csak felbukkan a „macskanô: Zsani”, ez a kicsit fura, vagány csaj, aki Fló érzései szerint titkol valamit… A narrátor maga
a lány, aki blogban írja
meg
történetüket,
amelyben persze többen is szerepelnek a digitális generációból:
lányok és fiúk. Sodró lendületû,
velejéig mai regény a szerzô elsô mûve, amelynek folytatása
tavasszal kerül a könyvesboltokba. „Életem legjobb ötlete volt a
D. A. C.” – mondja Flóra. Az olvasó a könyv végén megadott
információk birtokában beléphet ebbe a világba.
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Technika, sport és más
érdekességek
Az érdeklôdôk két kötetet vehetnek
kézbe a „Legendás utazások” sorozatból. Brian Lavery Hajók c. munkája áttekinti a hajózás lenyûgözô történetét, szól
régi korok hajóitól kezdve
a gôz korszakának vitorlásain át a mai
hatalmas luxus óceánjárókról, óriási teherhajókról, hadihajókról. Nicholas Forder és Sebastien Quigley illusztrációi lenyûgözôen pontosak, aprólékosak, a felhajtható ablakok mögött részletes képeket kapunk a belsô terekrôl, ha pedig kihúzzuk a mozgatható oldalakat, még nagyobb képeken élvezhetjük a hajókat.
(Fordította Zameczné Lázár Tünde.)
M. Ángel Biban Gyerekek a konyhában
c. kötete 30 egyszerûen elkészíthetô receptet kínál kis szakácsoknak,
illetve az egész családnak.
Mit készíthetnek e könyv
alapján a konyhában szívesen sürgô-forgó gyerekek?
Pl. kókuszos rudat, muffint,
paellát, mandulás süteményt. Azaz ötletet meríthetünk uzsonna, szülinapi
menüsor, édességek, sós
ételek elkészítéséhez. Figyelmeztetés a szülôknek: ne
hagyjuk felügyelet nélkül a konyhában ételt
készítô gyerekeket. (Illusztrálta C. Matamoros.
Fordította Bakos Katalin és Császár Tímea.)
A gépek mûködése, Nick Arnold és Allan Sanders munkája interaktív könyv. 18
oldalon a következôkrôl olvashatunk: a
gépek, a ferde sík, az emelô, a hengerkerék, a csiga, a fogaskerék, a fogaskerékhajtás, a fogantyú, a racsni és a bütyök. A
szerzôk minden oldalpáron bemutatják az
egyszerû szerkezeteket, majd ismertetik a
mindennapi használatukat. A borító belsô
oldalán segédlap található, a kiadvány
doboz részében pedig megtalálhatók az
alkatrészek. A megadott
modellt a leírást követve
játszva meg tudjuk építeni. Az oldalak alján
látható idôvonalon nyomon követhetjük, mikor
jelentek meg a szóban
lévô szerkezetek a találmányokban.

Az „Ablakos
érdekességek”
sorozat Tanuljunk lovagolni
kötetét Marcela
Grez tervezte,
Francis˛ca Valiente illusztrálta. A
valósághû rajzok
több információt
tartalmaznak,
mint a rövid szövegek. Ezek lehetnek egy
mondatos magyarázatok, képaláírások és
kérdések. A sok-sok kinyitható ablak alatti információ gyarapítja a lovakról és a lovaglásról a tudásunkat.
A Legendás utazások, az Ablakos érdekességek más darabjai mellett további újdonságokról a könyvhét online-on!
Csokonai Attila
Arnold, Nick–Sanders, Allan: A gépek mûködése. Napraforgó Könyvkiadó, 22 old., 4990
Ft; Bates, Marni: Rocksztárt kaptam karácsonyra. Móra Könyvkiadó, 304 old., 2190 Ft;
Bálint Ágnes: Lepke az írógépen. Holnap Kiadó, 68 old., 2700 Ft; Biban, Ángel M.: Gyerekek a konyhában. Napraforgó K.,
64 old., 2290 Ft; Boehme, Julia:
Bori a titokzatos várkastélyban.
Manó Könyvek Könyvkiadó Kft.,
104 old., 1490 Ft; Grez, Marcela–Valiente, Francis
˛ ca: Tanuljunk
lovagolni. Napraforgó K., 14 old.,
2790 Ft; Kalapos Éva. D. A. C. Egy
új élet. Manó Könyvek, 272 old.,
2990 Ft; Gyôri Katalin: Az elsô karácsony. Kálvin Kiadó, 48 old.,
1800 Ft; Kertész Edina: A rejtélyes kulcs. Naphegy Kiadó, 64 old., 1990 Ft;
Kolu, Siri: Mi, Banditáék és a rablókaraoke.
Móra Kiadó, 310 oldal, 2290 Ft; Lavery, Brian: Legendás utazások: Hajók. Napraforgó
K., 32 old., 4990 Ft; McAllister, Margaret: Mesék a Biblia világából. Holnap K., 64 old.,
2700 Ft; Nagy Anikó Johanna: Csillagfürt…
Abrakadabra Kiadó, 112 old. + kottafüzet,
4690 Ft; Salten, Felix: Bambi. Móra K., 142
old., 1990 Ft; Scarry, Richard: Az ellopott
meggyes pite esete. Móra Kiadó, 40 old.,
1990 Ft;; Stroud, Jonathan: A sikító lépcsô
esete. Animus Kiadó, 318 old., 2980 Ft; Tamás Zsuzsa: Macska királylány. Naphegy K.,
64 old., 2990 Ft; Turbuly Lilla: Talált szív.
Manó Könyvek, 60 old., 2490 Ft; Ural, Yalvaç:
A madárijesztô szíve. Napkút K., 40 old.,
1000 Ft; Varnier, Nicolas: Belle és Sebastien.
Móra Kiadó, 342 old., 2190 Ft; Vitkolczi Ildikó: Palkó, Zsófi és Náthajaj. Ab Ovo Kiadó,
48 old., 1950 Ft; Watt, Mélanie: Cidrimókus.
Cidrimókus barátot szerez. Tessloff Babilon
Kiadó. Kötetenként 32 old., 1870 Ft
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Ablonczy László
SINKOVITS IMRE A HARGITÁN
580 oldal, képekkel, 6500 Ft
A nemzet szeretett színészérôl – az értô
kolléga – a Nemzeti Színház egykori
igazgatója emlékezik meg. A munkához felhasználta több mint két évtizedes levelezésüket, a családtagok visszaemlékezéseit és különféle kutatások
anyagait.

G. K. Chesterton
HAGYOMÁNYOK ÉS HAZUGSÁGOK
354 oldal, 3200 Ft
„A jövô fehér fal, amelyre minden
ember ráírhatja a nevét, amilyen nagy
betûkkel akarja; a múlt fala azonban
tele van olvashatatlan karcolásokkal,
mint például Platón, Ézsaiás, Shakespeare, Michelangelo, Napóleon.” – írja
a szerzô.

Gabriele Kuby
GLOBÁLIS SZEXUÁLIS FORRADALOM
460 oldal, 4200 Ft
A szerzô szociológus, édesanya és katolikus hívô. Könyvében az évszázadokon
át érvényes, mára darabokra hullott
szexuális mérce eltûnésérôl ír, melynek
hatásaként a kultúrák és a vallások hagyományos értékrendszere összeomlik.

Greguss Ferenc
TUDOMÁNYOS CSILLAGSZÓRÓ
240 oldal, 3900 Ft
„Ez a könyv arra tesz kísérletet, hogy
szinte csillagszóró módjára villantsa fel
rövidebb és hosszabb beszámolók alakjában az elmúlt évtized tudományos
kuriózumait.” Hétszáz meghökkentô
adat, beszámolók és nem közismert
történelmi, irodalmi, kultúrtörténeti
csemegék.

Viktor Suvorov
A JÉGTÖRÔ
Hitler mint eszköz Sztálin terveiben
Második, javított kiadás
380 oldal, 3900 Ft
„Adolf Hitler, anélkül, hogy ennek
tudatában lett volna, tetteivel a világkommunizmus útját készítette elô. […]
Fô forrásaim a nyilvánosan is hozzáférhetô szovjet publikációk. Fô tanúim:
Marx, Engels, Lenin, Trockij, Sztálin és
minden a II. világháborúban részt vett
szovjet marsall, sok vezetô pozícióban
lévô tábornok.” – írja a szerzô.

Kocsis L. Mihály
BARA MARGIT TEKINTETE
Csodálatos könnycsepp
Negyedik, javított kiadás
432 oldal, 4900 Ft
„Bara Margit a gyöngyvászon egyszeri
királynôje, koronája nem hullt le, talán
mert látni se láttuk, hogy fejére illesztették – hiszen mindig ott volt, ugye?
Ezért aztán megmaradt olyannak, amilyennek mutatta magát.” – írja a kötet
szerkesztôje.

Kairosz Kiadó1134 Budapest, Apály utca 2/B. Telefon/fax: 359-9825, 273-1079. E-mail: kairosz@hu.inter.net

születésnap

Vízóra, vízperc
lighTDark 75
Mi ez?
Ez egy születésnap. Kerek. Kerek? Hetvenötödik.
December 8-án Tandori Dezsô hetvenöt
éves.
Mária, Buzád, Buzát, Emô, Emôke, Immakuláta, Küllikki, Mátyás napja. Idén vasárnap.
1938-ban hétfôi napra esett.
Hetvenöt. Ünnepi nap. Fényes. Világos.
Light. Innen nézve. Felôlünk.
Onnan, felôle? Sötét nap. Napsötét. Dark. A
light darkja.
Sötét kedvének vers-világosságát foglalta Elérintés címû gyûjteményes-leleményes-tüneményes önélet- és önhalálrajzi könyvének pályavágtájába Tandori Dezsô. Régi és új költeményeket elegyítve kommentárokkal és rajzokkal. Önszületésnapi önhorrorkönyv. Nem
gyakori mûfaj költôi tollon, lírikusi írógépen.
Mi ez?
Tandori is ezt kérdezi, miközben a mi az?
kérdése izgatja. Ha tisztázza, mi ez (az új, a
születésnapi könyv), közelebb jut a válaszhoz: mi a z ? Mi (volt) az? Mi (lesz) az? Mi
(az az) az?
A tandori – light név alá rendelt szövegek és
képek legalább kéttucat választ ajánlanak. A
light az = világos, könnyû, érthetô, történetes(en) stb. jelentések közepette sem válik lájtossá. Az Arra, hogy meghalok címû születésnapi (káromlás)vers – hátterében a többször
megidézett Ady halálfuvallat-szakaszainak,
„kis rôzse-dalainak” (Párisban járt az ôsz) szövegemlékével: „Arról, hogy meghalok” –
light-sorozatlövôként („pakk”) keresi a célt:
„Berakom ezt a kurva nagy pakkot egy kurva
nagy borítékba, / legyen egy kurva nagy pakk,
light, / hogy ha a leadás napja elôtt meghalnék, vagy / lenyomorodnék, tessék, itt van
még összefoglaló mûvem, light, / hogy ott
basszák meg. S ez mit jelent: mindent! / Light,
Pinkie, right?! Light, light, light.
Az olvasó gondolatok-felkiáltások-kérdésekkifakadások-aforizmák golyózáporában, a
„Mi ez?” kérdésréseken át lép a kötetbe. Nyílnak ismerôs ajtók is, bár az elsô két, máig
visszhangos, ún. paradigmaváltó Tandorigyûjtemény, a Töredék Hamletnek (1968) és
az Egy talált tárgy megtisztítása (1973) ide-ôrzött-válogatott darabjai most egymásba nyílnak. A kilincset ma sem könnyû lenyomni: a
Töredék… elhallgatás-poétikájának filozofikussága nem egyhamar felpattanó zár, a Talált tárgy… nyelv- és jelhasználatának összetettsége játékosságában is ördöglakat.
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Tandori
számítása
szerint ötvenhárom éve
tart munkássága, mert
a Töredék… ugyan
1968-ban jelent meg, de
TD Hamletje 1960 óta áll
a verspáston. A mennyiségileg is hatalmas
klasszis minôséget, sok
mûfajt felölelô kötet(g)armadát egységében még
senki nem vette számba, Tandori-monográfia
még nem íródott. Ezért különösen fontos,
hogy a szerzô – aki költô, író, drámaköltô,
esszéista, mûfordító képzômûvész, performer
egy személyben – meg-megvilágítja, akár csupán egy-egy súrlófénnyel érinti a nagy program tendenciát, alapeszméit, eseményeit, produktumait. Például a szakirodalom inkább elégiáit, szonettjeit, epigrammáit, félhosszú és
hosszú verseit elemezte, s noha nem feledkezett meg a balladákról sem, odáig sosem merészkedett, hogy Tandori hangsúlyosabbnak
vélt „elégizmusával” szemben ilyesmit állítson: „Alapérzületem a balladásság”.
A balladásság meginvitálja a versvilágba
Arany Jánost, Arannyal szükségképp együtt
érkezik Petôfi, Szép Ernô már – minden költôvendégnél elôkelôbb helyen – eleve ott van a
körben, másokkal – magyarokkal, világirodalmiakkal, festôkkel, filozófusokkal – egyetemben. Kosztolányi, Karinthy, Rilke, Woolf,
Greene, Korniss, Seurat, Hérakleitosz mint
Héri, Beckett mint Becky. Miközben az Elérintés olvasója az el- hûvösét tapasztalja – a hetvenöt éves kori rezignáció néha drasztikus kitöréseit, máskor az elvégzett öt évtizedes
munka jogos, mégsem örömtôl hangos büszkeségét –, az érintés melege ugyancsak átjárja e nagyszabású, a szövegintarziákban is kifejezôdô palávernek a láttán.
Lehet bármilyen tallózó egy életmûáttekintô
kötet, elsôül szívesen vetjük magunkat az új
vagy eddig kevésbé magunkévá élt közlésekre. Tandori hatsoros strófákból álló, minden
sort egy (vagy több) külön mondatként adagoló, így tehát szaggatottan gondolatfûzô
költeményei (Egy tô-év szakok, Én már sajnálnék, S hogy honnan indul stb.), az idei Weöres Sándor-centenárium jegyében keletkezett
weöresiádák, a Proust akaratlan furfangos ötsoros szakaszainak rímképletei a Tandori-ínyenceket verskoncertre hívják, az „olvashatatlan” Tandori olvasásának beavatásra váró
újoncait gomolygásukba csavarják. A keserû-

en lightos (tonic? to nic
or not to nix, hogy egy
töredék-parafrázissal a
Hamletnél maradjunk)
kötet pezseg a humortól. Még blôdpoétikával
is, mint az „akaratlan”
Proust-vers
„Akarattyán–
Alattyán”
összecsengése, vagy
az egykori utazások városnév-játékos világtérképe: „húzni minden kihúzni prágai /
tébés ôszön a veronai linzer / koppenhágai
utazásai / egy londoni londíner nem hevít fel
/ frankfurtert inkább pesti másai // botrányosan drágák s megmondtam én proszt / a bécsi árak honi fizetéses / kora jön el mit tudsz
errôl szegény Proust”.
Az élôbeszéd-közelség lefelé stilizáló fesztelensége így (és másképp) képez ellenpontot a
felstilizilás retorikájának remekeivel. Nem
egyvégtére való kötet (melyet jelen sorok írója csak ún. levonatban lát, tehát sem az illusztrációknak a szöveghez tapadásáról nincs
képe, a tandori – light kontra Tandori – Light
egyikének vagy másikának nyomdai véglegesülésérôl sincs híre).
„Van-e vízóra, van-e vízperc?” – kérdezi
Tandori egyik margináliájában. „Már vízmásodperc stb. nincs” – teszi hozzá. Vízóraleolvasó (azaz vízfogyasztás-vizsgáló) koromban
(1968) vízmásodpercnek neveztük a leolvasás
mozzanatát (valójában öt másodperc volt egy
másodperc, gyorsabban nem ment). TD napórában már kitüntette magát. „Mint egy vándor napóra, / mely nem tesz mást: mutat” – írta. Tandori régi, hû vízórása (a Lánchíd utca
23-ban is jártam egykor leolvasni) annyit
mondhat a hetvenötödiken: Tandori Dezsô
ezúttal sem tesz mást. Mutat.
Tarján Tamás

könyvrôl
Tandori Dezsô
TANDORI LIGHT
ELÉRINTÉS
Megjelent
Tandori Dezsô
75. születésnapja
alkalmából
Scolar Versek sorozat
Scolar Kiadó, 240 oldal, 2990 Ft
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szubjektív

Régi kocsmák hét fôbûne
A Typotex újabb sikersorozatáról
...De mi van József Attila mai kocsmájával? Errôl is lesz a végén pár szavunk. Derekasan:
tartsunk sort, addig. Izgalmas a matéria a
múltból is.
A hét kis mû enciklopédiaértékû. Történeti
összefoglalások, kitekintések, értékelési kísérletek, szemle, panoptikum, kaleidoszkóp, körözgetô megközelítés – íme, ha jól számolom,
a hét kötet hét fô erénye, laza összetartozásban. Tisztázzuk máris, miféle bûnökrôl van szó
– itt, de általában is, a „7 fôbûn címszó” alatt.
Magam egy ilyen filmet láttam, az akkor még

Attól függ, milyen környezetben, valamint
hogy mely megítélés szerint annyi itt az annyi.
Nem részletezem, hogy pl. a „jóra való
restség” a hitélet világában a buzgóság,
imák stb. elhanyagolására vonatkozott, nekem inkább a szorgalom hiányát, a kalákás
besegítés elutasítását, a túlzott magánzást
jelzi, de megismételhetem az iménti önrontás szót is. Túl azon, hogy magam mindig
mosolygok a „jóra való...” hallatán, mert
„jóravaló”-nak hallom, egybeírva, tehát a
restség egy derekas dolog akkor itt.

nagyon fiatal Brad Pitt fôszereplésével, egy kevély rendôrt alakított... bár hát nem tudom, ez
a kevélység volt-e a fôbb bûn ott, vagy a gazember, perverz alak egész habitusa, ahogy a
többi 6 bûnt végigjátszotta, s a hetedik... nem
árulom el, hogyan lett meg. Tehát igenis a hét
így képzelt fôbûnrôl láttam a nagyon jó filmalkotást anno kilencvenes évek vége.
Ismételjem: mi a hét fôbûn, s mit kell tudni
eredetükrôl, vagyis hogy miért ôk azok, akik
ôk azok. Így.
A kötetkék ragyogó hátlapszövege eligazít.
A bûnös hetes: kevélység, fösvénység, bujaság, irigység, torkosság, harag, jóra való restség. Ha ezek történelmi idôk tanúsítványai,
egyrészt angyaliaknak mutatják a korokat néha – torkosság! ah-, már egyik kötet mottójával, íme Joyce: „Ó, kéj! menedékünk és erôsségünk!” kétségessé teszi, bûn-e a bujaság,
ne már; önrontás, ha buja hajlamai miatt valaki tönkreteszi magát, köztörvényes bûn, ha
ilyesminek a jegyében tesz tönkre, gyilkol másokat... Állj! Mind a hét – úgynevezett – fôbûn
jókora holdudvarral ölelôdik, s az árnyalatnyi
különbségek, akár a fösvénységnél, akár a kevélységnél... nem, mind a hétnél jól látható.

A hét fôbûn nincs igazi kapcsolatban a Tízparancsolattal.
A hét fôbûn ebben a felállásban múzeumi
darab, régészeti lelet.
És mégse!
Szórakoztató, tudást terjesztô könyvsorozat
alapja. Is. Ha nem adagolódik túl a szakismeret, meditációs alap úgyszintén. Kedvünket
leljük az összefoglalásban, ahogyan mindenkor rendetlenségre hajló lényünkkel kedveljük
a tiszta beosztás, az eligazodások lehetôségét.
Nem lenne értelme tehát elismételnem – újra! –, amit a kötetek hátoldala mára érvényes
tanulsággal elmond. Vagyis hogy a megítélések viszonylagosak. De a véleményalkotás erôterében lehetôséghez jut sok világnagyság,
Goethe, Dante, Shakespeare... viszonyítási
alapjuk lesz nekik is a bûnszempontúsággal.
Ah, Joyce egy jó kis írói példa itt. A kéjrôl. De
még itt is hozzátehetnôk – hozzátehetnénk;
né; nô...né, de vicces! –, hogy a kéj, melynek
„bujaság” változata sem olyan hitvány, hah,
az ilyen élvezetvágy egyben megrontónk is lehet, restté tehet a jóra, kevéllyé alakíthat, iriggyé, néha torkoskodunk ebben, haragszunk... ne, a bujaság jó összefoglaló. A harag-
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ban, a fösvénységben kevesebb kéj van, kevesebb bujálkodósdi, mint fordítva s a többi.
A könyvek élvezetes stílusban megírt, várakozásainkat figyelembe vevô gondolatfutamok sorai. Bôséggel felvilágosít egyikük-másikuk a bûnök, a vonatkozó témák történeti
hátterérôl – hm! –, ezek alakulásáról. A példák, tanúságtételek és tanulságok végtelen
sorban követik egymást.
Igen, mert a fejünkben jegyzetelünk is, ez itt
a végtelen: mik a magunk példái...mit ismerünk így a világból...kéjesen, nem fösvényen,
de nem is kevélyen sorolgatjuk
magunkban, mi a
mi nyavalyánk,
mit
úsztunk
meg... mi mindent róhatunk fel
másoknak, a haveroknak, a felebarátoknak,
a
prominenseknek,
még a jeltelen kallódóknak is, hajaj.
Dús televény e
hetes
sorozat.
Bûn lett volna
nem kiadni.
S hogy valami mókát hozzáadjak itt – remélem, érdektelenségbe nem fúlt korrekt, bûntelen ismertetôsdimhez –, mihez is... idézem
nemrég megjelent szövegembôl (Élet és Irodalom) az alábbi tréfát:
Valaki az életnek mondja:
„jól kibasztál velem olykor,
jól kibasztam veled olykor,
jókat basztunk.”
Tehát az élettel ilyen pajtáskodó, cikizôs viszonyban lenni nem bûn, hanem adok-kapok,
oda-vissza. Ellenben szegény-szerény szellemem nem állhatja meg maró gúny nélkül: ez
az oda-vissza kiszúrósdi-játék volt az, amit
szép életnek, jó életnek, jó firgés-forgásnak,
hempergôzésnek stb. neveztünk. A bûnök helyett mondjuk azt: szép kis életünk volt, van.
Hagyjuk a bûnöket, ott van helyettük, amit így
nevezhetünk: a „Jó”. Nevezni ne legyünk restek, se mondásainkkal ne kevélykedjünk, fordítva se fösvénykedjünk stb. legyünk az élet
csupa-jó-csupa-kiváló kéjencei. Magánerkölcs,
közbûn; közerkölcs, magánbûn... hagyjuk. Ne
zavarjon minket boldog bujaságunkban a HÉT
KÖZMÛ!!!!!!!
Tandori Dezsô
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kínai

Utazás Szeszföldre
Mo Yan 2012-ben nyerte el Szeszföld címû regényével az irodalmi Nobel-díjat,
elôtte csupán 2000-ben érdemelt ki hasonlót kínai születésû (de Franciaországba
emigrált) író. A Szeszföld rangos elismerése tehát mérföldkô. Az egykori ellenzéki
író, aki gyerekként a kemény éhezést is
megtapasztalta, ma már élvonalbeli alkotó
Kínában, akit a magyar közönség a Vörös
cirokmezô címû, Arany Medve-díjas filmnek köszönhetôen ismerhet. Az író neve
egyébként a magyar átírás változatossága
miatt a sajtóban több helyen Mo Jenként
szerepel. Felvett névrôl van szó, s mint
Zombory Klára sinológus egy nyilatkozatából megtudható, jelentése: „nem beszél”.
Ebben egyrészt benne foglaltatik a hallgatás kényszere, amelyre Mo Yan ítéltetett
egy idôre hazájában, másrészt ironikus
célzás a beszélô kínai nevekre, amit a regény magyar átültetésében is találékonyan oldott meg Kalmár Éva fordító.
A Szeszföld hazai megjelenése – a Noran Libro Kiadó gondozásában – fontos
pillanat, hiszen nem vagyunk elkényeztetve kínai prózával, s Kalmár Éva munkája
joggal nevezhetô heroikusnak. Mo Yan
regénye lenyûgözôen „egzotikus” szövegfolyam, sokrétû és szimbolikus társadalmi szatíra, mely a klasszikus hagyományból merít, ugyanakkor nagyon modern, sôt posztmodern alkotás. Az aggodalmat, miszerint kínai mûvet „nincs értelme” európai nyelvre fordítani, Kalmár
Éva cáfolja meg utószavában: „Ha valamennyi részlet megfelelôjét nem tudja is
a fordító eltalálni, de hogy egy szöveg
ugyanolyan élô (…) hasonlóképp humoros vagy komor, stílusa folytán vonzó, kalandra csábító, magába szippantó legyen,
mint az eredeti, az a fordító számára nem
elérhetetlen cél.” A Szeszföld esetében ez
bizonyosan megvalósult.
A regény több síkon játszódik, melyek
hamar összeérnek. Tom Port (ez is beszélô név), a tartományi Népi Ügyészség nyomozóját egy különös bûneset kiderítésére
küldik ki egy városka bányatelepére: állítólag a helyiek ropogósra sütött fiúgyermekeket esznek. A fô gyanúsított Szeszföld város pártbizottsága osztályvezetôhelyettese, Diamant Furu. Hogy Tom Por
küldetése hiábavaló, arra már a történet
kezdete elôtt ott az ironikus célzás: a regény mottója a rendôrnyomozó sírfelirata. Eközben egy másik szálon egy önjelölt
író, Li Akó és maga Mo Yan levelezése olvasható. Akó ájultan tiszteli mesterét, Mo
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Yant, és míg folyamatosan küldi neki novelláit, arra kéri, publikáltassa azokat a Nemzeti Irodalom címû lapnál. A kezdetben az
áhítat és sértôdöttség
határán táncoló Akó,
valamint a távolságtartó, cinikusan csipkelôdô Mo Yan az
idô múlásával barátságot kötnek: Li
Akó igaz történetei
meggyôzô erejûek,
és a szereplôket,
helyszíneket
tekintve egyre több azonosságot mutatnak
Tom Por sztorijával, amelyet maga Mo
Yan ír. Kettejük története így lassan „egymásba sétál”.
Hogy Mo Yan is megjelenik a mûben, illetve egy Mo Yan bôrébe ki-bebújó elbeszélô, a humoros önfricskák, a posztmodern irónia része. Az éles nyelvi váltások, a
kendôzetlen kiszólások vagy burkolt célzások az Európából nézve is ismerôs társadalmi visszásságokról gyakran késztetik kacagásra az olvasót. „Ha részegen szidalmazza a Nemzeti Irodalom jó édesanyját, az
még nem kihágás, arról nem is beszélve,
hogy nem is szidta az édesanyjukat, csak
annyit írt, hogy: »ha a Nemzeti Irodalom
nem közli, azt jelenti, hogy ôk a vakok«” –
nyugtatja meg atyaian Mo Yan Li Akót.
A Szeszföld, és maga a szesz a regény
központi, igen összetett szimbóluma. „A
szesz folyadék, ugye? Frászt! A szesz Jézus
vére? A fenét! A szesz felajzott szellem?
Fújj! A szesz az álmok anyja, az álom a
szesz leánya. (…) A szesz az államgépezet
kenôanyaga, ha nem volna, a gépezet nem
forogna rendesen!” – mondja a nagyhatalmú kocsmatulajdonos Yu Icce egy helyen
Li Akónak. A hatalmi gépezet jelképén túl
az étkezés is szimbolikus értelmet nyer Mo
Yannál: a Különleges Étkek Kutatóközpontja, az Erjesztéstudományi Egyetem, a
húsgyermekek, a folyton felbukkanó bizarr
fogások mind a brutalitás, az erôszak, a
diktatúra részei. A fogyasztásra szakosodott húsgyeremektermelésben és a csecsemôket tizedelô kannibalizmusban nem lehet nem észrevenni a modern Kína társadalomkritikáját, ahogyan folyton felbukkannak a pártfunkcionáriusok, a besúgok,
a kémek, az álruhás ügynökök is. Mo Yan
hol borzongató, hol obszcén naturalizmu-

sa épp túlzásai
által teremt distanciát: a szöveg e helyeken
már-már önmaga paródiája.
A regény realista allúziói mindvégig keverednek
a szürreális és
mesei elemekkel:
kobold, pikkelyes
testû manó, szeszpillangó, szesztündér, és számos illékony lény vonul fel,
melyek hol a szereplôk alkoholmámoros képzeletében, hol a „valóságban”
jelennek meg. A hústest és tôle elváló, rovar formájában szemlélôdô lélek kafkai
asszociációkat kelt, nem véletlenül emlegetik Mo Yan elôdei között Kafkát, ahogy
Faulknert, Joyce-t vagy García Márquezt
is. A „rokoni” felsoroláshoz a magyar olvasó hozzáveheti Bodor Ádámot és a Sinistra körzetet, Krasznahorkait és a Sátántangót, vagy ha keletebbre tekintünk,
Szorokin regényeit.
S hogy Mo Yan hogyan látja az irónia
szemüvegén át az irodalom küldetését,
arról Li Akó a „Sárkány és fônix szerencsét hoz ránk” nevû ételkülönlegesség
kapcsán szól. Ezt a remek fogást a legtiszteletreméltóbb emberek is áhítattal lapátolják a szájukba, holott csak egy hím és
egy nôstény szamár nemiszervébôl készült, csúfsága mellett „csupa kócos szôr,
csupa szeméremsértés”. Mégis, „elkészítési módja mennyire hasonlatos a mi irodalmi alkotásunk folyamatához, az ám!
Ez is, az is a való életbôl ered, de annak
égi mása! Átalakítjuk a természetet, hogy
az emberiséget szolgáljuk! A csavargóból
önzetlen lelket csinálunk, a testi vágyat
mûvészi értékké alakítjuk, a gabonát
szesszé érleljük, az elkeseredésbôl erôt
kovácsolunk!”
Laik Eszter

könyvrôl
Mo Yan
SZESZFÖLD
Noran Libro Kiadó
398 oldal, 3800 Ft
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vers

Szabaddá tett szövegek
A tanatológiai erudíció tragikusan groteszk atmoszférája lengi
be Szôcs Petra elsô könyvét. Verseiben legtöbbször a testet és a
testtôl elkülöníthetô, attól elváló
külvilág kapcsolatát vizsgálja, erôs
eltárgyiasítással, de a kapcsolatoknak nem az ellehetetlenülését,
hanem – néha már a képtelenségek határáig elmenô – abszurditását mutatja meg. A szabaddá tett
„szövegek” szereplôi plasztikus,
hús-vér alakok, akik rendre spirituális, kontúr nélküli figurákká olvadnak. A látható világban való mozgolódásukat, nyüzsgésüket ezért többnyire a distanciával oldott, szürreális
álom-logika tematizálja. Nemcsak a
vers-elbeszélések egói beszélnek valamiféle szûrôn keresztül, hanem a
reflektorfénybe került enteriôrök
megjelenítése is opálosan álomszerû.
Mintha ôsrégi dagerrotípiák történnének meg, színes keretekbe ágyazottan,
tarka rámák között. S a szövegfolyás,
mert valójában egyetlen textus-folyam
ömlik, hömpölyög végig az egész köteten, kis elgondolás-szigeteket képez
olykor, hogy tudjon megpihenni, levegôt venni az olvasó.
A recenzens dolga könnyû. Kiváló kritikákat olvashatott errôl a
vékony, de annál mellbevágóbb tomusról. Így kikerülhetetlen a
legpregnánsabb felfedezéseket megosztani a Könyvhét olvasóival is. Nagy Csilla A helyettesítés poétikái címû (három pályakezdô kötetrôl egybefoglalt) kritikájában (Mûút, 2013. november 2.)
írja:„A kötet nyelvezete, beszédmódja folyamatosan számot vet
azzal, hogy a múltbeli történetek nem elbeszélhetôek, és ezt változatos poétikai megoldásokkal érzékelteti a szerzô. A történetfragmentumok eleve magukban hordozzák a feltételességet, az
önreflexiót, reflektálnak arra, hogy minden elbeszélt történet
ahelyett, hogy újrateremtené, csak utal a megtörténtekre, helyettesíti és elfedi azt.” Ugyanô a szemlézett három könyv közül
(Korpa Tamás és Turi Tímea a másik kettô) ezt tartja a legkiforrottabb indulásnak: „Mértéktartásával, fogalmi és poétikai pontosságával meghaladja az elsô kötet elvárásait.”
Sántha József ugyanezen a fórumon (Mûút online, 2013. november 1.) írt Szôcs Petra könyvérôl: „Kissé epikusnak is nevezhetô verseskötetében az elsô szomorúság hangján emlékezik a
távoli Kolozsváron töltött gyermekkorra, a nagyszülei halála után
eladott házban töltött évekre, mint a számára meghatározó, legfontosabb helyszínre, a tudatát betájoló emberekre és miliôre.
Egy olyan hely szellemére, ahol, ha a boldogság fogalma kétes
értékû is volt, mégis elôször kaptak meghatározott jelentést a
dolgok. E kissé talán szentimentálisnak tûnô költôi attitûd azonban tudatos belsô munkálkodás és érlelés eredménye. Epikusnak
mondtam, mert visszatérô szereplôi vannak ezeknek a verseknek, a nagyszülôk, az anya, testvér, egy-két rokon. A kapcsolat
tengelye a nagypapa és a költô között húzódik. A nagyszülôk há-
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za egyszerre lesz hajléka a mindent
magába szívó, elemi otthonosságnak, és fokozatosan változik át egy
életmód, egy korszak vagy csak egy
nemzedék koporsójává.”
Majd az összegzése is figyelemreméltó Sántha tanulmányának:
„Krúdy és Esterházy a nagy mestere az efféle jól poentírozott, kimódolt, vitriolos prózai megszólalásoknak. A Lemondásban egy újszülött csecsemôvel érlelôdô szerelem lehetôségeit fontolgatja:
„Huszonhat év különbség – fôleg / ebben a korban, azért sok.
/ Mert huszonhat év az huszonhat év. / És ami sok az sok.”
Szöllôsi Barnabásnak is nagyon unikális a megállapítása a
Magyar Narancsban (2013.
06.06.): „Szôcs Petra Kétvízköz
címû kötete egyetlen eseményt jár körül: a beszélô által
Tatának nevezett nagyapa halálát. A könyv feltûnô önállósága ellenére is társítható
Kántor Péter Levél anyámnak
címû ciklusához.”
Igen és ámen. A költô akkor igazán hiteles, ha úgy áll be a
mások által kitaposott és ugyanakkor folyamatosan, naponta
gondosan felásott s beágyazott hagyománytörténésbe, hogy
markánsan jelzi a kapcsolódási pontokat, egyértelmûen tudomásunkra hozza, hol kíván rácsatlakozni a „szerelvényhez”. Szôcs
Petra ezt az elvárt gesztust nemcsak hogy megtette, hanem
több(let)et „csinált”. Telített irodalomtörténeti pillanat. Sok jó
elsô kötet között primus inter pares. A szerzô, aki forgatókönyvíró és filmrendezô (Ô készítette A kivégzés címû filmet, amelyben
Orsi és Örsi, az örökbefogadott testvérpár újra meg újra eljátssza
a Ceaus˛ escu házaspár kivégzését.) olyan kötetet tett le az asztalra, ami figyelemreméltó. Sôt, kicsit több: a figyelmet fogva tartó
korpusz. „Hát nem húsvétkor
haltam meg?/ Két napig hevertem odalenn,/ míg a szalonban kötözött / sonkával és
borral/ a feltámadást ünnepelték./ Végül eltemettek, de lelkem ott bolyong,/ nem mer kijönni a dohszagú pincébôl./
Mind, ti szerencsések,/ tudjátok jól, hogy mennyit értek,/
síromra páros számú jázmint
hozzatok.” Írja az Önbizalomhiány címû opusban. A szerzônek nincs önbizalomhiánya és
Szôcs Petra
még az ábrázolt letargiák és
KÉTVÍZKÖZ
depressziók világával is játszaMagvetô Könyvkiadó
ni képes.
64 oldal, 1990 Ft
Kántor Zsolt
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A fuldoklás a legjobb
Önmagukba veszô, szûk távlatú életek krónikái az alábbi prózai mûvek; a kallódásból,
peremlétbôl, egzisztencia-csapdából való
kievickélés kísérletei is. A félmúltban gyökerezô, komoly tárgyuk ellenére az irónia változatait vetik be az epikai világ, a beszédmódok, a kommentárok megalkotásához.
„A fuldoklás a legjobb…” Azaz Sarusi Mihály

Négy kicsi mérges
avantgard
címû, Négy beszély az 1960-as évekbôl meghatározással illetett kötete (Corvinka Könyvek, Békéscsaba) lapjain: „A fuldoklás a legjobb szórakozás”. A Körösrôl, víz alatti, föltehetôen háborús bombatölcsérekrôl van szó, a
„finom corvini víz” kelepcéirôl. Akit lehúz a
mély, „Nyel, nyel, káromkodik, fuldokolni
kezd”. Mindezt utóbb a „játék” tartományában értelmezik: „A kisebbeket ki szokták
húzni, a felnôtteken nevetnek, mert elôbb-utóbb kiérnek a szélére”
(Pázsit). Elôbb-utóbb. Ha.
A négy szöveg az életmû
legelejérôl tevôdik át az
életmû zenitjére. Legfeljebb annyiban avantgardok, hogy elkülönülô bekezdések az olvasói tudatban asszociációsan
összerendezôdô intenzív
képeibe dobják szét a
kor-leltározó élmény- és
emlékepizódokat. A „kicsi mérges” szószerkezet talán az ezerkilencszázötvenes évek közepétôl, szovjetunióbeli
meghurcolását követôen ismét Magyarországon élô Lengyel József Kicsi, mérges öregúr címû nevezetes novellájának nem tematikai, hanem morális és stiláris irányultságára utal.
Nem térünk ki a négy Sarusi-írás egykori
meg(nem)jelenésének kálváriájára. A Hogyan lettem plebánus, az Anti-Werther, a
Szegény ember az árokparton, a Pázsit úgy
forr bele napjaink prózájába, mintha ma
íródott volna (csak egy-két fogalmazási és
temporális nyom szólna ez ellen). Az olvasmányos novellák (beszélyek) egy koraérett
gyermek/fiatal elôadásmódját ugyanúgy érzékeltetik, sûrítik a történelmi miliôt (I. és II.
világháború, negyvenes-ötvenes-hatvanas
évek) megidézô tragiko-ironikus felhangjuk,
éles szemszögük révén, mint a történetmondó finoman érvényesített kívülállásának
gazdagabb tapasztalatait. Erôs könyv,
mindössze nyolcvanhárom oldalon.

www.könyvhét.hu

A közgazdász bukása
Dalos György regénye (Kalligram). Nyolc különbözô terjedelmû fejezetének idôjelölése
(2001, 1962–1967, 1968, 1977/1978,
1990–1994, 1995–2006, 2006,
2006. október 24-november 4.)
informál a keretes szerkezetrôl, a
történetszövés linearitásának és
kihagyásosságának nyomatékairól, a történelmi hangsúlyok és
tudattársítások szisztémájáról.
Kolozs Gábor, a Szovjetunióban
szerzett diplomájával és nyelvtudásával több szakterületen, még
a politikában is bevethetô értelmiségi, már idôsödô és mellôzött,
sôt tengôdô szellemi emberként
fatalista módon mesterfokra
emeli a fuldoklást. Az író kezén
korábban néha szétszaladó vagy túlrészletezett motívumok (zsidó tudat, tudományos célképzet, érzelmi, családi,
közösségi, társadalmi kudarcok
stb.) a könyv vége felé koncentrálódnak: a nem tehetségtelen, ám
alapvetôen gyenge ember Kolozs –
aki programosan elmélkedik is halogató, kontraproduktív alkatáról –
aggastyánként elhunyt apja még
mindig érkezô szerény jövedelmeibôl tartja fenn magát, hitközségi konyháról küldött ingyenkosztját eszi, nimbuszából él. Mindezek okozzák
egyre végzetesebbnek tûnô
fuldoklását. Nyomorúságos körülmények közé visszaszorulva kézzel-lábbal
tiltakozna az apjának köszönhetôen rá
váró „áldások”, a leleplezô közszereplések ellen. A „holt lélek” – vagy és/inkább holt test – motívuma, a kései
vesszôfutás nagyot lendít az addig jobbára epizodikus színességébôl, az érdekes-sajátos magánéleti csôd fel-felvillantásából, a korrajz pontosságából és a
közelmúlt fanyar-keserû kritikájából táplálkozó alkotáson. Élvezetes, kerek könyv, azzal
együtt, hogy befejezése nincs és nem is lehet
lekerekítve.

Jelenetek egy vakondûzô
életébôl
– kissé keresett cím, rájátszás más mûvek
címszerkezetére. Fedi Fehér Béla új regényének (Magvetô) tartalmát, az idôtördelô
epizodikusságban megjelenített élettörté-

netet, a magáról mesélô, középkorú Ecsedi
Gyula párizsi és magyarországi kalandjainak
hosszabb-rövidebb idôszakait. Az író nagysikerû áltörténelmi pikareszkjei (Zöldvendéglô, Törökméz, Romfürdô, legutóbb a
mostanában megfilmesített
Kossuthkifli) mellé régóta
szeretné odahelyezni a társadalomkritikai, jelen idejû
kalandregényt is. Ez a vállalkozás nem elôször dôl dugába (elég az Alszik a doki
Betlehemben címû munkájára utalnunk). A Jelenetek…-ben ugyan a kaleidoszkopikus kevertség nem
akadálya a csapongó, sietôs
história követésének (az
üzenetek, sms-ek beszúrása
sem parancsol ránk titkosírás-megfejtést), azonban a szerkezet esetleges, a történetkezelés hatásvadász, a különben virgonc, kiforrott stílus néha alpári.
A modern picaro, aki egy ironiko-szimbolikusan értelmezhetô mesterség szakembereként kopasztja-segíti klienseit, hozza a lóvét
munkaadói és a maga számára, nem saját
életet él (bár a párizsi mozaikokban többnyire igen, s azok Fehér legjobb lapjaira emlékeztetnek), hanem az írói fineszhez hajlítottat. Szenvedélyes ravataltervezéstôl agymosoda kereskedelmi televízión át
ki- és levágott emberi szervek passzionátus csempészéséig esik itt szó
majdnem mindenrôl. „A szopós Ilona” már a tizenkettedik oldalon belép
a kavalkádba egy
kis szellemidézéssel. Öregedô testének taszító csúfságára, az iménti jelzôt indokoló szenvedélyére, Ecsedi felesége
oldalán nôi férjként való felbukkanására
csak késôbb derül fény. A vakondûzô idônként megkefél egy randa nôt, aki, egye fene, pocsék külsejével, parancsoló eszével
leszbikus hitre térítette az ô feleségét.
Jó. Azaz dehogy jó. Gyenge könyv, egy-két
ütôs részlettel. De ahogy Sarusi mondja: a dánomozásra jön a dínom. Sikerületlenebb mûre a sikerültebb, kutyára dér, tél – sok tavaszra; ôszre: karácsony. Áldás, békesség.
Tarján Tamás

237

panoráma
A sámánság
reneszánsza
Hoppál Mihály 25 éve foglalkozik sámánizmussal. Számos
helyen és népcsoportnál járt
Szibériában és Ázsia távolabbi
vidékein a szovjet és a posztkommunista idôkben. Könyvében újra áttekinti eddigi tereptapasztalatait, és azt vizsgálja,
hogyan változott a sámánkutatás az elmúlt negyed évszázadban. Úgy tûnik, a sámánok
lakta vidékeken, a Szovjetunió
szétesése után, a kincstári
dogmatizmus helyére újra a
sámánizmus lépett, melyet a
szovjet idôkben olyannyira üldöztek, hogy majdnem sikerült kiirtani. A jakut (szaha), a
nanaj, a nagy elôd, Diószegi
Vilmos által is sokat kutatott
burját és tuva, vagy a kirgiz
népcsoport számára a sámánizmus az etnokulturális identitás felfedezését és újratermelôdését jelenti. A jakutok
nagy, közös tánccal lezáródó,
nyárközépi fesztiváljának felújítása, a nanajok elhunyt családfôi számára rendezett em-

lékünnepei, a burját állatáldozat, a tuva, a mandzsu, a
mongol, vagy éppen kirgiz sámánok beavatása és gyógyítása a közösségi összetartozást
erôsíti ma is. Hoppál a régi logikai, pozitivista szemlélet helyett posztmodern antropológiai-kritikai módszerrel közelít
kutatása tárgyához, a korábbi
sámánizmus elnevezés helyett,
a sámánságot ajánlja, és a sá-

Így szerették ôt
Nyáry Krisztián Így szerettek
ôk címû, idén immár második
részével jelentkezô, népszerû
köteteinek nyomán egyre inkább a közbeszéd tárgyává
vált az egykor volt magyar
írók, költôk magánélete, elég
csak Nyáry Kölcsey homoszexualitását felvetô cikkére gondolni. Valachi Anna új könyve
elsô ránézésre, akár ezen
munkák sorát is gyarapítaná,
ám ez a mû – az irodalomtörténész már a kilencvenes évek
óta folyó, – József Attilával
kapcsolatos kutatásainak egy
újabb állomása. Valachi Anna
a költôrôl adott már közre cikkeket, tanulmányköteteket, írt
József Jolánról, Kozmutza Flóráról, sôt ez már a harmadik
kötet, melyben a szerelmi életével foglalkozik.
A mû szerkezetének vázát
József Attila életrajza adja. A
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Valachi Anna
„A NÔ SZÁMOMRA
REJTÉLY”
József Attila asszonyai
Noran Libro Kiadó, 2990 Ft

szerzô idôrendben vizsgálja –
gyakran
pszichoanalitikus
szempontok mentén – a köl-

mánságot nem vallásnak, hanem hiedelemrendszernek
tekinti. A terepnapló alapján összeállított
beszámolók
mellett sámánénekeket, interjúrészleteket és fotókat is
közöl, gyakran hivatkozva tehetséges, ifjú kísérôjére,
Somfai Kara Dávidra, aki húsz ázsiai
nyelvet beszél, így a
sámánszövegeket
hitelesen ülteti át
magyarra. Hoppál
megállapítja, hogy
a sámánság újjászületésének tanúi lehetünk egész Eurázsia-szerte,
Kínában és az amerikai kontinens bennszülöttei között.
Nyomon követhetô a globalizáció hatása a sámánkultúrában, létezik sámán ökoturizmus – amikor külföldi neosámánok, pszichológusok és
pszichiáterek ellátogatnak a
távoli vidékekre, hogy tanuljanak és lássák, hogyan gyógyít
egy sámán. A sámánok szövet-

ségekbe tömörülnek, sámánközpontok alakultak – Tuva az
egyik leghíresebb –, vannak
bizonyítvánnyal rendelkezô sámánok, a sámánság néhol a
megélhetés biztos forrása (például Koreában, ahol a sámánok 90 százaléka nô, akik szerencsétlen sorsuk elôl menekülnek a gyógyító szerepbe).A
sámánság ma is hivatás, komoly tanulási idôvel, és beavatási szertartással, a sámán legfôbb szerepe pedig a gyógyítás, a földi és az égi világ közötti közvetítés. Mára a sámán
lokális figurából, a helyi hagyományok megtestesítôjébôl
össze nemzeti jelkép, a nemzeti kultúra építéséhez nélkülözhetetlen szimbólum lett. A
sámánság az eurázsiai területen reneszánszát éli.
Szénási Zsófia

tôvel kapcsolatban álló nôket, személyiségüket, lelkialkatukat, sorsukat, kezdve az
anyával, Pôcze Borbálával és
zárva a sort azokkal, akikkel
élete utolsó szakaszában került baráti-szerelmi viszonyba. A szöveg segítségével egy
éretlen, telhetetlen, gyakran
ellenszenves, máskor éppen
ellenkezôleg,
szánalomra
méltó, törékeny, esendô emberre vethetünk egy-egy homályos pillantást. Hallhatjuk
a pletykát, miszerint teherbe
ejtette Hatvany Irén szolgálólányát, a szôke, németajkú
Herthát. Láthatjuk, amint hazaérve Szántó Judittal közösen bérelt lakásukba, megnyitja az alvást színlelô nô
mellett a gázcsapot, vagy leskelôdhetünk a Naphegy bokrai mögül, mikor a költô kést
szorít ôrült szerelmétôl hajtva
pszichoanalitikusa, Gyömrôi
Edit oldalához.

Valachi Anna hatalmas anyagot dolgozott fel – könyvében
hivatkozik a fennmaradt levelezésre, a kortársak naplóira
és visszaemlékezéseire –, melyet úgy ágyazott a szövegbe,
hogy az olvasó kényelmét
szolgálja, ezért lábjegyzetek
helyett a felhasznált irodalmat
angolszász mintára a kiadvány
végén gyûjtötte egybe. Az olvasmányosan megírt könyvet
lapozgatva, bár a szöveg feltárja a szerelmi költeményeinek keletkezéstörténetét, nem
fogunk József Attila költészetéhez közelebb kerülni. De
ahogy a Mohácsy Károly-féle
klasszikus középiskolai tankönyv egy-egy életrajzzal vezeti be a diákokat a költôi-írói
életmûbe, ez a munka, az érdeklôdôk számára, a legnagyobb magyar költô mûvészetéhez egyfajta elôszobaként
szolgálhat.
Hományi Péter

Hoppál Mihály
A SÁMÁNSÁG
ÚJJÁSZÜLETÉSE
Balassi Kiadó
248 oldal + 8 oldal színes
képmelléklet, 3000 Ft
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panoráma
Fel, fel vitézek!
Volt egyszer egy tévémûsor,
Az 1848–49-es Magyar Forradalom és Szabadságharc
emlékhelyei címmel ment a
Magyar Televízióban Ráday
Mihály és a nemrég elhunyt
Katona Tamás szerkesztésében. Elôbbi a hazai mûemlékvédelem és a mûemlékek
népszerûsítésének legismertebb hazai alakja, utóbbi a
'48-as szabadságharc egyik
legjobb ismerôje, és olyan
történész, aki kifogyhatatlan
anekdotázással és élvezetes
stílusban volt képes beszélni
a legszárazabb tényanyagról
is. Személyük ma is garancia
a sikerre. A mûsor célja az
volt, hogy a mai és az egykori Magyarország vidékeit beutazva felkutassa és bemutassa a szabadságharc emlékmûveit; szobrokat, sírokat,
kápolnákat, emléktáblákat,
nevezetes épületeket és csatatereket. Gyakran elfeledett,
megrongálódott, a bozótban
elrejtett sírokat, emlékmûve-

Merítsünk a
„nagy levesbôl”!
A szerzô, akirôl – mint meseíróról – már volt szó két korábbi
lapszámunkban, elôször is eligazítja e tárgyban járatlan olvasóját: mit jelent a „minestrone”. Röviden: ez a címben idézett nagy leves, azaz tartalmas,
kiadós, családok, évszakok, régiók szerint változó recept alapján elôállított étel. A példázatnak megfelelôen, a minestrone
Szeivolt módra egy olyan gazdag kötet, amely Szeivolt István
„receptje” alapján készült.
Vagyis „személyes élményekkel, megélt tapasztalatokkal” tele olvasmányok adott rendszere.
Nem regény, tehát akár elölrôl
hátra, hátulról elôre, stb., kedvünk szerint lapozgathatunk
benne. Mire a végére jutunk,
úgyis kiderül, milyen az író nyelvi eszköztára, stílusa, mit vett
észre és mit tartott fontosnak
közölni velünk írásaiban.
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ket fedeztek fel a helyiek segítségével, de bemutatták a
jól ismert emlékhelyek történetét is. Volt, ahol nem, vagy
csak sok év elteltével kaptak
forgatási engedélyt. A sorozat 1988. március 15-én indult – általában március 15én és október 6-án kerültek
adásba az újabb részek – és
2002-ig futott a televízióban.
A szerkesztôk azóta sok helyet bejártak, lefényképeztek
és most a Corvina Kiadó jóvoltából az összegyûjtött
anyagot négy kötetben tervezik közreadni. Az elsô – most
megjelent – kötet az eseménytörténetet tekinti át, a
második és a harmadik az
emigráció történetét és helyszíneit kíséri végig, a negyedik a korszak legismertebb
fôszereplôinek életrajzát, életük helyszíneit és emlékhelyeiket járja körbe. Mindebbôl
összeállhat a szabadságharc
nagy „Nemzeti Panteon”-ja.
A könyv megtartotta a televíziós adások riportszerû, párbeszédes formáját, de az át-

Minden-napok az elsô fejezet címe, amely egy idôs anya
monológjával kezdôdik, tehát
a szerzô vagy nem csak saját
tapasztalatait írta meg, vagy
nagyszerûen bele tud helyez-

Szeivolt István
MINESTRONE
SZEIVOLT MÓDRA
Karizma Kiadó
344 oldal, 2450 Ft

tekinthetôségre koncentráltak. Az elsô kötetben sorra
veszik a 48/49-es szabadságharc legfontosabb eseményeit, így a pozsonyi, pesti és bécsi forradalmat, a Batthyány-

kormány politikáját, az önvédelmi háború kezdeteit, a téli
és tavaszi hadjáratot, Buda
bevételét, az aradi eseményeket. Külön fejezetet szentelnek a nemzetiségek – horvátok, szerbek, románok, szlovákok mozgalmainak, megpróbálva megmagyarázni,
miért álltak ki ôk is a Habsburgok ellen vagy éppen
mellett, és hogy az ô hôseik
éppolyan fontos alakok a saját történelmükben, mint a
mieink nekünk. A Duna
menti népek együttélése feltétlenül megköveteli, hogy a
múlt ellentéteit, ellenségeskedéseit meghaladják és
megpróbálják megérteni a
másikat. A több mint félezer
képpel, fotóval, metszettel illusztrált könyv nemcsak
megismertetni és megszerettetni is akarja az emlékhelyeket, hanem arra buzdít, hogy
a minél többen érezzék fontosnak e helyek meglátogatását és karbantartását határon innen és túl.
Sz. Zs.

kedni választott hôse „bôrébe”. Még ugyaninnen hadd
említsem meg A festmény és
A kapu remek szimbolikáját,
valamint elôbbi különös erotikáját (a férfi festô-varázsló
és a festmény történetét,
amit az ábrázolt nô mesél el).
Az És mi van mellette? nem
szabályos elbeszélés, tarka
(út)leírás, bölcs elmélkedés
(benne több novella anyaga),
hozzá kapcsolódik igazán a
könyv végén egy oldalpáron
látható térkép.
Nagyot ugorva a kötetben:
kiemelem a két egymás mellé
rendelt novellát, A kezelés-t
és a Szembesülés-t. Elôbbi –
akárcsak A kapu – elég
messze esik a mindennapok,
a hétköznapok realista szemlélet- és ábrázolásmódjától.
Ez ugyanis sci-fi. Vagy mégsem? Döntsék el a megoldást. A Szembesülés ugyancsak tele van erotikával, de
talán nem ez a legfontosabb
benne, hanem a férfi-nô kap-

csolat eredendô furcsasága
lehetséges változatának, némi groteszkséget is viselô
megjelenítése.
A kötet utolsó fejezetének három darabja a régi, a 70-es éveket felidézô, kerek történet, egy
tanyaközpontról ad hiteles képet.
Hogy meséket is tartalmaz a
kötet, talán másokat sem zavar, de szerkesztôként inkább
javasoltam volna a szerzônek:
Csoki Maci történeteit gyerekeknek való, külön kötetbe
foglalja, gyerekkönyve újabb
kiadásában adja közre. De ez
csak egy felvetés, nem elmarasztalás.
Végül pedig feltétlenül szólnom kell a kiváló borítóról, továbbá a képzômûvész Szeivolt
Katalin roppant ötletes illusztrációiról. Hogy miben áll ezeknek
a képeknek a színpompás, vonzó eredetisége, a kötethez illeszkedése – rögtön felfedezi az
érdeklôdô, mihelyt kézbe veszi
a kötetet.
Csokonai Attila

Katona Tamás –
Ráday Mihály
AZ 1848/49-ES
FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC
EMLÉKHELYEI
I. Események és helyszínek
Corvina Kiadó
224 oldal, 3990 Ft
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mûvészet

A légy az alvó Mars párnáján
és a helyesírási hiba
A Mûvész a mûben egy krimi izgalmával és
gondolati játékosságával vezeti az olvasót
a reneszánsz mûvészet világában. Hét
esszé, hét mûalkotás, hét nyomozás. Arasse, mint egy lelkiismeretes detektív, a legkisebb részleteket is górcsô alá veszi, és
gyakran az átlagos múzeumlátogató számára talán érdektelennek tûnô apróságokon keresztül tár fel új, meglepô értelmezési lehetôségeket és mutat be új megvilágításban teljes mûveket.
Arasse arra kiváncsi, hogy egy mûvész miként dolgozza fel az ôt foglalkoztató témát,
és így miként jelenik meg a mûben az alkotó. Hogyan lesz egy közismert történet, egy
mitológiai vagy bibliai jelenet egyedi mûalkotás, egyedi üzenettel? A nyomozás során
számos eszközt használ: rekonstruálja a történelmi periódust, felidézi a kor vallási és
kulturális szokásait, ikonográfiai értelmezéseit, társadalmi és politikai eseményeit, a
vizsgált mûvet szembe helyezi más korabeli
mûalkotásokkal és megvizsgál késôbbi
elemzéseket. Körültekintô és kiváncsi, például felméri, mit olvashatott Tiziano, ami a
festményére is hatással volt, máshol Michelangelo verseit idézi, sôt egy helyen még
Piero di Cosimo adóbevallására is hivatkozik. Nem a pszichologizálás a célja, bár többek között Freuddal is vitába szál. Folyamatosan keresi az összefüggéseket, a gondolatok és képek közötti társításokat, amelyek a
mûalkotások újabb és újabb jelentéseire világítanak rá, újabb és újabb kérdésekkel
szembesítik a mûértôt és a mûélvezôt. Kimutatja, miben tér el egy alkotás a hagyományoktól, a követett példáktól, és így a
mûvész milyen módon sajátítja ki a közismert történeteket, majd felméri, mi az alkotás személyes és mûvészettörténeti tétje.
Az egyediség nem csak a mûalkotások
elemzésének izgalmas pontja, hiszen ezzel
egy meghatározó mentalitásváltozás folyamatát is feltérképezi. A reneszánsz mûvé-

könyvrôl
Daniel Arasse
MÛVÉSZ A MÛBEN
Analitikus
ikonográfiai esszék
Typotex Kiadó
256 oldal, 3600 Ft
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szetfilozófiában alakult ki a modern mûvészidentitás fogalma, ekkor születik meg a mai mûvészszerep. Míg korábban egy festô
névtelen mesterembernek számított, a reneszánsz Itáliában létrejött a teremtô zseni eszménye.
Az új mûvész nem csak illusztrált,
hanem tudatosan törekedett az
unikalitásra, a személyességet
tudatosan belecsempészte az alkotásába, ezért gyakran keverte
az ikonográfiai hagyományokat
és így bonyolította az értelmezést. A mûvész már nemcsak elbeszélni vagy gyönyörködtetni
akart, hanem gyakran intellektuális játékra, nyomozómunkára is kihívta a kép nézôjét.
Arasse nem hátrált meg a feladat elôl, könyvében olvasmányosan és követhetôen tárja fel egy-egy
klasszikus és közismert mûalkotás többszörös jelentésrétegeit.
Arasse többek között megvizsgálja Federico da Montefeltro herceg palotájának
dolgozószobáját, ahol a gyönyörûen kidolgozott díszítés szövegeiben durva nyelvi
hibákra lesz figyelmes. Hogy kerülhettek
oda? Miután a herceg korának egyik legmûveltebb személye, aki büszke kifinomult
izlésére, és hatalma egyik pilléreként tekint
bölcs tudására, miért hagyott súlyos hibákat a feliratokban? Tíz éven keresztül készült a kis szoba díszítése, az eset nem lehet véletlen mulasztás vagy hanyagság
eredménye. Arasse rengeteg hasonló rejtélyt és kérdést jár körül. Hogyan befolyásolhatott egy testvérgyilkosság egy reprezentatív portrét? Miként festi bele az alkotó egy Krisztust ábrázoló képbe az elvesztett fiai után érzett gyászt? Miért szignózta Mantegna különbözô módon a festményeit? A szignók változása milyen következtetésre utal az alkotó életében, és azon
túl, a kor elvárásainak és szokásainak alakulásában? Miért választ egy festô magának olyan közéleti személyiséget, ami Leonardo da Vinci köztiszteletnek örvendô
alakjának karikatúrája vagy fonákja? Miért
alakult ki a kifinomult mûvészettel szemben a nyerseség és bizarrság mint meghatározó stíluselem? Arasse megvizsgálja Michelangelo Mózes-szobrának kéztartását –
mit jelent a kinyújtott mutatóujj? Miért je-

lenik meg a festô számos képén és szobrán? Hogyan tudja a statikus
szobrot mozgásba hozni és élôvé varázsolni, a testi mozdulat milyen érzelmi és gondolati folyamatokra világít rá? Mózes a
bibliai történetben megtiltja a szoboralkotást – a hívô Michelangelo akkor miért állít
neki szobrot? Michelangelót miért kínozza
a bûntudat saját tehetsége miatt? Parmigianino egyik rajzán miért szegi meg a kor
erkölcsi és mûvészi szabályait, és meghökkentô módon miért ábrázolja hôsét, Vulcanust merev pénisszel? Mit jelent ez az
erekció? Hogyan kapcsolódhat ahhoz,
hogy az alkotó nemcsak festô, hanem
megszállott alkimista is?
Arasse a képeket elemezve rengeteg izgalmas és meglepô kérdést tesz fel. Megvizsgál, asszociál, képeket elméletekkel,
gondolatokat alkotásokkal társít, számos
következtetést von le, és számtalan megfejtést és értelmezést kínál. Mint egy jó detektív, körültekintô és bátor. Még ha néha
túlzónak vagy hihetetlennek is érezzük a
gondolatmenetek logikáját, ne felejtsük el,
nem történt bûntény, a szerzô csak intellektuális játékra hívja az olvasót, arra kéri,
hogy gondolkozzon vele, de miközben interpretációs lehetôségeket kínál, meghagyja a kételkedés szabadságát. Arasse könyvébôl nemcsak sokat tanulhatunk a mûvészetrôl, hanem lebilincselô és elgondolkodtató olvasmány is.
Gerevich András
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irodalom

Cárné a vásznon
A kettôs identitását nevében is hordozó orosz származású francia író,
Andreï Makine új regényével nem fog
csalódást okozni azoknak, akik már
megkedvelték az író idestova húsz éve
magyarul is megjelenô köteteit. Makine regényeinek „ôsforrása” ô maga:
élete ujjlenyomatait, melyeket mûvei
hordoznak, még a szövegközpontú
elemzésekre felesküdött irodalmárok
sem tudják figyelmen kívül hagyni. Az
egykori szovjet iparvárosból a moszkvai
egyetemre kerülô fiatalember a filozófiai tanulmányai mellett oroszul és franciául is verselt, a francia nyelvet állítólag
még anyanyelvû nagyszüleitôl tanulta.
Már a gorbacsovi reformok alatt, 1987ben életbe lépett kulturális csereegyezmény keretében kerül ki középiskolai tanárként Franciaországba – miután menedékjogot kapott, nem is tért vissza a
hamarosan felbomló Szovjetunióba. Elsô
regényeit, melyeket francia nyelven írt,
paradox módon kénytelen volt orosz fordításként eladni, a kritika és a kiadók
ugyanis bizalmatlanul fogadták a „jött”
francia hibátlan kéziratait. A bizalmatlanság
fala azután egy világsikernek köszönhetôen
omlott le: Makine A francia hagyaték címû
regénye a legrangosabb, a Goncourt-díj
mellett a Médicist is elnyerte, az írónak pedig meghozta a francia állampolgárságot.
Bár a leginkább önéletrajzi ihletettségû
regénynek A francia hagyaték tekinthetô
– egy szibériai faluban élô nagymama és a
nyarakat vele töltô két unoka történetébôl
bomlik ki az emlékezés tablója, mely a
francia és az orosz kultúra kettôsségében
felnövô generációk közötti „köldökzsinór” erejét ábrázolja érzékenyen és romantikusan –, Makine valójában minden
mûvében a származás és a történelem kisorsolta nemzeti identitás összhangját keresi. A nemzethez tartozást Andreï Makine sosem valamely állampolgári tudat manifesztációjaként ábrázolja: az embert
mint felmenôi hús-vér fosszíliáit kutatja,
tanúját mindannak a viharnak, árnak és
apálynak, amellyel a végtelen idô formálta, gyötörte, alakította lényét.
Nem csoda hát, hogy Ki szerette a cárnôt?
címû regényében Oleg Erdmann, ifjú forgatókönyvíró, Katalin cárnô és Oroszország
története is valójában egy. Makine regényírói módszere tárgyához híven filmszerû:
nem csak a Nagy Katalinról készülô film
kockái peregnek a szemünk elôtt úgy, ahogyan azt Oleg Erdmann megálmodja, de a
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fiatalember története is moziként
kel életre. A forgatókönyvíró sorsa ugyanis
összefonódik a hetvenes évek ellentmondásos nyomorúságából a vadkapitalista, oligarcha-Oroszország hamis luxusába átmenetelô Szovjetunió történelmével, miközben
az álmokat dédelgetô ifjú filmesbôl józan
kompromisszumokra képes, érett férfi válik.
Katalin sorskérdés Oleg számára, hiszen valaha az ô családja is a „kis német hercegnô”
miatt vert gyökeret Oroszországban.
Talán egyetlen életrajz sem enged olyan
aprólékos és gazdag betekintés a cárnô legendák övezte magánéletébe, mint Makine
története. Cagliostro, Casanova, Diderot,
Patyomkin, Daskova hercegnô… „A kegyencrendszer mint intézmény, a szex mint
kormányzási módszer, az orgazmus mint a
politikai élet része. Igen, a hálófülke teszi lehetôvé, hogy Katalin szerelmi hancúrozása
közben is irányíthassa az államgépezetet” –
foglalhatnánk össze a regény szavaival Katalin kormányzását, de a páratlan hatású
uralkodó életébôl a regényben ennél sokkal
összetettebb film készül. Nem csoda, hogy
a brezsnyevi kultúrpolitika egész „hadosztályt” állít fel Erdmann mûvének bírálatára,
mely végül átjutva a szocialista kultúrpolitika szûrôin, eljuthat a forgatás fázisába. A
kor és a cárnô szerepének értelmezése csupa ellentmondás: a szovjet éra legjobb rendezôjének dadogó szavai szerint a film „egy
hordó hazugság egy cseppnyi igazságban,
amit a cenzorok zabálnak”, de ahogyan a

rendezô, úgy Oleg Erdmann is perel a maga
istenével, hiszen a véres vágóhídi munkából
számára a forgatókönyvírás a megváltás.
A történelem azonban egy tollvonással
húzza át a már-már kész film terveit: Brezsnyev halálával a változásoktól megrettent
kultúrapparátus nem tartja kellôképp „eszmebiztosnak” az alkotást. A Szovjetunióra
köszöntô új korszak fenekestül felforgat
mindent Erdmann és egykori mûvésztársai
életében. „A szabadság váratlan következménnyel jár: az embernek nincs kedve
többé a dolgok mélyére ásni”, mondja
Makine az értelmiségre köszöntô talajvesztettségrôl, melyet tetéz az új diktatúra: a piacé. Olegnek immár egészen más
Katalint kellene bemutatni a közönségnek, és a múlt képkockáira csupán a barátja által helyreállított régi családi örökség, a laterna magica vetítette árnyképek
emlékeztetik. Régi életének színtere, az
apai örökség is elsüllyedni látszik, s hogy
mit kezd a múlt relikviáival a jelenbôl kinyert elônyök közepette, Erdmann döntésein, kompromisszumain múlik.
Makine naivitástól és giccstôl mentes, tiszta romantikával láncolja oda a könyvhöz olvasóját – tudja jól, hogy csak a szerelem és
önmagunk megtalálása nem ismer határokat. Sem földrajziakat, sem azokat, amelyeknek átlépését annyit emlegeti Erdmann
és az idôsödô Katalint alakító német színésznô. Kettejük szövetségének tétje az a
rejtély: vajon tervezett-e szökést Katalin
egyetlen „igazi” szeretôjével Olaszországba, és megpróbálták-e megvalósítani?
Az orosz-francia író regénye túlmegy az
alkotó értelmiségi és a hatalom viszonyának
ábrázolásán: az alkotó és az idô – úgy a belsô idô, mint a történelem diktálta ritmus –
kapcsolatát vetíti elénk laterna magicája által. Nem egyszerûen az epika eszközeivel
villantja fel mindazt, amit Eisenstein, Tarkovszkij, Mihalkov és Szokurov vászonra
vitt, de szimbólumai porcelánszerû finomsága, aprólékos megmunkáltsága örökérvényû regénnyé emelik e mûvét.
Laik Eszter

könyvrôl
Andreï Makine
KI SZERETTE
A CÁRNÔT?
Ab Ovo Kiadó
240 oldal, 2950 Ft
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gazdaság

Árkérdések
Munkába menet vagy hazafelé sokszor megállok a téren, ahol
sátras asztalon leértékelt könyveket árulnak. Általában régi kiadású, több tíz éve megjelent mûvek, pár száz forintért kaphatók. Aggódva vettem észre, hogy növekszik az egy-két éve
megjelent, tartalmilag helytálló könyvek kínálata az utcai asztalokon. Látlelet a hazai viszonyokról. Mi kényszerít egy kiadót,
hogy padlóáron, 10–20 százalékán az eredeti árnak átadja
könyveit? Vagy milyen kapcsolatok révén szerzi be ezeket az
árus? A háttérben biztos, hogy tôkehiány, likviditási gond,
pénzhiány áll.

1. A versenyhivatali döntés után
Focinyelven szólva a könyvpiac és könyvárak pályáján az egész
szakmának tizenegyesbôl gólt rúgott a Gazdasági Versenyhivatal, hetvenmillió forintra megbüntetve a terjesztôket, bár a fellebbezések miatt a gól megadása még várat magára. A vizsgálat, amely 2009-ben a kiskereskedelmi árak szerzôdéses rögzítése tárgyában a legnagyobb terjesztôk ellen indult, fokozatosan kiterjesztette az érintettek körét a könyvszakma meghatározó terjesztôire és kiadóira, összesen 37 cégre. Ez a vizsgálat zárult le ôsszel, és megtiltja a legnagyobb terjesztôknek, hogy
olyan szerzôdéseket kössenek, amelyben a kiadók a könyv végsô eladási árát (fogyasztói árát) meghatározzák, mert ez korlátozza a versenyt. Ebbôl következôen az olyan szerzôdéses kikötések is, hogy a kiadó ezt az árat más versenytárs felé nem változtathatja meg, vagy a változtatást idôben korlátozza, szintén
tisztességtelen piaci magatartásnak minôsül. A tisztességtelen
piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.
évi LVII. törvény (Tpvt) 11§-a kimondja:
„...tilos a vállalkozások közötti megállapodás és összehangolt magatartás, amely a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza, ilyen hatást fejthet,
illetve fejt ki.”
A hivatal közgazdasági és jogi érvelése szerint a kiadók – a terjesztôk által elfogadott, hagyományos – ármegállapító gyakorlata kizárja a forgalmazók árversenyét ugyanazon könyv eladásánál. A kiadói ármeghatározás a független felek versenypiacán áremelkedéshez vezet, élesen szemben áll a fogyasztók érdekeivel. Kiiktatja a kiskereskedôk közötti árversenyt, a merev
piaci viszonyok által a hatékony disztribúciós formák kevésbé
tudnak elterjedni. A bizományosi szerzôdések a korábbi helyzet megváltozása folytán nem tekinthetôk többé ügynöki szerzôdésnek (utóbbiban ugyanis a Megbízónak ármegállapító joga van). Arra, hogy mi változott meg, a döntés indoklásában
nem találunk választ. Másrészt ha lényegét tekintve nem bizományi rendszerrôl beszélünk, akkor mirôl? A kiadók részérôl az
eladási ár meghatározása a mûködô bizományi rendszernek
semleges, a számlaértékek számításához nélkülözhetetlen eleme. Emiatt a szerzôdések az árrésrôl, fogyásjelentésekrôl, fizetési határidôkrôl szólnak. A Versenyhivatal álláspontja minden
reményünket lenullázza a kötött áras törvényjavaslat elfogadtatásával kapcsolatban.
Az alapkérdés természetesen az, hogy van-e ugyanazon könyvnek a keresleti és kínálati mechanizmusok által alakított ún. szokásos piaci ára. Olyan szokásos piaci ára, amelyet független felek

242

egymás között összehasonlítható körülmények esetén érvényesítenek, vagy érvényesítenének (ld. társaságiadó-törvény). Nos, szerintem a válasz erre az, hogy a könyv sajátos termék, és az összes
versenypiaci jellemzô csak korlátozottan tud érvényesülni. Röviden az alábbiak miatt:
– a könyvek kulturális tartalmat hordoznak, amelynek aktualitása,
újdonság jellege, tartalmi avulása befolyásolja az árat;
– a kínálat a szerzôi és kiadói jogok által kötötten, korlátozottan
növelhetô;
– a kereslet a tartalomra irányul, még árengedményes esetben is;
– viszonylag alacsony az átlagos elôállítási példányszám, a bestsellerektôl eltekintve, tehát nincs igazán tere a piaci árbeállító
mozgásoknak.

„Eladási ár. Minden egyes könyv sajátságos üzleti probléma, és kívülálló nem adhat hasznos tanácsot a kiadónak az egyes esetekben
követendô árpolitikával kapcsolatban. Bizonyos könyvek eladhatóságát nem befolyásolja, hogy 1 $-ért vagy 5 $-ért adják, míg más
könyvek eladása kétszeresére növelhetô azzal, ha az eladási árat
2,50 $-ról 1,50 $-ra csökkentik” 1
Az eladási ár rögzítése megakadályozza, hogy a könyv beszerzésének eltérô költségeit (nagyváros–kistelepülés) a kereskedôk áthárítsák a vevôkre. Másik oldalról egy-egy nagy terjesztô árrögzítés hiányában, a kizárólagosan átvett könyv árát az egekbe emelhetné. Az eladási ár kialakításakor a kiadónak vizsgálnia kell az ár
és az árrés kapcsolatát, a fedezeti pontot (az eladható példányszámmal összefüggésben), az alacsony ár, nagyobb eladások, magas nyereségtömeg megvalósulási kockázatát. (Fordított esetben:
magas ár, magas jövedelmezôség kontra eladható példányszámcsökkenés kockázata áll fenn.)
A világháló nyújtotta információbôség korát éljük. A háttérben
folyamatos küzdelem zajlik az ingyenes tartalomhoz jutás mint
alapvetô emberi jog és a fizetôs szolgáltatásokat nyújtó szereplôk
gazdasági érvei között. A könyvszakmában a kötött ár demokratikus kompromisszum, hiszen azonos ismeretanyaghoz ugyanazon áron lehet hozzájutni, és elismert ill. honorált az alkotók
szellemi tulajdonjoga is.
A kiadói árrögzítés sokkal többet fejez ki ma is, mint puszta örökölt kiadói hagyomány; a tiszta versenyt védô szabályozást nem szabad egy az egyben a könyvszakmára ráhúzni.

2. Árszínvonal
Az árakhoz kapcsolódó, évek óta aktuális téma, mi történik a kereskedelmi árrések emelésének következményeként a kiadók
meghatározta árakkal. Egyfajta árrugalmassági kérdésként is
megfogalmazva: 1% árrésemelés hány százalék könyváremelkedéshez vezet? Ha a kiadó pontosan ugyanannyi bevételt akar
kapni, ahhoz kicsivel több mint 2%-os áremelést szükséges (50%
emelés elôtti árréssel számolva).
A hazai könyvesszakma jelenlegi állapotában – differenciálatlan bizományi rendszer, túltermelés és állandósuló leárazások,
kereslet- és összforgalom-csökkenés – nem fog a könyvek tényleges eladási áron mért árszínvonala emelkedni. Bármennyire
furcsa is közgazdaságilag, gyenge a kapcsolat a két tényezô között. Véleményem szerint az árrésemelés a kiadói bevételrész
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csökkenéséhez vezet, súlyosbítva a kiadók amúgy sem rózsás
pénzügyi helyzetét.
Nem valószínû a hogy a hazai könyvszakma tankönyvek nélküli közel 40 milliárd forintos összforgalma a jövôben növekedne, ha ebbôl
48–60% árréstömeget (több mint 20 milliárd forint), mint kereskedelmi részt tekintjük, a maradék a kiadói árbevételrész. A két rész
egymás rovására tud változni azonos könyvárak mellett.
Csak a piacon lévô könyvek számának jelentôs (legalább
15–20%-os) csökkenése lenne képes az árszínvonalat növelni.
Mint ismeretes, a lassuló fogyás a régi könyveket is a piacon tartja, amelyhez még hozzájön az új kiadások száma. A kiadók általi könyvkivonásnak és selejtezésnek gátat szab a nyereség kimutatására való törekvés, tulajdonosi és banki kép szempontjából.
Viszont az akciók és leárazások egyértelmûen az árszínvonal
csökkenését okozzák, hiszen a leárazott könyvekbôl származó
árrés és a kiadói bevétel összege egyformán csökken. Az árszínvonal alakulásától eltérôen az új könyvek megjelenési ára évrôl
évre átlagosan tekintve, növekszik. Itt az elôállítási költségek növekedésére (árfolyam, infláció, adórendszer miatt) szoktak hivatkozni. Azonban külön vizsgálatot igényelne, hogy egy cím leárazásos akcióba kerüléséig mennyi idô telik el. Szerintem vészesen
csökken a teljesárú idôszak átlagos hossza.
A könyvfelárazások ritkák, mert ha a hasonló, azonos mûfajbeli
könyvek ára nem változik, a felárazás csökkentheti az eladott
mennyiséget, és végül ez a könyv is az akciós vagy végleges leárazás
sorsára juthat.
Egészséges könyvpiacon – a hazai nem az – a könyvek kulturális értéke sokkal differenciáltabb, a kiadók számára megtérülô árképzéseket tesz lehetôvé, ott a keletkezô haszon differenciált elosztása valósul meg a kiadó és a könyvéért versenyzô terjesztôk között.

3. Meddig könyv a könyv?
A csábítás nagy. Az 5 % áfakulcs, szemben a rendes termékek 27%
áfájával óriási különbség az árban! Minden, ami könyvszerû, ide lesz
besorolva. A könyvtermék fogalmi meghatározását hiába keressük,
legfeljebb a 4901 Vámtarifaszám magyarázatánál találhatunk némi
leírást. Az áfa tv. 3. sz. mellékletének 15. pontja az 5%-os termékek
közé csak a 4901 VTSZ. csoportból a könyvet, ill. a 4903 besorolású termékeket (pl. kotta) sorolja. De itt van még a 18. pont ugyanezen mellékletben:

A 15. és 17. pontban meghatározott termékek bármely más
fizikai adathordozón reprodukált formája.
Sajnos ezt a paragrafust nem lehet értelmezni az e-könyvekre, hiszen azok letöltések – szolgáltatások. Viszont pl. a víztûrô babalapozó, vagy a hangoskönyv ide sorolható.
A kapcsolt termékértékesítésnek szintén elterjedt módja az áfaelôny kihasználása. Néhány lapos füzetecske, és hozzácsomagolt
játék, használati eszköz 5%-os áfán kapható. Csak nézzünk körül az újságospavilonokban! Ezzel azonban vigyázni kell. Összecsomagolás esetén mindig feltehetô az a kérdés, és az adóellenôrök fel is teszik, hogy melyik rész a fôtermék, és melyik rész a
kiegészítô, járulékos termék vagy szolgáltatás? A válasz egyszerû: az a járulékos rész, amelyet önmagában nem vennénk meg.
A hibás áfaalkalmazásnak tetemes adóhiány és mulasztási bírság
is következménye lehet.
Bódis Béla
1

Pro Pannonia Kiadó
7621 Pécs, Király u. 33.
(Líceum udvar)
72/516-866,
info@propannonia.hu,
www.propannonia.hu
Faludi Ilona: ÚJRAKEZDÉS
Betekintés egy sokak által kellôen el nem ismert, ugyanakkor
sokak által szeretett és csodált
szakma, a cirkuszmûvészet világába, és egyidejûleg kalandozás
a nagyvilágban is. Mesés történet arról, hogyan lesz az éneket, zenét, balettet tanuló, a Magyar Rádió Gyermekkórusába felvett, késôbb kitûnô tornásszá váló pesti kislányból artista, majd egy különleges produkció, egy világszám birtokosa. Mesés történet arról is,
hogy egy súlyos, végzetesnek tûnô balesetbôl, a híressé vált halálforgásból történô zuhanásból, a súlyos sérülésbôl hogyan lehet a
pályát újra kezdeni, hogyan lehet a reménytelennek tûnô helyzeteken úrrá lenni, hogyan lehet – szorgalommal, akarattal, elszántsággal – ismét megkapaszkodni, talpra állni, ismét szakmai sikereket
elérni, magyar cirkuszmûvészként bejárni a világot. A Budapesten
született, ma Németországban élô szerzô – sok-sok színes fotóval
illusztrált – kalandos életregénye érdekes, sokszínû, a jelenhez szóló, tanulságos olvasmány. Faludi Ilona életének mottója ugyanis sokakhoz szól napjainkban is: Soha ne adjuk fel! Mindig van remény!
(X)
200 oldal, 2790 Ft
Meskó Norbert:
SZEX ÉS LÉLEK
A párkapcsolatok
pszichológiája
Miért vagyunk kétnemûek? Mi
a vonzerô lényege? Mi van a
szépség mögött? Ugyanazt
érezzük-e, ha szerelmesek vagyunk? Miért lépnek félre az
emberek? Mitôl stabilabb vagy
labilisabb egyik párkapcsolat a
másiknál? Kik igénylik jobban a
szexet, a férfiak vagy a nôk?
Milyen az ideális párkapcsolat? Miért szexelnek a nôk? És miért
a férfiak? Van-e értelme a házasságnak? Milyen jelentôsége van
a szexnek a természeti népeknél? És milyen a modern világ embere számára? Kik féltékenyebbek, a nôk vagy a férfiak?
Ezekre és sok minden másra keresi a választ új könyvében a
vonzerô, a párválasztás, a szexualitás egy-egy izgalmas jelenségével foglalkozó szakember, egyetemi oktató. Írásai – ahogyan
korábbi sikeres könyve, A szépség eredete is – a szakma és a
nagyközönség számára egyaránt élvezetesen mutatják be az
adott tudományterület kérdéseit. Jelen könyvében azon biológiai, családi, kulturális indítékokat és hatásokat ismerteti, amelyek
a párkapcsolatok mögött állnak, továbbá a párkapcsolatok kialakulásának és pszichológiájának jellemzôit, sajátosságait.
(X)
A/5, kartonált, 236 oldal, 2650 Ft

D. C. Smith: A könyvkiadás kézikönyve, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1995.
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könyvipar

Új fogalmak a könyvszakmában,
a forgalomban lehetô könyvek

Nem jól mennek a dolgok a könyvszakmában, már régi nóta, legfeljebb úgy tûnik
utóbb, hogy korábban jobb volt. Ki-ki a maga pozíciójában, a maga szakmai szegmensébôl, más-más hangnemben fújja a magáét. De mindenki benyomásokból, legfeljebb
a saját adatai alapján ad hangot bánatának.
De mi is van tulajdonképpen? Évi 10-13
ezer cím az ISBN iroda adatai alapján, 60
milliárd körüli bevétel a MKKE jelentésébôl,
amelyet a tagkiadóinak éves bevallása szerint készít. Más nemigen tudható. Nem tudjuk, hány e-könyv jelenik meg, vagy mely
nyelvbôl hány fordítás, mennyi a támogatott könyvek száma, mi van forgalomban,
mi nincs, és itt most le is állunk, ez utóbbiakról szól a cikk.
Hajdanában, digitális szép új világunk eljövetele elôtt, egy könyvbôl készült x darab, és ha rentábilis volt, készült újabb y
darab, ezek az x és y számok jobbára 1000nél nagyobbak voltak, és x és y gyártása
között legalábbis hónapok teltek el. A kiadók a kereskedelemnek szorgosan jelentették, hogy mikor jelenik meg, kapható-e
még, vagy már elfogyott-e a könyv, így a
boltok és a vevôk tudomással bírtak arról,
hogy beszerezhetô-e vagy sem. Ez egy komoly nyilvántartás, vagyis adatbázis alapján
mûködött, nevezzük angol nevén: Books in
Print. Megjegyzem, nem a nyomdában,
elôállítás alatt lévô könyvek, hanem a forgalomban lévôk adatbázisa.
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Amint nálunk is beköszöntött a kapitalizmus, megszûnt az állami ellenôrzés és nyilvántartás, ennek a Books in Printnek a szükségessége többekben felmerült. Magam
1992-ben fogtam hozzá az adatbázis építéshez, dBase-ben, Clipper-rel volt programozva, eleinte floppyn árusítottuk, majd
késôbb, a Buchhändler Vereinigung (a német MKKE) szervezésében, a „Német és Kelet-Európai Books in Print” néven, cseh és
lengyel adatbázisok társaságában forgalmaztuk CD-ROM-on, majd 1996-ban, az
akkor még kevesek által használt internetre
is felkerült. Kezdetben Index könyvadatbázisra volt keresztelve, de internetes neve
már Könyvkeresô volt. Ma is megtalálható a
Libri internetes áruházának részeként. Papír változatát a MKKE 1994-ben és 95-ben
rendelte meg: Könyvek Magyarországon címen került forgalomba. Persze ez a vállalkozás semelyik formájában sem hozott átütô anyagi sikert, úgyhogy a magyar Books
in Print ügy lassacskán elhalt.
Minek is – mondják –, az internet választ
ad minden kérdésre, csak beütöm a Google-ba a szerzôt és a címet, és láthatom, ki kínálja. Ha nincs is forgalomban, de akár egy
privát személy felkínálja, rövid procedúra
alapján, mint egyszeri olvasó, hozzájutok a
könyvhöz. Tehát nincs szükség Books in
Printre, megszûnt az a kérdés, hogy forgalomban van-e egy könyv. Mellesleg a túlkínálattól szenvedô könyvkereskedô csak akkor rendel újra a könyvbôl, ha az bestsellerlistás, a független kiadók számára pedig a
könyvesbolti polcra kerülés is sok udvarlással jár, megjegyzem, azért az 50-60%-os
árrésért. Épp a kínálat nyilvántartása, na,
éppen ez a legkevésbé aktuális, nem sorolva a többi, jól ismert negatív trendet.
De nem csak bosszúságot hozott a digitális korszak a könyvkiadók számára. Csökkent ugyan az olvasók száma, de a nyomdai
példányszámok rugalmassá váltak. Akár 1
könyv is gyártható, sôt, elég csak digitálisan
közzé tenni és beígérni (Print on Demand ~
kérésre nyomtatni), hogy forgalomban van
az adott mû. Az ilyen könyvek is könyvek,
külön ISBN számmal, forgalomban is vannak, mint lehetôség, de még köteles példány sem készül belôlük. Pillanatnyilag a digitális új kihívásokra válaszoló kötelespéldány rendelet, (melyrôl az idei elsô cikkem
szólt), éppenséggel a félreértések, rosszértelmezések és fôleg az ezt feltáró kritikák

miatt, szerencsésen nem is lett elfogadva.
Mely könyvek vannak forgalomban, pontosabban mely könyvek lehetnek Magyarországon forgalomban pillanatnyilag, nem
számolva az antikvár kínálatot, hát erre a
kérdésre senki nem tudja a választ.
Kérdezhetjük, hogy miért fontos ez? Kit
érdekel? Minek buzgólkodni nyilvántartásokon? Rövid válaszom: a könyvtári digitalizálások miatt. A könyvkereskedelem helyett a
könyvtárak vetik fel ma a kérdést, mely nem
úgy szól immár, hogy forgalomban van-e
egy könyv vagy sem, hanem így: digitalizálhatom-e a könyvet a szerzôi-kiadói jogok
megsértése nélkül, vagy sem?
Könnyû eset, digitalizálhatja a könyvtár,
mert több mint 70 éve hunyt el a szerzô,
nem foglalkozott kritikai kiadással egyetlen
kiadó sem, tehát digitalizálható. De nem a
közelmúltban készített kritikai kiadás, mert
az már más eset. Nem a 70 éve meghalt külföldi szerzô, akinek mûvét 70 éven belül fordították le, mert az sem egyszerû eset!
Pár évvel ezelôtt született egy új mûszó: az
árvajog. Árva az a jog, mely oly mûre vonatkozik, amelynek szerzôje nincs még 70 éve,
hogy elhunyt, kiadó nem tartja forgalomban, a leszármazottak nem ismertek, kiderítésükre alapos nyomozásra, szorgos keresésre van szükség. A szorgos és alapos keresésre vonatkozó elterjedt angol mûszó:
diligent search. Ha bizonyítottan megtörtént az alapos nyomozás, és a kimenetele
negatív, akkor a digitalizálás megtehetô,
azzal a feltétellel, hogy ha mégis elôkerül a
szerzôi jog tulajdonosa, akkor szabályozottan kompenzálható a jogutód.
Hogyan lehet alaposan keresni? Nyilván a
„Ki a jogutódja XY szerzô könyvének, avagy
a fordítójának?” – kérdésre nem fog a
Google választ adni, ha valaki egyáltalán
alaposnak meri tekinteni az ilyen keresést.
Akárhogyan is, ez nem megy magától, ehhez szükség van egy vagy több adatbázisra,
amely választ ad például arra, hogy egyetlen kiadó sem tartja, még lehetôség szinten
sem, forgalomban mûvet. Lehetôség szerint
forgalomban tartható mûvek adatbázisát
már nem is Books in Printnek hívják, új mûszó született rá: Books in Commerce.
Erre az adatbázisra a könyvkiadóknak
van szüksége, még ha a könyvterjesztôk is
jól járnának vele, és a kérdést a könyvtárak vetették fel.
Votisky Zsuzsa
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Akadémiai Kiadó
1117 Bp., Prielle K. u. 19.
T: 464-8200
ak@akkrt.hu
www.akademiaikiado.hu
Romsics Ignác:
RENDSZERVÁLTÁS MAGYARORSZÁGON
Mik voltak a rendszerváltás kül- és
belpolitikai elôzményei? Reformkommunizmus vagy demokratikus ellenzéki mozgalom? Hogyan alakultak ki
az ellenzéki pártok? Mi vezetett Kádár
János és az MSZMP bukásához? Mi
történt a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásain? Miként ment végbe a privatizáció? Hogyan zajlottak az elsô
szabad választások? Mik voltak az Antall-kormány legfontosabb intézkedései? Mik a rendszerváltás tanulságai a mából visszatekintve?
A Pont könyvek sorozat új darabja, a Rendszerváltás Magyarországon érthetô és logikus válaszokkal szolgál, határozott pontokat téve a kérdôjelek helyére.
Az Akadémiai Kiadó új ismeretterjesztô sorozatának célja rövid, lényegre törô, közérthetô, ugyanakkor a tudomány mai állását tükrözô, megalapozott, kiegyensúlyozott és tárgyilagos áttekintést adni
egy-egy tudományágról, részterületrôl vagy éppen aktuális kérdésrôl. A sorozat enciklopédikus jelleggel, a tudományok teljességét átfogó módon kíván egy-egy zsebkönyvbe sûrítve alapvetô ismeretekkel szolgálni elsôsorban a laikus olvasó számára.
(X)
156 oldal, kartonált, 1590 Ft,
Bill Bryson:
BAJOS SZAVAK
Angol nyelvhasználat, avagy minden,
amivel a szerzô nem igazán volt tisztában egészen a közelmúltig
A vagy an history? Hová tegyünk
vesszôt? Na és pontosvesszôt? Ön
tudja? Biztos benne?
Olvasmányos, tömör és szórakoztató
kézikönyv az angol nyelvhasználat és helyesírás leggyakoribb buktatóinak elkerüléséhez kezdôknek és haladóknak. A kötet angol nyelvû kiadása több mint húsz
éve nélkülözhetetlen társa azoknak, akik az írott szóval dolgoznak.
Az angol ajkúak ugyanúgy imádnak vitatkozni nyelvhelyességi kérdéseken, mint mi magyarok, például szabad-e azt írni, hogy „alright”,
vagy csakis „all right” a helyes? És ônáluk is létezik – ahogy Bryson
mondja – „olyan hiba, amely olyannyira gyakori, hogy sokan már nem
is tekintik hibának!”
„Bill Bryson megint egy élvezetes könyvet ad a kezünkbe, ezúttal az
angol nyelvi etikettrôl. Olyanoknak ajánlom, akik jól tudnak, de még
jobban akarnak tudni. Igazi ‘infotainment’!” – Nádasdy Ádám
„Ajánlom ezt a humorral és közérthetôen megírt szótárt mindenkinek, aki szeretne elmélyülni az angol nyelvhasználat rejtelmeiben.” –
Szalai Nóra, 5 Perc Angol
www.szotar.net
Internetes hozzáférés a szótár teljes anyagához.
(X)
240 oldal, kartonált, 3200 Ft

www.könyvhét.hu

Claudia Zaslavsky:
ETNOMATEK 1.
Matematikai játékok és fejtörôk
a világ minden tájáról
Etnomatek: a néprajz, azaz az
etnográfia és a matematika találkozása
Világkörüli utazásra és egy kis
matekozásra, agytornára hívjuk olvasóinkat!
A könyvben bemutatott játékok, fejtörôk és egyéb érdekességek a
világ különbözô tájairól, Afrikából, Ázsiából, Európából, valamint
Hawaiiról, a Fülöp-szigetekrôl és Új-Zélandról származnak. Rajtuk
keresztül megismerhetjük az e játékokat játszó, a feladványokat
megoldó népeket és szokásaikat.
A játékok és fejtörôk lényege elsôsorban az agytorna, a logikus
gondolkodásmód fejlesztése, s nem a matematikai vagy geometriai
mûveletek gyakoroltatása. A szerzô buzdít a feladványok újragondolására és átalakítására oly módon, hogy tág teret ad a játékosok
fantáziájának és kreativitásának kibontakoztatására.
A játékhoz és fejtörôkhöz szükséges kellékeket az olvasóknak maguknak kell elkészíteniük, így manuális képességeik (rajzolás, színezés, kivágás stb.) is fontos szerephez jutnak.
A könyv egyszerre
– szöveges matematikai, illetve logikai feladatok gyûjteménye,
– mesék, mondák, szokások, néprajzi és kultúrtörténeti ismeretek tárháza,
– kézügyességet fejlesztô feladványok ötlettára.
Ajánljuk 6-tól 99 éves korig!
(X)
143 oldal, kartonált, 2650 Ft

BBS-INFO Kiadó
1630 Bp., Pf. 21.
Tel.: 407-17-07
www.bbs.hu
Bártfai Barnabás:
WINDOWS 8 ÉS 8.1 MINDENKINEK
A Windows 8 jelentôs változást jelent
kezelés tekintetében a korábbi verziókhoz képest. Ami immár sok-sok éve
megszokott volt, azt leváltotta egy teljesen más kezelésmód. Talán az a legpraktikusabb, ha megpróbálunk sok mindent elfelejteni, amit eddig
természetesnek vettünk, majd új alapokra helyezni a tudásunkat.
E könyv segítségével megismerheti a tisztelt olvasó a Windows 8 és
8.1 operációs rendszerek kezelését. Olvasása során a legalapvetôbb
tudnivalóktól kezdve, a rendszerhez tartozó programok használatán át,
a különbözô beállítási lehetôségekig sok mindent megtanulhat. A közérthetô nyelvezet miatt bátran ajánljuk akár kezdôknek is, de hasznos
lehet azok számára is, akik a rendszer beállításaival, finomhangolásával
szeretnének foglalkozni. A könyv elsô fejezete áttekintést nyújt az alapismeretekrôl, így a kezdôk számára is érthetôvé válnak a késôbb tárgyaltak. Mivel a könyv nem csupán a Windows 8 kezelésével foglalkozik,
hanem részletesen tartalmazza a Windows alatti fájlkezelést, egyes internetes szolgáltatásokat, számos Windowsos program használatát, valamint a Windows beállításait is, így akár az ECDL vizsgához való felkészülésben is hasznos segédeszköz lehet.
(X)
B/5, 372 oldal, 2990 Ft
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Balassi Kiadó
1136 Budapest, Hollán Ernô u. 33.
Tel. 483-07-50
Fax: 266-83-43
balassi@balassikiado.hu
www.balassikiado.hu

Grafoman Kiadó
2800 Tatabánya, Mártírok 99.
Benyák Zoltán:
AZ IDÔ BOLONDJAI

A 13. századi európai történelem
egyik legérdekesebb és legfontosabb francia nyelvû történeti mûvét, a francia nyelvû történetírás egyik legelsô alkotását veheti a kezébe az olvasó. Clari mûve azonban nemcsak a francia történelem
rendkívül eredeti és értékes forrása, hanem kiemelkedôen fontos információkat ad a korabeli európai hatalmi viszonyok, a pápaság és
a császárság, a Bizánci Birodalom, a közép-európai és a balkáni, valamint a korabeli Kelet-Mediterráneumban élô népek történetének
és gondolatvilágának a tanulmányozásához.
A korszakban való eligazodást az alapos jegyzetanyag, térképek,
Gérard Jacquin (Université d'Angers), Farkas Csaba (Csongrád-megyei Levéltár) és Csernus Sándor (SZTE) tanulmányai segítik. Fordította: Csernus Sándor és Cs. Tóth Annamária.
(X)
B/5, 264 oldal, kartonált, 13 térkép, 8 oldal képmelléklet, ISBN 978-963506-911-8, 3000 Ft

Szent Kron nyugalmas sziget az óceánban, távol a partoktól, távol a száguldó világtól. Egyszerû emberek lakják, bár néhányukat nem lehet hétköznapinak nevezni.
Mimi Lafarge a fiatal lány kegyetlen betegségének köszönhetôen egy sebesen
öregedô testbe zárva kénytelen élni.
Manfred, a sziget furcsa idegene olyan
titkokat rejt, amelyek a történelem elôtti
korokba nyúlnak vissza. Tak Lachenskynek, a sziget egyetlen órásmesterének múltjában számos olyan nap van, amirôl nem szívesen beszél.
Azután egy egyszerû napon egy különös szemû jövevény érkezik a
szigetre, és a világ kizökken a menetébôl. Az öröklét ígéretének árnyékában a sziget, és minden lakója el kell gondolkozzon a halandóságán, és fel kell fednie igazi arcát.
Szeptember tizenhetedikén megáll az idô...
Évek, napok, percek. Az idô bolondjai az elmúlás könyve. Egyszerre tekint elôre és vissza, próbál értelmet és érzelmet találni az idôben. Megkapaszkodni és elengedni. Benyák Zoltán regénye olyan
nyomot hagy az olvasóban, akárcsak a sziget lakóiban a visszafordíthatatlan szeptember tizenhetedikei események.
(X)
324 oldal, 2900 Ft
ISBN 9789630869393

ÔRSÉGI MESÉK ÉS MONDÁK
Közreadja: Magyar Zoltán
A Magyar Népköltészet Tára
sorozatban

SpringMed Kiadó
info@springmed.hu,
www.springmed.hu

Robert de Clari:
KONSTANTINÁPOLY
HÓDOLTATÁSA
A középkori francia történeti
irodalom remekei sorozatban

A magyar néprajztudomány által leggyakrabban emlegetett
néprajzi tájegységek egyike a
Vas megye délnyugati csücskében fekvô, mintegy húsz, az Árpád-kortól kontinuus magyarlakta települést magába foglaló
Ôrség, amelynek egy kicsiny része jelenleg Szlovénia területén
található. Az Ôrség sajátos ökológiai környezetérôl, archaikus
gazdálkodási formáiról, népi építkezésérôl és gasztronómiájáról
egyaránt nevezetessé vált.
Noha publikált formában csak szórványos közlések láttak napvilágot az Ôrség népköltészetérôl és hiedelemvilágáról, a különféle múzeumi kézirattárak mélyén értékes, gazdag anyagot tartalmazó népköltészeti gyûjtések rejtôztek, melyek túlnyomó többségét a 20. század derekán jegyezték fel. A kötet, mely az ôrségi folklórhagyomány
elsô nagyszabású feldolgozása, a Magyar Népköltészet Tára sorozat
profiljába illeszkedôen tudományosan rendszerezett formában rendezte táji gyûjteménnyé a feltárt folklóranyagot. A gyûjtemény közreadója által írt tanulmány, jegyzetek, mutatók és képmelléklet egészítik ki a könyvet.
(X)
A/5, 266 oldal + 24 oldal melléklet, papírtábla, ISBN 978-963-506-907-1,
3200 Ft
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Dr. Winkler Gábor – Gézsi
Andrásné – Dr. Baranyi Éva:
GASZTRONÓMIAI VILÁGKALAUZ
30 ország – 300 recept egészségeseknek, cukorbetegeknek, lisztérzékenyeknek és fogyni vágyóknak
Gasztronómiai kalauz egészségeseknek, lisztérzékenyeknek, cukorbetegeknek és fogyni vágyóknak.
Elsô olvasásra tán meghökkentô
cím. De valóban az-e?
A könyv szerzôi a magyar és más népek gasztronómiájával és
gasztrokultúrájával, jellegzetes ételeikkel és a fogyasztásukkal kapcsolatos szokásokkal és hagyományokkal ismertetik meg az Olvasót.
Képzeletbeli kulturális-kulináris kalandozásukat kiterjesztik a konyhamûvészetként kiemeltnek tekintett francia, olasz, spanyol, arab,
kínai konyha mellett a kevésbé ismertekre is, igyekezvén minél színesebb képet nyújtani róluk.
A könyvben minden recept négy verzióban található, és dietetikustól kapunk ajánlásokat arra vonatkozóan, hogy melyik étrendi megszorítás esetén fogyasztható, vagy sem az étel, illetve, ha mi elkészítjük, hogyan változtassunk az összetevôkön.
(X)
A/5, 616 oldal+21oldal színes melléklet, 4900 Ft, helyett most KARÁCSONYI
AKCIÓ 30% kedvezmény
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TRIVIUM KIADÓ
1112 Bp., Menyecske u. 3. 10/59.
Tel.: (1) 248-1263
konyvek@triviumkiado.hu
www.triviumkiado.hu

Jamling Tenzing Norgay
és Broughton Coburn:
APÁM LELKÉT MEGÉRINTVE
Egy serpa zarándokútja
a Mount Everest csúcsára

Barbara Annis–John Gray:
NEMEK INTELLIGENCIÁJA
Vakfoltok a férfiak és a nôk között
az üzleti és a magánéletben

Ôszentsége a Dalai Láma csak ritkán ír elôszót könyvekhez. Most
azonban úgy döntött, hogy személyesen vezeti be az olvasót a Himalája legmagasabb hegycsúcsainak
árnyékában élô buddhista serpa
hegylakók különös világába és spirituális életébe.
A szerzô, aki maga is serpa, a hegyi nép azon fiai közé tartozik, akik odahaza és a tengerentúlon is
a legkiválóbb oktatásban részesülhettek. Otthon van a himalájai
buddhizmus és a korszerû nyugati gondolkodás világában is. Egyedülálló módon, hitelesen mutatja be az expedíciók résztvevôit, a külföldi hegymászókat és kísérôiket, az elszánt, családjukért mindenre
képes hegyi embereket.
A könyv azért is különleges, mert Jamling a saját történetét papírra
vetve hajt mélységes tiszteletadással fejet édesapja, a legendás Tenzing
Norgay elôtt, aki 1953. május 29-én Edmund Hillary oldalán elôször lépett a Mount Everest addig legyôzhetetlen csúcsára. Hillary hôs lett,
Jamling atyja viszont bekerült a keleti népek istenségei közé. Fia az ô
nyomdokaiban haladva vállalkozott az életveszélyes kalandra, hogy a
csúcsra felküzdve magát megérthesse, mi vezérelte az apját.
(X)
155x232 mm, fûzve, 264 oldal + 16 oldal képmelléklet, 3790 Ft

A neves szerzôpáros 30 év tapasztalatát, a férfiak és nôk
együttélésének forradalmian új
megközelítésmódját tárja elénk.
Könyvük alapgondolata, hogy a
két nem ismerje meg a rá jellemzô elônyös tulajdonságokat és jutassa érvényre a közös siker és harmónia érdekében.
Mindkét nem esetében sok a sztereotípia, a rossz beidegzôdés, a
félreértés, a ki nem mondott elôítélet és sérelem. Ezeket akarja eloszlatni ez a könyv, több mint 100 000 nôvel és férfival végzett felmérés
alapján. Kulturális változásokra van tehát szükség: meg kell értenünk,
mi játszódik le a férfi és a nô agyában – ennek megértése a Nemek
intelligenciája.
Segít, hogy abbahagyhassuk egymás hibáztatását, végre életünkben elôször a „vakfoltjaink” nélkül lássuk a másik nemet,
tiszteljük és értékeljük egymást, hatékonyan együtt tudjunk dolgozni, kiegyensúlyozottak legyünk a munkánkban és a magánéletünkben egyaránt.
John Gray párkapcsolati szakértô a Mars és Vénusz sorozat bestseller szerzôje. Barbara Annis 60 neves, Fortune 500 cég vezetôjének,
valamint számos kormányzati és oktatási intézménynek tanácsadója.
(X)
135x200 mm, fûzve, 312 oldal, 3290 Ft

zöld-S Studio
www.zold-S.hu
zold-s@zold-s.hu

Kavabata Jaszunari:
HÓORSZÁG

IKON-NAPTÁR 2014

Kavabata a 20. századi japán
irodalom kiemelkedô egyénisége, az újfajta érzékenységû
írók egyik vezéralakja, az elsô
japán író, aki 1968-ban Irodalmi Nobel-díjat kapott. Leghíresebb mûve a Hóország.
A történet Honsú szigetén, a
„Japán Alpok” hófödte csúcsai
között, Hóországban játszódik.
Itt találkozik Simamura, a „balettszakértô” és Komako, a gésa. Szerelmük három éven át
folytatódik, a lány egyre elkeseredettebb, a férfi egyre elgondolkodóbb lesz, s igen sokat emlékezik egy Joko nevû lányra, akit a hôforráshoz jövet a vonatablak
keretében látott. Simamura élete a meditáció, a töprengés, a tökéletes esztétikum utáni vágy. Nem biztos, hogy valaha is látott igazi
balettot, és hogy Komako ismer valami mást is Hóországon kívül.
Vajon a melankolikus érzésbôl van-e a kiút? Megmarad-e a regényt
átlengô misztikum, vagy csak a fájdalmas búcsúk és a reményteli
visszatérések illúziója marad velünk?
(X)
135x200 mm, fûzve, 172 oldal, 2990 Ft

A kiadó már több mint 15 éve
segíti a keleti kereszténység (lelkiség, ima, ikonok) megismertetését, de egyéb kiadványok (pl.
társalgási könyvek) is napvilágot látnak gondozásában.
Az Ikon-naptár 2014 (2600 Ft)
tizenharmadik alkalommal jelent meg.
Most is több változat (mini (45 Ft), fali (380 Ft), centenárium (1800
Ft) /nagyobb ikonokkal/, „hasáb”) készült.
A hagyományos falinaptár (14 lap, 24 x 33 cm) a minden évben
más forrásból származó ikonokon túl tartalmazza a görögkatolikus
és a római katolikus egyházi ünnepeket és információkat (pl. böjtök), a polgári névnapokat, a megelôzô és a következô hónap összesítô táblázatát. A centenárium változatnál a méret 22 x 37 cm, s
csak az ikon szerepel ill. a naptári napok. Ez alkalommal újdonság,
hogy a naptár 12 ikonjával és az alatta lévô idézettel könyvjelzô sorozat is megjelent. Szintén jelennek meg egyéb könyvjelzôk, képeslapok (pl. karácsonyi), ikonos kisebb-nagyobb képek, ragasztott ikonok. Plébániák, paróchiák nagy kedvezménnyel rendelhetnek, de
egyedi megrendelésnél is van engedmény. Rendelést e-mailben is elfogadunk. Kiadványaink könyvesboltokban szintén megtalálhatók.
(X)
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Typotex Kiadó
www.typotex.hu
facebook.com/typotexkiado
Jan Caeyers:
BEETHOVEN
Amikor véget ér a kilencedik
szimfónia, az örömittas közönség mindig ovációval reagál. Ez így volt 1824. május 7én is, és ma sincs másképp. Ez
a Beethoven által gondosan
kifundált dramaturgiának az
eredménye, amelynek egyik
legfontosabb eleme a finálé
rendkívül önkényes kezdete.
Az ember hallja, ahogy nôttön-nô a lelkesedés és amikor „az egész világ csókját” skandálják –
már mondatok szinte nem is, csak szavak hangzanak el –, mindenkit magával ragad az összetartozás érzése és a földi boldogság, és
mindenki lerázza magáról a félelem, a kényszer és a demagógia láncait. Ez a lelkileg megkínzott ember, akinek életében nem sok örömteli pillanat adatott meg, így tette ki a felkiáltójelet a magány felett
aratott gyôzelmet hirdetô filozófiai és zenei kiáltvány végére. Megrázóan tragikus, hogy még azt sem vette észre, milyen óriási sikert
aratott vele. Jan Caeyers karmester, zenetudós és remek elbeszélô,
aki Beethoven egy olyan életrajzát beszéli el nekünk, amely beavat
az élettörténet titkaiba is.
Beethoven életrajza széles olvasóközönség számára tartogat kultúrtörténeti és zenetörténeti izgalmakat.
(X)
B/5, 620 oldal, 4990 Ft
Tomáš Zmeškal:
AZ ÉKÍRÁSOS
SZERELMESLEVÉL
1915. november 24-én a cseh
nyelvész Hrozny professzor bemutatta a világnak a hettita
nyelv megfejtését – és éppen
ezen a napon született meg Josef Cerny. Az életét követve egyben megismerjük térségünk 20.
századi történetét: börtön, kínzás, árulás, erôszak, sértôdés,
megbocsátás… Az egészet
azonban mégsem a keserûség
jellemzi, hanem a cseh íróktól
megszokott csendes derû. A történelmet sem egyoldalúan ábrázolja, hanem árnyaltan, több nézôpontból, olykor szürreálisan, mégis
átélhetô módon. A történelmi családregény Csehszlovákiából indul
és a mai Csehországba vezet, mozaikszerûen épül fel, más idôszakok és távoli helyek tûnnek fel, megismerjük Josef és Kveta szerelmét, házasságát, ott állunk lányuk esküvôjén, és végül az a bizonyos, ékírással írott szerelmeslevél is megtalálja az olvasóját.
A kongói apától és cseh anyától származó prágai Tomáš Zmeškal
(1966) író, mûfordító és angoltanár. Regénye elnyerte a rangos cseh Josef Skvorecky-díjat (2009) és az Európai Unió irodalmi díját (2011).
(X)
A/5, 350 oldal, 3800 Ft
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Eva Baronsky:
MOZART FELÉBRED
1791. december 5. éjszakáján
minden idôk egyik legzseniálisabb zeneszerzôje az ágyában
haldoklik, és élete utolsó mûvét
nem tudja már befejezni…
Másnap idegen emberek közt,
idegen helyen, furcsa ruhákba
öltöztetve ébred. Sajnos nem indul jól a napja, nem találja se a
helyét, se az idejét. Lehet, hogy
ez a pokol tornáca, de az is lehet, hogy a paradicsom. Csak
egyetlen magyarázata lehetséges: ez egy isteni küldetés, be
kell fejezni a Requiemjét. De ehhez meg kell találnia a közös hangot a
tojotákkal és siemensekkel, az óriásférgekkel, a fülmelegítôkkel, hogy a
jumbó bögrérôl ne is beszéljünk.
Jöjjön most a klasszikus kérdés: Vajon sikerül neki?
Eva Baronsky (1968) német írónô. Belsôépítészetet és marketing
kommunikációt tanult, majd többek között dolgozott grafikusként,
újságíróként, sôt még lekvárárusként is. 2009-ben debütált ezen regényével, mellyel elnyerte Bad Homburg városának rangos irodalmi
elismerését, a Friedrich Hölderlin-díjat.
(X)
A/5, 330 oldal, 3800 Ft
Mikal Hem:
KEZDÔ DIKTÁTOROK
KÉZIKÖNYVE
Ki nem álmodott még arról, hogy saját
országát igazgassa? Az álomból sokkal
könnyebben válhat valóság, mint képzelnénk. A Kezdô diktátorok kézikönyve
feltárja elôttünk az összes olyan trükköt
és fogást, melyet az egykori és jelenlegi
diktátorok bevetettek, hogy megszerezzék az elsô helyet és meg is tartsák azt.
Tíz pofonegyszerû lépésben te is
megtanulhatod, hogyan kell választásokat nyerni, személyi kultuszt építeni,
divatot és építészeti stílusirányzatot teremteni, egyáltalán hogyan kell a
luxusban megmártózni, élet-halál ura lenni. Olyan mesterektôl tanulhatunk, mint François „Papa Doc” Duvalier, Moammer Kadhafi, Nicolae
Ceaus˛escu, Szaparmurat „Türkménbasi” Nyijazov vagy Robert Mugabe.
Ez a könyv az elmúlt évek legviccesebb politikai szatírája, mely
2012-ben jelent meg Norvégiában, ahol a világon a legerôsebb a
demokrácia. A szerzô a világ legkülöncebb vezetôinek vérfagyasztó
és mulatságos történeteivel szórakoztatja az olvasót, s közben gyarapodnak történelmi, politikai ismereteink is.
Mikal Hem az oslói egyetem filozófia szakán szerzett diplomát. Újságíróként és politikai kommentátorként dolgozott a Dagbladet és
a Verdens Gang folyóiratoknál. Legfôképp a nemzetközi politika és
a nemzetközi kapcsolatok foglalkoztatják. Utazásai során szinte az
egész világot bejárta, többször látogatott el afrikai országokba, illetve a volt Szovjetunió területére. Gyermekkorában több évet töltött
Zimbabwéban, Robert Mugabe diktátorsága alatt.
(X)
A/5, 256 oldal, 2490 Ft
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hagyomány

Tarka szôttes
Nagyszabású Körner András legújabb munkája, a Hogyan éltek?, melyben egyetlen kötetben
tárja elénk a magyar zsidók mindennapjait a 19. század második és a 20. század elsô felében.
A könyv a szinte teljesen feltáratlan téma úttörô és irányt mutató vállalkozása.
Körner András budapesti építészmérnökként dolgozott, 1967-ben emigrált az Egyesült Államokba, ahol továbbra is mérnökként kereste kenyerét. Nyugdíjba vonulása
után kezdett többek között könyvek írásával foglalkozni. Eddig napvilágot látott kötetei: Kóstoló a múltból. Egy 19. századi
magyar zsidó háziasszony mindennapjai és
konyhája (angolul 2004, magyarul 2005),
Weininger Andor színpadai. A Bauhaustól
New Yorkig (mindkét nyelven 2008).
Új kötetében a magyar zsidók hétköznapi
életét mutatja be. Meglehetôsen nagy a merítés: a tárgyalt kor az 1867 és az 1940 közötti idôszakot jelenti. Mivel ilyen hatalmas idôszakot ível át, kénytelen a tematikát behatárolni, miközben ígéretet tesz egy késôbbi kötetre. Képekkel mutatja be a kor zsidóinak
külsejét, lakását és kenyérkeresô tevékenységét. A fotók „mint életmód-dokumentumok” mûködnek, segítségükkel láttatja azt,
amihez sokszor ezer szó is kevés lenne.
A vizsgálódás kezdetén rögtön szembesül
a problémával: ki a zsidó? Majd továbbhaladva: kik azok a neológok, ortodoxok és
status quo ante zsidók? Ide tartozik még az
asszimiláltak problémája: hogyan állapíthatjuk meg származásuk, hiszen ôket a legnehezebb a külsejük alapján azonosítani. Így
csalóka módon az az érzésünk támad, hogy
a zsidók közül az ortodoxokról készült a
legtöbb kép, pedig csupán ôket a legkönnyebb azonosítani.
Majd a fényképezés nehézségei következnek. Az 1850-es évektôl kezdve egyre növekvô számban jelenik meg a fénykép,
amely azonban természetesen egészen más
volt, mint a ma ismert fotók. A 19. században nagyrészt beállított képek készültek,

könyvrôl
Körner András
HOGYAN ÉLTEK?
A magyar zsidók
hétköznapi élete
1867–1940
Mindennapi
történelem sorozat
Corvina Kiadó, 232 oldal, 6990 Ft
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eleinte pedig a csoportképek
úgy,
hogy festmény készült a résztvevôkrôl, amelybe beragasztották a szereplôk arcképét. A
fotók jellemzôen
mûteremben készültek, ahol a korai idôkben annyi
ideig tartott az
exponálási idô,
hogy a modellek
nyakát (a képen
láthatatlan) kitámasztóval tartották.
Magyarországon nem készültek olyan, a
zsidókat hétköznapokban megörökítô fényképek, mint Lengyelországban vagy Németországban, Oroszországban. A téma nem
érdekelte sem a zsidó, sem a keresztény fotósokat, néprajzosokat. Az orosz származású Roman Vishinac volt az egyetlen fotómûvész, aki névtelen magyar zsidók hétköznapjairól készített képeket, bár az a két környék, ahol a képek készültek – Pozsony és
Kárpátalja –, a harmincas évek második felében, a képek készültekor nem tartozott
Magyarországhoz. A képek felkutatása,
rendszerezése jelenthette a szerzô egyik
legnagyobb feladatát, a korábban nem közölt képek közül André Kertész fiatalkorában családjáról készített képeit emeli ki.
Az elsô nagy fejezet a zsidók külsejével foglalkozik. A feldolgozott képanyag jelentôs része a szerzô családi archívumából származik,
mivel a családi képeken mindenki könnyen
azonosítható, és a képek nagy száma miatt
olyan folyamatok is megfigyelhetôek rajtuk,
melyek más esetben a csekély rendelkezésre
álló fotó miatt nem megfigyelhetô. A rengeteg beállított portré mellett talán a legérdekesebb az a néhány véletlenül elkapott pillanat,
melyet jellemzôen egy-egy fotós készített a
családjáról. A portrékon számtalan dolog
megfigyelhetô, hogyan változtak az öltözködési szokások, a haj- és a szakállviselet, mi volt
a divat. Egészen döbbenetes például hogy az
asszimilált zsidók között milyen sikk volt alillát
hordani az 1860-as években. Nyomon követhetjük, hogyan változott a fôkötôdivat a férjes

asszonyok körében, illetve több olyan képet
is nézegethetünk, melyeken megfigyelhetô
a generációváltás, az
idôsebbek még fedett
fôvel állnak a fényképész kamerája elé, a fiatalabbak viszont már
hajadonfôt – így menetelnek az asszimiláció rögös útján.
A lakóhelyet bemutató fejezet is tartogat érdekességeket. Ott van
például a Károly körút és
a Király utca sarkán, a
mai Madách-házak helyén álló Orczy-ház,
mely szinte város volt a városban. Volt két
zsinagógája, mikvéje, zsidó iskolája, kóser
kávéháza, kóser vendéglôi, saktere (zsidó
mészárosa) és rengeteg üzlete, természetesen a lakásokon kívül. A komplexum 1936os lebontásáig a pesti zsidó élet középpontja volt. Láthatjuk továbbá zsidó kereskedôk
vidéki és fôvárosi portáit, ahol több nyelven
hirdetik kóser szolgáltatásaikat, illetve felvételeket az István (Klauzál) téri piac zsidó oldaláról, illetve gazdag zsidók 1920-as,
1930-as évekbeli lakásbelsejérôl.
Az utolsó fejezetben, mely a zsidókat
munka közben mutatja be, a szerzô felhívja
a figyelmet arra, hogy amikor sommásan
azt gondoljuk, a zsidók a második világháború elôtt ügyvédként, orvosként, újságíróként, bankárként tevékenykedtek, figyelmen kívül hagyjuk a szinte teljes egészében
elpusztított vidéki zsidóságot, amelynek soraiban nyomdászok, falusi kocsmárosok,
szatócsok, szabók, cipészek egyaránt voltak. Budapesten is jó néhány zsidó szûcs, cipész, szabó, könyvkereskedô mûködött, és
a legendás kávéházak tulajdonosainak nagy
része is zsidó volt.
Óriási, embert próbáló, de egyben szívet tépô vállalkozás lehetett az album összeállítása,
melyért csak köszönet illeti az alkotót, miközben erôt kívánunk neki a következô kötet
megírásához. A Hogyan éltek? hiánypótló,
igen fontos munka, nélküle a magyar kultúra
nem ismerhetô meg teljességében.
Jolsvai Júlia
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interjú

„Döbbenten tapasztaltam az elfelejtésüket…”
Agárdi Pétert az „Irodalomról, vagy más ily fontos emberi lomról” József Attila és a magyar
nemzeti hagyománytudat címû könyvének a Balassi Kiadónál való megjelenése alkalmából
kérdeztem irodalomról, kulturális emlékezetrôl, s egy kicsit a máról is: mennyire
elhanyagolhatatlan és nélkülözhetetlen korunkban, ahogy mindig is, ez a bizonyos „emberi lom”.
– Mikor és minek hatására kezdett el József Attilával foglalkozni?
– A diploma megszerzése után, 1970-ben
az MTA Irodalomtudományi Intézetébe
kerültem s az egyik elsô feladatom a korabeli József Attila-recepció értelmezése
volt Bokor László akkor még kéziratban
lévô gyûjteménye s a korabeli források segítségével. Ugyanakkor már egyetemista
éveimben foglalkoztattak a két világháború közötti szellemi élet baloldali irányzatai, az Együtt címû, Nagy Lajos szerkesztette, 1920-as évekbeli „ökomenikus
szocialista” folyóiratról készült dolgozatommal 1968-ban második helyezést értem el a debreceni Országos Diákköri
Konferencián.
– Milyen apropóra készült ez a mostani válogatás?
– A kötet fôhôse József Attila, de számos
más progresszív alkotó s fôleg szellemi
mûhely és mozgalom is tárgya írásaimnak,
mint például a Nyugat, a Szép Szó, a Szocializmus, a Márciusi Front, illetve Fejtô
Ferenc, Justus Pál, Lukács György, Radnóti Miklós. Az elmúlt öt évben róluk írott tanulmányaim kötetbe válogatásához az adta a végsô lökést, hogy döbbenten tapasztaltam az elfelejtésüket, illetve a politika
által is gerjesztett történelemhamisítások,
értékpusztítások és szélhámos kánonalapítások riasztó hatását. Túl a szakmai vitákon és tudományos innovációkon, amelyekben hivatásom részt venni, a szélesebb nyilvánosság fórumain sem maradhatok néma a baloldali értékeknek a nemzeti kultúrából való kirekesztését látva.
– Ön szerint van-e, és ha igen, milyen létjogosultsága, hatása és érvényessége van
József Attila gondolatainak ma?
– József Attila gondolatai mindenekelôtt
költészetében élnek és hatnak, érvényességük egyszerre klasszikus és modern. Tömegek használják – olykor öntudatlanul is
– metaforáit, szállóigévé lett sorait. Számos versének szókészlete, meghökkentô,
kemény és gyengéd lírai fordulata folklorizálódott, szinte profán bibliaként a köznyelv részévé vált. Kevésbé ismert prózai
munkáinak, tanulmányainak, kritikáinak,
eszmélkedô töredékeinek jelentôs része
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szintén félelmetesen idôszerû napjainkban, még ha persze voltak is indulatos és
igazságtalan egyoldalúságai. Az újkapitalizmus világában „sajnos” igen erôs József
Attila recepciója. Nap mint nap tetten érhetô az olvasói, állampolgári, érzelmi fogékonyság változó politikai hangsúlyú, de
folytonos és engesztelhetetlen baloldalisága iránt. S ez az olvasat korántsem csak a
baloldaliaké, ô az egész nemzeté. Ahogy
egyik elôzô könyvem címében írtam: József Attila – közös ihlet.
– Mit értsünk az irodalom mint emberi lom
alatt? Ön szerint mennyire fontos mai kusza világunkban az irodalom jelenléte,
mondanivalója?
– Az „irodalom mint emberi lom” szókapcsolat József Attilától való, a Babits Mihálynak írott békülésre vágyó, megrendítô
versébôl, a Magad emésztô címû költeménybôl. József Attilánál is fájdalmas öniróniájú ez a szókapcsolatot, s én is így parafrazeáltam kötetcímmé: jó lenne „csak”
a tiszta mûvészetrôl, a kultúráról beszélgetni s nem a hamisításokkal birkózni egy
mindinkább antikulturálissá (ez viszont
Ady kifejezése) züllô világban. Ám ez egyrészt illúzió, másrészt az irodalomból, a lí-

rából – s fôleg József Attiláéból – aligha
lehetne kisterilizálni személyes társadalmi
üzeneteit. Az esztétikum önérték, de nem
szakítható el a korabeli és a mai referenciáktól, az olvasók befogadói tapasztalataitól, élményeitôl, rezonanciáitól.
– Igen sokat és régóta foglalkozik József Attilával. Mennyi kutatást, felkészülést jelent
ez, a – talán mondhatjuk – „életmû”-rész?
– A József Attila-kutatás, illetve a baloldali
értékekre irányuló eszme-, mûvelôdés- és
kritikatörténet valóban a fô területe a munkáimnak. Szorosan összefügg azonban a
több mint ezer éves magyar kultúra, a nemzeti örökségünk históriája iránti szenvedélyes – s éppen ezért gyakran polemikus – elkötelezettségemmel, amelyet a Pécsi Tudományegyetemen a mûvelôdéstörténet oktatásában „élek ki” immár két évtizede.
– Ha egy ajánlást kellene írnia a most
megjelent gyûjteményhez, miképpen hangozna ez, tehát összefoglalva mirôl szól ez
a mostani kötet?
– Világnézettôl, politikai meggyôzôdéstôl
függetlenül ajánlom mindazoknak, akiket
érdekel a 20. századi magyar nemzeti kultúra s benne József Attila. Azoknak a nem
csupán bennfentes olvasóknak, akik szeretik ezt a szép „emberi lomot”, s akik nem
akarják hagyni magukat manipulálni sem a
régi dogmák, sem az újsütetû „emlékezetpolitikák” által. E remélhetôleg széles körön belül különösen egykori és mai fiatal
tanítványaimnak dedikálom a kötetet,
akiktôl – szakmabeli kollégáim mellett –
igen sokat kaptam s kapok.
Kurcz Orsi
Fotó: Szabó J. Judit

könyvrôl
Agárdi Péter
„IRODALOMRÓL,
VAGY MÁS ILY
FONTOS EMBERI
LOMRÓL”
József Attila és a magyar
nemzeti hagyománytudat
Balassi Kiadó, 232 oldal, 2500 Ft
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interjú

Szerelmek keresztútján
Pusztaszeri László író-történész legújabb könyve Tasnády Fekete Mária szép-szomorú
élettörténetének szálait göngyölíti fel, történelmi háttérrel, akár Szeleczky Zitáról, Karádyról
és Újszászyról írott korábbi mûvei.
– Bevezetôjében megemlíti, önnek mindig kell
valami ihlet, hogy valakivel foglalkozzon.
– Megnéztem az Egy asszony visszanéz címû
filmet a tévében egy repríz sorozatban március-április táján, egyszer csak bekattant,
hogy errôl az emberrôl nekem írnom kell!
Nem volt apelláta, meg kellett írni.
– Karády mellett Tasnády Fekete Mária a másik hasonló típusú színésznô, de kevésbé ismert. Miért?
– Azért, mert életének nagy részét nem Magyarországon töltötte. Németországban, német filmekben kezdte, késôbb olasz, francia
és spanyol filmekben játszott eredeti nyelven.
– Ennyire jó nyelvérzéke volt?
– Valószínûleg különleges nyelvérzékkel rendelkezô ember volt. Értelmiségi családból
származott, édesapja orvos volt, beszélhettek
otthon németül, aztán egy évet járt az egyetemre, magyar-német szakos bölcsészként
Budapesten. Amikor kikerült Németországba, tökéletesen beszélnie kellett németül, ha
az UFA elkezdte foglalkoztatni.
– A szépségversennyel végzetes kalandba keveredett, ami tulajdonképpen nem is neki való volt, így indult a pályája...
– Sokkal törékenyebb lélek lehetett, mintsem
erre termett volna, hiszen véletlenül lett színésznô. Egy festômûvész barátnôje beszélte
rá, hogy jelentkezzen a szépségversenyre.
1931-ben ô lett Miss Hungária. A díj egyik
része nyugat-európai utazás volt, Párizs, Cote d'Azur, átvitték ôket Algírba is, utána pedig Berlinbe. A végzet itt kezdôdik, megismerkedik elsô férjével, Duday Brúnóval, aki
ma úgy mondanánk, produkciós igazgató az
UFA filmgyárban.
– A második férj Radványi Géza – Márai Sándor testvéröccse, a Valahol Európában rendezôje. Különös lánykérés: a férjtôl kéri meg a
nô kezét!
– Nem akarom minôsíteni ezt a viselkedést.
Azon csodálkozom, hogy ez a német úr – aki
magas rangú katonatisztként szerelt le az elsô világháború után –, nem hívta ki párbajra
Radványit, vagy nem pofozta le az emeletrôl.
– Ez a kapcsolat sem felhôtlen. Sikeresebb
Radványi, Mária pályája nem tud kiteljesedni.
– Kicsit pontosítanék: hol Radványi volt sikeresebb, hol a hölgye. A 40-es évek elsô felében,
amikor Olaszországban éltek, Radványi forgatókönyveket írt, tehát ô nem volt „a” rende-
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zô. A színésznô viszont olyan népszerû lett
Olaszországban az 1942-es Velencei Filmfesztivál után, hogy az olaszok úgy emlegetik, „La
Maria”, a Mária! Ugyanis a legnagyobb hazafias olasz filmben, a Benghaziban ô játszotta a
nagy drámai fôszerepet. Utána játszott egy
spanyol nemzeti filmdrámában, ezzel meg a
spanyoloknak lett a kedvence. Akkor költöznek haza egy idôre, amikor Mussolini megbukik és zavarossá válik a helyzet. Játszott egykét filmben még itthon, A beszélô köntösben
is, amit Radványi rendezett. Jávor Pál és Kiss
Ferenc voltak a partnerei. Úgy érzem, a férj
örökké féltékeny volt a karrierje miatt. A háború után született egy közös gyermekük,
1947-ben véglegesen kimentek nyugatra,
1953 körül költöztek külön.
– Volt-e a külföldi tartózkodásának politikai
töltete?
– Nem volt. Ha csak azt nem nézzük, hogy a
korabeli minôsítés szerint ha valaki a Szabad
Európa Rádiónál dolgozott, már politikumot
jelentett. De Mária kizárólag a bemondói feladatokat látta el, idônként irodalmi mûsorokban felolvasott, az emigrációval nem tartott kapcsolatot.
– A képszerkesztésben Wohlmuth Klaudia segített. Hogyan sikerült összegyûjteni az anyagot?
– A kutatást a Széchényi Könyvtár színházmûvészeti tárában kezdtem. Elôször átnéztem a
kor vonatkozó sajtóját, ebben az esetben a
színházi lapokat, majd a könyvtár gyûjteményébôl sikerült kikeresni a kolozsvári színlapo-

kat, két darab forgatókönyvét, amiben játszott prózai színésznôként magyar nyelven.
Az egyik Zilahy Lajos Fatornyok címû darabja,
egyszerre ment a Kolozsvári Nemzeti Színházban és a Budapesti Nemzeti Színház kamaraszínházában, az Andrássy úton, ami most a
Bábszínház. Kolozsvárt Tasnády Fekete Mária
alakította a nôi fôszerepet, Budapesten Tôkés
Anna. Nagy szereposztás volt itt is, ott is. Játszott még egy azóta teljesen elfelejtett darabban, csak ajánlanám a színidirektoroknak,
hogy elôvegyék: Dario Nicodemi Az árnyék.
Mária személyiségérôl Makk Károlytól is nagyon sok mindent megtudtam. Radványi
asszisztenseként egy évig náluk lakott. Élmény
volt vele beszélgetni, szintén akarta, hogy a
könyv megszülessen. Tôle és a szabad európás kollégáktól tudtam meg a legtöbbet.
Ezenkívül Mária gyóntatójától, aki az idôsek
otthonában lelki gondozója volt. Mária
ugyanis vélhetôen bipoláris depresszióban
szenvedett, idônként cél nélkül utazgatott,
költekezett, majd bezárkózott. Láncdohányos
volt. Konzultáltam szakemberekkel is, hogyan
alakulhatott ki az a fajta elzárkózása, ami életének utolsó szakaszára jellemzô. Nagy segítségemre volt Iván László professzor, kiváló
pszichiáter és Zombori Judit pszichológus
asszony, aki mindennapi oldaláról világította
meg fôhôsöm lehetséges személyiségvonásait.
– Ösztönös színésznô, természetes tehetség,
mégis torzó ez az életmû. „Ô csak esendô
ember volt egy embertelen évszázadban” –
írja róla.
– Életmûve vélhetôen nem rajta múlott, hanem a körülményeken. Olyan idôszakban született és élte legproduktívabb életkorát, amikor végletes folyamatok zajlottak a világban.
Szepesi Dóra
Fotó: Szabó J. Judit

könyvrôl
Pusztaszeri László
SZERELMEK
KERESZTÚTJÁN
Tasnády Fekete Mária
életregénye
Kairosz Kiadó
216 oldal, 3400 Ft

253

románc

Romantikus csemegék, és egy csöpp
csámcsogás
Keletre tekintve
Igazi egzotikummal lepte meg
a Noran Libro Kiadó az olvasót: A hatjapuli bordély címû válogatás indiai erotikus
novellákat és regényrészlete-

ket vonultat fel. A vállalkozás
önmagában is nagyszabású:
mint Greskovits Endre válogatószerkesztô elôszavából kiderül, a szanszkrit irodalom után
e mûfaj szinte kihalt Indiában,
ahol a mai napig tabutéma a
szexualitás – gondoljunk csak
a filmekbôl kivágott csókjelenetekre. Szerencsére egyre
több az angol nyelven születô
munka, és az antológia meggyôzhet arról, hogy ilyen gazdag, fülledt, sokrétû szövegeknek kár lenne Európa számára ismeretlennek maradniuk. Már csak a kultúrák közti
különbségre való rácsodálkozás okán is: a régmúlt és közelmúlt termésébôl válogatott
novellák által betekinthetünk
többek között egy gazdag ér-
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telmiségi férfi és egy nála szolgáló kis rabszolganô társadalmi határokon átlépô viszonyába; egy hidzsrá, vagyis transznemû prostituált életébe; egy
szexuális zsarnoktól elmenekülô fiatal lány sorsába, vagy
egy szerzetes éteri,
mégis véresen valóságos szenvedélyébe. Az indiai próza
szófordulatai, szokatlan jelzôhasználata is újszerû élmény: a nôk combját az elefántormányhoz vagy a
banáncserjéhez hasonlító mondatok,
az illatokat és színeket taglaló leírások, a feketére
festett lábujjkörmök és hennával
díszített tenyerek
elképzelt látványa
igazi érzéki kalanddá teszik az
olvasást.
Khaled Hosseini igazi sikerszerzô világszerte, idehaza is gyorsan megnyerte a közönséget 2005-ös
sikerregényével, a Papírsárkányokkal. A mûbôl film is készült, és a valamivel csendesebb sikert hozó Ezeregy tündöklô nap után most itt van
az És a hegyek visszahangozzák, melyet a Libri Kiadó
újra szenzációként hirdet.
Hosseini valóban egyedi hang
a romantikus regények palettáján, a szórakoztató irodalomnál messze többrôl van
szó. A kabuli születésû író kamaszkorában kapott menedékjogot családjával az Egyesült Államokban, így kénytelen volt legyôzni a keleti és a
nyugati kultúra két végpontja
közötti szinte áthidalhatatlan
távolságot. Regényeiben is ez

a kérdés foglalkoztatja: mit kezdhetnek a mai Afganisztán lakosai, vagy az
ôsi hazától távolra
szakadt leszármazottak a klasszikus
perzsa örökséggel
és emberi értékekkel. Míg elôzô két
regényében ezt
egy férfi- illetve
nôi barátságon
keresztül ábrázolja, addig az És a
hegyek visszhangozzák egy szerteágazó családtörténet, mondhatni novellafüzér, melyben a
hibátlan szerkesztésnek köszönhetôen végül összeér a láncolat. Nem
véletlenül látunk az 1940-es
évek Afganisztánjában kezdôdô regény elején egy népmesét mondó apát és az ôt
hallgató két gyermekét: Hosseini regénye valójában egy
nagy és igaz népmese a Kabulba induló család tagjairól,
és azokról, akik kapcsolatba
kerülnek velük. Történetei telítettek a keleti
humanizmus, embert
próbáló szívósság és érzékenység mozzanataival, elbeszélésmódja
pedig még a legtávolságtartóbb olvasót is
elérzékenyíti.

lomtörténet lévén kilóg
kissé összeállításunkból, mégis
nagyon idevág. Akad-e romantikusabb téma, mint magyar
írók viharos szerelmeit bemutatni? Nyáry sikere részben rejtély
is, hiszen Börcsök Mária közelmúltban megjelent Szakadozó
mítoszok címû mûve is – részben – hasonló indíttatásból született. Igaz, Nyáry mögött ott a
Facebook, ahol publikálni kez-

Magyar
szerelmek
Kevés irodalmi vonatkozású alkotás kavarta fel
úgy a vizet az elmúlt bô
egy évben, mint Nyáry
Krisztián Így szerettek ôk címû mûve, és
immár annak második
kötete, amely iroda-
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dett, de kötetei által már rég kinôtte ezt a fórumot. A második
részben is negyven író kapcsolatait veszi górcsô alá, és bár a
történetek közül sok egészen
közismert, akár az iskolában is
elhangzó – például Jókait elmebetegnek próbálta nyilváníttatni
családja, hogy ne vehesse el a
fél évszázaddal fiatalabb Nagy
Bellácskát, hogy Karinthy még
párbajt is vállalt Judik Etelért,
hogy a világfi Bródy Sándor szíven lôtte magát Erdôs Renée miatti bánatában, de túlélte,
vagy hogy az erdélyi
Bánffy Miklós hírhedett nôcsábász volt.
A legnagyobb port
felvert állítás azonban a Kölcsey
esetleges homoszexualitásával kapcsolatos – Nyáry
Krisztián erénye
ugyanaz, mint ami
támadhatóvá teszi:
olvasmányos, kerek történetként
tálal többféleképp
értelmezhetô, kevésbé sarkított
megközelítést
igénylô mûvészsorsokat, s e történetek olykor a jólesô „csámcsogás” utóízét hagyják az ember szájában. De valószínûleg ez
is része az irodalomnak.
Fejôs Éva Nápolyi vakációja
igazi üdítô, nyári road movie a
sötét téli napokra. A terjedelmes és szerteágazó kalandregény egyben románc, krimi és
útleírás is, melynek hôse, Ladányi Niki a Karibi nyárból
„sétál át” ebbe az új regénybe. Fejôs Éva rutinos íróként
igen sok szálat mozgat: a
cserfes újságírónôre vadászni
kezd egy bosszúszomjas bûnözô, Niki viszont, akit nem
elégítenek ki a nôi magazin
szépségrovata kínálta zsurnaliszta sikerek, már egy másik
bûntény nyomába ered, melynek szálai Nápolyba vezetnek.
Hogy, hogy nem, Nápoly a
lány édesanyja életének is
fontos színtere volt egykor,
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együtt vágnak hát neki a mediterrán tájnak, ahol az anya a
múlt fonalaiba gabalyodik bele, Niki elôtt pedig új perspektívák nyílnak. Mindeközben
idehaza a nyughatatlan nagymama is akcióba lendül (Nikinek volt kitôl örökölnie a detektívvénát), és csak unokája
volt szerelme, a rendôr András éberségének köszönheti,
hogy nem sodródik nagyobb
bajba. De mindezzel csak a
fôbb cselekményt vázoltuk fel,

Sári László

A NÔ MÁSHOL VAN
„Kelet, ha ragyog”

Kezdetben a földi világ minden mûvét a férfi alkotta meg. A hitet, a filozófiát, a
történelmet. Ô hozott létre mûalkotásokat, ô gondolta ki a tudományt. Sokan állítják, hogy minderre semmi szükség. A férfi elkeseredésében, tehetetlen kínjában mûvelte ezt, mert nem találta a nôt. Lám, a nô hiánya teremtette az egész
emberi civilizációt. A vágy és a keresés fájdalmas játéka ölt testet benne. Minden miatta van. A nô miatt.
„Ha egy férfi saját zaja, saját tetteinek és
terveinek hullámtörése kellôs közepén találja magát, ô is varázslatos és csöndes lényeket lát elsuhanni maga mellett, és sóvárog
az ô boldogságuk és tartózkodó lényük
után – ôk az asszonyok.”
A sajátos asszonyi létezésmód vizsgálata
és ábrázolása mindig is lázas izgalomban
tartotta a gondolkodó férfielmét. Mi jellemzi
a nôi létezést? Miben különbözik a férfi létmódjától? Hol vannak a létezésük terei, határai? Tényleg máshol vannak a nôi terek és
határok? Vajon hol? Valóban a lét fölött?

Kelet Kiadó

265 oldal, kötve, 2950 Ft

a regény bôvelkedik humoros
dialógusokban, fel-felbukkanó ismerôs mellékszereplôkben, és a békásmegyeri lakóteleptôl a nápolyi lakáséttermekig, vagy a tenger fölé magasodó, kanyargós lépcsôsorokig egy csomó helyszínt bebarangolhatunk a hol menekülô, hol szerelmesen andalgó
hôsökkel. Mindebben a legjobb, hogy az olasz férfiak rajonganak a magyar nôkért.
Laik Eszter
A hatjapuli bordély – Indiai
erotikus történetek, Noran Libro
Kiadó, 304 oldal, 3490 Ft; Khaled
Hosseini: És a hegyek visszahangozzák, Libri Könyvkiadó, 3990
Ft; Nyáry Krisztián: Így szerettek
ôk 2., Corvina Könyvkiadó, 164
oldal, 4500 Ft; Fejôs Éva: Nápolyi
vakáció, Erawan Könyvkiadó, 600
oldal, 3499 Ft

A KARIZMA KÖNYVKIADÓ AJÁNLJA

A SANTOS KIADÓ KARÁCSONYI AJÁNLATA
Karácsonyi mondókák
Rajzolta: Berényi Nagy Péter
Leporelló, 620 Ft

Szeivolt István

MINESTRONE
Szeivolt módra

A „minestra” annyit tesz olaszul,
„leves”. A „minestrone” jelentése pedig „a nagy leves”.
Nevét nem véletlenül kapta, hiszen tartalmas, kiadós, és tele
van mindenféle zöldséggel.
Egy jó leves jó alapanyagok kérdése; egy jó könyv a jó téma, írói
véna kérdése, azonban levest
bárki fôzhet, míg egy könyv megírása nem ily egyszerû. A Minestrone Szeivolt módra Szeivolt István receptje; most szívesen megosztja mindenkivel a titkot.
Az izgalmas illusztrációkat
a szerzô lánya, Szeivolt Katalin
készítette.

Karácsonyi ajándékok
Rajzolta: Radvány Zsuzsa
Kifestô, foglalkoztató, 420 Ft

Kis karácsony, nagy karácsony
Rajzolta: Radvány Zsuzsa
Leporelló, 620 Ft
343 oldal, 2450 Ft
Kapható a Líra könyvesboltokban
karizma.kft@gmail.com

Nagyobb könyvesboltokban
és a bevásárlóközpontokban
megvásárolhatók.

santos.kiado@t-online.hu
www.santoskiado.hu

história

A magyar történelem keresztmetszete

Valójában nem az a kérdés, hogy lehetséges, vagy az, hogy érdemes-e a magyar történelem 1100 esztendejét bemutatni 200
képes oldalban, hiszen mindkét kérdésre egyértelmûen
igen a válasz, hanem az, hogy melyek azok az események, amelyek a történelmi áttekintés fókuszába kerülnek, melyek lesznek a válogatás szempontjai, és legfôképpen: mennyire sikerül a személyes beszámolón átszûrt eseménysort úgy elmesélni másoknak, hogy arra a közönség is azt
mondja, érdemes volt végighallgatni.
Marton Éva gyakorló történelemtanár, korábban
dolgozott a Magyar Rádióban kulturális újságíróként, szerkesztôként. A kötet bevezetésében felfedi munkamódszerét is: újramesélni a magyar
történelmet úgy, ahogy maga is tanulta és tanította – érdekesen, színesen, pontosan. A Szent István
koronázásától az Európai Unióhoz történô csatlakozásig ívelô múltidézés során a magyar történelem kiemelkedôen emlékezetes eseményeit villantja fel, a két
végpont szimbolikus keretként is értelmezhetô, hiszen mindkettô a magyarság európai integrációjának meghatározó eseménye.
Azzal, hogy bevallottan is csupán keresztmetszeti ábrázolásra törekszik, az olvasói magas elvárásokat is helyre teszi: nem akar mélyre ásni,
megmarad a felszínen, ami nem azonos a felszínességgel, mivel esetünkben a felszín minôségében legalább olyan érdekes, mint a ki nem
mondott mély. Az egyes korok vázlatos bemutatásának nem célja, hogy
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a hadtörténettôl a kultúrtörténeten át a mûvelôdéstörténetig minden részletre kiterjedôen beszámoljon, ehelyett inkább
érdeklôdést kelt, átjárókat nyit, ahonnan az érdeklôdô tovább léphet. „A képek, az illusztrációkat
magyarázó szövegek, a kronológia és a 'fôszöveg' együttesen adja meg egy-egy kor történeti eseményeit, jeleníti meg fôszereplôit, idézi meg, olykor csak egy villanás erejéig hangulatát.” Valóban a könyv jobbára képek, dokumentumok, idézetek mozaikjaiból áll, ám az
átlátható szerkezetnek köszönhetôen könnyû
eligazodni benne. Az egyes korszakok végén a
mesélô megáll, hogy összefoglalja az eseményeket, ezzel egyfelôl újra rendszerezi az ismereteket, másfelôl lehetôséget ad arra, hogy új
(fôleg mûvelôdéstörténeti) ismeretekkel bôvítse az olvasók tudását.
A mûfaj (képes album) adta lehetôségek szigorúbb válogatást és szerkesztést követelnek
(a képek kiválasztása és a jó szemû szerkesztés Rappai Zsuzsa nevéhez
fûzôdik), ami nem fért el az alig egyoldalas fôszövegben, azt a képekhez
fûzött aláírásokban kellett megfogalmazni. Mindvégig érezhetô, hogy a
szerzô szereti, tiszteli és jól ismeri a magyar kultúrát, az egyes epizódok
bemutatásába elôreutalásokat csempész be, egy-egy történelmi kor,
személy, vagy esemény jó apropó arra, hogy Katona Józsefrôl, Ady Endrérôl vagy éppen József Attiláról beszéljen a figyelmes olvasónak.
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interjú
A szerzô ízig-vérig
történelemtanár, úgy
mutatja be a múltat,
hogy közben terelgeti is az olvasót. Amikor azon fanyalgunk,
hogy miért csak
ennyi szöveg került
bele az albumba,
gondoljunk arra, milyen elégedettek lennénk, ha gyermekeink húsz, harminc év
múltán
legalább
ennyire emlékeznének népük történelemébôl. Látom magam elôtt, ahogy
szülôk, nagyszülôk
hosszú téli estéken
leveszik a polcról az
albumot,
maguk
mellé ültetik a gyere-

könyvrôl

Marton Éva
1100 ÉV
Képes magyar történelem
Kossuth Kiadó
200 oldal, 6990 Ft
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keket, és mesélnek nekik a magyar történelem kiemelkedô
eseményeirôl, hôseirôl. A gyermekek pedig kérdeznek: „ô ki,
mirôl híres, mesélj még róla!” A
felnôtt pedig kénytelen elôvenni
beporosodott emlékeit, és felidézni a nándorfehérvári diadalt,
a mohácsi csatát, vagy éppen az
aradi vértanúkat.
Az aránytalanságok ellenére –
van, ahol egy oldal néhány év,
máshol egy egész életmûnek jutott egy oldal – szép kivitelû ajándékkönyv kerülhet az olvasók kezébe – akár karácsonyi ajándékként. És azon sem lepôdnék
meg, ha hamarosan angolul és
németül is megjelenne.
Pompor Zoltán

Megjelent Dr. Gyarmati Andrea
harmadik könyve, Apróságaim címmel
A szerzôt kérdezzük:
– Hogyan határozta el, hogy íróként is bemutatkozik?
– Közel két évvel ezelôtt kaptam a Saxum Kiadótól azt az igen
megtisztelô felkérést, hogy honlapot indítsunk a szülôk kérdéseinek megválaszolására. Új világ nyílt meg számomra. Kedvvel, lelkesedéssel és szeretettel írtam és írom ma is a válaszokat, és nagy
örömet okozott, hogy két témában is – az étkezés és a betegségek
– a válaszok megjelentek könyv alakban is. Régóta szívesen írok, levelet, feljegyzést, néha csupán a gondolataimat, vagy életem egyegy eseményét. Akik látták ezeket az írásokat biztattak, hogy folytassam. Így kezdtem hozzá ehhez a most megjelenô könyvhöz és
egyre inkább körvonalazódtak a témák. Bízom benne, hogy az olvasó elgondolkozik, netán elérzékenyül, olykor nevetni tud a leírtakon. Nagyon messze vagyok attól, hogy írónak nevezzem magam.
Mindig is fontos volt számomra,
hogy ki tudjam fejezni az érzéseimet. Íróvá azonban az olvasók avatják az embert....
– Édesanyja, Székely Éva izgalmas könyvet írt Sírni csak a gyôztesnek szabad címmel. A jó íráskészség családi hagyomány? Mit
gondol errôl?
– Olyan családba születtem, és errôl a könyvben is sok szó esik, ahol nagyon jó képességeket lehetett örökölni mindkét oldalról. Anyu fantasztikus könyvet írt, tényleg olyat, ami azóta is sokaknak példamutató, miképpen Ô maga
is. Édesapámnak is számtalan könyve jelent meg részint a vízilabdáról, részint a saját életérôl. A készség nyilvánvalóan családi eredetû, de fejleszteni kellett. Sok évvel ezelôtt megkerestek az éppen frissen indult kereskedelmi televíziózás egyik csatornájának
képviseletében és azóta is lehetôségem van a képernyôn orvosi tanácsokat adni. A mûsorokra való felkészülésnél is leírtam a gondolataimat. Ez is egy fajtája volt az „edzésnek” Hiszem, vallom,
élem: a képességeket fejleszteni kell. Nekem megadatott a jó gének, és a gyakorlás összhangja.
– Gyermekként, anyaként, de orvosként is érdekesen, sok humorral írja meg emlékeit. Mit gondol, lesz még folytatás?
– Azt majd az olvasók döntik
el, van-e igény a többi történetre is. Én boldogan folytatnám, mint ahogy írom ma
is a folytatást. Kipróbálnám
magam egy gyerekeknek
szóló egészséggel, betegséggel foglakozó könyv
megírásában is. Egyéb írással kapcsolatos tervek is vannak a fejemben. Azt tanultam: „Merj nagyot álmodni”, hát abban nem volt sose
és most sincs hiba. Kívánok
Dr. Gyarmati Andrea
az olvasáshoz annyi örömet,
APRÓSÁGAIM
amennyit nekem a könyv
Földön, vízben,
megírása jelentett. Köszörendelôben
nöm a lehetôséget.
Saxum Kiadó
240 oldal, 2500 Ft
Szabó Erzsébet
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Ez fantasztikus!
Az idei utolsó válogatás összetevôi a mágia, az ûrutazás, a
vallásfilozófia, megspékelve némi háborúskodással és romantikával. Fajsúlyos és szórakoztató
könyvek az év végére, csupán
egyetlen közös jellemzôvel:
mind fantasztikus. De lássuk
ôket szép sorjában.
Mary Robinette Kowal az
angolszász SF legújabb nôi generációjához tartozik. Bábmûvészi karrierrôl váltott az írásra, és friss, kísérletezô stílusa
hamar felhívta rá a figyelmet.
Novellái egyre nevesebb online és print fórumokon jelentek meg, 2008-ban pedig
megkapta a legígéretesebb fiatal SF-szerzôknek járó John
W. Campbell-díjat. A gonosz

robotmajom címû elbeszélését
egy évvel késôbb Hugo-díjra
jelölték, és 2011-ben végre el
is nyerte a kitüntetést egy másikkal, az Egy szeg miatttal
(mindkettô olvasható egyébként a Galaktikában). Ezzel
egyidôben kezdett regényírásba. E hosszabb történetei egy
szálra fûzhetôk fel, ugyanazoknak a fôszereplôknek a
kalandjairól szólnak, és amerikai reklámkampánya úgy
aposztrofálta, hogy fantasy Jane Austen stílusában. A sorozatnak angolul eddig három
kötete jelent meg, jövôre jön a
negyedik. És most az elsô hoz-
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zánk is elérkezett. Tudni érdemes még róla, hogy a regényt az Amerikai SF- és Fantasyírók Szervezete 2010-ben
Nebula-díjra jelölte.
A Tünékeny illúziók 19.
századi világa annyiban különbözik egy szokványos Jane
Austen-regényétôl, hogy itt a
legnagyobb természetességgel
mûveli mindenki az úgynevezett bûbájolást. A fôhôsnôt,
Jane Ellswortht már a vénkisasszonysors fenyegeti, míg húgának, a szépséges Melodynak
nem lesz nehéz férjet találni. A
várakozásokat azonban felülírja a varázslat, és az eredmény
egy igazán austenes, cserfesromantikus regény.
Orson Scott Cardot aligha
kell bemutatni az SF-kedvelô
hazai olvasóknak, hiszen a
szerzô idestova 25 éve fordul
már magyarra több-kevesebb
rendszerességgel. Az sem lehet kétséges, hogy életmûvének gerincét képezik az Ender-történetek, melyek közül
a legfontosabb darab maga a
nyitótörténet, a Végjáték.
Ez az 1977-es novellában
gyökerezô, teljes terjedelmében 1985-ben megjelent regény elnyerte mind a Hugo,
mind a Nebula-díjat, és azóta már ajánlott olvasmányként szerves részét képezi
az amerikai közoktatásnak is.
Magyarul immár harmadszor
jelenik meg, ezúttal javított,
frissített kiadásban, a regénybôl készült film bemutatójának apropóján.
A könyv által bemutatott jövôben idegen, rovarszerû lények támadtak a Földre, és noha nagy veszteségek árán sikerült visszaverni ôket, a hadvezetés szerint végsô leszámolásra
készülnek. Megszületett hát a
Hadiskola, ahol a jövô stratégáit, parancsnokait képezik. Gyerekek játszanak vég nélküli szimulációkban olyan harci játékokat, amelyek fölkészíteni hivatottak ôket a majdani csa-

tákra. A mezônybôl
hamar kiemelkedik Ender Wiggins, és az iskola vezetôinek folyamatos megfigyelése alatt kisfiúból ravasz taktikussá érik. A
könyv nem szépít, gyerekhôsei
nem idealizált karakterek, mindenkinek megvannak a maga
gyengéi, negatív vonásai. Azonban épp ez teszi annyira hitelessé a különben a valóságtól teljességgel elrugaszkodott történetet. Ender a szemünk elôtt
nô fel, és rajta keresztül a galaktikus léptékû kaland emberi
dimenziót nyer.
Egy újabb filmbemutató rántott
ki a feledésbôl nálunk egy, a
szerzô hazájában sikert sikerre
halmozó regényt. Meg Rosoff
Majd újra lesz nyár címû
könyve elsô kiadásának külleme
alapján könnyen meg is téveszthette a vásárlókat, hiszen semmi többet nem ígért, mint egy
újabb tinirománc-sztorit a

nyüzsgô New Yorkból a vidéki
Angliába paterolt menô kiscsajról, aki a tahó falusi srácok között rátalál lelki társára. Csakhogy ez a történet nem ilyen
egyszerû. Mert Daisy és Edmond romantikus hangulatát
rövidre zárja… a harmadik világháború kitörése! A falu
amolyan utolsó idilli menedékként állja egy darabig a
külvilág durvaságának ostromát, de aztán ide is megérkezik
a dráma a házat megszálló katonák, deportálás és teljes káosz formájában.
A tinikliséket roppant ötletesen felrázó regény 2004-ben
jelent meg angolul, elnyerte a
Guardian gyermekkönyvdíját
és több más ifjúsági irodalmi
kitüntetést. Három évvel késôbb hangjáték-adaptáció készült belôle, most pedig film. A
szerzô, mint tini hôsnôje, az
Egyesült Államokból költözött
Angliába, ahol írni kezdett. Ez
volt az elsô regénye, de idôközben még bô fél tucat megjelent, nem egy közülük szintén
díjnyertes. Talán a jövôben többet is megismerhetünk majd
munkásságából.
A Kazahsztánban született, Európa-díjas Szergej Lukjanyenko ugyancsak a filmeknek köszönheti népszerûségét, egészen pontosan a hazánkban
(sôt Amerikában) is vetített Éjszakai Ôrségnek és
a Nappali Ôrségnek, azóta azonban a világ egyre
több részén fedezik fel
más mûveit is az Ôrségsorozaton kívül. Nálunk
most A vas prófétája jelent meg, az Igék Földje
címû regénykettôs elsô
darabja (a második rész jövôre várható).
A könyv igen érdekes variáció az alternatív történelem témára, háttértörténete
szerint ugyanis a bibliai Újszövetség eseményei nemcsak megtörténtek, de egészen máshogyan, mint azt a
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proverbium

mi Bibliánk leírja. A
kisded Jézus nem élte túl a betlehemi mészárlást, így az emberiség kapott egy helyettes Üdvözítôt, aki azonban egészen más
utat választott. Sorsát mégsem
kerülhette el, ám olyan hatalom
volt a birtokában, amellyel megleckéztette a hitetlen emberiséget: eltüntette a vasércet a világból. Kétezer esztendôvel késôbb a Föld képe jelentôsen különbözik az általunk ismerttôl,
vas híján a civilizáció lassabban
fejlôdött, Kína a technikai haladás motorja, de a keresztény világot továbbra is a klérus tartja
markában. Ilyen körülmények
között talál egymásra egy tolvaj
és egy fiatal fiú, akik fejükbe veszik, hogy visszaszerzik az emberiség elveszett örökségét.
Lukjanyenko mûve amellett,
hogy a felszínen rendkívül
szórakoztató kalandregény,
mélyebb rétegeiben a „mi lett
volna, ha…” eszközével komoly vallásfilozófiai kérdéseket is fölvet.

A vallás szintén fontos, sôt
központi eleme Mary Doria
Russell Verebecske címû SFjének. A történet szerint jezsuita expedíció indul csillagközi útra, hogy kapcsolatot létesítsen az Alfa Centauritól
üzenetet küldô értelmes lényekkel. Az expedícióval egy
idô után megszakad a kapcsolat. A felkutatásukra kiküldött
ENSZ-mentômisszió egyetlen
embert, Emilio Sandoz atyát
találja életben a Rakhatnak elnevezett bolygón. Az atyát
hazatérése után vizsgálat alá
fogják, hogy kiderítsék, mi
történt társaival, és visszaemlékezéseibôl egy olyan tragédia körvonalazódik, mely döbbenetes fényt vet a kulturális
különbözôségek összeegyeztethetetlenségére és arra,
hogy „a pokolba vezetô út is
jó szándékkal van kikövezve”.
Az amerikai írónô eredetileg
antropológusnak tanult, majd
a történelmi regények írása
kezdte érdekelni. Elsô két mûve ehhez képest a jövôben játszódott. A Verebecskét revelációként fogadta a kritika és a
közvélemény, elnyerte az Arthur C. Clarke-, a James Tiptree Jr.- és a Brit SF-díjat. A két
évvel késôbb megjelent folytatás, a Children of God, bár
szintén jó kritikákat kapott,
jóval kisebb visszhangot keltett. A szerzô ezt követôen valóban történelmi témák felé
fordult, a második világháború, a modern Közel-Kelet születése és a vadnyugat irányába. Aprólékos igényessége
azonban nem változott.
Németh Attila
irodalmi szerkesztô
Galaktika
Mary Robinette Kowal: Tünékeny
illúziók, I.P.C. Könyvek, 427 o.,
3299 Ft; Orson Scott Card: Végjáték, Unio Mystica Kiadó, 365 o.,
3300 Ft; Meg Rosoff: Majd újra
lesz nyár, Európa Kiadó, 220 o.,
2790 Ft; Szergej Lukjanyenko:
Igék Földje – A vas prófétája, Metropolis Media Kiadó, 343 o., 2990
Ft; Mary Doria Russell: Verebecske, I.P.C. Könyvek, 551 o., 3599 Ft
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Új angol közmondáskincs
Frazeológiának nevezik az állandó szókapcsolatok összességét valamely nyelvben,
ezeknek gyûjteményét és a
velük foglalkozó tudományágat is. Az európai nyelvek
frazeológiáinak kitüntetett
elemei a valamilyen tanulságos gondolatot, közérdekû
tapasztalatot, életbölcsességet kifejezô közmondások.
Ismeretük a nyelvtudás részét képezi. Az ókortól fogva készülnek részben nyelvtanulás, részben az olvasók
egyéb tekintetben való
okítása céljából közmondásgyûjtemények.
Az a közmondás, amit
az angol „One swallow does not make a summer” mondat fejez ki, magyar változatban mint „Egy fecske
nem csinál nyarat” rögzült, s jóllehet eredetileg Arisztotelésznél
maradt fenn, a tudósok elemzése szerint Európa mûvelt nyelveiben általában megtalálható, s a nyugati civilizáció minden tanult, mûvelt részese ismeri. Kultúrkörünk népei azonban önállóan alakították ki közmondáskészleteiket, s magának a nyelvi
struktúrának az elsajítása mellett illik ismerni az adott nyelv és
nép közmondásait is.
A közmondásoknak nagy a jelentôsége: rögzült formában közvetítenek tanácsokat, leszûrt élettapasztalatokat a nyelvközösség tagjai számára. Az állandósult szókapcsolatokat jól ismerô
ember egy-egy nehéz szituációban, fontos döntés elôtt felidézheti az általa megismert, odavágó, s fülében csengô szófordulatot, mondatot.
Nagy György jelen gyûjteménye kétezer angol közmondást, szólás és szállóigét tartalmaz fordítással és magyar megfelelôvel. Míg
régi szólásgyûjteményeink szerzôik szerint mint “a Margalits” és
az “O. Nagy” vonultak be a köztudatba, az utóbbi évtizedben elsôsorban a Tinta Könyvkiadó
jeleskedik hatalmas gyûjtemények („a Bárdosi” , „a Forgács”, „a Litovkina") kiadásával. Ezúttal az angol nyelv iránt
érdeklôdô olvasóréteg igényeinek megfelelni kívánó kiadványt bocsátott közre. A szerzô Nagy György, az angol szólások és közmondások nemzetközileg elismert neves kutatója, a kiadónak régi munkatársa. Jelen munkája nemcsak
nyelvpedagógiai segédeszköz,
hanem a gyermeknevelés, a
mûfajban lappangó, a megtanult nyelv erejével elôtörô jótaNagy György
nácsok miatt is hálás befekteANGOL KÖZMONDÁSOK
tésnek mutatkozik.
Tinta Könyvkiadó
254 oldal, 2490 Ft
K. S. A.
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krimi

Magyar krimik és társaik
A téli könyvkínálat ezúttal egységesebb képet mutat a szokásosnál: két új magyar krimit
forgathatunk, elmerülhetünk a emberrablások torokszorító világában, végül pedig egy kórházi
történeten is izgulhatunk.
Irene Huss nyomozónak ezúttal magánkórházi gyilkossággal kell foglalkoznia Helene Tursten Éjszakai ügyelet címû új könyvében. A kórház épületében az éjszaka
kellôs közepén ugyanis áramszünet áll be, ezért ketten
meghalnak. Egy ápolónô és egy beteg. Ráadásul egy
másik ápolónô is eltûnik. Harmadnapra viszont holtan
találják a környéken tanyázó hajléktalant. Az egyetlen
szemtanú, az a nôvér, aki látta a gyilkost, váltig állítja,
hogy a hatvan évvel korábban a kórházban öngyilkosságot elkövetô Tekla nôvért látta.
A nyomozás során Irene kollégáival lenyomoz minden
potencionális elkövetôt. Ám az ügy egyre bonyolódik:
a kórház padlásán rábukkannak az eltûnt nôvérke
holttestére. Egyre inkább világossá válik, hogy minden
szál egy helyen fut össze, mégpedig a kórház falai között…
Irene óriási vehemenciával veti be magát az ügybe, miközben
nemcsak a nyomozás menetét, hanem magánéletét is figyelemmel kísérhetjük. Ez a szál is sok tanulsággal szolgál, bár kérdés,
hogy az olvasó éppen erre vágyik-e, ha krimit vásárol. Mindenesetre akiknek van affinitásuk az efféle finomságok iránt, arra is ráébredhetnek, hogy a svéd nôk is ugyanúgy állandó idôzavarral
küzdenek, mint a magyarok.
Történetvezetése magával ragadó, a sztori izgalmas, krimikedvelôknek kifejezetten ajánlott!
Michael Connelly neve nem ismeretlen a magyar olvasók számára,
korábban A hazugság csapdájában
és Az igazság ára címû mûveit olvashattuk. Ezúttal A kilátóból ismert
Harry Bosch nyomozóval találkozhatunk újra, aki most a kínai maffiával száll szembe a Kilenc sárkány
címet viselô kötetben.
Harry Bosh a Los Angeles-i rendôrség különleges ügyosztályán
dolgozik, de mivel a déli körzet helyett is dolgozniuk kell, társával
együtt megkapják egy italbolt
rablási ügyét. A helyszínre érve kiderül, hogy Harryt különleges viszony fûzte az italbolt tulajdonosához, akit a rablás során megöltek. Tehát megvan a kellô motiváció, a rendôr szentül megfogadja, ha törik, ha szakad, kézre keríti a gyilkost.
A szálak szép lassan a veszedelmes hongkongi bûnszervezethez, a
tirádokhoz vezetnek. Harry nagy elánnal folytatja a nyomozást, bár
meg kell küzdenie például a társa ellenállásával, ugyanis a nyomozó
nem hajlandó elhagyni az íróasztalát, mivel a közelmúltban egy akció során megsérült.
Harry lánya az anyjával Hongkongban él, és a nyomozás során eltûnik, így apja azon nyomban odautazik, és minden követ megmozgat, hogy elrablói nyomára bukkanjon. Ráadásul úgy tûnik, az elrab-
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lásnak köze van a Los Angeles-i eseményekhez, vagyis azért rabolták el a lányt, hogy az
apát passzivitásra kényszerítsék.
Végül kiderül, hogy ezen feltételezések nem
állják meg a helyüket, még egy ennél is jóval
csavarosabb megoldást kínál a szerzô, aki újfent egy meglehetôsen olvasmányos, fordulatos krimivel örvendeztette meg rajongóit.
Carl Mørk nyomozó a koppenhágai rendôrség
döglött aktákkal foglalkozó ügyosztályának vezetôje az épület alagsorában. Már a nyomozó
sem hétköznapi figura, a közelmúltban vált el,
miközben volt kollégája, a magatehetetlen, teljesen lebénult Hardy nála lakik, többek között ô
ápolja. Közvetlen kollégái is egészen különlegesek, Rose komoly
személyiségproblémákkal küzd, Assad szírai, meglehetôsen furcsa
szokásokkal és rejtélyes hátországgal. Ôk hárman kapják azt az
ügyet, amely Jussi Adler-Olsen legújabb könyvének, a Palackpostának középpontjában áll.
Skóciában palackba zárt üzenetet
vet partra a víz, melyben már csak
halványan olvashatóak a vérrel írt
sorok, amelyben egy testvérpár kér
segítséget, mert elrabolták ôket.
Carl és csapata a nehézségek ellenére sikeresen összerakják a kirakós darabjait, rájönnek, hogy mit
rejtenek a hiányos sorok. Pedig
még a munkavédelem is folyamatosan a nyakukra jár az alagsorban
uralkodó állapotok miatt…
Lassanként körvonalazódik, hogy
13 évvel korábban Poul Holt és
öccse eltûnt, de eltûnésüket nem
jelentették. Óriási szerencsével a
nyomukra bukkannak, de újabb akadályokba ütköznek. Közben folyamatosan figyelemmel kísérhetjük a gyilkos útját,
aki látszólag hétköznapi életet él, de van egy mások számára láthatatlan, álnéven mûködô élete is, melyben minden eszköz a rendelkezésére áll, hogy elôre kidolgozott koreográfia szerint gyerekeket raboljon el, váltságdíjat követeljen értük, majd az egyiket megölve, a másikat a szülôkhöz visszajuttatva hallgatásra kényszerítse az áldozatait…
Jussi Adler-Olsen a skandináv krimik új csillaga, és méltán, hiszen
könyve meghökkentô, hátborzongató, egyszóval letehetetlen!
Az év vége felé rendszerint egyre több krimi jelenik meg, és örvendetes módon egyre több magyar krimi is. Ez alkalommal két magyar
krimiújdonságról is hírt adhatunk.
A Bejárat a pokolba címû kötetet jegyzô Kellei György új opusszal jelentkezett, A sakál éjszakáiban ismét Melis Zsolt a fôszereplô, ahogy a korábbi kötetben.
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irodalomtörténet
A regény alaphelyzete a következô:
Melis a nyári hónapokra egy Balaton
parti faluba költözik, hogy megírjon
egy irodalomtörténeti tanulmányt. Kibérel egy házat és nekilát a munkának. Ám rögtön az elsô napon történik valami furcsa, talál egy különös,
nehezen értelmezhetô levélrészletet
a házban. De ez még csak a kezdet!
Hamarosan egy feldarabolt nô testrészei kerülnek elô a házhoz tartozó
melléképületekbôl. És a hullák egyre csak szaporodnak!
Mint kiderül, Melis nem érintetlen a bûntényektôl, korábban is része volt egy nyomozásban (melyrôl
az elôzô kötetben olvashattunk),
és rögtön világossá válik, hogy most sem fogja annyiban hagyni a
dolgot, nyomoz egy kicsit a saját szakállára.
A helyszínrajz és az egyénítés remekül sikerült, az izgalom fokozásával sincs különösebb baj. Talán Melis figurája lehetne szerethetôbb, mert jelen állapotában olyan végtelenül arrogáns és tudálékos
alak, hogy az olvasó nem szívesen tartózkodna vele akárcsak egy
helyiségben.
Réti László újabb kötettel örvendezteti meg rajongóit, a mû Az elnök
címet viseli. Ahogy A parfümôr, ez a
munka sem okoz csalódást.
Meglehetôsen ritka képesség,
hogy egy szerzô úgy képes külföldi
szereplôket külföldi helyszíneken
mozgatni, hogy nem érezzük az
egészet kimódoltnak, mesterkéltnek és természetellenesnek. Réti
képes rá, alakjai kidolgozottak, hitelesek, környezetrajza pontos,
miközben úgy ugrándozik idôben
és térben, mint a legnagyobbak.
Több elsô látásra egymástól
független szálat mozgat ugyanis,
Párizs, az Egyesült Államok különbözô városai, London, és végül Budapest a helyszín. Idôben is óriási távokat járunk be, kezdve a hetvenes évektôl egészen napjainkig. A mozaikokból pedig lassanként
összeáll egy meglehetôsen bizarr történtet, mely minden morbiditása ellenére hihetôvé válik Réti tolmácsolásában.
Kezdetben a szálak kuszasága miatt még a fôszereplôket is nehezen azonosítjuk, persze aztán összeáll a kép: egy évtizedeken átívelô szerelemi háromszög sorsát követhetjük nyomon. A szerelmi vonalon idônként mintha a szerelmes regények világába kalandoznánk, talán ezt nem kellene erôltetni.
A regény címszavai: embervadászat, katonai elhárítás, nemzetbiztonság, elrabolt vegyi fegyver, politikai játszmák, titkolt homoszexualitás – feszültséget keltô, remekül megírt sztori!
Jolsvai Júlia
Helene Tursten: Éjszakai ügyelet. Kossuth Kiadó, 2013, 384 oldal, 2990 Ft;
Michael Conelly: Kilenc sárkány. Alexandra Kiadó, 2013, 338 oldal, 3499 Ft;
Jussi Adler-Olsen: Palackposta. A Q-ügyosztály esetei III., Animus Kiadó,
2013, 448 oldal, 3690 Ft;
Kellei György: A sakál éjszakái. K. u. K. Kiadó, 2013, 496 oldal, 3990 Ft;
Réti László: Az elnök. Ulpius-ház Könyvkiadó, 2013, 534 oldal, 3999 Ft.
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A költônô üzenete
Nemes Nagy Ágnes a 20.
század második fele költészetének meghatározó
jelentôségû alkotója volt.
A Nyugat negyedik nemzedékéhez, az újholdasokhoz szokás sorolni.
Mûvésszé válását jelentôs mértékben iskolaigazgatójának, Áprily
Lajosnak köszönhette.
24 évesen jelent meg
elsô vereskötete és kapott Baumgarten-díjat
(1946), majd kényszerû hallgatását megtörve, az irodalmi élet perifáriájából elôlépve,
1957-tôl
haláláig
(1991) sorra jelentek meg verseskötetei, folyóiratok és versantológiák elismert szerzôje volt. Élete végén pedig még sikerült kötetben is publikálnia költôi portrévázlatait, verselemzéseit, mûfordításgyakorlatait. Ugyanebben
az idôben vett részt az Újhold Évkönyvek szerkesztésében.
Közvetlen tanítványa volt Orbán Ottó és Tandori Dezsô is, költészetének azonban leghûbb folytatója, az úgynevezett „Ágnesiskola” mûfordítóként is kiemelkedô képviselôje Gergely Ágnes.
A költônô munkásságát méltató kötetet a szintén erôs affinitással Nemes Nagy Ágnes felé forduló Erôs Kinga szerkeszette, s a
14 szerzôvel felsorakozó, rangos szerzôgárda legismertebb alakjai közé tartoznak szintén tudós hölgyek is (Jókai Anna, Gergely
Ágnes, Albert Zsuzsa stb.).
A versélmény közönséges nyelvre való fordításának lehetôségei Nemes Nagy Ágnest egész életén át foglalkoztatták. Költôként maga is bemutatta az egyediségbôl, a tapasztalás vágyától az általánosba, a már izgató élménybe való átsiklás módozatait. A kötetben a személyes visszaemlékezések mellett helyet kaptak a költônô ars poeticájának (Pomogáts Béla),
rövidverseinek (Buda Attila),
dedikált
költeményeinek
(Honti Mária), gyermekverseinek (Erôs Kinga) és esszéinek
(Szakolczay Lajos, Prágai Tamás) méltatásai.
Nemcsak a kötet szerzônôi
hangsúlyozzák, hogy Nemes
Nagy Ágnes költôi értékei
legkimagaslóbb férfi társaihoz, Weöres Sándoréihoz, Pilinszky Jánoséihoz mérhetôek, nemiségtôl függetlenek.
Ugyanakkor éppen ez az, ami
karakteresen meghatározza,
Erôs Kinga, szerk.,
talán bizonyos szempontból
NEMES NAGY ÁGNES
elônyhöz is juttatja férfitársaARCAI
ival szemben.
Orpheusz Kiadó
194 oldal, 4500 Ft
K. S. A.

könyvrôl

263

gasztro

Receptek formával és sok fantáziával
Az ôsz végi receptkönyvtermés nem szezonális: egy szól a karácsonyi ünnepekrôl, de van,
ami az örökkévalóságig eltartható. Egyik sem haszontalan, legfeljebb várni kell egy-két évszakot,
ameddig valóra válthatjuk például a gyümölcsös italok frissítô ígéretét.
Az Ínycsiklandó karácsonyi aprósütemények elsô pillantásra nem nyújt különlegeset. Vállaltan szûk tematikáját azonban gazdagon, az ünneptôl függetlenül is kibontja,
és hogy nagyobb kedvet ébresszen, még
praktikus süteményformát is mellékeltek
hozzá, amivel egy mozdulattal 49 aprósütemény kiszaggatható. A 40 recept fele tipikus, ámde szokatlan karácsonyi finomság:
pozsonyi kifli nem mákkal vagy dióval, hanem tojáshabos mogyoróval. A világ sokféle
keksze felvonul, szépen illusztrált képekkel,
és mind gusztust ébreszt, hogy ne tegyük
nagyon félre a süteményformát az ünnepek
után sem. Mert a sokféle csokoládés, narancsos, pisztáciás, fahéjas
keksz élvezete egyáltalán nem kötôdik a naptári évszakhoz.
Azokkal a klasszikus édességekkel, tortákkal és lepényekkel azonban, amelyek
Nagymamáink édes kincseiként vonzzák
magukra a receptgyûjtôk tekintetét, jó lesz
vigyázni. Ez a nagyi ugyanis nem egy dunántúli falucskában sütötte a keltkalácsot,
hanem Udinében vagy Firenzében, vagy
egy névtelen délolasz falucskában a panettonét, és hol Mariaként, hol Rosa
asszonyként kukkant ki a lapok közül,
és nemcsak azt tudatja, hogy a kelt
tészta megdagad, hanem hogy néhány szomszédasszonya is.
A családi legendáriumok között ôrzött receptgyûjteményekre hajaz
ez a kiadvány, és örömére lesz azoknak, akiknek az olasz konyha a
kedvencük. Ahogy a mintának tekintett füzetekben, itt sincs fotó,
csak néhány provizórikus rajz a süteményekrôl, de cserébe kapunk
cukrászati alapismereteket a késtôl és a citromfacsarótól kezdve
egészen a tészták fajtájáig. Tanácsot ad ahhoz, hogyan csökkentsük a sütemények zsír- és cukortartalmát, és hogy a szegény olasz
nagymamák miként sütötték a köleskenyeret.
A retróérzésünket birizgáló receptek külön fejezetet szentelnek a két
kedvencnek, az almának és a csokinak. Meglepô, hogy már az internetes receptdömping elôtt is elôfordulhatott, hogy ugyanazt az ételt másmás névvel két nép is sajátjának vallotta. Az amerikai csokis álomhoz, a
brownie-hoz használható receptrôl például azt olvassuk, hogy klasszikus olasz csokoládétorta, tenerina névre hallgat. Ferrarából származik,
és III. Viktor Emánuel felesége, Ilona királyné tiszteletére készült.
A lepények, kalácsok, koszorúk, krémes desszertek mind egyszerûek,
némi kézügyességgel produkálhatók. Olyan érdekességeket is találunk,
mint az édes focacciát, amit fehérborba mártogatva fogyasztanak az
olasz nagyszülôk (akik a családba beengedtek néhány francia, osztrák
édességet is az amerikai Apple pie után), és hogy a csokimázat fordítva
készítik: nem a szirupba tördelik a csokoládét, hanem a vízben megolvasztott csokihoz teszik a cukrot.
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A Gyümölcsös italoknak ugyan nem a jelenlegi az igazi szezonja, mégis érdemes akár a karácsonyfa alá tenni, akár a szakácskönyves polcunkra. Mert az egészséges ital kategóriában jó
összefoglaló, gazdag tartalommal. Nem áll meg a gyümölcsök
számtalan variációjánál, hanem zöldséges italokat is ajánl, sôt
még alkoholos koktélokat is.
Abból indultak ki a szerzôk, hogy akiket elért az egészségtudatos táplálkozás szele, azokat elôbb-utóbb meglegyinti az
egészséges italozásé is. Ebbôl a szempontból gyûjtötték össze
és rendszerezték a felfrissülésre alkalmas italokat a smoothiekat, a bólékat, a zöldség alapú italokat, a limonádékat és jeges
teákat, a shake-eket és koktélokat. Alapelvük, hogy minden,
ami friss alapanyagból és otthon készül, csak jobb lehet annál,
mint amit boltban készen vásárolunk. Még professzionális, divatos koktélokkal is érdemes próbálkozni, ha van hozzá kellô felszerelésünk, és szomjas társaságunk.
A frissítô gyümölcs- és zöldségitalok eddig is szerepeltek a fogyókúrázók, diétázók étrendjében, mert kevés egyszerûbben elkészíthetô
eledel van, mint a gyümölcsentrifugával kinyomott narancs- vagy céklalé. A probléma nem is a gyümölcs-, zöldséglé elkészítésénél jelentkezik egy idô után, hanem az unalomban: minden jó elfárad egyszer.
Ebbôl a könyvbôl viszont sok variációt találhatunk a gyümölcsök és
zöldségek társítására, higítására vagy gazdagítására. Van, ahol sima
hideg vizet ajánl a friss léhez, máshol jégkockát vagy aprított jeget, de
a tejes, joghurtos, savós italoknak is gazdag – és egyéni fantáziával tovább gazdagítható – tárháza. Mivel az elkészítési idô ritkán lépi túl a
tíz percet, bátran nekiállhatnak a rohanásban élôk is. Nehéz is ellenállni a csábításnak, hogy mindennapi salátánkat (ami
zsázsából, uborkából, fokhgymából és
gyömbérbôl áll) ne egy tálból, hanem egy
pohárból fogyasszuk el, és abban tépkedett spenótlevél is szerepelhet. A forró nyári napok hûsítô jolly jokere, a gazpacho is
feladható egy elegáns kehelyben a baráti
társaság asztalára.
Egyetlen problémára nem kapunk választ,
ami általában kedvét szegi az egészséges italozóknak: hogyan érjük
el, hogy a gyümölcscentrifuga kitisztítása ne tartson tovább, mint a
gyümölcslé elkészítése és elfogyasztása.
A Zsidó mókás ételek piciknek nem csak gyerekeknek lehet szórakoztató foglalkoztató könyv, hanem mindenkinek, aki érdeklôdik a
kóser és az újszerû zsidó ételek iránt. Autentikus és tájékozott személyiség ajánlja az olvasó figyelmébe: a Carmel kóser étterem tulajdonosa. Akinek fontos, hogy tovább éljenek a zsidó konyha hagyományai – ezért is karolta fel Kolozsvári Ildikó és Hajni István ötletét,
hogy készítsenek közös lelkesedéssel egy speciális kóser szakácskönyvet. Ebbôl született ez a gyerekeknek ajánlott, de felnôtteknek
és örökifjaknak, a fôzésben a fantáziát és a kreativitást értékelôknek,
ateistáknak és más vallású felnôtteknek is érdekes, a szokásokat
megismertetô, a hagyományt továbbvivô kiadvány. Természetesen
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esszé
külön fejezetben találhatók a húsos és a tejes ételek, elkülönítve az olyan páros (a tejesekkel és a húsosokkal egyaránt fogyasztható) ételektôl, mint a lazachernyó, a sárgarépacimesz, a krokodilsalátának feldolgozott kígyóuborka.
Sokan – nem érdemtelenül – a gasztronómia csúcsának tartják a zsidó konyhát. Ha
szeretnék ellesni és reprodukálni néhány
különleges fogását – mint például a flódnit –, akkor itt a remek alkalom. Mert nem csak gyerekkéz képes békát faragni a zöldpaprikából a marhagulyás mellé, sôt, lehet, hogy felnôtt vendégeknek ez el
is hagyható. Viszont megtudhatjuk, hogy a marhagulyás úgy készül zsidó módra, ahogyan egyébként is szoktuk: marhahússal, burgonyával,
sok paprikával, köménymaggal és fokhagymával, és persze csipetkével.
Aki viszont nem csak fôzési tudományával, hanem kézügyességével is
szeretné elkápráztatni vendégeit, annak ajánlható az autós sütemény.
Hiperaktív gyerekek energiájának lekötésére is kiválóan alkalmas lehet
az ehetô autócsoda elôállítása. Akit pedig nem áldott meg olyan jó kézügyességgel a Teremtô, hogy reprodukálja a könyv szellemes receptjeit, az vagy hagyja el a zöldpaprikabékát a marhagulyás mellôl, vagy keressen egy jó zsidó éttermet.
Szakácskönyv fotó, sôt rajz nélkül? Recept a hozzávalók pontos megadása nélkül? Anélkül, hogy megtudnánk, hogyan
készül a rántás? Igen, ilyet is lehet, és
Váncsa István Ezeregy receptjének
bôvített kiadása mégis tartalmasabb,
gazdagabb, mint sok, fotókkal és alapfogalmakkal teletûzdelt, haszontalan
szakácskönyv.
Itt nincs fotó, csak az olvasó agyában
felderengô kép, hogyan is kellene kinéznie a Révkalauz pecsenyének vagy a
Gajszbürger parfétortának. És alkohol, minden ételben, az a betûs italok: a sör, a bor, a pálinka, a whisky, a madeira. És csak nagyvonalú utalások az alapanyagok mennyiségére, az arányokra, mert a szerzô biztos
benne, hogy a szakácsmesterség nem egyenlô az általa is képviselt
konyhamûvészettel. Ez utóbbihoz feltétlenül szükséges annyi adottság,
hogy az ember eldöntse, egy palack borból mennyit tesz az ételbe, és
mennyit kortyolgat el fôzés közben.
Ebbôl a nem szokványos, csak Váncsa Istvánra jellemzô szakácskönyvbôl több évi menüsor összeállítható. Mert a 30 éven át összegyûlt, ezernyi receptje mellé még olyan fogásokat kapunk ráadásnak, mint a kolbászok, a meleg italok (köztük 6 féle glogg, ebbôl egy az Izzadó gorilla), a
felturbózott fagylaltok, az üdítôk (Citromba harapó viking), és a kávék,
természetesen alkohollal. Fejezetenként pedig anekdoták, történetek, hitek és tévhitek (Jókai nagyobb ínyenc volt, mint Krúdy), elképesztô
mennyiségû információ az ufókutatástól Rossiniig, amelyek Váncsa István
fejében – és fazekában – eggyé, konyhamûvészetté állnak össze.
Kimeríthetetlen fazék, minden cseppje után élvezettel nyalja meg az
ember az ujját. Képletesen, de akár valóságosan is.
Szikora Katalin
Chef&Pincér fôszerkesztô
Ínycsiklandó karácsonyi aprósütemények. Receptek és tésztaszaggató forma,
Art Nouveau Kiadó, 48 oldal, 2699 Ft; Nagymamáink édes kincsei, Alexandra
Kiadó, 128 oldal, 2499 Ft; Regina Stroner: Gyümölcsös italok, Sziget
Könyvkiadó, 144 oldal, 3900 Ft; Kolozsvári Ildikó–Hajni István: Zsidó mókás
ételek piciknek, Casteloart Kiadó, 96 oldal, 2690 Ft; Váncsa István szakácskönyve. Ezeregy recept – bôvített kiadás, Vince Kiadó, 616 oldal, 4995 Ft
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Tanulmányok egy nagy mesélôrôl
Lengyel Pétert a nagyközönség úgy ismerheti, mint
a kortárs magyar prózairodalom egyik kiemelkedô
alkotóját. Egyetemi évei
után Kubában és az USAban egyaránt meghatározó élményanyaggal gazdagodott. Több szerkesztôség munkatársa
volt, melyek közül a legkülönösebb a nagykörúti villanyújságé lehetett, ahol az epigrammatikus rövidséget, a
filmszerû pergést uralta
(1975–1988). Tizenhárom betûhelyet lehetett itt kitölteni, még
lyukszalagról, s innen
szórták villanykörtékkel a városra a reklámmal dúsított
kultúrát. Legsikeresebb regénye a Macskakô (1988) volt, mely a kritikusok legkülönbzôbb táborának egyöntetetû elismerésével találkozott. Írónemzedéke kánonjában ekkor már elôkelô helyet foglalt
el, s bár sokan keveslik hatását, mérföldkônek számít prózairodalmunkban. Utóbb Lengyel Pétert tartják a kreatív írás Amerikából
vett tantárgya magyarországi meghonosítójának.
A Radvánszky Anikó mintaszerû szerkesztésében megjelent kötet 74 írást tartalmaz az íróról, illetve két vele készített beszélgetést. A róla legalább két-két írással megemlékezôk között a
kortárs kritika olyan nagy alakjaival találkozhatunk, mint Albert
Pál, Balassa Péter, Esterházy Péter, Györffy Miklós, Horkay
Hörcher Ferenc, Mészáros Sándor, Parti Nagy Lajos, Visy Beatrix.
A város kultúráját látványos tevôlegességgel alakító író Macskakô címû regénye a millennium kori Budapestrôl, a születô nagyvárosról szólt. Lengyel
Péter pedig e mûvével vált a
világirodalomban is jegyezhetô alkotóvá. Jelen kötetbôl is e
mû méltatásai emelkednek ki.
Különös, a filológiát élettel
dúsító csemegék az íróval készített beszélgetések, melyeknél partnerei Csordás Gábor és Nagy Gabriella voltak.
Bár politikai elkötelezettségéhez nem férhet kétség, a
Csordással készült beszélgetés során sikerült tömören
megfogalmaznia ars poeticáRadvánszky Anikó, szerk.
jának idevágó részletét: „aki
„FIGYELJÉTEK
író, az az állampolgári köteA MESÉLÔ EMBERT!”
lességének is a munkáján keEsszék és tanulmányok
resztül tesz eleget a legeredLengyel Péterrôl
ményeseben”.
Ráció Kiadó
639 oldal, 4500 Ft
K. S. A.
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Dr. Danima Damdindorj

AZ ÖNGYÓGYÍTÁS MÛVÉSZETE
Az öngyógyítás mûvészete egy magyarországon praktizáló mongol orvosnô kutató
munkájának az összegzése.
Ôsi hun, mongol, ujgur, tibeti és kaukázusi
hagyományok alapján szervek, illetve
betegségek szerinti bontásban kereshetjük
benne a megfelelô gyógymódokat.
A könyv kézirat jellegû kiadványként nagy
példányszámban fogyott a betegek körében.

Ára: 2200 Ft

Belsô Ösvény Kiadó

Telefon: 06-20-427-4220
E-mail: ddanima@yahoo.com
honlap: www.danima.try.hu
A könyv kapható Líra, Libri és Alexandra
könyvesboltokban.
A www.bookline.hu-n lehet rendelni postán is.

sikerlista

Sikerkönyvek biztos recept alapján
Karácsonyhoz közeledve a könyves sikerlistákat egyre gyakrabban böngészik,
akik könyvet akarnak ajándékba adni. A listákon szerepel több sztárpszichológus munkája, történelmi krimi, kalandregény, nôi romantikus lektûr éppúgy,
mint ifjúsági regény, kicsiknek szóló mese- és verseskönyv, vagy irodalmi
anekdotagyûjtemény. Szinte csupa régi, népszerû szerzô, biztos recept alapján
megírt könyvekkel, akikkel kiadójuk már a karácsonyi könyvvására készül.

Dr. Bódis Béla
A tél eleji kínálatban több terjesztônél is vezet a népszerû pszichiáter, dr. Csernus Imre A kiút
címû könyve (a Librinél és a
Bookline-on 1., az Alexandránál
2., a Líránál 4.) . Új munkájában
arra keresi a választ, hogy a mai
huszonéves fiatalokban, akiket
divatos szóval Y generációnak is
neveznek, milyen erôk, kétségek munkálkodnak. Mit jelent
talpra állni, és felnôttként élni?
Feljebb került a sikerlistákon
Frei Tamás 2015 – A káosz
éve és a magyar elit háborúja címû könyve, mely izgalmas utazás a következô évek
Magyarországának kulisszái
mögé (az Alexandránál 1., a
Bookline-on 2., a Librinél és a
Líránál 3.). Még mindig elôkelô helyen áll Dan Brown Inferno címû munkája (A Librinél 2., az Alexandránál és
a Bookline-on 3., a Líránál 4.),
amelyben a Harvard szimbólumkutatója, Langdon az életéért
menekül egy ôrült hajsza során
Firenzén át, beveti ismereteit a
történelmi homlokzatok mögött
rejlô titkos átjárókról és ôsi rejtelmekrôl. Jól szerepel Nyáry Krisztián Így szerettek ôk címû magyar irodalmi szerelmes könyvének második kötete is (A Líránál
1., az Alexandránál 5., a Bookline-on 6., a Librinél 7.) . Az új kötetben Karinthy, Jókai, Szabó Lôrinc és még egy sor irodalmi
nagyság élettörténetébôl tudhatunk meg érdekfeszítô és zaftos
anekdotákat. Régebbi kötete is
6. helyen szerepel a Líra listáján.
James Bannon A beépített hu-
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ligán címû hátborzongatóan izgalmas könyve egy kettôs élet
igaz dokumentuma (a Líránál 2.,
a Librinél 10.). Elôzménye: 1995ben jelent meg az I. D. (magyar

címe Személyazonosság) címû
mozifilm. A forgatókönyvíró, James Bannon volt az ambiciózus
rendôr, aki beszivárgott a Millwall Bushwackers brigádba,
Anglia legkegyetlenebb és legrettegettebb huligánjai közé.
Müller Péter Férfiélet, nôi sors
címû könyve minden listán jól
szerepel (az Alexandránál 4., a
Librinél 6., a Líránál és a Bookline-on 8.). Müller szerint az emberiség történetének legnagyobb fordulatát éljük, a férfilélek katarzisát és a nôi lélek önmagára ébredését. Férfinak és
nônek ezért nehéz élni manapság. Leslie L. Lawrence legújabb
kötetében, A szitáló fehér por

kolostora címû két kötetes kalandregényben minden együtt
van, amire a rajongók várnak:
macskadémon egy tibeti kolostorban, titokzatosság és akció (A
Librinél 4., az Alexandránál
6., a Líránál 9.). Fejôs Éva:
Nápolyi vakációjában szintén minden benne van, amiért
a nôi olvasók kedvelik: sikeres
oknyomozó újságírónô és utazás, szerelem és karrier,
bosszú és megbocsátás, hagyomány és újrakezdés; három
generáció, két család, egy életre szóló döntés (a Librinél 8., a
Bookline-on 9.). Az ifjúsági
könyvek közül a listákon szerepel Jeff Kinney Egy ropi naplója címû sorozatának 6. kötete.
A Négy fal között a sikerszéria
legújabb darabja, és az eddigi
kötetekhez hasonlóan ugyanazon a sémán alapul; az iskolás
Greg élete napokra bontva, elmesélve, kiegészítve kedves és
jópofa rajzokkal. Az ifjúsági irodalomban utazó Leiner Laura, a
Szent Johanna Gimi sikere után
most Bábel címû regényével
már csak az Alexandra listáján
szerepel (3.) Ezúttal a legnagyobb nyári zenei fesztivál történetét írja meg a kamaszok szemszögébôl. A kisebbeknek szól
Bartos Erika népszerû mesesorozatának legújabb darabja Bogyó és Babóca alszik címmel
(az Alexandránál 4.). Hógolyó
címû, új verseskötete szintén az
ovisoknak szól,és biztos befutó a
téli könyvvásáron (az Alexandránál 1., a Librinél pedig 10).
Sz. Zs.

KONTROLLING
ELEMEK
A KÖNYVKIADÁSBAN
Hogyan szervezzünk
hatékony kiadói
ügyvitelt?

Kapható a
könyvesboltokban

www.
euro-audit.
hu

arisztokrácia

Valós tündérmesék
Impozáns képeskönyvet készített az Akadémiai Kiadó: az Európa koronahercegnéi
címû fotóalbum dán szerzôpáros munkája,
királyi kivitelezésben. A hét fejezet hét európai hercegné – köztük két „igazi” királynô, Máxima és Matild – történetét dolgozza fel szöveggel és képekkel, a modern látványkönyvek stílusának megfelelôen tematikus blokkok segítségével. A hercegnék
származásától a férjükkel megismerkedésen és az esküvô részletein át képet kaphatunk a hercegi párok családjáról, mindennapjairól, de még az esküvôi ruhát és a
hercegnôk öltözködési stílusát is részletesen bemutatják a szerzôk. Rokonszenves a
kiadói gondosság, amely kiegészítette e
súlyra is tetemes anyagot, és a magyar kiadáshoz készült Elôszóban megemlékeznek a magyarok legendás és szeretett királynéjáról, Sissirôl.
Míg a magyar történelemben azonban
1918-ban lezárult a királyok, királynék és
hercegek története, addig több európai államban a mai napig tartja magát az uralkodói pompa. Hogy mennyi valós funkciója
van a királyságnak az egyes országokban,
vagy mennyire a tradíció és a modern „népboldogítás” része ez az intézmény, az is kiderül az album fejezeteibôl.
A kötet az egyetlen „született” hercegnôvel kezdi a nemes hölgyek sorát, s ez
rögtön felveti az érdekes társadalmi kérdést: a királyi családokba beházasodott ifjú arákat ugyan többnyire nem az „utcáról” vették feleségül a hercegek, a legtöbb hölgy számára mégiscsak mesés fordulatot hozott a házasság. Vagy mégsem
annyira csodálatos egy ilyen élet? Talán
mindenki az angol Katalin hercegnô történetével kezdi az olvasást, a tragikus sorsú
Diana menyével: vajon a világsajtó minden
mûfaját foglalkoztató hercegnô sorsa boldogabb lesz-e férje édesanyjáénál? A jelek
szerint igen, s ebben nem csak az segít,
hogy Katalin nem húszévesen ment férjhez, mint Diana, és régebben ismerte leendô férjét, de a szöveg tanúsága szerint

könyvrôl
Karen Seneca és
Jim Lyngvild
EURÓPA
KORONAHERCEGNÉI
Akadémiai Kiadó
292 oldal, 8950 Ft

268

még hercegnéképzésben is részesült,
vagyis nem szakadtak rá felkészületlenül az új élet terhei. Mire a kötet végére érünk, be is fogjuk látni: bizony, nem
kevés az elsajátítandó tananyag. S ha
ezt valaki sikerrel alkalmazza az életben, a nemzete elôtt is jól vizsgázik.
Van, aki inkább a külsôségekkel – Máxima, aki idén lett holland királyné,
extrém kalapjaival hódít –, van, aki inkább a kommunikációval és a hitelességgel: mióta Matild hercegné beházasodott a belga királyi családba, állítólag a nemzeti öntudat is olyannyira
megerôsödött, hogy a belgák „Matild-hatásként” emlegetik a jelenséget. Ebben bizonyára közrejátszik Matild
tragikus sorsa, aki egy baleset miatt fiatalon vesztette el édesapját és nôvérét.
A nép szívéhez a személyes sorson és a
stíluson kívül az aktív társadalmi tevékenységgel is el lehet jutni: „A munka” címû alfejezetekbôl kiderül, milyen hasznos tevékenységet végeznek e fényûzésben élô
asszonyok. Viktória, svéd hercegnô például védnökségeket vállal, „királyhelyettesi”
rangban van apja távollétében, válság- és
konfliktuskezeléssel foglalkozik. Máxima,
akinek közgazdász vénája van, szívügyeként kezeli a fejlôdô országoknak szánt
mikrokölcsönöket és a nôk jogaiért is
küzd. Matild egy kirekesztetteket segítô
alapítvány létrehozója, Katalin pedig több
társadalmi szervezetben is védnökösködik,
például a függôség elleni, vagy a Gyermek
Hospice Alapítványban. Letícia spanyol
hercegné inkább egyes eseményeket támogat, de munkálkodik a Rákellenes Ligában és a Spanyol Vöröskeresztben is.
Izgalmas áttekinteni azokat a történeteket
is, ki honnan érkezett a hercegnôségbe. Letícia például tévébemondóként dolgozott,
amivel eleve nagy népszerûségre tett szert –
érthetô volt a spanyol nép öröme, amellyel
a hírt fogadta, hogy Fülöp herceg feleségül
veszi a roppant csinos újságírónôt. A dán
Mária, akit divathercegné néven emlegetnek a szerzôk, szinte mesebeli karriert futott be: egyszerû ingatlanközvetítô-lányként dolgozott és albérletben lakott, amikor
Frigyes herceget megismerte. Mette-Marit,
Norvégia koronahercegnéje pedig szinte a
társadalom peremérôl került a királyi családba: techno-partikkal tarkított, zûrös fiatalságát az egyedülálló anya küzdelmei váltották fel. Viktóriának, a svéd királyi páros
gyermekének ellenben nem volt kérdés, mi
lesz, ha nagy lesz.

A sok szépség mellett a kötet nem titkolja az „udvartartás” visszásságait sem, s viselt dolgai terén némely uralkodóház a celebek kicsapongásaival vetekszik. A minden
pletykára éhes bulvármédia elôtt ma már
különösen nehéz eltitkolni a botrányokat.
2011-ben robbant ki például a Károly Gusztáv svéd király körüli skandallum, melynek
során napvilágra jött, hogy a király sztriptízbárokat látogat, többszörösen megcsalja a
feleségét, és bûnözôkkel tart fenn kapcsolatot. Bár a király tagadta a vádakat, a sajtóbotrányok hatására mégis le kellett mondania – az udvar elveszített fényét azután épp
az üde Viktória hercegné és Dániel herceg
újszülött gyermeke állította helyre.
A modern csatornáknak persze nem csak
árnyoldalai vannak, a híresen nyílt és közlékeny norvég hercegi páros például rendszeresen posztol a Facebookon, a Twitteren, a
YouTube-on, tudjuk meg a kötetbôl – Haakon koronaherceg például néha megkéri
Facebookos ismerôseit, javasoljanak neki
valami jó zenét, Mette-Marit pedig közzéteszi gyermekeik rajzait.
A sok protokollon túl a fotók a nemes
fôk üdítôen hétköznapi pillanataiba is betekintést engednek: Henrik herceg, Katalin
férje lovaspólózik, Mette-Marit egész családjával norvég népviseletbe öltözik, Máxima és a gyermekét váró Matild, a két stílusikon egymás mellett állnak szinte egyforma kabátkájukban, vagy ahogy három
„szomszédos” trónörökös: Frigyes, Viktória és Haakon térdig gázolnak a hóban,
mint a sarkkutatók.
Aki szeret bekukkantani a pompa színfalai
mögé, sokáig barangolhat e kötet világában, mely épp olyan, mint a legtöbb koronahercegnô: gazdag és szép.
Laik Eszter
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Gondolatrendôrség Magyarországon
Zinner Tibor a hatalom természetét elemzi a Rajk-per kapcsán
A szerzô egy életen át kutatta a hatalmi
önkény jogi hátterét, valamint az ártatlanokra kiszabott büntetés politikai okait.
Negyvenévnyi tudományos munkája testesül meg abban a terjedelmes mûben,
amelynek most megjelent elsô kötetében
„A nagy politikai affér”-t, a Rajk–Brankovügyet taglalja.
– Rendszertörténeti összegzésnek nevezi munkáját. Több rendszert is „átvilágít” benne?
– A Horthy-korszak egy meghatározott szakaszából indul ki a történet tanulmányozása, de átfogja a Rákosi- meg a Kádár-rendszer egészét, és a felülvizsgálatok torzói miatt az 1992-ig is elhúzódó folyamatot. Sajátos oldalról közelíti ezáltal a könyv a tisztességgel mindeddig meg nem írt magyar
munkásmozgalom-történetet, nevezetesen
a hatalom megszerzésének, megvédésének
és megôrzésének oldaláról. A korabeli kriminalizált világban rejlô különös kettôsségre is ráirányítja a figyelmet: Rajk László egy
személyben volt a polgári demokrácia felszámolója, a kommunista párt törvénytelen
hatalomszerzésének egyik fô motorja, és
ugyanô lett a sztálini rendszer állatorvosi lovának tekinthetô per fôszereplôje.
– Miért a közkeletû „kirakatperek” elnevezés, holott ezeknek az ügyeknek olykor bizony akár komoly konfliktussal is fenyegetô
nemzetközi vonatkozásai is voltak?
– A látványperek valójában színházi elôadások, amelyekben a szereplô személyek
valósak, de az általuk elkövetett cselekmények köszönô viszonyban sincsenek a valósággal. Általuk az igazságszolgáltatás a
politika szolgálólányának szerepkörébe
süllyedt. A legfôbb dráma, hogy az ezen
ügyekben való részvételt pártfeladatnak
tekintették az érintettek. A vádlotti oldal
az életét áldozta fel egy nemesnek vélt célért és követett el normális ember számára felfoghatatlan cselekedeteket, a másik
oldalon pedig ott voltak a szakmájuk írott
szabályait megcsúfoló jogászok, akik független képviselet helyett maradéktalanul
kiszolgálták a hatalmat. Ugyanakkor a dolog nem választható el a sztálini rendszer
mindazokba az országokba Moszkvából
végrehajtott importjától, amelyekben
megszálló erôként jelen volt.
– Vagyis fokozódott a nemzetközi helyzet…
Tényleg: mikortól kezdték használni ezt a
szlogent?
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– Bástya elvtárs klasszikus szövegei a második kötet tömérdek idézetében visszaköszönnek majd, vagyis a Tanú jól szemlélteti a
korszak nyelvi elemeit. A fokozódó nemzetközi helyzetet 47–48-tól emlegetik gyakran,
amikortól Sztálin Kelet-Európa népi demokráciáira rákényszeríti a saját rendszerét. Ettôl
fogva nincs más alternatíva, egyedül Jugoszlávia kivétel, ahol Tito a saját sztálinizmusát akarta megvalósítani. A könyvem alapvetôen a tekintetben pontosítja a korábbi
szakirodalmat, hogy felismeri: a Rajk–Brankov-ügyben az elsô pillanattól a távollevô Tito leleplezése az igazán meghatározó szál.
– Itthon miért a Rajk-per lett a korszak jellemzésére használt koncepciós ügy, elvégre
sok névtelen meghurcolt mellett Mindszentyt, Nagy Imrét is bíróság elé citálták?
– Elsôsorban azért, mert a hatalom belsô történetéhez kapcsolódik az ügy. A Mindszentyper az ország teljes római katolikus lakosságát
sokkolta. De akkor még az adott számú hívô
vagy nem hívô kommunista azt gondolhatta,
hogy a másik oldallal szemben lép fel a vezetés. Nem feltételezte, hogy sorra kerülnek
azok is, akik a rendszer alapítói, majd teherhordói voltak. Attól kezdve, hogy ez a hatalmon belül is bekövetkezett, többé senki sem
érezhette biztonságban magát. Ha a belsô
kört be lehetett sározni, nyilvánvalóvá vált,
hogy senki sem állhat ellent a pusztító gépezetnek. A Rajk-ügybôl indult ki a rendszer tömegterrorja. A korabeli társadalmi modell
alapján kiszámítható, hogy a politikai okból elítéltek sorsa a rokonsága révén minden har-

madik családot érintette. Árulkodó adat, hogy
az 1956 elôtt börtönbe vetettek 92 százaléka
munkás és paraszt volt, vagyis a társadalom
önmagát zárta rács mögé. Ahogy Princz Gyula államvédelmi ôrnagy fogalmazott: „Miénk
a börtön, magunknak építettük.”
– Milyen hasznot hajtott a hatalomnak a permanens ellenségkeresés, a meghirdetett
éberség, az, hogy az emberek a hétköznapokban ölték egymást?
– Ez a világbirodalmi törekvés része volt. Sztálin 1945 áprilisában jelentette ki, hogy semmi
áron nem engedi ki a kezébôl azt, amit húszmillió szovjet áldozat vérével szerzett meg. A
hatalmat azonban csak erôszakszervezetekkel, folyamatosan szított polgárháborús helyzettel lehetett megtartani. Mit érdekelte ôt és
utódait, hogy a környezô országokban ez
hány emberéletet követel, hogy házaspárok
jelentenek egymásról a Stasi közremûködésével, hogy mûködik a „gondolatrendôrség”.
Emberi jogok nem léteztek a számukra. A
méltóság csak a hatalmat kisajátító háromnégy emberre vonatkozott. A legborzalmasabb az, hogy senki nem tanul a történelembôl. Gondoljunk a mai Koreára, ahol azért
lôttek agyon nyolcvan embert, mert egy más
rendszerû ország televízióját nézték…
– Hogy bogozta ki e történelmi léptékkel közeli, de mégis titkosított múlt szálait?
– Eleve óriási nehézséget okozott, hogy az
iratok döntô hányadát megsemmisítették.
A pártarchívumban még található visszaemlékezéseket tudvalevôen mindig a hivatalos
vonalhoz igazodva íratták át. A kikényszerített vallomások tovább gazdagították a hazugsággyûjteményt. Maradt az Oral History,
ahol az interjúkat már az idôtávlat miatt is
kritikusan kellett fogadni. Csakis a különbözô források precíz, kitartó egybevetésével
analizálhattam a korabeli történelmet.
Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit
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„Elsôsorban hasznos akarok lenni”
Nógrádi Gábor a tanítói szándékról és az irodalom
gyógyító erejérôl
Gyerekrablás a Palánk utcában, PetePite,
Galambnagymama. Három a sikeres és
emblematikus könyvek közül, amelyek
Nógrádi Gábor nevéhez fûzôdnek. Az író
a közelmúltban két jelentôs elismerést is
kapott: a Gyerekkönyvek Nemzetközi Tanácsa, az IBBY életmûvéért tüntette ki,
legutóbb pedig megkapta a Janikovszky
Éva-díjat „a felnövekvô nemzedék irodalmi mûveltségének alakításáért végzett kiemelkedô munkásságáért”. Ebbôl az alkalomból beszélgettünk.
– Hogyan látja „a felnövekvô nemzedék irodalmi mûveltségét”? A gyerekek, fôként a
kamaszok szeretnek olvasni? Ha igen, mit?
És mit nem?
– Ez bizony négy kérdés. Vegyük sorra! Irodalmi mûveltség? Annyi van, amennyi az
iskolában a gyerekekre ragad. Ma már a
tévében szinte egyáltalán nincsenek irodalmi mûsorok, regényfeldolgozások, színházi közvetítések, irodalmi vetélkedôk… Úgy
is mondhatjuk, hogy az irodalom az életbôl visszaszorult az irodalomba. Ami csak
azért baj, mert az irodalomra nem az úgynevezett mûveltség miatt van szükségünk,
hanem az életünk miatt. Az irodalom, és a
mûvészet csak azért fontos, mert segít élni. Segít önmagunkat és másokat, meg a
világot megismerni, megérteni. Kit érdekel, mikor született József Attila? Az érdekel, hogy „Harminchat fokos lázban égek
mindig, s te nem ápolsz, anyám”. És hogy
szeretnek-e olvasni a kamaszok? Az elsô
könyvem harminc éve hetvenezer példányban jelent meg. A legutóbbi könyvem háromezerben. No comment! Végül az a kérdés: mit szeretnek olvasni és mit nem? Aki
szeret olvasni, az kiválasztja a neki való
könyvet, amint az egészséges szervezet a
gyümölcsbôl a vitamint. Amit nem olvasnak, arra nincs szükségük, vagy nem tudják, hogy szükségük van rá, és ez a mi hibánk: tanítóké, újságíróké, könyvtárosoké
– értelmiségieké.
– Közhelyszámba megy, hogy a világháló sok
mindent megelôz a fiatalok érdeklôdésében.
Kérdés, hogy a manapság divatos „kütyük” –
okostelefonok, tabletek, e-könyv-olvasók –
képesek-e új lehetôségeket kínálni ennek a
korosztálynak is az olvasásra. Az ön mûvei
például elérhetôk e-könyv formában?
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– Természetesen elérhetôek a könyveim
digitális formában. És a kütyüktôl sem félek. Mindegy, mi hordozza az irodalmat:
kôtábla, agyagtábla, papirusz, pergamen,
könyv vagy tablet. A szöveg a fontos.
Mellesleg, mióta e-book-olvasóm van,
több szépirodalmat olvasok utazás közben, vagy távol az otthontól, mint eddig.
Logikus. Nem egy-két könyvet viszek magammal, hanem ezret.
– Széles skálán mozognak a mûvei. A játékos
KRESZ-lexikontól és az életvezetési tanácsokat is tartalmazó írásoktól az izgalmas, krimiszerû történeteken át az élet nagy kérdéseit taglaló „komoly” könyvekig sok mindent
felölelnek. Egyetlen alapvetô vonást mindben fölfedezek: a gyöngéd pedagógiai szándékot, amely gyakran humorral párosul. Ez
talán arról árulkodik, hogy a szerzô egykor
népmûvelô is volt.
– Ezt válaszoltam volna, ha kérdésként teszi fel a megállapítást. Alapvetôen tanító
vagyok. Fiataloknak szóló mûvek írójaként
ez természetes is. Különösen, ha a pénzrôl, a közlekedésrôl, az életveszélyekrôl,
az életproblémákról vagy a naplóírás fontosságáról szól a kiadványom. De a tanítói, népmûvelôi szándék könnyen felfedezhetô a regényekben is. A bátyám zseni, Az öcsém zseni – célom szerint – a testvéri összetartás fontosságára tanít. A gonosz hét napja a bennünk rejlô jó és rossz
harcáról szól, és hogy milyen nehéz, és
milyen fontos a jónak gyôznie. A papa ne

már, és a Nem vagyok Samu! pedig nagyapa és unoka egymásért folytatott küzdelmes kapcsolatáról igyekszik mesélni. Minden könyvem pontosan megfogalmazható
didaktikai célokat követ. Lehet, hogy ez az
úgynevezett esztétikai minôségének árt,
az irodalmi színvonalát csökkenti (bár remélem, nem), de én gyerekeknek, fiataloknak írva elsôsorban hasznos akarok
lenni. Ez a tanítói szándék persze nem vonatkozik a verseimre. Ott én ÉN vagyok. A
versekben nem vagyok tekintettel a befogadóra. (Leszámítva az Itt éltünk köztetek
címû állatsírversek kötetét, amit didaktikai
célokkal írtam 25 éve.)
– Nevelési szándék vezethette akkor is, amikor honlapján elindította a gyerekeknek szóló íróiskolát. Milyen fogadtatásra talált?
– Talán száz gyerek kísérte figyelemmel a leckéket és oldotta meg a feladatokat. Remélem azonban, hogy sok magyartanár az íróiskolám hatására nagyobb súlyt fektet a fogalmazási gyakorlatokra az órákon. Nagyon
fontos, hogy a mai ember pontosan és érzékletesen tudja magát kifejezni szóban és
írásban, akár pék, akár orvos lesz. Ez segítheti saját maga és társai érdekeinek a megfogalmazását, s ezzel az érdekek védelmét is.
– A legolvasottabb kortárs ifjúsági íróként
gyakran emlegeti az olvasás gyógyító erejét.
Milyen sérüléseket kell manapság az irodalomnak gyógyítania?
– A mûvészetek minden lelki seb gyógyulásában segítséget tudnak nyújtani. Ez a szükséglet hozta létre a különbözô mûvészeti kifejezési formákat. Az irodalom, azaz a megfelelôen kiválasztott olvasmány a szerelmi
bánattól a gyászmunkáig, a gyermeki félelemtôl a felnôtt szorongásáig, a magány sérüléseitôl a sérelmeken való önpusztító rágódásig támogatást nyújthat lelki betegségeink gyógyításában. Az irodalom- (a mûvészet-) terápia nem csak az orvosilag is beteg embereknek segít. Vagy kérdem: létezik
olyan ember, aki soha nem szorong, soha
nem szomorú vagy deprimált? Van olyan,
aki soha nem fél sem élettôl, sem haláltól?
De beszélhetnék hétköznapi – családi, pénzügyi, munkahelyi vagy egészségügyi –
problémákról is. Jómagam ha egykor,
anyám halála után nem olvastam volna
annyit, már nem élnék.
Varsányi Gyula
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