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Akit zavarnak
a tények
Esterházy mûvészi
vallomásai
Unortodox életrajz és unortodox interjúkötet Esterházy Péter és a magyar származású
irodalomtörténész, Marianna D. Birnbaum
Az évek iszkolása címû beszélgetôkönyve.
Ahogy E. P. írja benne: „a mûfajaim eléggé
kajlák”, vagyis mûvei szerencsére nem skatulyázhatók be tudományosan jól kifundált
irodalomelméleti kategóriákba, és azt is jelzi mindjárt a kötet eleje táján: „Általában
nehezen tudom a válaszaimnál megállapítani, mi utólagos belemagyarázás, és mi volt
ténylegesen. Elszoktam a tényektôl, de nem
szeretném, hogy ez hetykén hangozzék.
Igaz, azt sem, hogy önkritikusan. Itt néha
kísértésbe jövök (és ki volnék én, hogy ellenálljak), hogy a regényekbôl, szövegekbôl
fejtsem vissza az önéletrajzit.”
A kérdezô ugyanis arra szánta el magát,
hogy a végére jár a folytonos olvasói találgatás tárgyának: vajon melyik Esterházy-regény melyik eleme önéletrajzi, és melyik irodalmilag továbbgondolt. Közönséges halandóként is hányszor latolgatjuk, hogy va-

A világ egy gyerek
ellen
Az olvasó minden bizonnyal rengeteg megdöbbentô, elszomorító, esetleg megbotránkoztató, vagy éppen zseniálisan megírt, felemelô erejû, lenyûgözôen ôszinte könyvvel
találkozott már. Most azonban itt egy újabb,
egy igen különleges darab, amilyet valószínûleg még nem láttunk soha a polcokon.
„Mert mielôtt fellázadtam volna gyermekkorom világa ellen, a gyermekkorom világa
lázadt fel ellenem.”
Édouard Louis könyve nagyon különleges
alkotás – a Leszámolás Eddyvel egy megkérdôjelezhetetlenül nyers hangvételû, szerencsénkre egészen valódi önéletrajz. Egy olyan

HELYESBÍTÉS
A Könyvhét elôzô, 2014. december 2-án megjelent 2014/4. számában súlyos hibával jelent
meg Behelyettesített jellemek és sztorik címmel
a Holnapkutyák – Kevélység címû kötetet ismertetô recenziónk: a szerzô nevét hibásan írtuk, a szerzô neve helyesen Muzsai István. A hiba miatt a szerzô és olvasóink elnézését kérjük.
A Könyvhét szerkesztôsége
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lami tényleg a személyes emlékünk-e, vagy
csak egy fénykép vagy sokszor hallott családi legenda miatt hisszük annak. Hát még az
író, aki a fantáziájából él.
Az Esterházy által olykor tréfálkozva kérdezôbiztosnak titulált Birnbaum a bulvárgyanús
témáktól sem riadt vissza. Olyanoktól, mint
elsô szerelem, családi viszály, testvérháború,
apa-fia, apa-lánya kapcsolat, de az író a rá
oly jellemzô könnyed eleganciával siklik ki az
önéletrajzi konkrétumok elôl (vagy éppen
megy bele durván a „csinbe” az
erotika témakörének forszírozása
nyomán), miközben általános érvényû, entellektüel eszmefuttatást vezet végig, vagy saját korábbi szövegeivel nyer egérutat.
Sziporkázik akkor is, amikor íróelôdök vagy kollégák vélekedésével szembesíti a kérdezô.
Az interjúkötet bevallottan
nem szót váltás eredménye,
legalábbis nem teljességgel az,
hanem inkább írásos kérdésekre adott mívesen megfogalmazott feleletek sora. De hogy történhetett a
kivitelezés, mikor Esterházy köztudottan
kézzel ír? Vagy ez csak a szépprózájára vonatkozik? De hiszen az lett ebbôl az írói és
emberi arcélt rajzoló kötetbôl is. Az Esterházy-életmûvet alaposabban tanulmányozók-

írás, amiben fel sem merül a kérdés, hogy
egy valós életútról olvasunk-e, vagy éppen
csak a fantázia szüleményét nevezi valaki
megtörtént valóságnak. A 22 éves francia fiú
ugyanis érezhetôen teljes ôszinteséggel és a
korát meghazudtoló kritikával ír a múltjáról,
az ôt ért atrocitásokról, és persze fest képet
mindennek a tükrében a jelenérôl is.
Huszonkét évet foglal össze a könyv – ez
alatt a rövidnek tûnô, jó két évtized alatt a
szegény, segélyen élô családból származó
fiú tulajdonképpen teljes kálváriát jár be,
miután tizenéves korában rájön, hogy ô
más, mint a társai. Más, mert tudatában
van a homoszexualitásának,
és vállalja azt, más, mert ezt
a környezete és a családja
így gondolja, és ezért kirekesztik. A rengeteg megpróbáltatás után azonban
Édouard sorsa szerencsés
fordulatot vesz, s tulajdonképpen megszökve a saját
élete elôl újra megszületik.
Bejut egy elit egyetemre,
szociológiát tanul, s elismert Bourdieu-szakértôvé válik. Ám, ahogy
önéletrajzi regénye is bizonyítja, a fiatal fiút
a múltja továbbra is kísérti.

nak egy-egy mozzanat ismerôsnek tûnhet
(mondja is a válaszoló, hogy „Ezt már túl
sokszor elmeséltem. Akkor még egyszer.”),
de a szép történeteket, különösen így, az
életívbe illesztve újraolvasni is jó. A történetet az anyáról, aki még halála után is segít a
fiának, az apáról, akivel akkor is meg lehet
békélni, ha dülöngélve állít be unokája keresztelôjére. A hazaszeretetrôl: „Én itt otthon vagyok. Ha akarom, ha nem. Ezt persze
mostanság kissé hepciásabban mondja az
ember (és ez nem jó), mostanság, amikor sokan ájtatos pofával ilyesmikrôl papolnak üresen (és akkor
még finom voltam, mint az
ôrgróf, ki zavarában matatott az agarában, és nem
szóltam az üresség agresszivitásáról, hazug és alibi voltáról, kártékonyságáról).”
(mátraházi)

könyvrôl
Esterházy Péter – Marianna D. Birnbaum
AZ ÉVEK ISZKOLÁSA
Esterházy Péter és
Marianna D. Birnbaum beszélget
Magvetô Kiadó, 152 oldal, 2690 Ft

Erôszakról, súlyos szociális és családi problémákról, elnyomásról, kirekesztésrôl, kínzásról és keserûségrôl szól ez a könyv, s mindezt
maga a történet egyszerre meg is cáfolja azzal, hogy a fôhôs, aki egyben maga az író,
képes ennyire nyíltan és ôszintén beszélni.
Beszélni, és mesélni, és persze egyben tanítani is mindazzal, amit leír.
A Leszámolás Eddyvel mindenképpen példaértékû és tanulságos mû a mai világban. A
húsz év körüli fiú olyan érzékenységgel meséli el az eddigi életét, hogy szinte belerántja az
olvasót a szörnyûbbnél szörnyûbb események
nyomasztó valóságába. Érezni lehet a szagokat, az illatokat és a fájdalmat is. Az pedig, hogy ez az olvasónak jó-e, döntse el mindenki maga. Viszont az ilyen
könyvek jelentôsége megkérdôjelezhetetlen, s már akkor is megéri belenézni egy-egy ilyen történetbe, ha ezáltal legalább egyetlen embernek valamennyire is jobb lesz a sorsa.
Kurcz Orsi

könyvrôl
Édouard Louis: LESZÁMOLÁS EDDYVEL
Ab Ovo Kiadó, 184 oldal, 2400 Ft
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„Szedjétek már össze magatokat”
Sylwia Chutnik a nôkrôl
Sylwia Chutnik lengyel írónô, újságíró,
gender studies szakon végzett a varsói
egyetemen. 2008-ban debütált a magyarul most megjelenô Nôi zsebatlasz címû
regényével. Azóta több könyve is napvilágot látott, amelyekben közös, hogy mindegyik középpontjában a nô, az anya, a
nôiség, az anyaság és Varsó állnak. A fiatal írónô mindemellett a társadalmi szerepvállalásban is aktív: Az anyákat segítô
MaMa alapítvány alapítója-vezetôje, amiért számos kitüntetésben is részesült.
– A magyarul hamarosan megjelenô Nôi zsebatlasz minden egyes fejezetében rengeteg különféle nôtípust ismerhetünk meg. Mondható-e,
hogy ezek az alakok tükrözik a mai lengyel nôtársadalmat? Saját magát hova sorolná?
Sylwia Chutnik: – Már maga a cím is azt sugallja, hogy nôi karakterek egyfajta jegyzékével van dolgunk. Mindez természetesem elég
ironikus, mivel lehetetlen megalkotni a nôk
„általános típusjegyzékét”, hiszen nem préselt pillangókról van szó. Az ember azonban
kategorizál, úgyhogy értem, ha valaki egyetlen nôalak felé törekszik. A Zsebatlaszban
különösen közel áll hozzám az utolsó fejezet
Marysiája. Ugyan kiderül a könyvbôl, hogy
hány éves, de ettôl függetlenül is ô testesíti
meg a „kislányság” fogalmát. Ha megnézzük a feminizmus harmadik hullámát, amely
már megmerítkezett a popkultúrában, és
komplexusok nélkül gazdálkodik mindennel,
ami eddig „tilos” volt (a rózsaszín szín, a Barbie baba, a hercegnôi kiegészítôk stb.), akkor
úgy tekinthetünk a „kislányság” fogalmára,
mint egyfajta kulturális-társadalmi fogalomra. Egyrészt a lázadás gesztusa lehetne ez a
nôiség figurájának komolysága ellen, másrészt pedig felforgatná annak a fogalomnak
a megértését, amely a mai kultúrában átszexualizált és elértéktelenedett meghatározása
lett a gyermekség és a felnôttség közötti levitációnak. Legegyértelmûbb példája ennek
a Lolita vagy a japán kavaii. Marysia kislánysága átmeneti terület lehetne, ahol nem mûködik a megszokott jogrend, nem alkalmazzák az eddig érvényes szabályokat. Ki kell tehát szakítani egy kislány-hôst a megszokott
normákból, hogy ne alkalmazzon például
erôszakot? Nem gondolom, mert itt sokkal
inkább arról van szó, hogy kiszélesedjen a
felkavaró tartalom. Irodalmi értelemben ez
annyit tesz, hogy felszabadító. Tehát Marysia
szabadít fel minket, nem maga az erôszak,

amely itt inkább a mindenkit felzabáló valóság ellen folytatott harc egy eleme.
– Ami a regény stílusát és nyelvezetét illeti,
egyfajta kettôsség érezhetô. Egyrészt, mintha a
(katolikus) vallás nyelve lenne ez (szinte minden szereplô Mária, jelzôik és felsorolásuk litániába illôek, sok „Mária-ima”-szerûség van a
szövegben). Másrészt viszont sokszor nagyon
brutális, naturalisztikus, már-már undorító,
horrorba illô jelenetekkel találkozunk. (Például:
„Az anya már nem élt. Elvérzett, annyit verték”.
Vagy: „Az anyóka alvadt vérben feküdt”.) Mi
célt szolgál ez a látszólagos ellentmondás?
S. Ch.: – Tagadhatatlan, hogy a
népi vallási nyelvhez akartam
nyúlni. Játszani akartam kicsit a
lengyel katolicizmussal, amely
idônként fanatizmusba csap át.
Másrészt pedig, a hívô emberek
nagyon kegyetlenek tudnak lenni a többi emberrel, és nem is
mindig élnek saját értékrendjük
szerint. Emiatt elég nagy az eltérés a között, amit kinyilatkoztatnak, és a gyakorlat között.
Beszélt, dallamos nyelvet akartam, amely tele
van vallási utalásokkal, de a vallás itt inkább
úgy értendô, mint út menti kápolna, nem
mint gazdagságtól csöpögô templom.
– Szinte minden könyvének a nôiség vagy az
anyaság áll a középpontjában, történetei Varsóban játszódnak, mely a lengyel nyelvben
szintén egy nônemû szó. Miért olyan fontos
mindez a 21. században?
S. Ch.: – Több dimenzióban tekintek a hôsnôimre. Vegyük például az idôsebb hölgyeket a

Zsebatlaszból: egyrészt gyengédséggel, empátiával fordulok feléjük, másrészt viszont vén
csoroszlyáknak titulálom ôket, és pontozom
igénytelenségüket, lassúságukat. Az iróniának, vagy akár a groteszknek köszönhetôen
minden ambivalens lesz. Leginkább a türelmetlenség és az érzékenység jellemzi a hôseimhez fûzôdô viszonyomat. Mindegyiküket
szeretem, igyekszem ôket megérteni, de néha
jól hátba vágnám ôket, és rájuk kiabálnék,
hogy: „Szedjétek már össze magatokat!” Általában hamarabb észreveszek egy részeg nôt
az utcán, aki próbál felkelni, mint egy elegánsan lépdelô kosztümös dámát. A lecsúszott
hôseim (akik sokszor maguk is tettek ezért)
mindennek ellenére igyekeznek talpra állni.
Átlagos nôk, akik nem tudnak új életet kezdeni, mert kísérti ôket a múlt.
– Amellett hogy ír, különbözô társadalmi tevékenységeket is végez, az anyasegítô MaMa
alapítvány vezetôje, rengeteg díjat is kapott
már ezért. Milyen hatással van mindez az írásra, és fordítva?
S.Ch.: – Életem két nagyon fontos területe az
alkotás és a társadalmi tevékenység.
Amennyiben lehetséges, a továbbiakban is
így szeretnék élni. Az, amilyen emberekkel az
alapítványnál találkozom, és amilyen problémákkal fordulnak hozzánk, leginkább az érzékenységemre van hatással, amit aztán fel
tudok használni írás közben. Azonban nehéz
így kettéosztanom magam, hogy van az írónô és van az aktivista. Alkotás közben azonban megengedem magamnak,
hogy ne legyek komoly. Én így
védem magam.
Németh Orsolya
A kötetrôl Laik Eszter recenziója
lapunk 24. oldalán olvasható

könyvbemutató
2015.04.25. 14.00
Sylwia Chutnik NÔI ZSEBATLASZ
címû könyvének bemutatója
(Supka Géza terem) Résztvevôk:
Sylwia Chutnik (szerzô), Veiszer Alinda
(moderátor), Batta Éva (színésznô)

dedikálás
2015.04.25. 15.00 órától
a TYPOTEX KIADÓ STANDJÁN (K16)
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Japán daru a magyar alföldön
Beszélgetés Szabó T. Annával és Rofusz Kingával
Egy alföldi magyar táltosfiú és egy japán
darumadárból átváltozott festôlány a hôse Szabó T. Anna kamaszoknak szóló új
prózakötetének. Kettejük között szerelem szövôdik, az elsô, igaz szerelem,
melyben egyszerre van jelen a vágy, a
szenvedély, a fájdalom és a titok. Mit jelent feláldozni magunkat és mégis megtartani a szabadságot? Mit jelent megtanulni az elengedést? A kötetrôl a szerzôvel és az illusztrátorral beszélgettem.
– A japán legendán alapuló történetben felfedezhetô a magyar népmesék világa is. A táltos
képességekkel rendelkezô, az állatok nyelvén
beszélô juhász a tiltás ellenére is meglesi, mit
csinál a párja, és ezért megbûnhôdik.
Szabó T. Anna: – A darumenyasszony, vagy
darufeleség címû japán népmese volt az
alap. Ágoston Alexandra, a Vivandra Kiadó
munkatársa kitalálta, hogy Patrick Ness A daruasszony címû, tavaly megjelent regénye
mellé – ami felnôtteknek szólt –, írjak egy
gyerekeknek szóló történetet. Kívánsága éppen egybecsengett az enyémmel, mert régóta érdekel a japán mûvészet. Kyoko valóban
az én japán nevem, nem véletlenül került a
könyv borítójára. A keleti mesékben, történetekben, filmekben mélyen gyökerezik a
melodráma, amit én nagyon szeretek. Az
alaptörténet szerint egy fiú – más változatban egy öregember – talál egy csapdába
esett darut, kiengedi, majd egy nô tér vissza
hozzá, aki a továbbiakban vele lakik. A nô
gyönyörû kelméket szô, amikbe egy-egy tollat is belefon, ezeket eladva túlélik a telet.
Egyetlen kérése van: a fiú ne lesse meg ôt
munka közben. Persze meglesi, erre a nô
visszaváltozik, és elrepül. Mindig is szerettem
az átváltozós meséket, nagyon megfogott
bennük a hûség motívuma. A könyvet nagyobb kamaszoknak szánom, akik esetleg
már maguk is átélték a szerelem édességét
és keserûségét. A történet közben mûvészetparabolának is olvasható, ami a nôi önállóság és szabadság kereséséhez kapcsolódik.
Bár kiváló textilmûvészeket ismerek, mégis
festônô lett az én mûvészem, részben azért,
mert nagyon vonz a kalligráfia és a teljességet és ürességet szimbolizáló, tussal festett
zen körök. Az átváltozás volt az a pont, ahol
a japán mûvészetet és a magyar táltos hagyományt össze tudtam kapcsolni.
– A festônô a hajával fest, és itt rögtön szót kell
ejtenünk Rofusz Kingáról, aki fantasztikus illusztrációkat készített a könyvedhez.

Sz.T.A.: – Roppantul örültem, amikor Kinga
azt mondta, hogy kicsit rólam is mintázta a
japán lány képmását a mesében, az én vonásaim is felfedezhetôk benne halványan.
A kalligráfia mûvészete egyszerre kíván
nyugalmat és szenvedélyt. A daru is ilyen,
amikor táncol; és bármennyire szép, végtére is egy vadmadár. Kinga ezt a fenyegetô
fájdalmat tudta megfogni, ami végig jelen
van a könyvben. Az alapvetôen pasztellszínû képeken mindig jelen van a vörös, a szerelem, a fájdalom és a vér színe. Kinga kitalált egy vörös szalagot, ami minden képen
megjelenik.
– Rofusz Kingának nagy tapasztalata van a mesekönyvek illusztrálásában, 2010-ben az Év Illusztrátora díjat is nyert. Ebben az esetben kézenfekvô volt, hogy a japán fametszetek stílusában – persze a saját, felismerhetô stílusát
megôrizve – készíti el az illusztrációkat?
Rofusz Kinga: – Amikor elôször olvasok el
egy szöveget, még nem látom pontosan,
hogy milyen lesz képben. Többször el kell olvasnom, szép lassan kialakul bennem egy világ, és utána azt próbálom megjeleníteni.
Most sem tudtam, hogy fog kinézni nem
volt egyértelmû, hogy „japános” lesz. …–
nem annyira a japán fametszeteket érzem
benne. Sokkal inkább a japán mûvészetre jellemzô egyszerûséget, tisztaságot, felesleges
díszítésektôl mentességet.
– Annával megbeszélték, hogy a történetnek
mely pontjaihoz kapcsolódjanak az illusztrációk, vagy szabadon döntött benne?
R. K.: – Anna szabad kezet adott nekem.
Hogy hova kerül kép, az valahogy kialakul
mindig, én sem tudom pontosan, hogyan.
Akkor tervezem meg a könyvet, amikor már
érzem a hangulatát, látom a színeket,
karaktereket, kompozíciókat.
– Eddig leginkább akrill festékkel dolgozott a könyvillusztrációknál.
R. K.: – Most is ugyanúgy akrillal festettem a képeket papírra. Az akrillt is
lehet sokféleképpen használni. Ezek a
képek technikájukban nem különböznek az eddigiektôl. Inkább talán
az egyszerûségük más. A végletekig
le vannak csupaszítva ezek a képek.
– A stílusát úgy jellemzik, hogy lebegô, szürreális, idônként groteszk.
R. K.: – Igen általában ezeket a jelzôket használják a képeimre. Ami jól is jellemzi azokat.
Ez itt egy lírai, finom szöveg volt. A képeknek
is ilyennek kell lenni. Ezek a képek nem nagyok. Csak talán a levegôsségük nagyobb te-

Szabó T. Anna

ret enged láttatni, mint amekkorák. A könyv
viszonylag kisméretû és nem érdemes túl nagy
méretben festeni, mert a kicsinyítés során sok
apró részlet eltûnne. …s ezek a finomságok,
fontos, hogy látszódjanak .
– Anna, láttam, hogy a könyvfesztiválon papírmadarat fogtok hajtogatni, amely motívumként
megjelenik a történetben is, hiszen a táltos fiú
ezer madarat hajtogat a szerelmének.
Sz.T.A.: – Az eredeti történetben ez nincs
benne, én kapcsoltam össze a darus mesével.
Magyarországon kevéssé ismert, hogy az
ezer daru origami a hosszú élet és a boldogság szimbóluma.
– Mindkét szereplôd változik, fejlôdik a történet végére.
Sz.T.A.: – A lány megtanul szeretni, a fiú pedig szeret, szenved és tanul: éppen a szerelme segítségével finomodik az ízlése. Pásztorgyerek létére megtanul origamit hajtogatni. Igyekeztem nagyon, hogy egyenlô
arányban legyen a könyvben a nôi- és a férfi történet. Nehéz megmondani, ki az igazi
hôse. Az igazi szerelmet nagyon vad, animális szenvedélynek tartom, amiben a magányosság és a
birtoklás iránti vágy hadakozik egymással. Ezt
kell magunkban megszelídíteni, hozzácsiszolódni
a másikhoz.
Szénási Zsófia
Fotó: Szabó J. Judit

könyvrôl
Szabó T. Anna
SENKI MADARA
Illusztrálta: Rofusz Kinga
Magvetô Kiadó, 56 oldal, 2990 Ft
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Magyar Remekírók – Új Folyam

MAGYARORSZÁGI GONDOLKODÓK, 18. SZÁZAD
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK, II.
(Vallás – Nevelés – Társadalom – Mûvészetek)
Az antológia soron következô darabja az I. kötethez hasonlóan kritikai jegyzetekkel ellátott forrásközlés, melynek fô célja tájékoztatni a vallási,valláskritikai, erkölcsi, nevelési, államelméleti, politikai, jogi, társadalmi és mûvészeti, esztétikai gondolkodás 18. századi állapotáról, fontosabb kérdésföltevéseirôl, célkitûzéseirôl és alakulásáról, irodalmi és pragmatikus szövegek,
valamint a megértést megkönnyítô jegyzetek segítségével. Az összeállítás
forráskiadványnak készült, egyaránt tekintettel a mûvelt nagyközönség, az
érintett diszciplínák és az egyetemi oktatás igényeire. A szövegek jelentôs
része latinból vagy németbôl készített fordítás, melyek itt jelennek meg elsôként. A hatalmas terjedelmû kötet egyharmadát a tudományos apparátus
teszi ki: jegyzetek, szerzôi életrajzok, mutatók, utószó – mely a két fôszerkesztô sokévi munkáján túl az e célra létrejött irodalomtörténész-fordító
kutatócsoport munkáját dicséri.

A könyv bemutatója a könyvfesztiválon:
ápr. 25., 18:30, Márai-terem
Magyar Remekírók – Új Folyam
Válogatás, szerkesztés, utószó: Lengyel Réka, Tüskés Gábor
1460 oldal, 8 oldal képmelléklettel, 7 000 Ft

Tóbiás Áron: MEGMENTETT HANGSZALAGOK
A megálmodott Magyarország – beszélgetések, emlékezések
Tóbiás Áron (1927) rádiós-szerkesztôt a Forradalom leverése után a „kis íróper” vádlottjaként ítélték börtönbüntetésre. Szabadulása után gyakorlatilag nem juthatott el a Rádió vagy a nyomdafesték igazi nyilvánosságához,
ám ô mégis elindult mikrofonjával a hallgatásra ítélt írókhoz, képzômûvészekhez, politikusokhoz, gondolkodókhoz, és interjút készített velük.
Ötvenöt író, képzômûvész, filozófus, történész vagy emlékezô családtag
története, gondolatai olvashatók a kötetben – születésük idôrendjében,
három nagy nemzedékcsoportot érintve (többek között: Déry T., Sinka I.,
Füst M., Kassák L., Illyés Gy., Németh L., Cs. Szabó L., Pilinszky J, Medgyessy
F., Szônyi I. , Bibó I., Kosáry D.). Az írások egy része itt jelenik meg elôször,
s ha a többi magnóbeszélgetés annak idején nyomdafestéket látott is, ma
már csak eldugott, régi folyóiratok mélyén, esetleg szétszórtan, napilapokban érhetôek el. A kötet szövegei valóban „megmentett hangszalagok”,
melyek érvényesen tudósítanak a múlt század második felének kevésbé ismert szellemi-kulturális folyamatairól.

Tóbiás Áron ápr. 25-én, 15 órakor dedikál a Könyvfesztiválon
a Kortárs pavilonjánál. Könyvbemutatója ápr. 29-én 18 órakor
kezdôdik az Írószövetségben.
Kortárs Beszélgetés, 496 oldal, 3 500 Ft
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Ha dolgozom, akkor dolgozom, nem
gondolok nôkre
Beszélgetés Pacskovszky Zsolttal
Pacskovszky Zsolt író, mûfordító, forgatókönyvíró a
90-es években három, felnôtteknek szóló prózakötettel hívta fel magára a figyelmet. Azután több mint 30
regényt, köztük számos gyerekkönyvet, drámát fordított magyarra. 2008-ban az
Ágrólszakadt Tóbiás kapta
az Év Gyermekkönyve díját a
fordítás
kategóriájában.
2013-ban jelent meg a Móra
Kiadó Tabu sorozatában a
kitûnô Szabadesés címû regénye. Nemrég ennek és a
hamarosan megjelenô újabb
fordításának apropóján beszélgettem vele.
– Kizárólag francia nyelvû mûveket fordít: ehhez jól meg kellett tanulni az adott nyelvet, még
ennél is jobban kell tudni magyarul, és külön adottság kell a
szerzô(k) világával, stílusával
vagy nyelvezetével való azonosuláshoz. Talán a francia mentalitás és egy csomó francia szerzô mûveinek olvasása indította
el ezen a közvetítôi pályán?
– Apró élmények löktek ebbe
az irányba. Az, hogy apám
mindig rossz pillanatban próbálta megszerettetni velem a
német nyelvet, az, hogy a gaz
Harald Schumacher letarolta a
jó Battistont a 82-es vébén, az,
hogy a kisváro-
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sunkban kötött ki egy félresiklott életû magyartanár, aki egykor magyar lektor volt a Sorbonne-on, és sörözéseink közben Párizsról mesélt, az,
hogy annyi francia
regényt
emel-

tem le a könyvtár polcairól. Fejembe vettem, hogy végigmegyek az ábécén, és betûnként
3-3 írótól elolvasok egy regényt. Olyan könyvek voltak
ezek között, mint A szamárbôr,
A test ördöge, a Tajtékos napok, A rémkirály, Az undor,
Balzac, Radiguet, Vian, Tournier, Sartre… Szájtátva olvastam ôket a padlásszobámban, és 17 évesen
egy francia feleségrôl álmodoztam.
Aztán félig kubai
lett, az élet már
csak ilyen.

– Újrafordította a Figarót, és
láthatóan a film világa is érdekli. Milyen módszerrel, idôbeosztással és koncentrálással
lehet ennyit dolgozni, és eljutott-e mára már odáig, hogy
csak olyan mûvet fordít le, ami
az érdeklôdésének, ízlésének
maradéktalanul megfelel?
– A Figarót fiatal fordítóként
inkább újramaszatoltam Alföldi Robi rendezéséhez; jó lenne
egyszer rendesen, gondolkodva is megcsinálni. De a mûfordító énem most nem túl lelkes.
Pár éve talán már esztétikai
szempontból is válogathattam
volna a fordítások között, ha
ez nem esik egybe annak a
végleges belátásával, hogy a
mûfordítás itt anyagilag ôrültség. Szerelembôl lehet csinálni,
de ha egy 40 oldalas EU-s tanulmány fordításáért kétszer
annyi pénzt kap az ember,
mint egy 300 oldalas regény
idôt zabáló fordításáért, akkor
szerelmi válságba kerül. Most
szinte csak a Mórának mondok
igent, vagy ha beesik egy színdarab. A munkamódszerem
pedig egyszerûen az önfegyelem: ha dolgozom, akkor dolgozom, nem gondolok nôkre,
és nem megyek fel tíz percenként a Facebookra cicás képeket bámulni.
– A Szabadesés címû regénnyel
visszakanyarodott eredeti Pacskovszky-mûvek írásához. Lesz-e
ennek folytatása, vagy más témák forognak a fejében?
– Ígértem a Móra Kiadónak egy
újabb ifjúsági regényt, egy
Shakespeare-parafrázist, és
erôsen izgat a krimi mûfaja. A
könyvhétre megjelenik az Agave Kiadónál, Nô kutyával és
holddal címmel egy regény,
amit a bátyámmal közösen írtunk. Egyszerre krimi és lélektani dráma, egy bûnmegelôzéssel foglalkozó nô, Emma
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története, akinek elege van a
magyar viszonyokból, sikertelen magánéletébôl, de kitörési
kísérlete rémálomszerû történetbe csap át Skóciában. A végén ott hagytuk ôt egy skót pályaudvaron, de a kiadó és mi is
nagyon szeretnénk belelökni
egy újabb sztoriba.
– A kisebbek bizony nagyon várják a Lélekdoki, illetve Az Álomrendôrség sorozat folytatását,
újabb darabjait. Hogy áll ezekkel?
– Apám halála miatt sajnos
hónapokig képtelen voltam
ezeken dolgozni. Most fog
megjelenni Az Álomrendôrség
2. kötete, a Kishugó és a levegôrabló, amelyben többek között Lionel Messi is szerepel, és
nemrég kezdtem el töprengeni a következô Lélekdoki-sztorin, egy autista és egy hiperaktív
gyerek
„kalandjain”.
– Tavaly újból
egy francia író,
Patrick Modiano kapta az irodalmi Nobeldíjat. Az ô mûvét adja ki
most a Móra
Kiadó Catherine Certitude címmel. Kérem, mondjon pár szót
az íróról, és ajánlja az olvasóknak a fordításában mindjárt
megjelenô, Jean-Jacques Sempé illusztrálta kis könyvet!

– Modiano nálunk sajnos
kevéssé ismert, bár néha
hallom ettôl-attól, hogy
mennyire szerette a Sötét
boltok utcája címû regényét. Egy hórihorgas férfit
képzeljünk magunk elé,
aki egész nap téblábol-tépelôdik, hogy meg tudja írni egy-két óra tényleges
munkával a napi penzumát. Identitáskeresô hôseit
általában arra indítja valami konkrétum, egy fotó,
egy utca vagy egy arc látványa, hogy nyomozni
kezdjenek a múltban, és ez
a kutatás adja a szövegek
izgalmát, megtalálni valami bizonyosságot a szétmállott pillanatokban, a sokszor a francia ellenállás idejébe visszanyúló múlt, a jelen,
az álmok, az emlékek kavargásában. „Kell találni egy biztos pontot, ha nem akarja az
ember, hogy az élete folytonos lebegésbôl álljon…” – ez
A Kis Bizsuból való idézet akár
a Modiano-mûvek kulcsmondata is lehetne. A Catherine
Certitude is az emlékezés
könyve, egy nô visszatekintése
egykori önmagára, egy szemüveges kislányra, aki másmilyennek látta a világot és Párizst, ha levette a szemüvegét,
ahogy másnak álmodták-hazudták magukat a környezetében lévô felnôttek is. Ifjúsági
mûként jelent meg, és örülnék, ha minél
több kamasz elolvasná, de úgy
vélem, elsôsorban a felnôtt olvasók érezhetik
meg ennek a kis
könyvnek a mondatai mögött a
nagy írót.
Csokonai Attila
Fotó: Szabó J. Judit

könyvrôl
Patrick Modiano:
CATHERINE CERTITUDE
Illusztrálta: Jean-Jacques Sempé
Fordította Pacskovszky Zsolt
Móra Könyvkiadó, 96 oldal, 2499 Ft
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Naprakész ismeretek és naponkénti szórakozás
Színes gyerek- és állatvilág
Tóth Marianna Van egy cicám: Tejfel c. kötetének már a fejezetcímei: Háziállatok, Erdôn-mezôn, Rovarok, Tengeri állatok, Sarkvidéki állatok, Egzotikus állatok jól jelzik a benne
foglalt mesék, versek, játékos nyelvtörôk és rímes
találós kérdések alapvetô
témáját. De a humoros
és változatos mesekönyv
olvasója hamar észreveszi: nem pusztán az állatvilág bemutatása irodalmi eszközökkel a szerzô
célja, hanem olyan emberi tulajdonságok (akár
rosszak!) ôszinte és tanulságos ábrázolása,
amelyek már gyerekkorunkban is megmutatkoznak. A szerzô és Pátkainé Király Rita színes
illusztrációi gyermekrajzokat imitálnak.
Hanna Sörensen Bori órás könyve c. kötetében elmeséli, Annette Steinhauer pedig
színes rajzokon megmutatja Bori egy napját, s ebben az az érdekes, hogy az események idôpontját kiemelten tudja követni maga a címszereplô és az olvasó is. Amúgy egy
teljesen
átlagos
napról van szó, reggeli után Bori apukája dolgozni indul,
Bori és Jakab anyukájukkal kimennek
a játszótérre, majd ebédet készítenek, és így
tovább. Bori hiába néz fel a toronyórára,
anyának kell megmondania, hány óra van.
De Bori elgondolkodik, és kedvet kap hozzá, hogy megismerje, hogyan mutatják a
különbözô órák (ébresztô-, kar- és toronyóra) az idôt. Az olvasó követi a történetet,
és mivel egy piros kis és egy kék nagymutató van beleszerkesztve a könyvbe, persze
számlappal, gyakorolhatja, hol tart a cselekmény a könyvben. Az utolsó oldalpáron pedig rövid magyarázatok
és ellenôrzô feladatok
kaptak helyet. (Fordította Totth Gitta.)
Borinak ugye van
öccse, van macskája, Miaú, mért ne lehetne neki
egy kutyája is, mint amilyen Anna Pamacsa. De
szó sem lehet igazi kutyáról. Ám nagyszerû öt-
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lete támad anyának: Bori lehetne
kutyaszitter. Nem kutyatulajdonos, csak olyasvalaki, aki más ebére vigyáz, ha a gazdája túl elfoglalt. Bori megírja a hirdetést, és ábrándozni kezd egy helyes
kiskutyáról. Nem is kell sokat várnia, valaki telefonon
felhívja: vállalná-e egy bizonyos Pumpi etetését, itatását és sétáltatását. A Barátnôm, Bori sorozat kisiskolásoknak szóló kötete Bori legújabb, fordulatos, kalandos történetét
meséli el. (Fordította Esterházy Dóra.
Illusztrálta Herdis Albrecht.) Julia
Boehme remek kis kötetének címe sokat elárul: Bori és az eltûnt kutya.
Kínában, a Wolagong természetvédelmi
területen él Ping, a pandakölyök a mamájával és a húgával. Éli a pandák nem túl izgalmas életét, ám izgalomba jön, amikor megtudja, hogy csereprogram keretében eljuthat Londonba. Ahhoz bizony elôbb sok mindent meg kell tanulnia! Aztán a világlátott
madár, Hui, a kék
grandala, Ping legjobb barátja közli,
a csereprogramban benne van
Ausztrália,
sôt,
Skócia, Spanyolország és Thaiföld,
mert az igazság
az, hogy nem oda
lehet menni egy
kínai pandának,
hanem onnan érkeznek vendégek Wolagongba. Pedig mennyi remek levelet írt (és kapott) az utazni vágyó Ping. Jamie Rix Panda pánik. Kész
ôrület! c. vidám kötete a legjobb bizonyíték
arra: egy kis fantáziával (vagy mondjunk inkább fantáziálást, netán hencegést?) még az
egyhangú pandaélet is hirtelen nagyon izgalmassá válhat. (Fordította Vajda Nagy Ágnes. Illusztrálta Sam Hearn.)
Jeanne Willis kötete külsejében sem,
de meséje erényeiben sem tér el a fentebbi mûtôl. Aminek alapja: a pingvinek meghallják, amint az állatgondozó
elárulja kislányának, hogy az állatkertet, ahol a sziklaugró, a törpe-, a
császár- és a kantáros pingvinek eddig
oly nagy népszerûségnek örvendtek,
hamarosan be fogják zárni. Rorinak,
Kékicának és Valdonak már feltûnt,
hogy egyre kevesebben kíváncsiak rájuk, pedig produkcióik ma sem kevés-

bé látványosak. A mindenre elszánt csapat úgy gondolja, itt
már csak egy világraszóló
Pingvinshow segíthet. Merj
nagyot álmodni! adják ki a jelszót. (Nathan Reed rajzaival.)

Két klasszikus
Aki ismeri Astrid Lindgren
(1907–2002) Juharfalvi Emilrôl
szóló sorozatát, és már olvasta
a Harisnyás Pippit, az most biztosan örömmel
csap le a folytatására, melynek címe: Harisnyás Pippi hajóra száll. A Villekulla-villa lakójának kalandjai ebben a kötetben is nem
egyszer bámulatba ejtôk, lévén ô egy nem
mindennapi gyerek, aki
pl. némi habozás után
mégis csak úgy dönt,
inkább törzsfônök lesz,
mintsem Igazán Finom
Hölgy. Pippi megzaboláz egy szökött tigrist,
botrányba fullaszt egy
színházi elôadást, és miközben sokat játszik Annikával és Tomival, a
szomszéd gyerekekkel, sokat mesél nekik egykori, rendkívüli kalandjairól. Aztán egy napon
megjelenik Pippi apukája, Kurrekurredutt-sziget királya, és arra kéri lányát, költözzön hozzá a trópusokra… Harisnyás Pippi népszerûsége már 70 éve tart. (Fordította Tótfalusi István.
Illusztrálta Ingrid Van-Nyman.)
Tamási Áron (1897–1966) a magyar prózaés drámaírás klasszikusa mindenekelôtt talán
az Ábel trilógiáról ismert. Annak elsô kötetét
legalábbis nyugodtan ajánlhatjuk már a kamaszoknak is. De írt Tamási meséket és fiataloknak szóló elbeszéléseket is. A két, tôle
korábban kiadott válogatás olyan régen jelent meg, hogy éppen ideje volt egy új kötet
kiadásának. Ugrin Aranka válogatta A legényfa kivirágzik c. kötet anyagát, huszonegy mesét és elbeszélést. Erdély és a székely
mesevilág jelenik meg
itt Tamási varázslatos
nyelvezetén. Illetve az
elbeszélésekben a valóság, amelyet maga az
író is átélt, gondolok az
életrajzi visszaemlékezésére. (Herbszt László
egész oldalas színes illusztrációin az alakok
hitelesek, a motívumok
eredetiek.)

|gyermek, ifjúsági|
Szerelmes kamaszok
„Suzy Puttock vagyok, egy tizennégy éves,
két lábon járó szerencsétlenség” – így mutatkozott be Karen Saunders Én, Suzy P. c. regényének címszereplôje, aki
maga meséli el az elsô kötetben „egy kamaszlány vicces
szerelmi életét.” Pontosítsunk: sok mulatságos dolog
történik ebben az ízig-vérig
kamasztörténetben, de a
szerelem, az nem vicc. Nem
is olyan vicces. Sôt! A Suzy
P. és a felesleges harmadikban folytatódnak a kalandok, mégpedig a nyári szünetben. Ami megint csak nem kezdôdik valami fényesen: „…bujkálok az esô elôl – közli
Suzy. De legalább hozzáteheti: „... a világ legjobb arcaival lóghatok – a legjobb barátnômmel, Millie-vel, a pasimmal, Dannyvel, és Jamie-ve, aki Millie pasija és Danny legjobb haverja.” Tehát vége a Zach-ügynek, Dannyvel
újra összejöttek. Amber esküvôje a család
minden pénzét elvitte, ezért nem telik nyaralásra. De érkezik valaki, aki „pár hétig” náluk
marad. Anya barátnôjének a lánya, a velük
egyidôs Izabella. A dögös jégkirálynô. És mégis lesz nyaralás, az egész család, meg Millie
egy hatalmas ebbel, nekiindul azzal a lakókocsival, amelyet anya nyert. „Szuper nyarunk
lesz” – biztatja ôket anya. Hááát? Egy biztos,
az olvasó megint jól szórakozhat a Suzy elôadta kalandokon. (Fordította Pataki Andrea.)
A különc modell visszatér – ez áll Holly
Smalle A lány, aki mindig mindent félreért c. regényének borítóján. Másképpen kifejezve: megjelent a Geek Girl 2. része, amit
aligha kell bemutatni, hiszen azt feltételezem, a 14 éven felüli olvasók körében elterjedt már az elsô rész jó híre. Vagyis az, amit
és ahogy az átlagtól eltérô, 143 IQ-jú 15 éves
Harriet Manners mesél, az különleges, érdekes, fordulatos, és sorolhatnám a szinonimákat, a dicsérô jelzôket. Tudjuk, a divat és
Harriet egyszer csak eggyé
váltak. És persze a modellek
között találkozott, és ahogy
mondani szokás, összejött az
„álomfiúval” Nick-kel. Amikor pedig azt hiszi, hogy a világ legpocsékabb nyara vár
rá, Yuka vadonatúj munkát
ad neki Tokióban. Harriet
gyerekkora óta rajong Japánért. Modellkedni
szórakoztató és izgalmas és ijesztô is – fogalmazza meg a lány. Hát talán ezért is érdemes
kézbe venni ezt a könyvet. És az olvasó nem
hogy nem csalódik, ritka élvezetben részesül.
(Fordította Nagy Boldizsár.)

Hagyományos és rendhagyó
ismeretterjesztés
Egy dinómúmia felfedezését idézi fel Manfred Baur Ôsi hüllôk birodalma. Dinoszauruszok c. könyvének elsô fejezete, majd a
paleontológusok munkájába nyújt betekintést, a harmadik fejezet arra a kérdésre válaszol: Hol érdemes dinómaradványok után kutatni, hogy aztán
bemutassa a Vadnyugat 19. századi
és a Bakony 20.
századi „dinóvadászait”. Majd rátér a
dinoszauruszok
korára: 230–66
millió évvel ezelôtt
éltek, a Triász, a
Jura és Kréta nevet
viselô korban. További izgalmas kérdések:
Mennyire voltak okosak a dinók?, Milyen
gyorsak voltak a dinoszauruszok?, és a Hová
tûntek a dinók? után egy igazán meglepô
kérdés következik: Lehet, hogy nem is pusztultak ki a dinók? (Fordította Varga Csaba.)
Észak-Afrikában, a végtelen sivatag szélén
zöld sáv húzódik, amely a Nílus vonalát követi. „… itt alakult ki az emberiség történetének egyik legnagyszerûbb kultúrája: az ókori
egyiptomi birodalom.” Sabrina Rachlé Az
ókori Egyiptom. Tündöklô birodalom a
Nílus partján c. gyönyörûséges kötete, a Mi
micsoda sorozat
darabja, bemutatja az egyiptomi isteneket, a híres fáraókat, a múmiakészítést, a Nílust,
a kemény paraszti
életet stb., és szól
az ókori Egyiptommal foglalkozó tudósok, az egyiptológusok munkájáról, sôt, az egyik leghíresebb felfedezéssel indítja kötetét. (Fordította
Rónaszegi Éva.)
Gyárfás Endre Történelmi kalandok a
magyarság múltjában c. munkája második
kötetének elôszavából idézem: „… bemutatja nekünk a felvilágosodásért vívott csaták
egyik színterét, Erdélyt, a haladó gondolkodók és az uralkodók nézeteltéréseit. Ezután a
Rákóczi-szabadságharc mezejére látogatunk,
ahol szó szerint szemtanúi lehetünk az ónodi országgyûlés eseményeinek és az események mögött húzódó hátérnek. Betekintést
nyerhetünk a budai szalonok világába is, a
magyar jakobinusok és a császári titkosszolgálat egyik izgalmas összecsapását követhetjük végig. A magyar feltalálók messze földön

híresek, sorsuk azonban mindig küzdelmes
volt. Ezúttal Irinyi János
szélmalomharcát ismerhetjük meg, s végül
arra is választ kapunk,
hogyan nyerte el az
egyesülô Pest-Buda a
ma is ismert arcát a dualizmus korában.” Az olvasmányos írásokból
álló kötetet történelmileg pontos, színes illusztrációk gazdagítják.
A Virtuózokat, Magyarország elsô komolyzenei tehetségkutató mûsorát 2014 ôszén sugározta az M1 televízió csatorna. A mûsor hallatlanul népszerûnek bizonyult: hétrôl hétre
százezrek izgulták és élvezték végig az egyes
adásokat. A Holnap Kiadó által a Könyvfesztiválra kiadott interjúkötetben a televíziós mûsort figyelemmel kísérôk mostantól még alaposabban megismerkedhetnek azokkal a kis
virtuózokkal, akik mûértôt és amatôrt, idôst és
fiatalt, vidéken élô és budapesti nézôt egyaránt elkápráztattak a
klasszikus zenét bemutató
és népszerûsítô fellépésükkel. A mûsor vezetôje,
Varga Edit által készített
interjúkötetben persze
nemcsak maguk a virtuózok szólalnak meg, hanem szüleik, pedagógusaik is. Ez a mûsor nagyszerû kezdeményezés volt
abból a szempontból is,
hogy a leendô mûvészek kortársait bevezesse
a klasszikus zene világába. Emellett az olvasó
bepillantást nyer egy különleges tévémûsornak a kulisszatitkaiba is. (A könyv a kategóriák
gyôzteseinek képével három különbözô
borítóval jelenik meg.)
Csokonai Attila
Baur, Manfred: Ôsi hüllôk birodalma. Dinoszauruszok. Tessloff Babilon, 48 old., 2970 Ft; Boehme, Julia:
Bori és az eltûnt kutya. Manó Könyvek, 96 old., 1490
Ft; Gyárfás Endre: Történelmi kalandok a magyarság
múltjában II. Napraforgó Kiadó., 96 old., 3990 Ft;
Lindgren, Astrid: Harisnyás Pippi hajóra száll. Móra
K. 128 old., 2499 Ft; Rachlé, Sabrina: Az ókori Egyiptom. Tessloff Babilon, 48 old., 2970 Ft; Rix, Jamie:
Panda pánik. Manó Könyvek, 176 old., 1490 Ft; Smalle, Holly: Geek Girl 2. A lány, aki mindig mindent félreért. Manó Könyvek, 328 old., 2990 Ft; Saunders, Karen: Én, Suzy P. és a felesleges harmadik. Napraforgó
K., 368 old., 2490 Ft; Sörensen, Hanna-Steinhauer,
Annette: Bori órás könyve. Manó Könyvek, 16 old.,
2990 Ft; Tamási Áron: A legényfa kivirágzik. Móra K.
200 old., 2999 Ft; Tóth Marianna: Van egy cicám: Tejfel. Napkút Kiadó, 96 old., 1790 Ft; Virtuózok. Holnap
Kiadó, 262 old. + CD, 4900 Ft; Willis Jeanne: Pingvinshow. Manó Könyvek, 200 old., 1490 Ft
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Jonathan Franzen és a
kizökkentés mûvészete

A XXII. Budapesti
Nemzetközi
Könyvfesztiválra
készült összeállításunk megjelenését
támogatta a Magyar
Könyvkiadók és
Könyvterjesztôk
Egyesülése

punkosan nem lázad, hanem visszanyúl a
Ez a rokonszenves, ötvenhat évesen negyvennél alig többnek látszó
klasszikus elbeszélôi formákhoz.
komoly fiatalember azt valósította meg, ami lassan évtizedek óta
Hasonlóan építkezik a Könyvfesztiválra megnem történt az amerikai kultúrában: visszaemelte a klasszikus szépijelenô Diszkomfortzóna címû önéletrajzi mûrodalmat eredeti rangjára, és valódi sztár lett általa. Abban az országban, ahol tartalomra való tekintet nélkül minden könyv csak
vében is, amelyben egy kamasz eszmélkedéegy „könyv”, ahol két percig érvényes világszenzációk kergetik egysének, majd egy felnôtté érô férfi útkeresésémást, Jonathan Franzen 2010-ben a Time magazin címlapjára kenek dilemmáit tárja fel. A cím telitalálat: az immár magyarul is meghonosodott „komfortzóna” kifejezést unos-untalan használják az
rült, mint „A nagy amerikai regényíró”. Alatta a következô sorokkal
amerikaiak – ez az, amibôl nem szeretünk kizökkenni. Márpedig
ajánlották az olvasók figyelmébe: „Nem ô a Leggazdagabb vagy a
Franzen célja épp a kizökkentés: a Diszkomfortzóna kíméletlen ôszinLeghíresebb. Hôsei nem misztériumokat oldanak meg, nincs varázsteséggel járja végig az önmegismerés útját, miközben lassan megtaerejük, és nem a jövôben élnek. Új regényében, a Szabadságban Jonulunk eligazodni a kertvárosi keresztény középosztály hipokrita esznathan Franzen azt mutatja meg, hogyan élünk ma.” Franzen a maményei között. Franzen önéletrajza egyben szellemi útikalauz is íróvá
ga belsô szabadsága által képes regényeiben elvégezni a szembenéérlelôdéséhez: Franz Kafka és Thomas Mann életre szóló példája és
zést – ha kell a szembesítést – mind önmaga, mind a társadalom álradikális újraértelmezése, Rilke „meg vagyok írva”-élménye az „írok”
arcos lidérceivel.
helyett, Goethe Itália-mítosza már mind bele van gyúrva a pályáján
A Szabadság, amely magyarul a 2012-es Könyvfesztiválra jelent
elinduló ifjú alkotóba.
meg, és megismertette velünk a hazájában már ünnepelt író nevét,
A Diszkomfortzónában a kamaszlét kegyetlenségével küzdô fiatala 20. század Buddenbrook-háza, modern hanyatlástörténet. A kisember távolodik lassan a szülôi háztól, hogy eljusson azokra a felisvárosi Berglund család históriája felerészt Patty Berglund, az anya
merésekre, amelyek közül idézzünk most itt egy igen fontosat. „Ez a
önéletrajzából, felerészt egy külsô narrátor elbeszélésébôl áll össze:
kettôs szorítás, a magabiztossággal kevert jelentéktelenség tudata
Franzen a maguk köznapiságában is egyedi, személyes vargabetûk
persze sosem múlik el. Az ember folyton azt várja,
történetébôl állítja össze társadalmi tablóját. A
hogy mikor kezdôdik már el végre az igazi élet, azszülôk talajvesztése az ezredfordulóra kiteljesedô
tán a végén csak úgy egyszerûen meghal. (…) És
értékkáoszból ered, amelyben senki nem találja a
az a játék, ami a mûvészet, s ami úgy kezdôdik,
helyét, legyen akár lázadó rocker, vagy a társadalhogy az ember megpróbálja felhívni magára Mr.
mi elvárások eminense.
Knight figyelmét, aztán végül is beszippantja az
Magyarul másodikként jelent meg az író korábbi
embert, és akkor már önmagáért ûzi, olyan koregénye, a Javítások, amelyet a hazai recepció még
molysággal, ami önmagát igazolja, és egyben kársikerültebbnek is tart a Szabadságnál. Lamberték a
pótolja is a maga teljes haszontalanságáért.”
családanya erôfeszítéseinek köszönhetôen egybeÁPRILIS 23. 16.00–17.00
Az iskolai csínyek és versengések, az egyházi Kögyûlnek egy utolsó, nagy családi összejövetelre,
TEÁTRUM
zösség ellentmondásosan nevelô közege, az elsô
mielôtt a Parkinson-kóros családfô elvesztené a viPódiumbeszélgetés a Könyvegyetemi szerelmek, a környezettudatos életmód
lággal való kapcsolatát. Franzen kiválóan érez rá a
fesztivál díszvendégével,
kudarcai vezetik el végül az elbeszélôt mindent feklasszikus toposzban, a családegyesítésben rejlô
Jonathan Franzennel
lülíró szenvedélyéhez, a madarászathoz. Visszatér
dramaturgiai lehetôségre, hogy általa hôseit szemBeszélgetôtárs: Winkler Nóra
itt a Szabadság madarász fôhôse, kiteljesítve ezzel
benézésre kényszerítse. Metszô szatíra és egyben
a nagyszabású allegóriát, amely immár a franzeni
megrázó dráma a Javítások, amelyben az író Euróéletmû magvát adja. Ami a Szabadság kék poszápába is átevez – a regény litvániai eseményeiben Kelettája (nem tudunk itt nem utalni Oravecz Imre KaEurópa álságos átalakulási folyamatai is helyet kapnak.
lifornai fürjjére, mely Franzent olvasva több ponAz Erôs rengésben, az író második regényében szintén
ton eszébe juthat a magyar olvasónak) az a Diszegy mûködésképtelen család összeomlásának lehetünk
komfortzónában a kétségbeesve kutatott, háborítanúi. Az élet normál menetét itt egy valódi földrengés
tatlan természet a maga lenyûgözô madárvilágázúzza széjjel, melynek hátterében sötét, kapitalista
val. Hogy aztán a civilizációtól, a mindenfajta emügyeskedés áll. Franzen ismét egy már-már elkoptatott
beri érintkezéstôl menekülô író megtérjen ûzöttsé(az amerikai filmekben köszönhetôen az unalomig segébôl, és visszahurcolkodva a városba megtalálja a
matizált) konfliktust emel ki hagyományos értelmezési
maga békéjét. A Diszkomfortzóna a megnyugvás
közegébôl, és a környezet megóvása versus pénzhajigaz története.
hász ügyeskedések csatáját sokkal mélyebb társadalmi
és generációs feszültségek ábrázolásához használja kaLaik Eszter
talizátornak.
E három mûvet együtt és külön-külön is az „amerikai
nagyregény” megújításának tekintik, melyekben Franzen Faulkner, Updike, Bret Easton Ellis, vagy Philip Roth nyomdokaiban jár (bár ez utóbbit Franzen egy idôben „ôsellenségnek” tartotJonathan Franzen: DISZKOMFORTZÓNA
ta), azzal a különbséggel, hogy Franzen sem posztmodernül, sem
Európa Könyvkiadó, 288 oldal, 2990 Ft

könyvrôl
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|220 éves a szervezett magyar könyvpiac|

Könyves „genetika”
Beszélgetés Zentai Péter Lászlóval
Kulturális diplomáciáról, az
ôsök bölcsességérôl és mai
könyvsorsrontó húzásokról
beszélgettünk Zentai Péter
Lászlóval, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk
Egyesülésének (MKKE) igazgatójával.
– A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválokon eddig évrôl évre
egy-egy ország volt a díszvendég,
idén azonban a fôtéma a szervezett magyar könyvpiac 220 éves
története lesz. Mi miatt változtattak a szokásokon a 22. alkalommal megrendezendô könyves seregszemlén?
– Szlovákia lett volna a díszvendég, de az ottani kulturális miniszter felvetette, hogy inkább jövôre tennének eleget a meghívásnak, mivel olyan alaposan szeretnének fölkészülni, kölcsönös
fordítási programokat elindítani,
hogy ahhoz hosszasabb felkészülési idôre van szükség. Így nyílt lehetôségünk arra, hogy megemlékezzünk az Európában is páratlannak tekinthetô magyar könyvpiaci és könyvkultúra-történeti
eseményrôl. A svédek után Magyarország volt a második, ahol a
könyvkereskedelem résztvevôi
megállapodtak abban, hogy piaci rendtartás szerint együttmûködnek, és megalapítják a Pesti
Könyvárusok Grémiumát. Ma is
korszerûnek tetszô 1772-es helytartótanácsi rendeletre támaszkodtak. Ennek az elvi megfogalmazásai máig érvényes üzenetet
közvetíthetnek a könyvesek számára. Eszerint csak jelentôs mûveltségbeli, valamint komoly
szakmai tudással lehetett könyvkereskedelemmel foglalkozni,
volt egy nem túl erkölcsös célkitûzése is a 12 tagú testületnek:
komoly akadályokat gördítettek
a szervezôdéshez nem kapcsolódott cégek piacra lépése elé.
– Mi hat napjainkig az MKKE gyökerének számító grémium szellemiségébôl?

– Például a német magyar
könyvszakmai kapcsolat. Ahogy
a magyar nyomdászatot a Kölnbôl érkezett Andreas Hess alapította, úgy a magyar könyvkereskedelmet és -ipart is Ausztriából
vagy Németországból betelepült
szakemberek hozták létre. Az
említett grémiumnak is csak az
elnöke, Kiss István volt magyar.
A máig az egyik legszervezettebb könyvpiacot mûködtetô
Börsenverein des Deutschen
Buchhandelst viszont a magyar
Horváth Károly Keresztély alapította, és ebben több itthoni
könyves cég is avanzsálta magát. A magyarországi kereskedôk szinte mind lerakatot tartottak Németországban, többnyire
Lipcsében. Ez a könyves „genetikai” kapcsolat máig vezethetô.
Amikor Bart Istvánnal, az MKKE
akkori elnökével tervezgettük a
budapesti könyvfesztivált, Peter
Weidhaast, a frankfurti könyvvásár igazgatóját kerestük föl,
aki rögtön támogatásáról biztosított bennünket. Elôzménye
volt ennek, hogy egyesülésbeli
elôdöm, Zöld Ferenc az akkori
szocialista országok közül elsôként szervezett a Lajtán innen
olyan német könyvkiállítást,

ÁPRILIS 24. 15.00–18.00
B1 STAND
Az állam szerepvállalása
a könyvipar piacosításában
Moderátor: Zentai Péter László
(Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztôk Egyesülése)
Résztvevôk: Hermann Róbert
(NKA Könyvkiadás Kollégium),
Hoppál Péter kultúráért felelôs
államtitkár (EMMI) és Szigeti
László (Kalligram Kiadó)

amelyen nyugat-német,
nyugat-berlini könyveket is felsorakoztattak. E
jó kulturális diplomáciai
viszonynak szerintem
szerepe volt abban,
hogy az 1999-es Frankfurti Könyvvásáron Magyarország lett a díszvendég.
– Mennyiben profitált e kapcsolatból a magyar szellemi élet és a
közönség?
– Amikor 2004-ben Frankfurtban Esterházy Péter megkapta a
Béke-díjat, a német kulturális miniszter köszöntôjében játékosan
azt mondta, hogy ha valamelyik
német könyvkiadó bajban van,
gyorsan megjelentet egy magyar
regényt. Nyilván kis túlzás volt
ebben a kijelentésben, de a magyar valóban tíz azon ország irodalma közé tartozik, amelyre a
német könyvkiadás figyel. Így
annak ellenére, hogy izolált
nyelv a magyar, sikeres, világhírû
írókat vonz ide a Budapesti
Nemzetközi Könyvfesztivál.
– Mit sikerül elérnie, kilobbiznia
az egyesülésnek a rendszerváltás óta?
– Az elmúlt húsz évben alig volt
hozzánk hasonló eredményességgel mûködô szervezet, bár a
mai napokban ezt már nem tudnám teljes meggyôzôdéssel állítani. Megalkottuk a terület versenyszabályait, etikai kódexét, és itt a
legkevésbé jellemzô a feketegazdaság. Tíz éves küzdelemmel kivívtuk, hogy kedvezményes adósávban legyen a könyv. Ha ezt
nem tettük volna, akkor a világ
legmagasabb áfája sújtaná ezt a
kulturális terméket, és a jelenlegi
forgalom felét sem tudnánk teljesíteni. Mi találtuk ki a Márai-programot mint mûvelôdéstámogatási rendszert, és életben tartjuk
az egyik legjelentôsebb kulturális
eseményt, az Ünnepi Könyvhetet,
melynek rendezvényei a tízmilliós
országban egyszerre nyolcvan
helyszínen folynak.

– Miféle kedvezôtlen változásokra utalt az elôbb?
– Megroppanni látszik a szakmai
szolidaritás, a felelôsségérzés. Jó
ideje 180-200 könyvkiadó önkéntes részvétele, bevallása alapján
mi készítjük el az éves könyvforgalmi statisztikát, amelyet a KSH
hivatalos adatként tesz közzé.
Idén fordult elô elôször, hogy noha benne járunk a tavaszban,
nem tudtuk összeállítani a kimutatást, mert néhány cégcsoport
többszöri kérés ellenére sem
küldte el az adatokat. Az Ulpiusház Könyvkiadó csôdje is önsorsrontó kereskedelmi akcióinak a
következménye, amely az egész
könyvszakmának kárt okozott,
tönkretette az újdonságok piacát.
– Milyen közeljövôbeli célokat
emelne ki?
– Jó volna elérni, hogy a magyar
kormányt végre elfogadja azt a
szakmai szereplôk mindegyikével
egyeztetett, teljesen kidolgozott
könyves törvényt, amelyet közel
egy évtizede évente leteszünk az
asztalra. Eddig mindig az volt a
válasz, hogy a dolog nem idôszerû, miközben azt is leírta a kulturális kormányzat, hogy az elôterjesztés minden célkitûzésével
egyetért. Valamint véleményem
szerint a 43–44 milliárdos bevételt produkáló hazai könyvkiadás
több állami dotációt érdemelne
annál, mint hogy a Márai-programot kis híján megszüntették, valamint hogy egytizedére csökkentsék azt az egymilliárdot,
amelyet ezen értékalapon válogatott könyvek honoráriumára és
olvasókhoz való eljuttatására eredetileg szántak.
Mátraházi Zsuzsa
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„Érzékek felôl közelítô próza”
Beszélgetés Grecsó Krisztiánnal
A Könyvfesztiválon az MKKE
által szervezett A magyar próza
estje címet viselô program
egyik résztvevôje Grecsó Krisztián író, az Élet és Irodalom
szerkesztôje lesz. Ennek apropóján beszélgettünk a kortárs
magyar irodalomról.
– Hogy valaki verset vagy prózát ír,
az mennyire alkati dolog? Ön is versekkel kezdte.
– Abban a generációban, a sárkányfûs csapatnál, illetve az elôttünk lévô generációban is, ez a modell a levegôben volt. Költészettel
indultunk. A mostani húszasoknál
úgy látom, ez összefolyik. Náluk
azért nem érdekes, hogy vers vagy
próza, mert eleve mindkét mûfajban alkotnak. És amikor írnak, a
mûfaji határok sokkal elmosódottabbak. Kifejezetten költôi prózákat írnak. Nagyon sok a lány a mai
pályakezdôk között, a nemek aránya teljesen kiegyenlítôdött, sôt. Ez
a fajta költôi próza teljesen értelmetlenné teszi a mûfaji megkülönböztetéseket. Elkezdtek az impressziók fontossá válni, szinte rokokóba hajlóan szép a szöveg, a be-

ÁPRILIS 25. 18.00–19.30
SUPKA GÉZA TEREM
A magyar próza estje
Pódiumbeszélgetés és szemelvények bemutatása a kortárs hazai
próza jeles szereplôivel – középpontban a magyar irodalom és a
magyar könyvkultúra
Moderátor: Juhász Anna
Résztvevôk: Grecsó Krisztián és
Háy János írók, valamint Egyedi
Péter és Kollár Klemencz László
zenészek
Közremûködik: Jordán Tamás
színmûvész
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nyomások dominálnak. Ha szabad
ezt a képzômûvészetbôl kölcsönzött kifejezést használni, akkor neoimpresszionista benyomásokra
épülô, kifejezetten az érzékek felôl
közelítô próza jellemzô rájuk,
amely nem különíti el a mûfajokat.
Ráadásul a szövegek terjedelemre
egypercesnek mondhatóak, miközben hangvételükben egyáltalán
nem az örkényi próza felôl közelítenek. Minden írás egy-egy villanás.
Ez nyilván egy egészen másfajta világérzékelést, befelé fordulást jelent, tehát a slam mellett jelen van
egy egészen intimen befelé forduló
irányzat is. Én ezt látom az ÉS-nél,
hogy a fiatalok kétféle módon kezdik a pályájukat: vagy nagyon harsányan odateszik magukat elôadóként is, vagy befelé fordulnak. Illetve mind a kettô megfér náluk, lásd
Kemény Lili, aki ennek ragyogó
példája, mert mind a két magatartást nagyon pregnánsan mûveli.
– Azoknál is így van, akik regényt írnak?
– Azon a területen nyilván teljesen
más folyamatok vannak, nem lehet
általánosítani. Amit most mondtam, ez egy érdekesen leszûrhetô
általános jelenség. Hozzám nyilván
kevesebb regény érkezik, inkább
rövid prózákat küldenek. Azt kevéssé látom át, hogy a fiatalok milyen regényben gondolkodnak.
Amit viszont látok, az az, hogy az
én nemzedékemben, a középgenerációban kezdenek kifejezetten a

dramaturgiára építeni. Jól kitalált
karakterekre, akiknek az egymáshoz való viszonya nagyon fontos.
Két nagy sztárregény volt, amirôl
rengeteg szó esett tavaly, mindkettôben végtelenül fontos a karakterek egymáshoz való viszonya, legyen az egy nagymama és egy
unoka, legyen az egy vezetô író és
egy bécsi értelmiségi. Ez klasszikus
technika, ami meg mintha arra
utalna, hogy öregszik ez a generáció és klasszicizálódik.
– Mennyire könnyû bekerülni a magyar próza élvonalába? Be lehet úgy
jutni, hogy az ember elküldi az ÉSbe, illetve könyvkiadókhoz a mûvét?
– Szerintem igen. Nem állítom,
hogy nem kell hozzá szerencse
meg kitartás, ez utóbbi mindenféleképpen nagyon fontos, és a
szorgalom. De árgus szemekkel figyelik a kiadók a fiatal tehetségeket. Persze az elsô lépés az, hogy
tanulhass. Ha nem jutottál el a tanulás lehetôségéig, akkor meg
vagy lôve. És ha sikerül jó befogadóvá, szorgalmas bölcsésszé, értô
olvasóvá válni, ami kívülrôl érkezve sokkal nehezebb, akkor ezen
túl, ha tehetséges vagy, akkor ma
már a pályán elindulás sokkal demokratikusabb, sokkal elérhetôbb. Arra hogy bemutatkozhass,
akár bloggerként, akár slammerként, akár fiatal prózaíróként, rengeteg fórum van, és a fórumokon
jó csapatok, melyek markánsan
megfogalmazzák önmagukat.

– Sokszor beszélt már az írói
szerep átalakulásáról, amely a
szocializmushoz képest jelentôsen
megváltozott. Folyamatos igény
jelentkezik az olvasó részérôl,
hogy személyesen megismerhesse a szerzôt, találkozhasson vele,
követhesse a Facebookon. Közéleti szereplôként tekint rá.
– Való igaz, miközben teljesen más
lett a kommunikáció is. Tegnap
volt a tizedik Aegon-díj sajótájékoztatója. Bejött Péterfy Gergely,
aki olyan boldog volt, mint egy kamasz gyerek, a klasszikus, higgadt,
tekintélyes író szerepétôl fényévekre lévô pajkos kisfiú, és színt és életet hozott a terembe. Ott ült a vezetô értelmiség, a sajtó elitje, és Péterfy közölte, hogy szeretne egy
selfie-t csinálni, ha nem gond. Fékevesztett örömébôl két dolog következik, hogy igen, ez egy valóban
fontos magándíj, valóban fontos
ügy, illetve hogy a közönséget is sikerült involválnia, mindenki elkezdett visszamosolyogni. Lehet azt
mondani, hogy a Péterfy azzal,
hogy kitette a Facebookra önmagát, dekonstruálja az írószerepet.
Vagyis a varázst, a távolságot teljesen kiiktatja. Igen, ô például úgy
publikált meseregényt, hogy folytatásokban közölte a neten, és az
emberek szavazhattak, hogy merre
menjen tovább a történet. Ezek alkati kérdésbôl is adódóan létezô
helyzetek. De egyáltalán nem kötelezô így viselkedni. De azt gondolom, és ez nagyon fontos, hogy az
elvarázsolt, bohém, vagy a zárkózott, finom lelkû író szerepe is
ugyanúgy szerep. Eddig is az volt.
Engem roppantul meglep, hogy ez
utóbbi hozzáállást nem létezônek
tekintik. Pedig az ugyanúgy egy
konstruált szerep. Bodor Ádám
például a ritkán megszólaló, de
bölcs, egyébként elhúzódó, érzékeny lelkû író szerepét alakítja. Ami
ugyanúgy egy társadalmi szerep.
Ez nem minôsítés, abszolút leíró
jelleggel mondom.
Jolsvai Júlia
Fotó: Brenner Péter
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„Én bízom a könyvpiac jövôjében”
Interjú Kolosi Beátával
Az idei Könyvfesztivál többek között a 220 éves magyar könyvpiacot
is ünnepli majd. Kolosi Beáta a Líra Könyv Zrt. vezérigazgatója
hosszú évek óta dolgozik könyvekkel, kívülrôl-belülrôl ismeri a
könyvkereskedelmet, mint szakmát, annak minden örömével, ürömével és titkával együtt. Vele beszélgettünk a hazai könyves élet és
a könyvpiac helyzetérôl.
– Hogyan változott a könyvpiac helyzete és megítélése az elmúlt években?
– A könyvpiac megítélése valószínûleg sokkal rosszabb, mint amilyen valójában a helyzete. A sajtóban az utóbbi idôben inkább a problémákról lehet
olvasni. A különbözô cégek nehézségei valóban bizonytalan helyzetet teremtenek, de a saját számaink alapján a tavalyi évben a piac élénkülését láttuk és a növekedés eddig az idei elsô hónapokban is kitart. A forgalomnövekedés a Líra csoport esetében több mint 10% volt 2014-ben és az idei elsô negyedévben is. Viszont a teljes piacról sajnos nincs mérvadó információ,
és úgy néz ki, hogy egyhamar nem is lesz. A Magyar Könyvkiadók és Könyvhetôvé a kereskedôk és kiadók gazdaságos mûködését. Ez a helyzet sajnos
terjesztôk Egyesülete évek óta elkészíti a kiadók bevallásai alapján a könyvnem is fog megváltozni, amíg a kormányzat nem találja elég fontosnak,
forgalomról szóló éves statisztikáját. Ez természetesen soha nem lehetett
hogy mint Európa legtöbb országában, Magyarországon is törvény legyen
teljesen pontos, de nagy biztonsággal lehetett használni. Ez a statisztika
arra, hogy a könyveket milyen módon lehet leárazni, akciózni.
idén nem készül el, mert három nagy kiadói csoport nem adta meg a tavalyi adatait. Én ezt nagy problémának látom, mert így az eddigieknél is neDe nézzük a dolgok jó oldalát is: sok szempontból, ha nem is könnyebb,
hezebb lesz a teljes piaci trendeket látni. Így jelenleg a saját számainkra és
legalább érdekesebb és nagyobb kihívás könyvvel foglalkozni ma, hiszen a
az ezek alapján történô feltételezéseinkre tudunk csak hagyatkozni.
kiélezett piaci verseny minden résztvevôt arra sarkall, hogy folyamatosan új
– Miben más ma könyvekkel foglalkozni, mint húsz, vagy éppen ötven évmegoldásokat próbáljon ki, és ezzel csak jól járhatnak a vásárlók, olvasók.
vel ezelôtt?
– Valóban nehéz helyzetben van az internet miatt a mai könyvkereskedelem?
– Sok szempontból könnyebb, sok szempontból nehezebb. Az ötven évvel
– Az internetes kereskedelem ma már a könyvkereskedelem szerves része.
ezelôtti helyzetrôl saját tapasztalataim sajnos nincsenek. Az viszont biztos,
Esetleg arról érdemes beszélni, hogy a hagyományos bolti kereskedelem
hogy akkor olyan állami-kulturális beavatkozás volt a semmilyen szempontveszélyben van-e. Véleményem szerint veszélyben nincs, átalakulóban van.
ból nem piaci alapon mûködô könyvkereskedelemben és könyvkiadásban,
A vásárlói szokások folyamatosan változnak, egyre többen választják a váamit ma nem szeretnénk viszontlátni. Aztán a húsz évvel ezelôtti konjunktúsárlás kezdô csatornájának az internetet, de ez nem jelenti azt, hogy a vára már sokkal kellemesebb volt, ugyanakkor azt is látni kell, hogy a gazdasásárlás befejezése, vagyis a könyvek átvétele nem a boltokban fog megtörgi válsággal együtt érkezô könyvpiaci válságnak a fô oka pont a fellendülés
ténni, sôt azt látjuk, hogy a bolti átvétel is dinamikusan növekszik. A legéveire vezethetô vissza. A jó forgalom és piaci trendek ugyanis arra sarkallnagyobb feladat ma az, hogy megteremtsük a hagyományos, földi boltokták a kereskedôket és a kiadókat is, hogy egyre több könyvesboltot nyissaban és az interneten történô vásárlási élmény összhangját, ahol a két terünak és egyre több könyvet készítsenek. Így eljutottunk
let nem kioltja, hanem kiegészíti egymást.
oda, hogy túltermelés lett mind könyvesbolti alapterület– Ön szerint van jövôje a könyvnek? Vajon mi segítheti
ben, mind kiadott könyvekben. Óhatatlan volt tehát,
újra felvirágoztatni a könyvpiacot?
hogy a túltermelés eredménye és a válsággal fellépô ke– Ez az öt pontos kérdés, mindannyian erre keressük a
resletszûkülés sok gazdaságtalanul mûködô könyvesbolválaszt, ezen dolgozunk, az fog nyerni, aki erre a legtot és eladhatatlan készleteket eredményezzen. A keresjobb választ találja. Én bízom a könyvpiac jövôjében.
kedôk erre válaszul nagyon helyesen elkezdték bezárni a
Ha csak azt megnézzük, hogy a gyerekkönyvek piaca
veszteséges üzleteket és nyomott áron árusították ki a
milyen dinamikusan fejlôdik, máris optimista vagyok,
felhalmozott készleteket. Ezzel önmagában nem lett volÁPRILIS 24. 15.00–18.00
hiszen a ma gyerekkönyvet olvasókból lesznek a felna probléma, ha a készletek kiárusítása térben és idôben
B1 STAND
nôtt könyvolvasók. A gyerekekkel persze még könnyû,
jól elhatárolhatóan történik és a vásárlók pontosan tudA könyvkereskedelem
mert a szüleik vásárolnak nekik könyveket, a fontos az
ják, hogy mikor és hol tudnak akciós, illetve új könyvet
átalakulása, változás
lenne, hogy a kamaszok is maradjanak meg könyvolvásárolni. Sajnos azonban elkezdôdött egy másik trend
a terjesztésben itthon és
vasóknak, mert onnantól valószínûleg már nem fogis, a nagyon komoly akciózás a normál könyvesboltokkülföldön
nak leszokni róla. Ezért nagyon fontosnak tartom,
ban. Ez ma a könyvkereskedelem egyik legnagyobb
Moderátor: Sugár S. András
hogy elkezdett feléledni egy újfajta kortárs ifjúsági
problémája, és ez biztos, hogy egy olyan pont, ami miatt
(Scolar)
könyvkiadás, mert a mai kamaszokat csak a nekik szósokkal nehezebb ma a helyzet. A vásárlók bizonytalanok
Résztvevôk: Kovács Péter (Libri
ló könyvekkel lehet elérni, lekötni. Az oktatásnak viabban, hogy teljes áron érdemes-e megvenniük a könyKönyvkiadó), Banyó Péter
szont nagy szerepe lehetne abban, hogy ezek a könyvet, mert arra számítanak, hogy esetleg máshol vagy
(Pozsonyi Pagony) és Kolosi Bea
vek minél több fiatalhoz jussanak el, és ebben még sajmásnap nagy kedvezménnyel vehetik meg ugyanazt. A
(Líra)
nos eléggé gyerekcipôben járunk.
nagy kedvezményekkel való árusítás viszont nem teszi leKurcz Orsi
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Szabályozott árrés és dotációemelés kellene
Hermann Róbert, az NKA Könyvkiadás Kollégiumának vezetôje
lyázat, ami a tervezett kiadvány megjelentetését veszélyezteti. Ha reálisnak tekintjük a kalkulációt és fontosnak a pályázati munkát, akkor a költségvetéséhez képest ötven-hatvan százalékos összeget mindenképpen megadunk.
– Lehet, hogy a pályázók tudják, úgysem kapják meg a kért
összeget, tehát túlkalkulálják a kiadásokat?
– Persze, de ezt a bizottság is tudja, és az ilyen pávatánc csak
felbosszantja a kurátorokat. Engem még a pszeudopályázatok
szoktak zavarni. Ha egy kiadónak már végképp semmi nem
jut eszébe, akkor Benedek Elekkel vagy Wass Alberttel pályázik. Minek egy hatvanadik válogatást készíteni az általam
egyébként nagyra becsült Benedek Elek mûveibôl? A kiadók– A bizottság összetétele olyan, hogy a lektûrt
nak épp az volna a feladatuk, hogy új szerzôket fedezzenek
vagy a mûszaki tudományokat leszámítva a
fel és vezessenek be.
– Több éves tapasztalata alapján mit változtatna az állami könyvtámogatás
könyvkiadás szinte minden területérôl vannak benne szakemberek, irodalrendszerén?
mi szerkesztô, irodalomtörténész, könyvtáros, a mûvészeti kiadványok te– Az NKA szerintem jól kitalált szervezet, mert nem egy névtelen grémirületén otthonos festômûvész, tehetséggondozással foglalkozó szakértô,
um vagy maga a miniszter, esetleg egyedül az MMA elnöke dönt, amely
két orvosprofesszor, egy jogász és jómagam történészként. Szeretném
esetben fennállhatna a veszélye, hogy nem a megfelelô emberek súgnak
megtartani azt a korábbi szokást, hogy az olyan pályázatoknál, amelyekaz egyszemélyi választáshoz. A forma tehát jó, de a felhasználható összenek a bizottságon belül nincs szakértôje, külsô konzulenst kérünk föl, aki
geken emelnék, mert a sajátos könyvpiaci helyzet miatt az államnak naelmondja a véleményét a pályázatról, de a döntésben már nem vesz részt.
gyobb szerepet kellene vállalnia a terület támogatásában. Nem természeEddig 80-90 százalékban elfogadta a bizottság a megkérdezett szakértô
tes állapot, hogy a bevétel felét a nagy könyvterjesztô mamutok fölözik le,
véleményét. A beérkezett és hozzánk digitálisan eljuttatott pályázatoknál
miközben nem is nyújtanak megfelelô szolgáltatást. Az én szakterületeis azt érdemes figyelni, amit az adott szakterület bizottsági képviselôje
men megjelenô munkákat többnyire nem is tartanak a nagy könyváruhámegjegyzésként odaír az elôzetes pontszámok mellé.
– Az öné a döntô szó a testületben? Van esetleg vétójoga?
zak. Azt gondolom, ahogy az állam véghezvitte a rezsicsökkentést, a
– Csak a ritka szavazategyenlôség esetén döntök. Az ismeretterjesztô mûkönyvkereskedelemben is rendeletileg lehetne szabályozni a tisztességes
veknél a társadalom- és irodalomtudományokkal foglalkozó munkák a
árrést. Most minden NKA-s támogatás fele a kiadvány létrehozásáért semleggyakoribbak, ott már van az embernek annyi információja, hogy tudja,
mit sem tevô terjesztôk nyereségét növeli.
– Nem lehetne ezen a könyvtárak gyûjteményének fejlesztésére koncentrákinek a könyvét érdemes támogatni. A szépirodalmi mûvek esetében az
ló Márai-program felfuttatásával segíteni?
elsô vagy második kötetes szerzôket illetôen hallgatok a szakemberekre,
– Nehéz ügy ez, mert az új szabály szerint a kiadó olyan kötettel pályázde az ismert szerzôkrôl természetesen olvasóként kialakult saját véleméhat a Márai-programra, amelyre nem kapott NKA-s támogatást. Az NKA
nyem szerint döntök. Pintér Béla drámáiról például még egy korábbi pápályázatra jelentkezés feltétele ugyanis, hogy a jelentkezô az elkészült mûlyázati fordulóban úgy gondoltam, hogy megjelenésüket mindenképpen
bôl hatvan példányt a Kello közvetítésével országos
támogatni kell, mert az teljesítmény, akár tetszik,
könyvtárakba juttat el.
akár nem tetszik a jelenlegi vezetésnek. Engem nem
– Ugyanígy kizáró hatályú, ha valamelyik pályamû az
szokott befolyásolni, hogy miként néznek rám a véleMMA-tól kapott támogatást?
ményem miatt. De az elmúlt évek során úgy tapasz– Ez nem jelent összeférhetetlenséget, mint ahogy példátaltam, hogy politikailag is kiegyensúlyozott döntések
ul az sem, ha valaki az Akadémia vagy az OTKA könyvszülettek, nem utasítottunk el valakit pusztán amiatt,
pályázatán nyert. Nem mondom, kuratórium elnökként
hogy az „elmúlt nyolc évben” a másik oldalon tette
megelégednék, ha az általunk elosztható összeget az
le a garast, és senki kötetét nem támogattuk pusztán
ÁPRILIS 24. 15.00–18.00
MMA rendelkezésére álló pénzek egytizedével megazért, mert az illetô piros-fehér-zöld könnyeket sír.
– Vérre menô viták jellemzik a végsô döntést?
B1 STAND
emelnék, de tudomásul kell venni, hogy minden kor– Az adott szakterület véleményét nagyrészt figyemányzatnak vannak kultúrpolitikai prioritásai, most ilyen
Az állam szerepvállalása a
lembe veszik a kurátorok, de marad 20–25 százalék,
az egyébként sok pályán „focizó”, jelentôs díjakkal jutalkönyvipar piacosításában
Moderátor: Zentai Péter László
amikor pro vagy kontra a bizottság valamelyik tagja
mazott tagságú Fekete-féle akadémia. Botrányosnak Kegyôzi meg a többieket. Nagy vita a megítélt összegek
(Magyar Könyvkiadók és
rényi Imre Nemzeti Könyvtár sorozatát találom, amelyik
miatt szokott kerekedni. E tekintetben a kiadók is küKönyvterjesztôk Egyesülése)
mindenfajta piackutatás és láthatóan hozzáértés nélkül
lönbözôek. Valójában már tudjuk, ki az, akinek vastaRésztvevôk: Hermann Róbert
egyszemélyi, gyakran szolgalelkû döntés alapján minôsítgon fog a ceruzája, és ki készíti becsületesen a költhetetlen kivitelû, kezelhetetlen méretû könyveket hoz ki
(NKA Könyvkiadás Kollégium),
Hoppál Péter kultúráért felelôs
ségvetést. Mindig meghatódunk, ha valaki háromdarabonként annyi pénzért, amennyibôl NKA-s támogaszázezer forintot kér, mert ô tényleg kiszámolta,
tással legalább tíz tartalmas, szak- vagy szépirodalmi
államtitkár (EMMI) és Szigeti
László (Kalligram Kiadó)
mennyibe kerül a tervezett kötet. Arra mindig vigyákönyvet lehetne megjelentetni.
Mátraházi Zsuzsa
zunk, hogy olyan kevés pénzt ne kapjon egy-egy páA Magyar Történelmi Társulat szakmai jelöltjeként került a Nemzeti Kulturális Alap
2012-es átszervezésekor a Könyvkiadás Kollégium tagjai közé Hermann Róbert történész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese, az
MTA doktora. A közelmúltban egy évre kapott miniszteri kinevezést a grémium élére.
Mindenekelôtt azt kértük tôle, hogy avasson be bizonyos megismerhetô kulisszatitkokba a kollégium mûködését illetôen.

|18|www.könyvhét.hu|

|XXII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál|

Kerekszületésnaposok 2015
Mivel a Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztivál idén már huszonkettedik alkalommal várja a kiállítókat, könyvszakmai szereplôket, vendégeket, érdeklôdôket,
olvasókat a térség egyik legjelentôsebb könyves rendezvényére, a
négynapos esemény záró programja, a Zentai Péter László ötletébôl született „Kerekszületésnaposok” beszélgetés, köszöntés
már túl van kerek születésnapján. A fesztivál tapasztalt közönségének, kiváltképp a „születésnapozás” törzsközönségének
aligha kell részleteznünk: vasárnap délután (idén április 26-án) a
könyv-seregszemle azzal zárja
kapuit, hogy a kerek (60., 65.,
70. és tovább… – 90., 95. 100.)
születésnapjukat az esztendô folyamán ülô magyar költôk, írók,
irodalmárok, könyves szakemberek képviseletében meghívott
vendégek (nagyjából tizenöten)
megosztják egymással és a publikummal „jubileumi” emlékeiket. Mesélnek legemlékezetesebb születésnapjukról, ünnepléskultúrájuk sajátosságairól, és
általában felolvasnak egy számukra különösen kedves vagy az
alkalomra írt rövid szöveget.
Maguk a vendégek is tudakolni
szokták a házigazdától, e sorok
írójától: miféle adattárból lehet
elôbúvárolni minden évben a dátumokat? Nos, ilyen összegzô,
könnyen kezelhetô forrás egyfelôl nincsen, másfelôl (az interne-

Sándor Iván

ten is) többféle is akad. Egyik
sem teljes körû, sok közülük
pontatlan. Legmegbízhatóbb segítségem egy immár nyûtt kis
zöld füzet: a Kortárs magyar írók

évfordulónaptára. Péter László
szerkesztette, Juhász Zsuzsanna
állította össze (Szeged, 1991).
„Mint a pásztor a subáját, mi is
kifordítottuk a Kortárs magyar
írók kislexikona 1959–1988
(1989) címû kiadványt – írta elgondolásáról a szerkesztô –: a
nevek betûrendje helyett a születésnapok szerint”. (Az említett
lexikon fôszerkesztôje Fazakas
István volt – akinek kiadója, a Fekete Sas épp most áprilisban ünnepli fennállásának huszonötö-

Tôzsér Árpád

dik évfordulóját. Péter László
bátyánk pedig, az irodalomtörténészek doyenje, kerek kilencvenedik születésnapja, 2016. január 21. felé ballag gazdag életútján.) A dátumok mentén sorakozó „kifordított” névtárat idôrôl
idôre kiegészítettem azok nevével, akik az alapmûbôl valamiért
hiányoztak (Závada Pál még nem
szerepelt benne stb.), vagy újabb
nemzedékeket képviselnek. Sajnos azt is be kellett jegyeznem,
ha valakire már nem számíthatunk többé a reménybeli kerekszületésnaposok között…
Nyilván az én táblázatomba is
kerülhetne még adat, de az érdekesség kedvéért közlöm,
hány vendége lenne az ünnepi
karéjnak, ha valamennyi idei
(közismertségnek örvendô) jubilálót mód lenne meghívni. 95
éves ebben az esztendôben: 1
író; 90 éves: 2; 85 éves: 13; 80
éves: 11; 75 éves: 17; 70 éves:
17; 65 éves: 17; 60 éves: 12.
Azaz a mindig finomra sikerülô
tortából 90 szelet kerülne az ünnepeltek tányérjára, s ugyanennyi borospoharat illene elôké-

szíteni számukra a koccintáshoz
(a csemegézésben, gratulációban természetesen a közönség
is osztozik).
Kik azok a kerekszületésnapos
írók, akik mostanáig (négy héttel
a fesztivál elôtt) már igent mondtak a Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztôk Egyesülése és a
Könyvfesztivál meghívására?
Sándor Iván a korelnök. „Kipróbált nyolcvanötösként” érkezik,
születésnapját (március 11.) a Petôfi Irodalmi Múzeum már méltó
keretek közt köszöntötte. A
nyolcadik X-hez közelítô Bertók
László viszont fôpróbát tarthat
Mikuláskor esedékes ünnepére
(december 6.). Egyelôre egy író
(Tôzsér Árpád 80) tiszteli meg az
eseményt határainkon túlról, egy
hölgyre számíthatunk (Vathy
Zsuzsa). Kovács István személye
mellé gondolatban felsorakoztathatjuk azon poétákat, akik
ugyancsak 2015-ben érkeznek el
a hetvenig. Vámos Miklós – aki
egykoron megalkotta a „hatvanötösök-hetvenesek” (az 1965, illetve 1970 táján indult, szemléletükben eltérô hajdani ifjú írónemzedékek) fogalmát, Csordás
Gábor, Kulcsár Szabó Ernô és
Szilágyi Ákos társaságában lesz
hatvanötös, vagyis hatvanöt éves
felköszöntött a rendezvényen.
Bizonyára nagyon sokan örvendenének, ha a kilencvenéves
Vitányi Iván (politikusi, szociológusi névjegye mellé a szépíróit is
letette) egyelôre várakozó álláspontja ugyancsak a meghívás
elfogadására módosulna. Várjuk, hogy a nyolcvanéves írópszichológus, Vekerdy Tamás
érkeztének se legyen akadálya,
és csatlakozzék a hatvanötösökhöz a végleges választ még nem
adó Esterházy Péter. Annál inkább, hiszen ô Egy nehéz nap
éjszakája címmel irodalmi formát is adott annak a napnak,
amikor világra jött (1950. április
14.). Aznapi újsághíreket montírozott egymás mellé hosszasan
(egy kis csúsztatással, sok iróniával): „jól kélt a vetés Gyôr megyében”, „volt kenyér és volt

Vathy Zsuzsa

nóta is”, „derûs, biztos volt az
élet, jól ment a munka, a Gönczi domborító brigád fej-fej mellett haladt a Pócza domborító
brigáddal”. Nem feledkezett
meg az irodalomról, könyvkultúráról sem: „felnôtt egy új olvasóréteg, volt már kinek írnia a
magyar írónak”, „faltuk a könyveket”. A körkép a szülôanyák
himnuszával, a fájdalom árán
született új élettel zárult: „hátrafeszítették a fejüket, drága arcukon fegyelem, mintha még
valamire várnának, a nagy kétszárnyú ablakok mögött az éjszaka; a szélseperte és szélcsiszolta égbolton tiszta csillagok
ragyogtak”.
Nem, az írásmûnek itt még
nincs vége. Kérem, a „Kerekszületésnaposok 2015”-re készülve, aki teheti, olvassa újra.
De a „tiszta csillagok”: az bizonyos. A ragyogás.
Tarján Tamás

ÁPRILIS 26. 17.00–18.00
TEÁTRUM
Születésnapi Irodalmi Szalon
Házigazda: Tarján Tamás
Meghívottak: 90 éves: Nemeskürty István és Vitányi Iván;
85 éves: Csoóri Sándor, Réz Pál
és Sándor Iván; 80 éves: Bertók
László, Tôzsér Árpád és Vekerdy
Tamás; 75 éves: Vathy Zsuzsa;
70 éves: Kovács István és
Szörényi László; 65 éves: Csordás
Gábor, Esterházy Péter, Kulcsár
Szabó Ernô, Rakovszky Zsuzsa,
Szilágyi Ákos és Vámos Miklós
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A GONDOLAT KIADÓ Könyvfesztiválra
megjelenô szépirodalmi újdonságai
Stephan Enter

PEREM

Az ARANYALMÁS KIADÓ ajánlata
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KÖNYVFESZTIVÁLI KIEMELT PROGRAMUNK:
2015. április 24., péntek, 15.00, Márai Sándor terem
ANDREJ NIKOLAIDIS montenegrói íróval és RAJSLI EMESE
mûfordítóval LADÁNYI ISTVÁN beszélget a szerzô Mimesis
és Fiam címû regényeirôl

Dinnyés
József
dallamai
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|interjú|

Holnapra jobb lesz
Beszélgetés Jolsvai Andrással
Jolsvai András legújabb regénye a hatvanas évek elején játszódik egy elképzelt városban, ami persze nagyon hasonlít Ujpestre.
– Olvasói ezen nem fognak meglepôdni, de
miért pont a hatvanas évek?
– Egy gyerekkori emlék lett regénnyé ebben
a könyvben, azóta dédelgettem, forgattam
magamban. Húsz évvel ezelôtt ezt a jelenetet már egy publicisztikában is feldolgoztam,
és a vázlatos ötletbôl szép lassan bontakozott ki bennem a regény. Nagyon élveztem,
amikor kialakítottam a kereteit, megszültem a figuráit. Jól éreztem magam ebben a
világban, jó volt lubickolni a történetben.
– Szerintem az olvasók is így lesznek vele.
Aki élt már a 60-as években, sok mindenre
ráismerhet, aki meg még nem élt, bepillanthat a korba.
– Nyilván, az ismeretek azok számára, akik
éltek akkor, egy plusz „aha” élményt is jelentenek: tényleg ilyen volt a trafik, a patyolat! Mekkora élmény volt, amikor az ember
televízió készüléket vett magának! De ez a
lényegét nem érinti, csak színezi, hitelesíti a
történetet, amely a szerelemrôl, a barátságról szól, meg arról, hogy a közösség ereje
milyen fontos. Ezek ma is ugyanolyan fontosak, csak manapság mobiltelefont használunk, és nem nézünk közösen tévét.
– Tetszik a bennszülött büszkeség: még az
Úristen is akáctelki! Várostörténetet is kapunk; Akáctelek Pestszentistván Rózsadombja, 1853-ig Istvánfalva…
– Évtizedek óta írom ezt az élményemet.
Egyrészt, ujpesti vagyok, családom lényegében alapítója volt a községnek. Ôseim fontos szerepet játszottak ebben a városban,
ami az én számomra nem privilégium, ellenkezôleg, kihívás. Ez a kisváros, pláne abban
az idôben, amikor én fölnôttem benne, nagyon sok útravalót tudott adni az embernek. Minden, ami fontos az életben, hogy
boldoguljunk benne, azt ott meg lehetett
tanulni. Ujpesten Istvántelek ma is létezô
hely: Tavasz utca, Tél utca, Klára utca –
megvannak, földrajzilag szinte szociografikus a könyv, ami persze a történetet illeti,
az a fantáziám szüleménye.
– A figuráknak, a neveknek különös hangulata van. Hogy találja ki ôket?
– Mindegyik más történet. Vannak olyan figurák a könyvben, akiknek van valóságos
elôképük, persze megváltoztattam ôket is.

A Filótás nevû proletár például, szomszédom volt, Filónak hívták az életben, valóban ezermester, gépkocsivezetô, anyagbeszerzô volt, folyton jókedvû ember. Kisgyerekként nagyon
kedveltem. Sokszor meg is írtam különbözô mûveimben, ebbôl se maradhatott ki. Persze azt, hogy ûrhajós lesz
belôle, az ujjamból szoptam. Pogácsás
Menyhért figuráját – aki száz évig szerelmes valakibe, de soha nem lesznek
egymáséi –, viszont teljesen én találtam ki. Ha hatásokat kellene keresni
benne, akkor García Márquezt mondanám. Annyi a valóságalapja, hogy a
Megyeri temetôben van egy nagyon szép
sír, föl van rá írva, hogy Pogácsás Menyhért
sírja. Egyszer rácsodálkoztam erre a névre,
és elhatároztam, hogy én ezt a nevet életre
keltem, és egy figurát fogok belôle csinálni.
Ez a két szélsôség jellemzi a szereplôket, és
az összes variációja létezik. A három fôhôs
fiú pedig teljesen kitalált alak. Bár egyetlen
évszám sincs a könyvben, a figyelmes olvasó pontosan tudja követni a regény idejét:
1963-66 között játszódik. Ezek a fiatalemberek 36-os születésûek, 9-10 évesek a háború éveiben, sok szó esik róla, hogy harmincadik életévüket töltik be éppen. Ez a
nemzedék az én nemzedékem és az apámé
között van. Keveset tudok róluk, éppen
ezért ez nem béklyózott az írásban, bátran
és jókedvûen kitalálhattam ôket.
– A regénynek elég sok idôs szereplôje van, mint például Stolniczky alezredes. Ôket kikrôl
mintázta?
– Ismertem ilyen alakokat, akik
egyenes tartással viselték az
élet csapásait. Nagyszüleim is
közéjük tartoztak. Egy kicsit
szerepelnek a regényben, a
Weichner házaspár tôlük kapta a nevét, de a nagyapámra
inkább a Szebeni bácsi hasonlít. A nagyszüleim 1945-ben
45 évesek voltak, nagyapám
a Beszkártnál volt tanácsos,
segédmunkás lett a hajógyárban. Hirtelen szegénységbe
kerültek, egy felsô-középosztálybeli létbôl egy egészen nehéz, új helyzetbe, egyéb csapások is érték ôket, de
mindezt értékeikbôl, emberségükbôl semmit föl nem adva példamutatóan viselték

életük végéig. Ezt a fajta tartást próbáltam
ebben a regényben ábrázolni. Stolniczky alezredes is egy kitalált figura, annyi valós belôle, hogy ismertem egy ilyen, nagyon elegáns parkôrt gyerekkoromban, akivel jól elbeszélgettem, de már a nevére se emlékszem. Magát a figurát belôle alkottam meg.
– Melegség sugárzik a regénybôl. Tetszik a
derûje, a régi vágású stílusa, az, hogy finoman fogalmaz, mégis minden benne van,
ami kell. Ez mibôl táplálkozik?
– Ami a régimódiságot, meg a fogalmazást illeti, én minden mûfajban ilyen vagyok. Szóban is igyekszem magam választékosan kifejezni és a politikai publicisztikáimban is súlyt
helyezek rá, hogy nyelvileg igényes legyen.
Hogyne tenném ezt egy regényben! Játszottam egy kicsit a 60-as évekbeli nyelvvel, de
nem akartam rekonstruálni a korabeli beszédet. A regény narrátora, aki ugyan
nincs néven nevezve, csak egyetlenegy
bekezdésbôl derül
ki, hogy az is egy kisgyerek a 60-as években. Így aztán egy kicsit lehet arra gyanakodni, hogy a narrátor közel azonos lehet velem.
Szepesi Dóra
Fotó: Szabó J. Judit

könyvrôl
Jolsvai András
HOLNAPRA JOBB LESZ
Scolar Kiadó, 320 oldal, 3250 Ft
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Ha a gyilkos
rokonszenves…
A klasszikus detektívtörténeteken nevelkedett olvasó számára meghökkentô lehet Håkan
Nesser világa, krimijei ugyanis
jóval mélyebbek, nyomasztóbbak a kedélyes klasszikusoknál, és nemcsak az elmét, de a
lelket is alaposan igénybe veszik. E regények a szépirodalomhoz is jobban közelítenek,
elôképüknek leginkább George Simenon Maigret-történeteit tekinthetjük.
Az írónak – aki egyébként a
Svéd Krimiíró Akadémia nyertese (bizony, ilyen intézmény is
van) – már több mûvét is olvashattuk magyarul az Animus Kiadó „Skandináv krimik” soroz-

tában. A Borkmann-elv, A gonosz arcai és a Visszatérés hasonlóan sötét, „északias” hangulatával rántja be az olvasót,
mint a frissen megjelent Nô
anyajeggyel. Ennek az erôs atmoszférának fontos szerkezeti
összetevôi az elhallgatások,
amelyek mögé mégis mindvégig beleláthat az olvasó.
A regény cselekményét két
párhuzamos szálon vezeti a
szerzô: egyrészt a névtelen elkövetô, másrészt a rendôrség
hivatalos nyomozócsoportjának lépéseit követhetjük. Van
Veeteren fôfelügyelô Nesser
„Columbója”: ô az örök nyomozó, aki sosem nyugszik bele a látszatba. Ezúttal is válogatott embereivel, Reinharttal, az intuíció mesterével,
Junggal, DeBriesszel és Morenóval, az egyetlen nôvel dolgozik az eseten. Az ügy pedig
egészen megdöbbentô: férfiak halnak meg úgy, hogy ajtót
nyitnak, a gyilkos pedig kétszer a szívükbe, kétszer az
ágyékukba lô. Négy áldozat –
négy különbözô személyiség.
Életükben pusztán annyi a közös, hogy a hatvanas években
együtt jártak a katonai akadémiára. A történet tehát az
összefüggés-keresô krimik
igen izgalmas típusa: a nyomozók számára sokáig csak

Veszélyben a
New York-i tôzsde
Mark Russinovich Salamancában született 1966-ban. Doktori címét a nagy hagyományú
Carnegie Melon egyetemen
szerezte. A számítógéppel lényegében úgy ismerkedett
meg, mint generációjának nagy
része: a szülei eszközeit kaparintotta kezébe.
Az egyetem elvégzése után
megalapította a Winternals
Software nevû céget, és ennek
szolgáltató weblapját, a sysinternals.com -ot (mind a mai napig él), ahol elsôsorban a kárte-
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vôk elleni védekezéshez és a
rendszerhibák kijavításához adnak segítséget. Ezen a téren
nagy figyelmet keltett az úgynevezett Sony rootkit leleplezése, amely megalapozta Russinovich hírnevét.
Irodalmi tevékenysége a legszigorúbb szakmai alapon indult, a Microsoft szakmai bibliaként olvasott könyvsorozatának, a Windows Internalsnak a
társszerzôjeként.
Mark eltökélt antihekker, aki
tud annyit, mint a legjobb hek-

dereng a lehetséges kapcsolat, és még lassabban bomlik
ki a megoldás. Szerencsére
Nesser a legkevésbé sem szájba rágósan vezeti olvasóját,
inkább aprólékosan, „cseppenként” adagolja az információkat. Közben természetesen betekinthetünk a detektívsorsokba is: örömeikbe, kudarcaikba, kapcsolataikba.
A szerzô bravúrja azonban
abban mutatkozik meg igazán, hogy miközben a tettesrôl szinte semmit nem árul el,
mégis megteremti az olvasóban az együttérzéssel vegyes
gyanakvást: talán nem is elvetemült bûnözôvel van dolgunk. Az elsô perctôl kezdve
átüt a sorokon, hogy a gyilkosságoknak oka van, mégpedig
olyan, ami esetleg megbocsáthatóvá, jogossá is teszi a tetteket. Vagyis, Nesser krimijének
remek húzása, hogy ugyanúgy
drukkolni kezdünk a gyilkosnak, ahogy a nyomozóknak.
A végkifejlet és a megoldás
azzal az elégedettséggel ajándékozza meg az olvasót, mint
a jó krimik általában: más
nem is lehetett volna.
Laik Eszter
Håkan Nesser
NÔ ANYAJEGGYEL
Animus Kiadó, 300 oldal, 3590 Ft

kerek, de messzemenôen tiszteli a szellemi tulajdont, kész
azt minden eszközzel megvédeni. Belépve a fikció világába kitalált két tipikus amerikai hôst, Jeff Aikent és barátnôjét Darylt, aki az igazi
amerikai szépség, de legalább olyan nagy számítógépes guru, mint Jeff.
Elsô regénye, A nulladik
nap (Zero day, magyarul
SZAK Kiadó 2012) a számítógépes
terrorizmusról
szól. A következô regény, a
Trójai faló (Trojan Horse,
magyarul SZAK Kiadó
2012) egy elképzelt kiberháborút ír le, amely az USA és Kína
között folyt az iráni atomprogram kapcsán. Kisregénye, a

Pusztulás hadmûvelet (Operation Desolation) az Anonymous
hekkercsoporttal foglalkozik,
amely Russinovich számára dilemma: A hekkerkedést elítéli,
de kénytelen belátni, hogy valami igaza az etikailag motivált
hekkereknek is van.
A legújabb regényben, a Tolvaj kódban (Rogue code) Jeff
Aikent a New York-i tôzsde kéri fel szakértônek, mert bizonyos jelek alapján arra következtetnek, hogy a rendszer a
közhiedelem ellenére támadható. Ezúttal sem csak a billentyûzet a fegyver, hanem van igazi
lövöldözés, verekedés is, ezúttal
São Paulóban. Ebben a regényben az ellenfelek közönséges
bûnözôk, de az ellenük folyó
harcnak is vannak erkölcsi árnyalatai: a szerzônek vannak bizonyos morális averziói a pénzvilággal, a tôzsdével szemben.
„Noha Mark könyve csak a képzelet mûve, a benne leírt veszélyek hátborzongató módon hasonlítanak a mai fenyegetésekre” – írja a Fehér Ház kiberbiztonsági koordinátora. Ez nem
tanmese, ez maga a tanulságos,
fenyegetô valóság, de a hôsök
gyôzelmei megmutatják – a veszélyek legyôzhetôk. Feszes,
filmszerûen pergô, izgalmas történet – a korábbiakhoz hasonlóan magával ragadja az olvasót.
K. Á.

Mark Russinovich
TOLVAJ KÓD
Szak Kiadó, 472 oldal, ára 4990 Ft
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Középpontban a gyerekek
Ványolós Merk Raymond, a kiadóalapító
A szász és magyar ôsöket felvonultató Ványolós Merk Raymond könyves szakmai karrierje 1993-ban kezdôdött Romániában, amikor Nagyváradon megalapította a román
nyelvû Aquila Könyvkiadót
(Aquila Editura). Az elmúlt
húsz év alatt kiadója a román
könyves piac egyik fontos szereplôje lett, a kiadó népszerûsítô, színes kiadványai a kultúra több szegmensét átfogják,
de jelen vannak az ifjúsági, a
hobbi, a gasztronómia, az ezotéria/életmód, a mûvészet, a
turisztika, a térképészet vagy
a szórakoztató irodalom területén is. Áttelepülésük után, két éve, Roland Kiadó néven elindított egy magyar
nyelvû kiadót is, itt elsôsorban gyerekkönyveket jelentetnek meg, valamint az ezotéria- és életmód, illetve a szakácskönyvek területén próbálkoznak betörni a magyar
könyvpiacra. Kiadójukat az egyik fiúgyermekükrôl nevezték el. A kiadó stratégiájáról és kiadványairól az apát, Ványolós Merk
Raymondot kérdeztem.
– Nagyváradon közel 130 munkatárssal dolgozunk és jórészt külföldön már jól ismert és
keresett fordításokat adunk ki román nyelven.
A magyar nyelvû kiadónál kicsit más a stratégiánk. Magyar nyelven nagyrészt a saját kiadványainkat adjuk ki. Szeretnénk lehetôséget
adni a fiatal, magyar és erdélyi magyar szerzôknek és illusztrátoroknak is. Tavaly A fagylaltrajongó királylány címmel nálunk jelent
meg Kelemen István grafikus, karikaturista
mesekönyve. Muzsai István fiatal szerzônk,
akinek a 7 fôbûnrôl szóló tréfás, tanító meséit, saját illusztrációkkal a Holnapkutyák címû
mesekönyvben jelentettük meg tavaly év végén. Hasonló vallási kötôdésû gyermekkönyv
jelenleg nincs a piacon. Fô profilunk tehát a
gyerekkönyvkiadás, ezen belül mesekönyvek,
gyerek ismeretterjesztô könyvek és foglalkoztatók egyaránt megtalálhatóak. Mesekönyveink között népszerûek a gyógyító és tanító
meséket tartalmazó kiadványok, illetve az
egyik legkedveltebb sorozatunk „A legszebb
mesék” címet viseli, amelynek A legszebb magyar népmesék, A legszebb mesék Mátyás királyról címek mellett idén márciusban jelent
meg az új része, A legszebb magyar mesék

címmel. Ez „A legszebb mesék” sorozat egyrészt azért sikeres, mert igazi magyar mesék
gyûjteménye, másrészt mûvészi értékû, hagyományôrzô illusztrációkkal színesítettük
ôket. A magyar mesevilág páratlanul gazdag,
ezek a mesék fontosak a múltunk megismeréséhez, de egyben kulcs ahhoz is, hogy a gyerekeink megtanuljanak eligazodni a mindennapokban, valamint segíti ôket megismerni a
lélek rejtelmeit. Mesekönyveinknél próbáljuk
azt a szempontot figyelembe venni, hogy
olyanok legyenek, amelyek egy utazást nyújtanak a gyerekek számára a képzelet varázslatos világába.
– Mennyire tudtak elhelyezkedni a magyar
könyvpiacon?
– A könyvkiadás számunkra hivatás és szerelem egyszerre. A nagyobb terjesztôkkel kapcsolatban vagyunk, de nem erôltetünk és siettetünk semmit. Egyelôre nem a magyar piacon van a fô hangsúly, majd az idô eldönti,
mennyire tartanak ránk igényt. Van egy biztos
háttérbázisunk, ami már befutott és jól mûködik. Több mint 300 céggel vagyunk kapcsolatban Erdélyben, melyek a magyar nyelvû könyveinket forgalmazzák. Aquila kiadó néven nyitunk a németországi piac felé, jó kapcsolataink vannak a tengerentúlon is, és komolyan
foglalkoztat bennünket az internetes terjesztés, illetve az e-bookok megjelentetése.
– A honlapjuk éppen fejlesztés alatt áll, de úgy
láttam, hogy játékokkal is foglalkoznak.
– Egyre erôsebbek vagyunk az úgynevezett
„kreatív” játékok forgalmazásában, ami
összefügg a könyvekkel, amiket kiadunk. A
könyvekhez hasonlóan az óvodásoktól az iskolás korosztályig terjesztünk játékokat.

– A magyar könyvpiac erôsen
telített. Hogyan döntik el, mikor és mit jelentetnek meg
magyar nyelven?
– Minden könyvet letesztelünk a gyerekeken, vagy a
megcélzott korosztályon.
Van egy komoly, tanárokból
és más szakértôkbôl álló gárdánk, akik tanácsokat adnak
és jelzik, mire lenne szükség
az erdélyi iskolákban a tanításnál. Kiadunk például iskolában használatos térképeket, és száz felett van foglalkoztató füzeteink száma. Ifjúsági ismeretterjesztô könyveink közül két sorozatot
emelnék ki, az egyik Az én kisenciklopédiám
címet viseli, amelynek keretén belül áprilisban fog megjelenni a Bolygónk egészsége
és környezetünk védelme címû kötet, ami az
április 22-i Föld napjára már mindenhol kapható lesz. Másik gyerek ismeretterjesztô sorozatunk a 60 kérdés és válasz nevet kapta,
itt szintén áprilisban jön az új rész, a 60 kérdés és válasz a dinoszauruszokról. Így mire
júniusban a mozikban vetíteni kezdik a Jurassic World címû, sikergyanús filmet, addigra a kötetünkbôl a gyerekek már mindent
tudni fognak a dinókról.
– Miben változott meg az elmúlt 20 évben leginkább a könyvkiadás akár a román, akár a magyar nyelvterületet tekintve?
– Ebben a szakmában az a szép, hogy minden
termék egyedi. A szakma folyton változik és
mindig valami újat hoz. Sokszínûbb lett a
könyvkiadás, nagyobb a választék, megváltoztak az olvasói szokások. Hiszem, hogy a
könyvnek nincs vége. Hiszem, hogy a könyvgyártásnak lesznek olyan szegmensei, amelyek a jövôben eltûnnek. A digitális könyvhöz
már nem kell nyomda és nem kell könyvesbolt. Igazi áttörés azonban csak akkor következik be, ha az e-book olvasó használata barátságosabb és kényelmesebb lesz. Nekem,
mint romániai magyar értelmiséginek, fontos
az a tudat is, hogy kiadóként megjelentettem
néhány román nyelvû történelmi könyvet,
amelyben a magyar származású történelmi
szereplôket, a megfelelô hangsúllyal, magyar
névvel szerepeltettük, és csak zárójelben tettük hozzá a román nevet… ezt úgy nevezném
„egy kis hozzájárulás a Nagy Ügyhöz”.
Szénási Zsófia
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Idézetek a legnagyobbtól
Shakespeare immár az emberiség állandó kortársa, akit minden történelmi kor magáénak
vall. Halálának (1616. április 23.)
közelgô 400. évfordulója azonban külön aktuálitást adhat
Cseszkó Renáta munkájának. Az
általa szerkesztett gyûjtemény
22 tematikus csoportba rendezve 350 idézetet ad közre a világ
legnagyobb drámaírójától. A
szövegeket Cseszkó filológiai
alapossággal, angolul és magyarul közli, a magyar változatot az
illetô mû mesteri fordításában.
Ami a klasszikus szerzôktôl vett
idézetgyûjteményeket illeti, nálunk is Shakespeare a legtöbb
bölcsesség, szólás számon tartott
szerzôje, ôt Horatius követi. A
nagy színpadi szerzô legalább
három drámájának címe eleve
szállóige: Othello, Lear király, Romeo és Júlia. A drámaíró Shakespeare személyében a koronként
megújuló kritika hol a lélekismerôt, hol a társadalombírálót méltatja. Shakespeare korának drámaírása még inkább mesterség,
mint írásmûvészet volt, s a folyamatosan készített mûvek az életben adódó problémák megoldásához kínáltak, s kínálnak tanácsokat. A színmûvekbôl kiragadott, a darabok folyamatos színre vitele miatt is klasszikusnak
minôsíthetô pár soros életigazságok legjelentôsebb része a szerelem, házasság, férfi és nô tematikus csoportba tartozik.
Izgalmas kérdés, hogy melyik
dráma melyik témának kedvez, s
talán éppen a felhôtlenül vidám
drámákban található a legtöbb
hasznosnak, követendônek minôsülô életigazság. A Cseszkó által a boldogság címke alá sorolt
kivételesen kevés, négy idézetbôl
három is a Sok hûhó semmiért
címû mû második felvonásából
való. Külön megszívlelendô közülük a következô: Boldogok,
akik meghallják. / Mi a hibájuk és
jóvátehetik (Fodor József fordítása). A hódolat tematikus csoportjában a legtöbb idézet A felsült szerelmesekbôl való. A Szentivánéji álom vezet a szerelem té-
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májából vett idézetek forrásai
között. Arany János e drámában
így fordította a Pucknak osztott
szöveget: Ámor úrfi nagy zsivány, / Tôle ily bolond a lyány.
A kötetben közölt angol eredeti idézetek a nyelvtanulóknak
szolgálhatnak segítségül. Az
eredeti és a számos esetben távolról sem szó szerinti fordítás
együttes megismerése rávezetheti az olvasót a szövegértelmezés és szövegformálás lehetôségeire. Például a Szentivánéji
álomnak a képzeletrôl szóló so-

Egy másik
Varsó
asszonyai
Most már biztosan állíthatjuk,
hogyha a kelet-közép-európai
irodalmat fenekestül felforgató, átütô erejû mûveket keresünk, akkor Lengyelországra
vessük szemünket. A két évvel
ezelôtti Könyvfesztiválon Ignacy Karpowicz gyôzött meg róla,
hogy szatírája ereje a papírt is
átmarja, idén pedig leplezetlen
lelkesedéssel üdvözöljük Sylwia Chutnikot, ezt a szemtelenül tehetséges fiatal nôt.
„A lengyel Sofi Oksanennek” valójában nincs szüksége
befutottabb kolléganôje védjegyére, noha külsejével szándékosan játszik rá a párhuzamra:
hajviseletével a megtestesült
Oksanen-allúzió. De regénye
„alanyi jogon” is bôven méltó
a kritikai figyelemre.
A harmincöt éves író-újságíró kultúratudomány és gender studies szakon végzett
Varsóban, jelenleg egy a
lengyel nôk és anyák jogaiért
küzdô alapítvány vezetôje.
Különleges, Varsó híres nôalakjai nyomdokait követô városnézô túrákat is vezet.
Hazájában 2008-ban a Nôi
zsebatlasszal robbant be az irodalmi köztudatba, amelynek cí-

raiban Arany János az eredetiben adódó fear (félelem) és
bear (medve) rímelését a következôképpen fordította:
Vagy képzeletben, éjjel megijedve, / Mily könnyen lesz egyegy bokorbul medve?
A magyarul közölt idézetek
23 neves fordítótól valók. A
névsorban elsô három: Áprily
Lajos, Arany János, Babits
Mihály. Utolsó három: Vas
István, Vörösmarty Mihály,
Weöres Sándor.
K. S. A.

me a fentiek ismeretében akár
félrevezetô is lehet. Ebben a regényben ugyanis nem a nagyszerûségükkel kiemelkedô varsói
nôk nyomába eredünk, hanem
a bérházak körüli betonplaccok,
a bazárok, a pincék, a kopott orvosi rendelôk, a koszos vécék
hôsnôi után. Chutnik egy másik
Varsó szereplôit vonultatja fel: a
hétköznapok alvilágának mitológiai hôsnôit. A „Tyúk”, a „Lelakott Nô”, a „Bolond Anya”, a
„Homo Semmi”, a „Belsô Udvar
Háziasszonyai” és a „Banyák”

csupán néhány archetípus sajátos atlaszából, amelybôl kibomlik a 21. századi asszonyi létformák megrázó panorámája. A regény cselekményét négy szereplô – a négy „Mária”, a Szûz
négy profán alakmása – köré
szövi az író: Maria Kretañska, a

Cseszkó Renáta
SHAKESPEARE-IDÉZETEK
Tinta Könyvkiadó, 164 oldal, 1990 Ft

klozetpucolás mestere, Maria
asszony, a rendelô törzsvendége, a '44-es vérengzés két, reumás lábon járó emlékoszlopa, a
nôies nevû Marian úr, aki „nélkülözhetetlen a háztartásban”,
és Marysia Kozak, aki tizenegy
évesen érzi, hogy „ez a világ úgy
rossz, ahogy van”. A szereplôk
útjai a történet végén drámai
hirtelenséggel rohannak egymásba, és a találkozási ponton
megszületik a katarzis.
Sylwia Chutnikot azok az életek érdeklik, amelyektôl a járókelô sietve elfordítja az arcát.
Közben nem okít, és nem a
könnyeinkre pályázik. A maró
szatíra, a tûpontos realizmus, és
ami a legfontosabb: a szeretetteljes irgalom hangjának keverékén szólal meg. Szóljon akár a
hivatali kanosszajárás ismerôs
forgatókönyvérôl, a bazársorok
világáról, a várótermek sámánjairól, Chutnik a költészettel vetekedô, utánozhatatlanul egyedi prózanyelven teszi. Ritka pillanat, hogy fordításban ilyen átütôen érvényesüljenek a nyelvi
regiszterek, már-már vetekedve
az eredeti mû rétegzettségével.
Az élményt Mihályi Zsuzsa fordítói munkájának köszönhetjük.
Laik Eszter
Sylwia Chutnik
NÔI ZSEBATLASZ
Fordította: Mihályi Zsuzsa
Typotex Kiadó, 193 oldal, 2500 Ft

Bemutatkozik a stuttgarti

KOSMOS VERLAG!
A Sziget Kiadó évek óta nagyon jó kapcsolatot
tart fenn az ismeretterjesztô mûvek egyik
legnívósabb német kiadójával, a stuttgarti Kosmos
Verlaggal. Könyveik színvonalasak, szép kiállításúak,
és a magyar olvasók számára is érdekesek.
Ilyen például a Lépésrôl lépésre címû sorozat,
amelynek kötetei a kertészkedés különbözô
területeihez adnak tanácsokat, a Természetkalauz
és a Kis természetkalauz címû sorozatok darabajai
pedig a kirándulásokon praktikus kézikönyvek.
Segítségükkel megismerhetôk a fák, virágok,
madarak, rovarok és a természet más csodái.
A Mindentudó sorozat a fûszernövényeket,
a bonsaiokat és az orchideákat mutatja be.
A Sziget Kiadó már hatvannál több kötetet
jelentetett meg az együttmûködés során. Idén
a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a már
megjelent könyvek mellett az elôkészületben lévô
köteteteket is láthatják az érdeklôdôk, akiket
a Sziget

Kiadó B40-es standján várnak.
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Elmélyülni
mosolyogva
A hívô élet fontos része a
rendszeres elmélyülés, Istenre
hangolódás, amelynek – legalábbis a keresztények esetében – legfontosabb eszköze a
Biblia. Emellett számos hitmélyítô könyvet találunk a kiadók
kínálatában, olyat is nem
egyet, amely rövid napi olvasmányt kínál a hitben járóknak.
A rövid igemagyarázatokat,
imádságokat tartalmazó könyvecskék célja, hogy segítsenek
az elmélyülésben, kiemeljenek
a hétköznapok zajából, csenddel, belsô nyugalommal ajándékozzanak meg.
A Kálvin Kiadónál megjelent
Napi menü címû kis könyv a
fenti kritériumoknak megfelel:
van benne bibliai idézet, igemagyarázat, meditáció és rövid imádság is, akár naponta is
elô lehet venni, mégis szabálytalan – a benne szereplô kari-

katúrák miatt elsô pillantásra
nehéz komolyan venni. Felvetôdik a kérdés: lehet helye a
napi csendességben a vicces
rajzoknak? Lehet komolyan elmélyedni, amikor ezekhez a
humoros rajzokhoz könnyed
hangvételû bibliamagyarázatok társulnak? A válasz: egyértelmûen igen, van helye a humornak a keresztény életben.
Tudjuk: egy kép néha többet
mond ezer szónál. John Bush
karikatúrái találnak – pontosak, hatásosak, elgondolkodtatóak. A karikatúrák a mellettük olvasható lelki gondolatok
nélkül is sokat elárulnak Isten
és ember kapcsolatáról, a tel-

jesebb megértéshez ugyanakkor ajánlott a képek mellé a
lelki útravalót is érdemes elolvasni, hiszen komoly (élet)kérdések kerülnek elénk könnyed formában tálalva.
A könyv nemcsak a hívôk
számára nyújt felüdülést, a kiváló szerkesztésnek köszönhetôen a témák a keresztény
élet legfontosabb kérdéseit
járják körül, így azok számára
is érdekes lehet a kiadvány,
akik csak érdeklôdnek a kereszténység iránt. Napjaink rohanó világában néha csak egyegy percre van idônk megállni.
Ha viszont sikerül idôt szakítanunk a csendre, akkor kapjuk
elô táskánk mélyérôl a Napi
menüt, hogy a komoly humor
segítségével az élet egy másik,
tartalmasabb dimenzióját is
megláthassuk.
Pompor Zoltán
NAPI MENÜ
Gondolatok, igék, imádságok
John Bush rajzaival
Kálvin Kiadó, 128 oldal, 990 Ft

Tiltás helyett beszélgetés
Mindennapjaink meghatározó részévé vált az internet, elképzelnünk
is nehéz, milyen szörnyû érzés lenne, ha nem jutnánk hozzá a napi információdózisunkhoz. Reggeltôl estig híreket böngészünk, leveleket
küldünk és várunk, közösségi életet
élünk, játszunk, zenét hallgatunk,
filmeket nézünk kizárva a külvilágot. Az, hogy mi magunk milyen
sok idôt töltünk a virtuális valóságba burkolózva, alig tûnik fel, azt viszont hamarabb kiszúrjuk, ha gyerekünk már „órák óta” a neten lóg.
Nehezen fogadjuk el, hogy gyermekeink természetes közege a világháló, digitális bennszülöttként
életük nagy részét online élik, szabadon járnak-kelnek a valóság és a
virtuális világ között. Szülôként
egyfelôl csodáljuk magabiztosságukat, másfelôl aggódunk értük:
nem lesz rossz vége a sok „kockulásnak”?! Tudatos szülôként igyekszünk tájékozódni egymástól,
könyvekbôl, szakemberektôl: ki-

mennyi ideig engedi netezni a gyerekét, mit nézhet és mit nem, hogyan lehet úgy határokat állítani,
hogy ne tûnjünk vaskalapos képmutatóknak? A sok kérdés és kétség ellenére jó helyzetben vagyunk:
a csapból is az internetbiztonság
folyik. Legutóbb a Móra
Könyvkiadó két könyvvel is gazdagította a téma amúgy sem szûkös
szakirodalmát. Megan
A. Mureno könyve
(Szex, drogok, Facebook) a felnôtteknek
ad hasznos tanácsokat, míg a Lélekdokisorozat negyedik kötetében (Malacmentés. Hogyan élheted
túl, ha nincs internet?) Pacskovszky
Zsolt és Rigler Ilona
hozza közel az internetfüggés kérdését a kamaszokhoz.

Azért jó elolvasni mindkét könyvet, mert jól kiegészítik egymást:
Mureno könyve a legfrissebb
szakirodalmat és kutatási eredményeket bemutatva esettanulmányokon, diák, szülôi és szakértôi
véleményeken keresztül ír az internet veszélyeirôl
tömör, rövid, figyelemfelkeltô stílusban, Pacskovszky
Zsolt pedig az internetfüggés kérdését
izgalmas tanmesébe
csomagolja.
A szülôk komoly
versenyt vívnak gyermekeik figyelméért,
és valljuk be, vesztésre
állnak ebben a csatában. Az offline valóság nem tud olyan
vonzó lenni, mint az
online világ korlátlansága. A Malacmentés ifjú
hôsei is ezzel kérdéssel

küzdenek: mi történne, ha csak
néhány napra is olyan helyre kerülnének, ahol nincs internet. Életben
maradnának vagy meghalnának
az unalomtól? Nagypapi és nagymami, no meg a mindenre elszánt
apa kitartásának köszönhetôen a
gyerekek a vidéki élet árnyoldalai
mellett megismerkednek annak
romantikus szépségével is, és ha
teljesen nem is változnak meg, de
elkezdi ôket érdekelni a valóság is.
A rövid, könnyen olvasható könyv
második részében Rigler Ilonának
köszönhetôen kérdések sorjáznak,
amelyeket a könyvet olvasó fiatalok maguk esetleg egymás közt,
vagy pedagógussal, szülôvel beszélgetve válaszolhatnak meg.
Ha a Szex, drogok, Facebook címû könyv számos hasznos tanácsa
közül csak a legfontosabbat szeretnénk kiemelni, ez lenne: a szabályok tisztázása, a bizalom helyreállítása – csakis a beszélgetéssel. A
beszélgetés azért is jó, mert kétoldalú: magamat is megmutatom,
és közben a másikra is kíváncsi vagyok. Tiltani lehet, de nem érdemes. Ha nem tudunk életképes, értelmes alternatívát kínálni, akkor a
tiltással csak azt érjük el, hogy eltávolodunk egymástól.
A világhálón minden elérhetô,
több is, mint amire szükségünk
van az értelmes élethez. Csábító világ ez, ahol bárkivé válhatunk, bármit megszerezhetünk, ugyanakkor
legalább ilyen könnyen csapdába
is eshetünk. Mit tehetünk ez ellen,
hogyan védhetjük meg gyermekeinket? Mindkét könyv ugyanarra
irányítja a figyelmünket: lássuk
meg, hogy a világ szép, fedezzük
fel magunkban a gyermekit, és
mutassuk meg mindezt a következô generációknak. A valóság és a
virtuális tér nem két egymást kizáró világ, mindkettônek megvan a
maga értéke – fedezzük fel közösen mindkettôt!
P. Z.

Megan A. Mureno
SZEX, DROGOK, FACEBOOK
Móra Könyvkiadó, 208 oldal, 3999 Ft
Pacskovszky Zsolt – Rigler Ilona
HOGYAN ÉLHETED TÚL,
HA NINCS INTERNET?
Lélekdoki sorozat
Móra Könyvkiadó, 72 oldal, 1999 Ft
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Rémisztô függetlenség
Nehéz elszakadni attól,
amit szeretünk. Még nehezebb attól, amit megszoktunk. Bár a bölcsesség azt állítja, hogy megárt belôle a sok, a jóból
ennek ellenére sosem lehet elég. Fôleg, ha az a jó
a családi fészek melege,
a mama fôztje, a kiszámítható biztonság.
A 21. század egyik érdekes új tapasztalata,
amellyel mostanában
már szociológusok, pszichológusok is egyre többet foglalkoznak, a fiatal
felnôttek kiszakadása,
pontosabban mondva ki
nem szakadása a családi
közegbôl. Mi az oka annak, hogy egyre késôbb házasodnak, vállalnak
gyereket a fiatalok? Miért félnek az elkötelezôdéstôl? S ha ki is repülnek, megházasodnak, gyerekeik születnek, miért költöznek vissza újra szüleikhez?A válasz, ha nem is egyszerû, úgy tûnik készen áll: „Az
élet kaotikusabb lett, a változás felgyorsult, a jövô kiszámíthatatlanabbá vált. Társadalmunkban nincs többé közös értékrend, és egyre nagyobb az ideológiai megosztottság. Intézményeink, melyek egykor az
állandóság pillérei voltak, ma támadások kereszttüzében állnak, és a
túlélésért küzdenek. A fiatalokat érzékenyen érinti a stabilitás hiánya.”
A fenti idézet a Harmat Kiadó gondozásában megjelent legújabb Gary Chapman-könyv bevezetésében olvasható (Szülôfüggô fiatalok –
Hogyan szeressük felnôtt gyerekünket?), a népszerû amerikai házassági és családi tanácsadó már-már szokásos szerzôtársával a pszichiáter Ross Campbellel nemcsak az okokat, de a következményeket, és
szerencsénkre a függôségbôl kivezetô utakat is bemutatja könyvében.
A jól ismert jelenség okainak bemutatásánál ugyanis sokkal érdekesebb, hogy azok, akik részesei ennek a folyamatnak, miként élik meg
azt, hogyan próbálnak megbirkózni a hétköznapjaik során akár szülôként, akár (fiatal felnôtt) gyermekként ezzel az egyik fél számára sem
könnyû helyzettel. A szerzôpáros számtalan példával illusztrálja, milyen sokszínû is a probléma, és igyekszik a gyakorlatban is megvalósítható, egyszerû tanácsok (szabályok) segítségével megmutatni a kiutakat. A családból kilépni képtelen fiatalok és szüleik között a konfliktus szinte elkerülhetetlen, bármennyire is jó érzés szülônek lenni,
egy idô után terhessé válhat, különösen akkor, ha nincsenek kialakítva az együttélés szabályai, amelyek közül a legalapvetôbb a nyílt kommunikáció és a határok pontos kijelölése.
Sokféle motiváció készteti arra a fiatal felnôtteket, hogy a szabadság
helyett a kényelmet válasszák, a Szülôfüggô fiatalok szerzôi arra bátorítják a családokat, hogy nézzenek szembe a helyzettel, és ne áldozatai, hanem tudatos irányítói legyenek élethelyzetüknek, mert ugyan
nehéz, sok munkával, odafigyeléssel mégis lehetséges egészséges
szülô-gyerek kapcsolatot kialakítani még ebben a kaotikus, felgyorsult, kiszámíthatatlan világban is.
Pompor Zoltán
Gary Chapman – Ross Campbell:
SZÜLÔFÜGGÔ FIATALOK
Hogyan szeressük felnôtt gyerekünket?
Harmat Kiadó, 206 oldal, 2500 Ft
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Prágai kaleidoszkóp
Emil Hakl regénye csehül 2002-ben jelent meg, s
nagyon hamar világhódító útra indult. Ez a Joyce
Ulysseséhez és ugyanakkor a gazdag és sokszínû
hašeki-hrabali örökséghez ezer szállal kötôdô kis
remekmû egy közép-európai kaleidoszkóp,
számtalan, olykor szemet és szívet fájdító kis tükörképével annak, amit e régió lakóinak át kellett
élnie a húszas évek elejétôl az új évezred elejéig. A cselekmény egy kora
negyvenes éveiben botorkáló, nôtôl-nôig hányódó, gyökértelen fiú, Jan és
71 éves biológus apja, Ivan alkonyati-esti barangolása Prágában, kocsmáról-kocsmára, képtelen ételeket eszegetve és képtelen italokat iszogatva.
De nem a történelmi városnegyedekben zarándokolnak, hanem a cseh
fôváros Bubeneč névre hallgató, külsô kerületében és a Stromovka parkban. A Vencel tér, a Károly híd, a Tyn templom világa nem is illene díszletként apa és fiú olykor morbiditásba hajló párbeszédei mögé, amelyek
ugyan gyakran Hrabal Pepin bácsijának végtelenített mókának tûnô mondataira emlékeztetnek, azonban nem ritkán bizony jóval brutálisabb tartalommal. Fiatal lány földi maradványaiból fôzött húsétellel, csehszlovák
filmsorozatokon csüngô, kényszeresen takarítgató anyával, találkozás a
nem kevésbé szerencsétlen harmadik generációval. Két hôse, apa és fiú,
éppen úgy, mint Hašek halhatatlan Švejkje, nyelvi játékait nem arra használja, hogy az olvasóval sajnáltassa magát, hanem csupán arra, hogy e játékok segítségével túlélhetô legyen mindaz, amivel a történelem és magánéletük megterhelte ôket. Csoma Borbála mûfordító jóvoltából Hakl
szövegének minden villanása átjön a rivaldán.
Petrôczi Éva
Emil Hakl: SZÜLÔKRÔL ÉS GYERMEKEKRÔL
Csoma Borbála fordítása, Typotex Kiadó, 172 oldal, 2490 Ft

Vallomás a tizenkilencedik
század végéhez
Ioana Pa^ rvulescu igazán komoly hazai sikerei
két olyan esszékötetének köszönhetôk
(Visszatérés a két háború közötti Bukarestbe,
2003; A tizenkilencedik század intimitásai,
2005), amelyek mostantól magyarul is olvasható, világsikerû regénye nyitányának számítanak. A 2013-ban az Európai Unió Irodalmi
Díjával jutalmazott regény ugyanis egyszerre tükrözi a szerzô rajongását Bukarest és a tizenkilencedik század iránt. A regény e várakozással teli korszak végén, 1897 utolsó tizenhárom napján játszódik.
Pa^ rvulescu regénye akár krimivé is fejlôdhetne, ám az abszolút fôszereplô maga a város, az 1897-es utcanevekkel, közlekedéssel, kórházakkal,
templomokkal, rendôrséggel, lapszerkesztôségi légkörrel, értelmiségi és
proletár otthonokkal. A település lüktetô, daktiloszkópiáról és ôs-röntgenképekrôl suttogó, már telefoncsöngéstôl hangos világához az emberek
adják a többletet. A várospanoráma tehát nem jelenti azt, hogy nem ragad magával bennünket az emberek, a Margulies-orvoscsalád, vagy a
rendôrségen dolgozó Costache úr és a jelenünkbôl a tizenkilencedik századba visszasétáló újságíró, Dan Kretzu sorsa. A változatos,1897-es bukaresti világban segít eligazodni a regény végén olvasható „kislexikon” is.
Koszta Gabriella fordítása, amely igazi költôi teljesítmény, közelebb visz
bennünket a román fôváros múltjához és jelenéhez is.
Petrôczi Éva
Ioana Pârvulescu: AZ ÉLET PÉNTEKEN KEZDÔDIK
Fordította Koszta Gabriella, Typotex Kiadó, 324 oldal, 3200 Ft
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Jankovics Marcell

Képes bibliai történetek
Egy töredékben maradt film
képeskönyve
Jankovics Marcell animációs film-rendezô és alkotó az 1970-es évek végén felkérést kapott egy
egész estés (késôbb sorozatként vetíthetô) animációs film elkészítésére. A tervezett mû a Biblia filmes adaptációja, illetve animációs filmfeldolgozása lett volna. A tervezett filmbôl mindössze az elsô huszonhat perc készült el, valamint egy négyperces elôzetes a Teremtésrôl és a Józsefrôl szóló
részhez (mindkettô a könyvhöz csomagolt DVD-n
tekinthetô meg).
Az Akadémiai Kiadó a film számára készült irodalmi és grafikai anyagot – a szöveget és a képes forgatókönyvet – kívánta megmenteni, dolgozta fel a
nyomtatott könyv követelményeinek megfelelôen.
Céljuk a különbözô mûfajok egyesítése volt: az álló és mozgó képek, az olvasható és hallgatható szöveg, a kísérôzene együttesének
köszönhetôen az olvasó egyben nézôvé és hallgatóvá is válhat,
szándékuk szerint teljes élményben részesülve.
A kötet az Ószövetség elsô tizenkét könyvét dolgozza fel – Jankovics animációs filmes adaptációja alapján – a Teremtés Könyvétôl a
Királyok Könyvéig. Ezek a történetek közismertek: a világ teremtése, Ádám és Éva a Paradicsomban, bûnbeesés, Káin és Ábel, vízözön, Noé bárkája, bábeli torony, Ábrahám, Izsák, Szodoma és Go-

Michele Primi

Rocktragédiák
A könyvben olyan sztárokról olvashatunk,
akiknek életét kreativitásuk zenitjén vágta
ketté a sors. És olyan halálesetekrôl, amelyeknek szenvedô alanyai éveken át küzdöttek démonaikkal – amelyek elôl idôvel már
nem volt menekvés. Közös mindegyikükben,
hogy koruk ikonikus alakjai voltak.
Sokan közülük a 27-esek klubjába tartoznak: a társaságba, amelynek tagjait az köti
össze, hogy 27 éves korukban haltak meg. A
klub a hetvenes évek elején „alakult meg”,
amikor a kor zenéjének kulcsfontosságú figurái: Brian Jones, Janis Joplin, Jimi Hendrix
és Jim Morrison pár éven belül, mindannyian
27 éves korukban haltak meg. De a klub folyamatosan bôvült. Ilyen volt az, amikor
1995. február 1-jén a Manic Street Preachers
gitárosa, Richard Edwards ugyancsak 27 éves korában eltûnt, és azóta sem találják, 2008-ban pedig halottá nyilvánították. Mindez
csupán a véletlen mûve lenne? Lehet. A média azonban legendát
gyártott hozzá. FBI-tervekrôl, gátlástalan menedzserekrôl (például
Mike Jeffreyrôl, akit egyszerre gyanúsítottak maffiakapcsolatokkal
és hoztak hírbe a brit titkosszolgálattal, továbbá Jimi Hendrix meggyilkolásával vádoltak) cikkeztek.
A tragikus halálesetek megmutatják, hogyan változott meg a világunk hat évtized alatt. A rock ötvenes évekbeli úttörôi olyan körül-

morra, Jákob és Ráchel,
József és testvérei, Mózes, egyiptomi csapások,
kivonulás Egyiptomból,
a szövetség, tízparancsolat, Józsué, Bírák,
Ruth, Sámuel kora Saul
királlyá választásáig.
A Képes bibliai történetek címû részben az egyik
hasábban illusztrációkat
láthatunk, a másikban
pedig azokhoz rendelt
bibliai történeteket olvashatunk. Jankovics Marcell
a válogatott szövegeket
szó szerint a Károli-fordítás 1908-as revíziója
alapján adja közre.
A kulisszák mögött címet viselô második része
a Biblia címû film készítésének titkaiba avatja be az olvasót. Ez a rész
egyben lehetôség arra, hogy bemutassa, hogyan készült a rajzfilm
az animáció világának digitalizálódása elôtt. A konkrét készítési folyamatokhoz illesztett képek bemutatják az irodalmi és a képes forgatókönyv, a mozdulattervezés, a kulcsrajzolás, a fázisrajzolás, a
cell, a kihúzás (a kifestés, a háttérfestés, az operatôri munka), a vágás mozzanatait, bevezetnek a szakma rejtelmeibe.
Akadémiai Kiadó, 332 oldal, 7500 Ft

mények között vesztették életüket, amelyek ma már elkerülhetôk. A hatvanas években elhunytakat a kábítószer és életstílusuk
vitte el, a 20. század utolsó és a
21. század elsô évtizedének áldozatait a kétségbeesés és a magány
mindent elnyelô sötétsége ölelte
magához. Otis Redding sötétben
lezuhant repülôgépe, John Bonham és Bon Scott üvegei, Hillel
Slovak fecskendôi, vagy Kurt Cobain puskája mind ugyanannak az
életstílusnak, az élet és halál határán való egyensúlyozásnak a jelképei. De vannak olyan hôsök is,
akiknek halálát a titokzatosság
homálya övezi a mai napig, ilyen
például Dimebag Darrell meggyilkolása. Együtt nézve ezek az esetek – amelyek közül sokat még
mindig nem tártak fel teljesen, másokat jó elôre meg lehetett jósolni, megint mások pedig egészen váratlanok voltak – sajátos képet
festenek a rock 'n' roll-életformáról. A világról, amelyben minden
addig ég, míg ki nem alszik, és amelyben nem szokás elhalványulni
– ahogy azt Kurt Cobain írta búcsúlevelében Neil Youngot idézve, és
– amint a The Who megénekelte a My Generation címû számukban
– ahhoz, hogy hôs lehess, meg kell halnod, mielôtt megöregednél.
Cser Kiadó, 272 oldal, 4495 Ft
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A Trivium Kiadó Könyvfesztiváli ajánlata
Demet Altınyeleklioǧlu

Hürrem, Szulejmán asszonya
Egy élet története, amely úgy vonult el, mint egy vihar,
és oly élesen vágott, mint egy kés...
A lebilincselô elsô kötet, a Hürrem, Szulejmán ágyasa
után végre itt a folytatás, melynek érdekessége nem csak
abban rejlik, hogy magával repíti az olvasót a 16. századi Oszmán Birodalomba, hanem abban is, ahogyan ezt
teszi: színesen ábrázolja az akkori életet, megismerhetjük a palota és a hárem birodalomformáló szerepét.
Ebben a részben felgyorsulnak az események. Izgalmakból, intrikákból és szerelembôl ezúttal sem lesz hiány, de a
visszaemlékezések helyett most a jelen események sodró lendülete ragadja magával az olvasót, s valóban veszedelmes évek
következnek.
Hürrem, célját elérve Szulejmán felesége lesz, azonban továbbra
sem nyugodhat meg. Családja gyarapodásával egy idôben igyekszik
megerôsíteni befolyását a palotában, amelynek ezernyi suttogás tölti
be minden egyes sarkát – mindegyik külön-külön halálos veszélyt rejt
számára, különösen a birodalom második embere, a ravasz Ibrahim
pasa, és féltékeny riválisa, Gülbahar személyében.
Két nô halálos féltékenységének és vetélkedésének története ez,
akik mindent elkövetnek annak érdekében, hogy saját fiaikat jutassák
a birodalom trónjára. Közben több külföldi hadjáratnak, számtalan

tragédiának és örömteli eseménynek lehetünk tanúi.
Hogyan végzôdik majd Hürrem sorsa, eléri-e azt, amire az
életénél is jobban vágyik? A szerelem tényleg mindent legyôz?
Ki a barát és ki az ellenség? Ebben a könyvben minden kérdésünkre választ kapunk.
Nem csupán a népszerû TV
sorozat rajongóit, hanem minden olvasót rabul ejt majd Hürrem története, aki az ismeretlenbôl érkezve elvarázsolta kora egyik legbefolyásosabb uralkodóját, majd nevét a maga
erejébôl halhatatlanná tette.
A sorozat magyar nézôinek
és a fordulatokban gazdag történelmi regények kedvelôinek
egyaránt ajánljuk. A török olvasók szerint ezt a lélegzetelállítóan izgalmas könyvet egyetlen rajongónak sem szabad kihagynia!

www.szulejman.hu, 312 oldal, 4490 Ft
Teljes kínálatunkat megtekintheti, és nagy kedvezménnyel
megvásárolhatja a Kiadóban:

www.triviumkiado.hu
konyvek@triviumkiado.hu, facebook.com/triviumkiado
Telefon: (1) 248-1263; (1) 248-1264; (20) 311-9359

|könyvszemelvény|
Emma Hooper

Etta és Otto és
Russell és James
Részlet a könyvbôl

Otto!
kezdôdött a levél, kék tintával,
Elmentem. Még nem láttam a nagy vizet, úgyhogy oda megyek. A kocsit itt hagytam, ne aggódj! Nekem gyalog is jó. Megpróbálom nem elfelejteni, hogy vissza is kell jönnöm.
(Örökre) a tiéd:
Etta.
Egy halom receptet hagyott a levél alatt. Az összes étel receptjét, amit
készíteni szokott. Szintén kék tintával. Hogy Otto tudja, mit és hogyan
egyen, amíg ô nincs otthon. Otto odaült az asztalhoz, és úgy rakta ki
maga elé az összes cetlit, hogy ne takarják el egymást. Oszlopokba, sorokba. Megfordult a fejében, hogy kabátot vesz, cipôt húz, és elindul,
megpróbálja megkeresni, esetleg megkérdezi a szomszédoktól, nem
látták-e, hogy merre ment, de végül nem mozdult. Csak ült az asztalnál
a levéllel és a receptekkel. A keze remegett. Az egyiket rátette a másikra, hogy megszûnjön a remegés.
[…]
Kutyát tilos behozni az üzletbe, mondta a fehér sportcipôkkel
megrakott polcok elôtt ácsorgó alkalmazott.
Nem az enyém, mondta Etta.
De magával jött be.

|30|www.könyvhét.hu|

Tudom. De akkor se az enyém.
Hát, mondta az alkalmazott.
Hát, mondta Etta.
Az alkalmazott a prérifarkas felé indult. Gyerünk, gyerünk,
kifele!
A prérifarkas nem mozdult. Felsô ajkát felhúzta, kivillantva
sárgásfehér fogait.
Az alkalmazott hátrahôkölt. Asszonyom, mondta.
Nem az enyém, mondta Etta.
A prérifarkas tehát maradt, és végignézte, ahogy Etta megszemléli az edzôcipôket, az összes fehér edzôcipôt, és kiválasztja azt a párat, amelyet végül megvásárolt. Mintha puha mohára lépett volna, olyan
volt belebújni az új cipôbe. A prérifarkas követte, ahogy kilépett az üzletbôl, végig a járdán, a külvároson át, vissza a rétekre. Hát, mondta Etta,
nem tudom, hogy meg akarsz-e tartani, vagy fölfalsz, amíg alszom, de mivel még mindig itt vagy, akár nevet is adhatunk neked. A prérifarkas két
lépéssel mögötte jött. Hallotta, hogy jön, hátra se nézett. James lesz a neved, mondta. Gyalogoltak tovább.
[…]
És Etta csak ment és ment, és James is vele, néha elôreszaladva, néha szimatolva, lemaradva, néha mellette. Sziklák, tavak, fák. Sziklák,
tavak, fák.
És Otto éjszakánként nem tudott aludni, és alkotott, egyre csak alkotott.
Baglyot készített, fecskét, narvált, ürgét, két mosómedvét, rókát, libát, mókust, csörgôkígyót, bölényt (amely több éjszakát vett igénybe), egy hiúzt,
egy csirkét, egy prérifarkast, egy farkast és néhány miniatûr szöcskét.
Russell pedig valahol északon járt, rajta kívül senki sem tudta, hol.
Tericum Kiadó, 336 oldal, 3970 Ft

