86. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 14. GYERMEKKÖNYVNAPOK
WWW.KONYV7.HU

XIX. ÉVFOLYAM 2015. 2. SZÁM

ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft

KULTÚRA

Mán-Várhegyi Réka
Kókusz Franci,
a fodrász
titkosügynök
Varga Bence
Esôs évszak

Ungvári Tamás,
az enciklopédista

Németh Eszter
Kötéltánc
Tarján Tamás
Ünnepi könyvhét,
lírai szemmel

Gorkij utolsó szerelmének „vallomása”

SPIRÓ GYÖRGY új könyvérôl

|tartalom|

7

4 A szerelem lélektana

19 Kókusz Franci és a többiek

Fráter Zoltán: Szerelmes Budapest

Beszélgetés Mán-Várhegyi Rékával

(Illényi Mária)

(Csokonai Attila)

4 Isten, újratöltve
Erik Wahlström: Isten
(Laik Eszter)

5 CÍMLAP
Gorkij utolsó szerelmének
„vallomása”

20 Hortobágyi rekviem
Hortobágy örökségei (Szerk. Saád József)

20 A szívhez vezetô út
Gary Chapman: Az 5 szeretetnyelv
(Pompor Zoltán)

Beszélgetés Spiró Györggyel
(Mátraházi Zsuzsa)

7 „Az Ungvári-enciklopédiák
egy brand”

9
15

Beszélgetés Ungvári Tamással
(Jolsvai Júlia)

21 Beszédes néma galambok
Beszélgetés Méhes Károllyal
(K. J.)

22 Mûfajok bôségszarujából
Beszélgetés Turcsány Péterrel,

9 „Nem áltatnám magam azzal,
hogy én mindenhez értek...”

a Kráter Kiadó újdonságairól
(Szutor Ágnes)

Beszélgetés Varga Bencével
(Kurcz Orsi)

10 Az ambíciózus celeb egoista
Laik Eszter: abszurd, bravúr, celeb
(Csokonai Attila)

24 KÖNYVSZEMLE
Anna Black: Tudatos jelenlét
Polona Glavan: Éjszaka Európában
Leena Krohn: Hotel Sapiens
Rainer Hermann: Az Iszlám Állam

A Könyvhét megtalálható budapesti könyvesboltokban, vendéglátóhelyeken és vidéki könyvesboltokban, valamint a Líra Könyv Zrt., és az
Alexandra bolthálózatokhoz tartozó boltokban. A teljes lista a Könyvhét honlapján olvasható a „Könyvhét
megtalálható” menüpontban.
E számunk megjelent 2015. június 2-án 7000 példányban.

Hirdetésfelvétel a szerkesztôségben:
209-9140 Kiss József

10 Összebéklyózva

Benyák Zoltán: Csavargók dala

Manuela Rösel: Ha fáj szeretni

Benyák Zoltán: Az idô bolondjai

(L. E.)

Ann Chamberlin: Szafije, a Szultán
háremhölgye

12 GYERMEK, IFJÚSÁGI
A kék kerítésen innen és túl
(Csokonai Attila)

15 Kötéltánc élet és halál között

29 KÖNYVSZEMELVÉNY
C. W. Gortner: Mademoiselle Chanel
elmeséli az életét

Németh Eszter regénye a digitális
generáció útkeresésérôl
(Szénási Zsófia)

30 TARJÁN TAMÁS
Ünnepi könyvhét, lírai szemmel

impresszum
KÖNYVHÉT A MAGYAR KÖNYVBARÁTOK LAPJA
Megjelenik egy évben 4 alkalommal • Ára elôfizetôknek 350 Ft • Elôfizetési díj 1400 Ft egy évre • KIADJA: Kiss József Könyvkiadó, Kereskedelmi és Reklám Kft. • Az 1795-ben
alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülésének tagja • SZERKESZTÔSÉG, HIRDETÉSFELVÉTEL, ELÔFIZETÉS: 1114 Budapest, Hamzsabégi út 31.
Telefon: 209 9140, 209 9141. E-mail: konyvhet@t-online.hu • Fôszerkesztô, felelôs kiadó: Kiss József • Fôszerkesztô-helyettes: Csokonai Attila • Mûvészeti vezetô: Szabó J. Judit •
Marketingvezetô: Jakab Sára • Szedés, tördelés: Blasits Ildikó • NYOMÁS: Oláh Nyomdaipari Kft. • Felelôs vezetô: Oláh Miklós vezérigazgató •ISSN 1418-4915 • A hirdetésekben
közöltekért a kiadó és a szerkesztôség nem vállal felelôsséget.
TERJESZTI: a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletág, a Fok-ta Bt., elôfizethetô a kiadó címén.

www.konyv7.hu

www.könyvhét.hu online
|www.könyvhét.hu|3|

|könyvszemle|

A szerelem
lélektana
A Holnap Kiadó gondozásában jelenik meg Fráter Zoltán
Szerelmes Budapest címû kötete. Fráter Zoltán egyetemi
docens, kutatási területe a
20. századi magyar irodalom
története, különös tekintettel a „Nyugat” folyóirat történetére és Karinthy, Kosztolányi, Krúdy életmûvére. Kiadatlan szövegek sajtó alá
rendezésével, irodalmi levelezések, epikus mûvek színpadra alkalmazásával is foglalkozik, ironikus, játékos írói
kísérleteiben elôszeretettel
terjeszt állegendákat. Folytatva ezt a hagyományát, jelen kötetében az irodalom-

történet hét legendás szerelmi háromszög történetét
mutatja be, szándékosan
egyensúlyozva a valós és
képzelt események között.
Bródy Sándor – Rosenfeld
Bella – Erdôs Renée, Ady
Endre – Brüll Adél – Diósi
Ödön, Ady Endre – Dénes
Zsófia – Boncza Berta, Krúdy
Gyula – Várady Gyuláné –
Rózsa Zsuzsa, Kosztolányi
Dezsô – Csáth Géza – Lányi
Hedda, Karinthy Frigyes –
Kosztolányi Dezsô – Harmos
Ilona, Karinthy Frigyes –
Böhm Aranka – Judik Etel. A
helyenként fiktív, helyenként
valós párbeszédek (levélrészletek) mentén kibontakozó
szenvedélyes szerelmi történetek alapját elsôsorban írói
levelezések, naplófeljegyzések adják, ám ahogyan az
elôszóból is kiderül, a kötet
nem rekonstrukció, hanem
önkényes konstrukció. „Kérem azonban filológus barátaimat, ne kérjék számon a
minden adatra kiterjedô
pontosságot, sem a helyszínek, sem az idôpontok megjelölésében. Nem érdemes
keresni jó néhány szöveg lelôhelyét sem, mert nem fogják megtalálni. Ezek a dokumentumok csak az én képzeletemben léteznek, mivel én

Isten, újratöltve
Erik Walhström nem sokat teketóriázott regénye címével, amely
egyszerûen ennyi: Isten. Merész
húzás egy ilyen népszerû (vagy
népszerûtlen?) figurát fôhôssé
tenni, de Walhströmnek nem
kell a szomszédba menni egy kis
merészségért. Ez a különös filozófiai mû – szatirikus regény, elbeszélésfüzér, montázs, humoros bölcselet – ugyanis nem kevesebbre vállalkozik, mint végigkalauzolja olvasóját a teljes egyháztörténeten,
Isten
elsô
szusszanásától napjaink omladozó vakolatú templomjaiig.
A svéd szerzô meghökkentôen új perspektívába helyezi a
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Biblia több ezer éves történeteit; mondhatnánk, lerántja a
földre, de annyiban mégsem
igaz ez, hogy Wahlström komoly bohózatának a Menny a
központi helyszíne. Itt regnál a
nagy öreg, maga Isten, akit három hû szárnysegédje, Gábriel,
Mihály és Rafael dong körül, az
elvárás szerint fônökük minden
döntésére buzgón helyeselve.
Vagy talán mégsem olyan egyértelmûen hibátlan Isten minden ötlete? A regény legszellemesebb szereplôi ezek az értetlenkedô, bizonytalankodó, mindenre rákérdezô arkangyalok,
akik a színtisztán logikus gon-

írtam ôket”. Éppen ettôl lesz
annyira izgalmas ez a szerelemi háromszög-gyûjtemény,
kreatívan megmozgatja az
olvasót, mi lehet az igaz és
mi a valódi? A kötet mottójául ajánlanám azt a vélt vagy
valós levélrészletet, melyet
Kosztolányi Dezsô írt Lányi
Heddának forró szívvel: „Az
ember, mikor cselekszik – és
én most cselekszem –, oly
egyedül van a nagy végtelenségben. Millió lehetôség közül választ egyet, és forgatja
a világ kerekeit." Aki belekezd a kötet olvasásába, azt
beszippantja ez a szenvedély
által pörgetett, száguldó kerék. A szerelemi viharok átívelnek a 20. századon, az elsô bejegyzés 1891-es keltezésû, a legutolsó 1936-os, de
a szerelem világokat forgató
és felforgató minôségén és
erején mit sem változtat az
idô múlása. Bródy Sándornál,
Adynál, Krúdynál, Kosztolányinál vagy akár Karinthynál
egyaránt az alkotás és a lét
mozgatórugója. Akit érdekel
a szerelem lélektana, vegye
kézbe ezt a kötetet.
Illényi Mária
Fráter Zoltán
SZERELMES BUDAPEST
Holnap Kiadó, 216 oldal, 2700 Ft

dolkodás talajáról elrugaszkodva próbálják értelmezni a
kereszténység ôstanításait –
nem sok sikerrel. Mi a csodának annyiféle törvény a zsidóknak, és miért nem lehet
megsütni például egy csirkét
a saját anyja zsírjában? Miért
szekálta annyit Isten Mózest? Miért kell szegény Jézust keresztre feszíteni
azért, hogy az apja bebizonyítsa a szeretetét az embereknek? Ki a jóisten végül is az igazi Isten: Jézus
vagy az apja?
Wahlström megannyi
kacagtató jeleneten keresztül
bukdácsoltatja hôseit Isten kifürkészhetetlen útjain, melyek
még magának a nagy öregnek

is kifürkészhetetlenek. Hiszen
alakja nem más, mint egy erôtôl duzzadó, szélsôséges hangulatingadozások kínozta, álmodozó kamaszból egy lecsendesedô felnôtté érô, majd
megfontolt vénemberré zsugorodó gyarló férfiú. A férfi, aki
két ellenféllel küzd folyvást: saját magával és a Nôvel. Wahlström szatíráját nem csupán a
megkérdôjelezhetetlen hatalom bátor megcsipkedésének
értelmezhetjük, de a férfinem
mindenhatósága elé görbe tükröt tartó fricskának is. Regénye
történelem- és filozófiakönyv is
egyben, hiszen a fôhôsök, Isten
és Lucifer társaságában a legnagyobb gondolkodók vitatkozgatnak – Szókratész, Aquinói Szent Tamás, Luther, Nietzsche, Darwin és társaik.
És hogy miféle aktussal is
kezdôdött ez az egész nagy
kavarodás? „Isten felajzottan,
magányos vágytól hajtva forgott az idôtlen térben, akár
egy magzat, mégis isteni tökéletességében, erôteljesen, indulattal telve.” A többit már el
tudjuk képzelni…
Azoknak ajánljuk ezt a könyvet, akik szerint Istennek van
humora, és ezt kinyilatkoztatta
Wahlströmnek. Azoknak viszont nem, akik a Szentírást szó
szerint szent (és sérthetetlen)
írásként olvassák.
Laik Eszter

Erik Wahlström: ISTEN
Fordította: Szöllôsi Adrienne
Typotex Kiadó, 308 oldal, 3200 Ft
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Gorkij utolsó szerelmének „vallomása”
Beszélgetés Spiró Györggyel
Gorkij ápolója és idôskori szerelme, a
cselédbôl lett szülész Diavolina hangján
eleveníti meg új regényében Spiró
György a nemzetközi tekintélyû orosz
író életének utolsó éveit. Azt a sok halálos áldozatot követelô idôszakot,
amelyet a Leninnel való összeütközés
után a tüdôbajos Gorkij a frissen hatalomra jutott Mussolini jóváhagyta tartózkodási engedéllyel Dél-Olaszországban töltött, valamint az azt követô esztendôket, hogy 1928-ban Sztálin hazakényszerítette a halálosan beteg írót,
aki a megfelelés és a hatalom kijátszása
között lavírozott.
– Gorkij élete, netalán a címet adó Diavolináé, vagy a rémtetteket végrehajtó bolsevikok története volt az, amit elsôdlegesen regénybe akart foglalni, a többivel pedig környezet- és korrajzot adni?
– Hogy mit tettek a bolsevikok a Csekával
karöltve, azt sokszor feldolgozták már. Része, de nem a központi kérdése a történetemnek. Mióta ötven éve megtanultam oroszul, sok mindent elolvastam, ami a Szovjetunió kimeríthetetlen és a modernitásban
alapvetôen fontos történetébôl érdekelt,
bár kevés nyoma volt a szépirodalmi munkámban. Aztán egyszer beugrott ez a regényötlet, és azt hittem, gyorsan meg tudom írni. Ha elôre tudom, hogy mennyit
kell kutatni hozzá, talán bele se kezdek. Noha fantasztikus az orosz internet, teljes szépirodalmi mûveket és mindenféle tanulmányt föltettek és töltenek föl manapság is,
például az emigráns orosz lapokat mégis
moszkvai archívumokból kellett kikérnem.
– Peskovot és Gorkijt teljes egységben sikerült ábrázolnia a regényben. Az író a visszaemlékezô ápolónô elmondása szerint is kettôs személyiség volt: amit a Peskovként született ember tett, azzal a Gorkij írói néven alkotó híresség nem azonosult, Gorkij írásaiért
pedig Peskov nem vállalt felelôsséget.
– Ô mindvégig Alekszej Peskov maradt, a leveleit az eredeti nevén írta alá, kivéve, ha
külföldi íróknak szánta ôket. Kettônél is
több személyiség lakozott benne, ezért volt
érdekes alany a számomra. Színészi adottságait maximálisan kihasználta, meggyôzôdésem, hogy önmagának is szerepeket játszott. Bármikor tudott például sírni, és
számtalanszor zokogott a nyilvános megjelenései alkalmával.

– Nem az orosz lélek megnyilvánulása volt ez
az érzékenység?
– Egyáltalán nem volt orosz lelke, mindenfajta szentimentalizmus távol állt tôle. Voltaképpen józan, normális ember volt.
– Az elbeszélô nem tartja nagyra Gorkij írásmûvészetét. Ön hogy viszonyul a munkásságához?
– A két és fél író közül, aki hatott arra, ahogyan írok, az egyik Gorkij, vagyis nagyon
nagyra tartom. A regényeim egy része gorkiji technikával készült. Gorkijnak vannak
remekmûvei, és ha valaki csak egy remekmûvet alkot, már nagy író. A regényben arra törekedtem, hogy egyetlen Gorkij-mûvet
se kelljen ismerni ahhoz, hogy élvezni lehessen a történetet. Ez nem a hagyományos értelemben vett mûvészregény, bár
történetesen olyan ember a fôhôse,
aki az általános elvek szerint mûvésznek számít. Azt tartottam fontosnak, hogy a fôszereplôm élete és
tevékenysége jól dokumentált legyen. Gorkijnál ez a megjelent írásai, a levelezése és a politikában játszott szerepe miatt megadatott.
Választhattam volna egyet a különös sorsú nagy orosz kémikusok
közül is akár, de az ô pályájukat
nem tudtam volna ilyen részletességgel nyomon követni.
– Mi módon bogozta ki a levelekbôl, hogy
Gorkij mikor írt igazat a címzetteknek, és mikor nem?

– El kell jutnia az írónak oda, hogy a szereplôk a személyes ismerôseivé váljanak. Ha az
ember alaposan belebújik a fôhôse lelkébe,
pontosan tudja, melyik szavával hazudik.
Okos ember lévén Gorkij tisztában volt vele,
hogy a cenzúra az összes levelét elolvassa.
Így történt ez a cári, majd a szovjet rendszerben is, és bárhol járt a világban, mindenütt figyelemmel követték a titkosszolgálatok. Mindig két címzettnek írta a leveleit, az
egyik címzett a megszólításban szereplô levelezôpartner, akinek többnyire a sorok között üzent, a másik a mindenkori titkosszolgálat. Mulatságos látni, hogy vannak kizárólag a cenzúrának írt bekezdései, amelyekben egészen pimaszul hazudik, és néha valóban elérte, hogy hülyének tartsák.
– Tényleg meghosszabbította Gorkij életét
Diavolina azzal, hogy nem hajtotta végre a
betegen az orvosok utasításait?
– Doktorok hada nyüzsgött Gorkij körül.
Az állítólagos, azóta már a nemzetközi
szakirodalomban is hitelesen cáfolt meggyilkolása miatt 17 orvost végeztek ki. De
nem Diavolina mentette meg. Gorkijnak
hallatlanul erôs volt a szervezete. A boncolási jegyzôkönyv szerint már tíz-húsz évvel
korábban meg kellett volna halnia. Vannak
ilyen emberek, akiket csakis a hihetetlen
akaraterejük tart életben.
– Szinte a teljes korabeli orosz és részben a
nemzetközi mûvészvilág felvonul a könyvben.
Milyen alapismeretet követel ez az olvasótól?
– Érdekes, izgalmas regényt igyekeztem írni, amelyhez nem kell semmiféle történelmi vagy irodalomtörténeti tudás. A magyarokat nem különösebben érdekli az orosz
kultúra és az orosz történelem, ami persze
sajnálatos. A legközelebbi szuperhatalmat
feltétlenül
jobban
kellene ismernünk,
hogy tudjuk, a politikusaik gesztusai mit
jelentenek. A mûvészetük pedig minden
mûfajban rendkívüli,
azt is jó lenne erôsebben propagálni.
Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit

könyvrôl
Spiró György: DIAVOLINA
Magvetô Kiadó, 208 oldal, 2990 Ft
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„Az Ungvári-enciklopédiák egy brand”
Beszélgetés Ungvári Tamással
Ungvári Tamás enciklopédiái díszkiadásban jelennek meg az Ünnepi Könyvhétre
a Scolar Kiadónál. Ennek kapcsán beszélt
az írásról, az enciklopédia mûfajáról, a
szöveghez való viszonyáról a szerzô.
– Soha nem szoktam interjút adni, de most
adok, mert a kiadó kért fel rá. Egy újságnak
mondhatok nemet, egy kiadónak nem. Más
esetekben elküldik nekem a kérdéseket, én
pedig szívesen válaszolok, de a nyelvromlás elleni küzdelmem része, hogy nem adok interjút. Egyébként nagyon örülök annak, hogy az
élôszó és az írott szó más, de én nem tudom
áthidalni a köztük lévô távolságot.
– Az interjú apropója az, hogy a négy enciklopédiája díszkiadásban lát napvilágot. A forma érdekelne, egyedi ez a forma a magyar
esszéirodalomban, vagy visszaemlékezésnek nevezzem…
– Én ha már írok, akkor már mûfajokat is
teremtek.
– Igen, ezért vagyok zavarban.
– Jogosan, már olyan értelemben jogosan,
hogy az a négy kötet – A feledés enciklopédiája, Az emlékezés enciklopédiája, A halhatatlanság enciklopédiája és Az életem enciklopédiája – történelmi miniatûröket tartalmaz, ami
annyit jelent, hogy ezek mind-mind mini
esszék, mindegyikben benne van egy egész
könyv. Attól jók, hogy poentírozva, olvasható,
népszerûsítô formában elmondanak egy szeletet a történelembôl, amit mára talán már elfelejtettek, talán nem is emlékeznek már rá, és
én egy olyan vetületét mutatom meg e történeteknek, amire más nem gondol. Számomra
óriási szórakozás volt megírni. Sok mindent
tudok, sok mindent olvastam, és kikerekítettem egy-egy történetet, halottakról, mártírokról, elfeledett emberekrôl. Miközben furcsa
módon nagyon sokáig nem akartam ezeket
az írásokat kiadni.
– Miért?
– Azt mondta ezen írások olvastán a legjobb
barátom: hogy ez tényleg mind megtörtént?
Ezt a megjegyzést nem szeretem. Az írónak
egyetlen tulajdona van, az a hitele. Nem akarok védekezni. A másik támadási felület az,
hogy ez nem hígítása-e a történteknek. A jó
koktél, az hígítás, nem egyben isszuk a gint, a
rumot, hanem felhígítjuk valamivel.
Úgy történt, amikor nagy nehezen elszántam magam arra, hogy az elsô kötetet, A felejtés enciklopédiáját kiadjuk, elôtte négy évig
nem akartam megjelentetni semmit. Meg-

mondom ôszintén, kicsit csalódott voltam egy
korábbi kiadómban, melyet Ulpiusnak hívtak.
De bevittem a Scolar Kiadóhoz ezt a könyvet,
és ôk jól olvasnak, és rögtön ki akarták adni.
Azóta öt év alatt tizennyolc könyvem jelent
meg náluk. Fordítások is, önállóak is, régi
könyvek átdolgozásai.
Egy írónak kell tudnia, hogy kinek ír. Azt
mondta nekem Illés Endre – valamikori fônököm, kiváló író –, hogy a Nyugatban mindenki Osvát Ernônek írt, nálam pedig, a Szépirodalmi Kiadóban mindenki nekem ír. A kiadónak az a feladata, hogy amikor az író otthon,
lehetôség szerint frissen mosott gyaloglóruhában ír, akkor tudja, hogy kinek ír. Nekem az is
nagy megnyugvás, hogy a Scolar Kiadó a díszkiadás ötletére pozitívan reagált, sôt felkérték
egy nagyon közeli barátomat, Gyémánt Lászlót, hogy készítse a doboz borítóját. A Scolar
Kiadó felépített egy brandet, az Ungvári-enciklopédiák is egy brand.
– Hogy tud ennyit alkotni ilyen rövid idô alatt?
– Szorgalmas vagyok, de nem rövid idô alatt.
Én minden könyvet ötven évig írok. Az író az
nem az, akinek van egy nagy ötlete, az a filmíró. Aki bemegy és elbûvöli Andy Vajnát. Én elkezdek írni és addig írom, amíg érvényes mondanivalóm van. A legjobb könyveimet húszéves koromban kezdtem el, mint például a
fesztiválra megjelent A hódító képzeletet, és
most fejeztem be. Ez a kötet az angol regényrôl szól. Van az angol irodalomról is egy könyv
a fiókomban, csak még nem jó.
– Akkor nagyon-nagyon sokat dolgozik egy szövegen?
– Az az igazság, hogy amit tíz évvel ezelôtt írtam, azt már magam sem tudom elviselni. És
akkor át kell írnom. Elôször is a nyelv is válto-

zik. Nagyon sokat,
például a hangsúlyok.
A fordításaimat, amiket játszanak, Az
ügynök
halálától
kezdve, A Napsugár fiúkig minden egyes bemutatóra átírom.
– Tehát aktualizálja a nyelvet?
– Nem, nem aktualizálom. Az éppen aktuális
nyelvállapotot helyreállítom. Meggyógyítom,
az már beteg, tíz év alatt megbetegszik egy
szöveg, és akkor kap egy oltást, eltûntetem a
kanyarónyomokat. Magát az írást, a stílust, a
folyamatos elbeszélés ritmusát nagyon komolyan veszem. Sokaktól tanultam Füst Milántól,
Szabó Lôrinctôl. Mindemellett ez egy nagyonnagyon nehéz mesterség.
– De azért lehet tanulni.
– Ezt csak tanulni lehet.
– Kell hozzá némi tehetség is.
– Goethe azt mondta, hogy kilencvenöt százalék szorgalom, öt százalék tehetség. Nekem
négy százalék tehetségem van, és kilencvenhat százalék szorgalmam. Én a tehetséget
semmire nem tartom, az van. Az adott. A
szorgalom minden. Nem elhinni azt, hogy a
szöveg készen van. A szöveg sosincs kész. A
nagy regények mindig befejezetlenek, Musil,
Proust befejezetlen. Az igazán jó szöveg befejezhetetlen. Azért szeretem ezeket az apróbb
írásokat, mert azok talán befejezhetôek. Az
egész enciklopédia ötlet lényege, hogy senki
nem veszi észre, hogy mi van benne, mindenki csak azt nézi, hogy mi hiányzik. Az enciklopédia mûfaj hiánymûfaj. Én ilyen kis hiányokat
szeretek betölteni.
Jolsvai Júlia
Fotó: Szabó J. Judit
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Kairosz Kiadó ajánlata
NEMZETI NAGYVIZIT
1–2. kötet
Szerkesztô:
dr. Kásler Miklós
Ára kötetenként 2800 Ft
A Nemzeti nagyvizit hasonló a kórházihoz, de
ennek során hazánk sorsa, történelme vétetik
alapos vizsgálat alá. Különös, de a konzíliumot
ez esetben is orvos vezeti, név szerint Kásler Miklós professzor, akit milliók ismerhettek meg a televízióból.

Balsai István
SZABADON VÁLASZTOTT
528 oldal, 3000 Ft
A kötet elsô részében egy, a szerzôvel készült interjút olvashatunk, bepillantást nyerünk a kibontakozó
MDF-mozgalom
munkájába, a Nemzeti Kerékasztal- tárgyalásaiba. Mivel Balsai
István cselekvô részese volt a tárgyalásoknak, beszámolója rendkívül értékes, hiteles forrás.
Földesi Margit – Szerencsés Károly
EGY NEMZET KÉTSÉGEK KÖZÖTT
Adalékok Magyarország
XX. századi történetéhez
224 oldal, 3200 Ft
A XX. század ebben a könyvben
meglehetôsen rövid: a trianoni
kezdetektôl, 1920-tól, a diktatúrától szabaduló magyarság 1989es reményeinek megszületéséig
tart. A szerzôk közben megannyi
sorsot, eseményt idéznek föl, hol
a rendíthetetlen hit, hol pedig a
reményvesztettség jegyében.
Lezsák Sándor
TÁRSAI ELMENTEK MEGVÁLTÓT
NÉZNI
344 oldal, 2800 Ft
Lezsák Sándor tanító, tanár, író,
költô, politikus, a magyar Országgyûlés alelnöke. De e két
utóbbi megbízatása sem nyomta

el benne a „néptanítói” szívdobbanásokat. Legújabb verseskötetében is – ahogy Szakolczay Lajos
írja – „ a lentrôl jöttek…az emberségükben megbántottak, a
'jog asztala' mellôl kiebrudaltak
érdekében szól…”
Lovas István
UNORTODOX KÜLÖNCÖK
Malajzia, Izland és Magyarország
sikeres válságkezelése
268 oldal, 3000 Ft
Az ismert újságíró – most politológusként – három egymástól távol esô országot választott ki arra, hogy példájukon bemutassa:
a gazdaságban az unortodox út
igenis járható. A kötet a közgazdasági ismereteket nélkülözô olvasóknak is segít eligazodni a
világ gazdasági folyamataiban.
Servais Pinckaers, O.P.
SÉTA AZ ERÉNYEK KERTJÉBEN
448 oldal, 3800 Ft
Egy kötetben szerepel Pinckaers atya Az erények védelmében címû könyve és az Erények
és szenvedélyek címû tanulmánya, melyet a könyv folytatásának is tekinthetünk. A lelki
mester megosztja velünk az érzelmeknek a keresztény életbe
történô integrációjáról szerzett
tapasztalatait.

Kairosz Kiadó1134 Budapest, Apály utca 2/B. Telefon/fax: 359-9825. E-mail: kairosz@hu.inter.net
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„Nem áltatnám magam azzal, hogy
én mindenhez értek...”
Beszélgetés Varga Bencével
Varga Bence elsôkönyves író
különleges utazásra invitálja
az olvasóit. Egy képzeletbeli
külföldi kalandra, ahol néha
egészen váratlan dolgok is
megtörténhetnek a szereplôkkel. Az íróval ihletrôl, a mai
fiatalokról, a könyv esetleges
aktualitásáról és az utazásról
beszélgettünk.
– Elsôkönyves íróként, gondolom,
nem mondható távolinak az élmény, hogy miért és hogyan kezdett bele az elsô könyvébe...
– Nagyon sok évvel ezelôtt egyszer egy vidéki nyaralóban üldögéltem egyedül a teraszon, és a
rádióban a sporthírek között hallottam egy rövid riportot arról,
hogy egy vízilabdacsapatot egy
az egyben feloszlattak, mindenkitôl megvált az egyesület. Valamiért belefészkelte a fejembe magát a gondolat, hogy vajon mit
érezhettek azok a játékosok, akik
az addigi életüket tették fel a
sportra, volt-e köztük olyan, aki
talán ott is hagyta az egészet, talán még külföldre is elment. Aztán sok éven át játszottam a gondolattal, érlelgettem magamban,
hogy ezt a témát valahogy továbbgondolva igazán jól meg lehetne írni. Közben egyre több és
több érdekes réteg rakódott a fejemben az alaptörténetre, lassacskán jobban kezdett érdekelni, hogy ha valaki külföldre költözik, mi történhet vele, mennyire
és milyen irányban alakulhat, formálódhat a karaktere az ôt ért
hatásoknak köszönhetôen. Aztán egyszer csak megérett az
egész történet, kezdtek kikristályosodni a karakterek, és onnantól már csak idôre volt szükségem, hogy nyugodtan leülhessek, és megírjam. Erre az ázsiai
utazásom adott lehetôséget,
ahol ráértem komolyan, napi sok
órában foglalkozni a történettel,

a karakterekkel, a struktúrával.
Így született meg durván egy év
alatt a regény.
– Ha egy mondatban kellene
összefoglalni, mirôl szól az Esôs
évszak?
– Két, a kétezres évek elején Magyarországot Hollandia és Ázsia
felé elhagyó, egymással szoros
barátságban lévô fiú párhuzamos
története, akik fordulatos sorsa
többféle lehetséges túlélési stratégiát villant föl, s akiknek a különbözô világlátása az olvasót is
állásfoglalásra készteti.
– A könyv sokat foglalkozik a kivándorlás, utazás témakörével:
aktuális szeretne lenni, vagy csak
a „véletlen” hozta így ezt?
– Amikor írtam, akkor egyáltalán
nem állt szándékomban aktuálisnak lenni. Azt hiszem, fontos,
hogy regényíróként az ember ne
valami nagyon friss napi aktualitásra reflektáljon, mert az nagyon
sokat ront az írása idôtállóságán.
Csak remélni tudom, hogy a karakterek sorsán és világlátásán
keresztül általánosabb, talán kicsit filozofikusabb gondolatokat
is sikerült megfogalmaznom,
mintsem hogy az csak és kizárólag a most jellemzô elvándorlási
hullámra vonatkozzon. Ezért is
helyeztem a cselekmény idejét a
kétezres évek elejére, no meg
azért is, mert ezáltal komolyabb
kihívások elé tudtam állítani a hôseimet. Ugyanakkor érdekes módon, mióta megjelent néhány
részlet a regénybôl, már kerestek
meg külföldre költözött magyarok, hogy a regényben felvetett
számos helyzet, problematika
számukra is nagyon releváns. Ennek persze örülök.
– Kiknek ajánlaná ezt a mûvet?
– A kötet szerkesztôje, Jolsvai Júlia egyszer úgy fogalmazott,
hogy ez a regény ôt is egyfajta
utazásra vitte, és sok új perspektívát nyitott meg a számára. Ez

rendkívül hízelgô, és csak
remélni merem, hogy
más olvasó is így fogja
érezni. Akik pedig elmentek, akár utazni, akár tartósan máshol megtelepedni, talán a maguk történetére is ráismernek
benne itt-ott.
– Ihlette valamiféle saját
élmény, tapasztalat esetleg az Esôs évszakot?
– Magam is jártam a
könyvben elôforduló helyek
majdnem mindegyikén, így a
helyszínleírások meglehetôsen
pontosak. Mások szerint amúgy
is elég filmszerûen írok, és nekem fontos volt, hogy a valóság
ezen darabkáit pontosan rajzoljam meg, azért, mert a cselekmény bizony bôvelkedik váratlan,
néha már szinte meseszerû fordulatokban. Ezek nem mûködtek
volna, ha bizonytalan talajra építkezem. De a könyvben elôforduló karakterek nem engem reprezentálnak, képes vagyok ôket kívülrôl szemlélni, szóval kijelenthetem, hogy én ilyen módon
nem szerepelek a mûben, nem
magamat írtam meg.
– Mennyi ideig írta ezt a regényt?
– Körülbelül egy évbe tellett,
hogy megszülessen. Aztán a kezébe vette az Ab Ovo kiadó szerkesztôje, és mármár mániákus
munkával további
fél év volt, mire
újra végigrágtunk vele közösen szinte minden szót. De rengeteg hasznos
tanácsot adott,
és millió kisebbnagyobb javítást
eszközöltünk
közösen, így a végeredmény reményeim szerint igazolja az ô heroikus erôfeszítéseit is.

– Tervez esetleg újabb könyvet írni, esetleg van máris terve, hogy
mirôl írna szívesen?
– Van már újabb regényötletem,
amihez szerencsére már komoly
jegyzetanyagot is sikerült összeállítanom. Kicsit még érlelem a
gondolatokat, de nemsokára belevágok – ez persze megint csak
idô kérdése, amibôl nyilván nem
csak nekem nincsen sok. Mindenesetre nem szeretnék újabb
húsz évet várni a következôre,
így hát rajta vagyok az ügyön.
– Ír, vagy írna esetleg mást is: újságot, verset, novellát, gyerekkönyvet?
– Korábban részt vettem néhány
forgatókönyv megírásában, és
novelláim is megjelentek. Novellákat most is írok, ez egy remek
mûfaj arra, hogy csiszoljam az írói
technikáimat. Újsághoz, vershez,
gyerekkönyvhöz viszont szerintem
mind-mind egészen
speciális tehetség
szükségeltetik, és
nem áltatnám magam azzal, hogy én
mindenhez értek.
Kurcz Orsi
Fotó: Halasi Zoltán

könyvrôl
Varga Bence: ESÔS ÉVSZAK
Ab Ovo Kiadó, 312 oldal, 2950 Ft
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Az ambíciózus celeb egoista
Jó kedvre derülten, sôt, némi
irigységgel ajánlom szülôk,
nagyszülôk és pedagógusok
figyelmébe lapunk munkatársának kötetét, mivel az, szerintem is, igazi gyermekirodalmi csemege. Laik Eszter
ugyanis régi és újabb keletû,
a magyar nyelvben már polgárjogot nyert, vagy éppen
terjedô félben lévô, valamely
idegen nyelvbôl származó, divatos, miért ne mondjam,
trendi szavakat magyaráz
meg a gyerekeknek – méghozzá számukra vonzó módon, ügyesen, találékonyan:
versben. Legtöbbször ritmikus vagy épp' dallamos, rímes, jól megformált, két, három vagy négysoros versszakokból álló, nyelvi (szó- és
rím)játékokban, egyáltalán,
ötletekben gazdag versekben. Akadnak a kötetben ún.
szabadversek is.
Nyelvünk teli van idegen
szavakkal, ami nem baj, ha
tudjuk, hogy mit jelent az
adott szó, és fôleg, hogyha
helyesen használjuk. Nem
nyakra-fôre, hanem csak ha
muszáj. Elôfordul ugyanis,
hogy egy idegen szó csak
több magyar szóval kifejezhetô jelentéssel bír. Laik Eszter
nem szövi bele egy-egy versébe az adott, latin, francia, jiddis, görög, német, nepáli (!),
indián (!) olasz –, és még sorolhatnám az idegen idiómákat, amelyekbôl az itteni ábécében elôforduló szavak erednek – valamennyi magyar
megfelelôjét, hanem színnel
kiemeli a legfontosabbat. Persze elôfordul, hogy megad
szinonimát. Ez az ábécé a mai
nyelvhasználatot
tükrözi,
mert járhat úgy az itteni 100
szó egyike-másika, mint a
muszáj, vagy kikopik, idôvel
eltûnik, jó esetben tôsgyökeres magyar szóval váltódik fel.
Legjobb, ha ízelítônek a címben szereplô elsô szóra, abszurd, írt verset idézem: „Láttál-e már madarat/ repülôvel
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járni,/ egeret a kamrában/
macskanyelvre vágyni?// Jegyellenôrt nevetni/ minden bliccelôre,/ versenyzôt, ki lágyszívû,/ s enged mást elôre?//
Mennyi kép, mi képtelen!/ Elképzelni nehéz,/ tótágast áll a
világ,/ nem éri fel az ész.”
Számos vers nyilván már a kötet kész koncepciója jegyében
született, de sok van, amely
önállóan is megállja a helyét (s
lehet antológiadarab). Egy remek példa a versen belüli játékra, alliterációra: „Sütök tö-

Összebéklyózva
Nehéz megbirkózni vele, ha
együttélésre vagyunk kárhoztatva különféle sérülésekkel
küzdô személyekkel – legyenek azok hozzátartozóink
vagy valamely számunkra fontos személy.
De mit lehet kezdeni azzal a
helyzettel, amikor látszólag
szabad akaratunkból választunk egy sérült pszichéjû társat, aki mellett kitartani legalább olyan nehéz, mint amilyen lehetetlennek az elszakadás tûnik.
Manuela Rösel Ha fáj szeretni címû kötete a borderline
személyek párjainak, házastársainak nyújt segítséget társuk megértéséhez, elviseléséhez és nem utolsó sorban a
leválás sikeres véghezviteléhez. A borderline személyiségzavarként definiált betegséget több pszichológiai
rendellenesség alkotja az
identitászavartól a szélsôséges
hangulatingadozásokon át a
narcisztikus és önkárosító vonásokig. Szinte mindannyiunk
környezetében élnek borderline egyének, csak épp a hétköznapi érintkezés során alig,
vagy egyáltalán nem ismerhetôk fel azok a jellegzetes meg-

köt, sütôtököt/ sárgán sistereg a bele…” Kedvencem
többek között a büfé (m. m.,
étkezô), amelyben helységnevek a rímhívó szavak (pl. Szocsi – kocsi), vagy fordítva ( laposguta – Répáshuta).
A (szószedettel záruló) kötet sikerét végképp' garantálják Kárpáti Tibor vonalas, a
Réber László-i grafikai humor
groteszkebb változatát képviselô, a háttér-színekkel is
operáló rajzai.
Csokonai Attila

nyilvánulások, amelyek egy
párkapcsolatot már pokollá
tudnak tenni.
A szerzô alapos fogalommagyarázat után eligazít a borderline személyiségzavarral sújtott emberek belsô világában,
ám könyvének mégsem ez az
elsôdleges célja. Rösel a partnert szólítja meg és veszi szemügyre közelebbrôl, azt a férfit
vagy nôt, aki valamilyen okból
beleragadt egy számára kínzó
szeretetkapcsolatba. A borderline társsal való együttélés

ugyanis végsô soron a partner
lelki leépüléséhez vezet. E kapcsolatok gyökere legtöbbször
épp a partner alacsony önértékelésében, társfüggôségében,
szorongásaiban keresendô,
amit nem szaknyelven úgy fogalmazhatnánk meg: bizonyos

Laik Eszter
ABSZURD, BRAVÚR, CELEB
100 idegen szó verses magyarázata

Móra Könyvkiadó, 61 oldal, 2199 Ft

személyiségtípusoknak kifinomult „antennái” vannak arra,
hogy megtalálják inverzüket, a
határozott, erôszakos, önbizalomtúltengéses, önimádó férfit
vagy nôt. Ám ez utóbbinak
épp olyan szüksége van a szünet nélkül hibáztatható, képlékeny, bizonytalan, befolyásolható bûnbakokra, amelynek
szerepét a (szintén sérült) társ
önként veszi magára. A 22-es
csapdájának látszó helyzetbôl
azonban van kiút – ezt mutatja meg Manuela Rösel gyakorlatias, empatikus és könnyen
érthetô mûve. A könyv az önismeretre építi a sokáig cipelt
terhektôl való megszabadulás
leckéit: ha felismerjük a mélyben lappangó, ismétlôdô mechanizmusokat, az egymást
gerjesztô játszmákat, a saját
sebeink alkotta mintázatokat,
onnan már könnyen eljuthatunk az önálló döntésekhez, a
lelki megújuláshoz vezetô felismerésekre. Rösel gyakorlati
példákkal és esettanulmányokkal színesíti könyvét, mely
nem csak az érintetteknek, de
minden lélektan iránt érdeklôdô olvasónak rendkívül izgalmas útmutató.
L. E.
Manuela Rösel
HA FÁJ SZERETNI
fordította: dr. Thomka Mariann
Taramix Kiadó,184 oldal, 2400 Ft

A NAP KIADÓ ÜNNEPI KÖNYVHETI AJÁNLATA
Ágh István: VÁLASZ HAZULRÓL
Versek. Ágh István Életmûsorozat
172 oldal, 3150 Ft
Szerelem, számvetés, betegségek, gyermekkori
visszaemlékezések, és összetartozás, szépség, szomorúság – elégiák ezek a versek Ágh István tollából: a múltban keletkezett, a múlt történéseibôl fakadó érzelmek, a visszaidézett benyomások, a lelki
szemlélôdés, a visszaemlékezésbôl fakadó érzelmek kifejezése. Nagyon szépek!

Kiss Gy. Csaba:
HOGY ÁLLUNK A SZÁMVETÉSSEL?
Közéleti írások, 1994–2015.
Magyar esszék sorozat
200 oldal, 3150 Ft
A címben feltett kérdésre keresi a választ Kiss
Gy. Csaba. Nemcsak tôlünk, magától is kérdezi.
A válaszokat olvashatjuk a kötetben, akár 1919rôl, akár Közép-Európáról, akár a Szerzô által
következetesen demokratikus átmenetnek nevezett „rendszerváltozásról” legyen is szó.

Dallos Szilvia: SZIMAT NAPLÓJA
Álarcok sorozat
Színes képekkel. 164 oldal, 3500 Ft
A színésznô, író ebben a naplóban szeretett kutyáin keresztül valójában a saját hétköznapjait írja
meg, a bejegyzések ideje 2009. december 29-étôl
2014. március 27-ig tart – de valójában egészen a
gyermekkoráig visszaemlékezik, hiszen az elsô kutya egy óvóhelyen volt „félig” az övé… A kutyaszeretôk biztosan sokkal jobban fogják szeretni ezt a
könyvet, mint a másik tábor.

Juhász Elôd: ZENEKÖZELBEN 2.
Beszélgetések egy rádiómûsor nem
muzsikus kiválóságaival
Álarcok sorozat, 208 oldal, 3150 Ft
Juhász Elôd nemzedékek számára volt úgy televíziós és rádiós személyiség, hogy jó szakértôként hozta közel hallgatóit a zenei élet legnagyobbjaival. A zenetudós-szerkesztô mikrofonja elôtt most mûvészek, tudósok, közéleti
személyiségek beszélnek a zenérôl, többek között Granasztói György, Kodolányi Gyula,
Hoppál Péter, Hámori József, Szôcs Géza,
Freund Tamás.

Nagy László: KI VISZI ÁT A SZERELMET
Szerk.: Pomogáts Béla. Egy vers sorozat
184 oldal, 3150 Ft
Az Egy vers sorozat legújabb kötetében olyan,
már sajnos régóta „klasszikus” költô emblematikus mûvét járják körül a versrôl szóló tanulmányok szerzôi, aki még köztünk lehetne. 90 esztendôs lenne ma Nagy László…
Szörényi László: LATIN ÉS RÖHEJ
Magyar esszék sorozat, 272 oldal, 3150 Ft
A kötet tárcái és latin témájú tanulmányai Szörényi László páratlan mûveltségét, sokoldalúságát,
humorát tükrözik. Miközben letehetetlenül izgalmas sztorikat mesél az ó-, közép- és újkorból, rákoppint a nagyképû tudatlanok mûveletlenségére,
persze nem gúnyosan, hanem finom iróniával.
Sárközy Péter: ANDATA E RITORNO
Római jegyzetek, 1990–2015
Magyar esszék sorozat, 304 oldal, 3150 Ft
A kötet Sárközy Péternek, a Római Sapientia Egyetem professzorának az utóbbi 25 évben írt tanulmányait és publicisztikai írásait tartalmazza, amelyekben olaszországi szemszögbôl elemzi a rendszerváltás utáni hazai politikai és kulturális életben bekövetkezett változásokat és anomáliákat, utóbbiakat mosolyra ingerlô szarkazmussal…

A NAP KIADÓ SZERZÔI
AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN
2015.06.04 CSÜTÖRTÖK
15.00–16.00 AZ ALLEÉNÁL A SZÍNPADON:
Ágh István, Sárközy Péter, Szörényi László
16.00–17.00 AZ ALLEÉNÁL DEDIKÁLNAK:
Ágh István, Sárközy Péter, Szörényi László
VÖRÖSMARTY TÉREN DEDIKÁLNAK
2015.06.05 PÉNTEK
13.00–14.00 Udvaros Béla
14.30–15.30 Pomogáts Béla
15.00–16.00 Dallos Szilvia Szimattal, Tamás Menyhért
16.00–17.00 Szörényi László
17.00–19.00 Aknay János, Juhász Elôd, Rockenbauer Zoltán,
Szinetár Miklós, Wahorn András

Tóth Erzsébet:
A SZÁLLÓ POR , A HULLÓ CSILLAGOK
Versek, 96 oldal, 2500 Ft
Tóth Erzsébet új kötete még azok számára is
meglepetés, akik ismerik és követik költészete
alakulását. Ez Tóth Erzsébet eddigi legjobb
kötete. Idáig az elôzô volt az. Meglehet, a
következô még jobb lesz. Magától értetôdô
természetességgel érvényesül Nála a líra ôsi
természete: amire igazi költô néz, abból költészet lesz, miközben a versek tárgya megôrzi eredeti természetét.
Tamás Menyhért:
ELFELÉ UTAK 1–2. KÖTET
156 + 292 oldal, 9000 Ft
A most 75 éves Tamás Menyhért életmûvében a bukovinai székely eredet miatti élményrétegek egyre tágulóbb köröket fognak át. A saját sors
bölcsôje a család és a
Hadikfalváról távozó kisközösség volt. Mind a
versek, mind a regények a székely sorsot ábrázolják, ha a történetben éppen nem, akkor a
nyelv különösségében.
2015.06.06
10.00–12.00
13.00–14.00
14.00–15.00
16.00–17.00
17.00–18.00
18.00–19.00
2015.06.07
10.00–11.00
11.00–12.00
13.00–14.00
17.00–17.45

www.napkiado.hu

SZOMBAT
Juhász Elôd, Markó Iván és a Szerzôk
Pomogáts Béla
Dallos Szilvia
Tóth Erzsébet
Ágh István
Lukács Sándor, Papp Zoltán, Sárközy Péter,
Szörényi László

VASÁRNAP
Udvaros Béla
Sárosi Bálint
Pomogáts Béla
SZÍNPADON:
Ágh István, Dallos Szilvia, Sárközy Péter,
Szörényi László, Tamás Menyhért, Tóth Erzsébet
17.50–19.00 DEDIKÁLNAK:
Ágh István, Dallos Szilvia, Sárközy Péter,
Szörényi László, Tamás Menyhért, Tóth Erzsébet
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A kék kerítésen innen és túl
Ötletes mesék és ihletett képek
Miklya Zsolt Végtelen sál c. verseskötetében 38
gyerekverset találunk, úgy, hogy a Te ki vagy? címû elsô részben van a versek egyik fele, a Ha bóbitával ébredek címûben a
másik. A költô az elsô fejezetben a gyerekek, a kicsik világát idézi változatos formában. A második részben már
a legtöbb cím is azt fejezi ki,
hogy nem a (közvetlen és belsô emberi) valóságban járunk:
Manófi, Mesefa, Bóbitaszárnyak, hanem (konkrétabban)
a természetben: A kabóca és a hangya, Egy mûveletlen kis pók balladája, Találkozások, Somhatalom, Patakiskola. Külön kell szólni Schall Eszter
ihletett, a színekkel, formákkal visszafogottan
bánó, mégis lenyûgözôen eleven képeirôl.
Varró Zsuzsa Áfonyka c. mesekönyvének címszereplôje „tündér, pontosabban tündérke,
méghozzá az erdei fajtából. Aprócska és gömbölyded /…/ A haja bogyókék, a szeme levélzöld,
az orra fitoska; fitoska orra körül pedig temérdek
világszép szeplô virít /../ Egy bizonyos erdô egy
bizonyos szegletében lakik, ahol rendszerint az
elsô tavaszi kakukkszótól addig, amíg az utolsó szem ôszi bogyók is
mind el nem fogynak a
bokrokról, jön és megy,
tesz és vesz, énekel és
táncol, nézelôdik és lábat lógat, beszélget az
állatokkal és a növényekkel, a patakokkal,
a felhôkkel meg a lábnyomokkal, mindenkihez
van egy jó szava...” . Az ô kalandjait, a vándorlása során megismert különleges figurákat veszi
sorra a szerzô, aki eredeti nyelvi ötletekkel teli, játékos modorban adja elô a történteket, Varró
Dániel versbetéteivel. Domján-Udvardy Melinda
illusztrációi nagyszerûen illeszkednek a mesefüzér hangulatához.
Borsa Kata gyerekkönyvének címszereplôi,
Szotyi és Tarhonya kutyák. Azon kívül, hogy a
játékmackó színû vidéki kutyalány és a városi (lakótelepi) távhôvezeték felett a törzshelyét állhatatosan ôrzô Szotyi találkozásaik alkalmával megfontoltan elbeszélgetnek a
közrendrôl, a közterület fogalmáról, a szabályokról, a
magántulajdonról, az állati
jogokról stb., a történet középpontjában negyven darab mûcsont áll, amelybôl
39-et Szotyinak hoz cso-
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magban a postás. Ez az ô várva várt nyereménye.
De talán többet ér a kettôjük között kibontakozó barátság. A játékosan komoly, a mesterkélt
helyzeteket messzire elkerülô mese a világ szerethetôségére hívja fel a figyelmet. (Illusztrálta
Germán Fatime.)
Mechler Anna Tóbiás, a kukásautó hihetôen mindennapi kalandjait meséli el
(„Kerék mesék 3.”). Teljesen reálisak volnának ezek a történetek, ha nem szerepelne
benne Lektika, a manólány, a kukásautók
ôre. De mese és a valóság tökéletes harmóniába olvad össze ebben
a túlzásoktól tartózkodó kötetben. A kisgyerekek
így egyszerre fantasztikus és
élethû leírást kapnak a kukásautók világáról. Ahol szerepel útsöprô, sószóró és tûzoltóautó is. A szánkózó madarak esete megint
az örömmel fogadható mulatságos megformálás erényét mutatja föl. (Hajba László rajzain hibátlanul jelenik meg az említett kettôsség.)

Hárman külön, hárman együtt
Csapody Kinga Jó gyerek lettem! c. kötete
az 5 éves Zsombi monológ-sorozata arról,
hogy „miért és mire jó a felnôtt”. „Anyuék
nem mindig értenek egyet velem egyet, de
szerintem akkor is nekem van igazam” – közli rögtön a beköszönés után. De korántsem
olyan nagyképû, önelégült gyerek ô, mint amilyennek mutatkozik e pár
szóval. Belátja, hogy mi
„gyagyaság”, nagyon is
tudja, mit nem érdemes
tenni, és mit igen, hogy
neki is jó legyen, meg a
szüleinek, nagyszüleinek,
az óvónéninek is, stb. Sokat segít a maga korabeli fiúknak és lányoknak, hogy ne csináljanak szamárságot, azzal, hogy mindazt elmondja, amit ô megtapasztalt, amire már rájött. (Pásztohy Panna rajzaival.)
Egy Zsombival egyidôs kislány monológja olvasható abban a könyvben, amelyet Tóth Krisztina írt, és amelynek címe Anyát megoperálták. Neki egyetlen, de annál inkább komoly dologgal kell szembesülnie, azzal, amit a nagyszerû könyv címe kifejez. A szerzô fontos témát
dolgoz fel, mesterien. Erre a könyvre nagyon
nagy szükség van, hiszen nem egyszerû egy kisgyerekkel megértetni, elôfordulhat, hogy valamelyik felnôtt családtagja súlyosan megbetegszik. És persze akármilyen ijesztôen hangzik is,
hogy valaki rákos lett, nem kell mindjárt a leg-

rosszabbra gondolni.
Van segítség! Van
gyógyulás. A könyv
szövege valóban egy
gyerek tipikus megszólalása. Nincs benne
egy fölösleges mondat, viszont van benne
hiteles humor, ami az
olvasónak megkönnyíti az azonosulást a mesélôvel. Hitka Viktória rajzai ugyancsak nem hordanak sallangokat.
Náluk pár évvel idôsebb, már kamasz az
a fiú, aki Janikovszky Éva A tükör elôtt
c. könyvében adja elô monológját. Valódi, szórakoztatóan komoly Janikovszkyszöveg ez, de úgy is megállja a helyét a
kijelentés: tipikus kamaszmonológ. Rövid, célratörô
fogalmazás, természetes
humorral spékelve. A szerzô „hôse” – a teljesen átlagos kiskamasz
– éppen abban a korban van,
amikor mindennel baja van. Fôleg
a saját külsejével. Ilyenkor lesz úrrá rajta a „rajtam-már-semmi-sesegít” hangulat. Kárpáti Tibor vonalakra és egy-két színre egyszerûsített rajzai
csak fölerôsítik a szöveg hatását.
Marék Veronika A kék kerítés c. kötetében
több mint negyven mini-történetet találunk,
amelyeket elôbb olvasni kell, aztán a képeket
nézegetni. A jellegzetes Marék Veronika-stílusú könyv úgy épül fel, hogy mindegyik
történethez tartozik egy alapszöveg, de
az is fontos, ami a rajzon, itt konkrétan a
kék kerítésen van. A kék
kerítés elôtt, azt bevonva a
játékba, mozog Réka, Bence és Körmi. Egy-egy történet négy képsort foglal
magába. A szituációk a tíz
év körüliek jellegzetes viselkedését, gondolkodását, örömeit és
bajait mutatják be.

Kezdô és rutinos olvasóknak
A Tessloff Babilon Kiadó kezdô olvasóknak indított sorozatának jellemzôi, mint ahogy a kötetek
hátsó borítóján olvashatjuk: (mûfaj:) mini meseregény, könnyen érthetô szöveg, nagy betûk, vidám illusztrációk, és a végén szövegfeldolgozó
feladatok. A Szeretek olvasni sorozat újdonságai
Mán-Várhegyi Réka Kókusz Franci, a fodrász
titkosügynök (róla a szerzôvel készült interjúban lehet olvasni lapunk 19. oldalán), Sepsi László Az éjszaka réme, Fodor Anikó rajzaival és
Bartók Imre Alfonz és az ûrlények, Nemes An-
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na rajzaival. Ki „az éjszaka réme”? Úgy hívják, hogy Benô el
Happol. Ô lopta el Peti kedvenc
játékhelikopterét. Amikor Peti
csapdát állít neki, és elkapja, Benô elárulja: a zoknis doboz
az ô birodalma. Meg is mutatja a kisfiúnak. Peti csak
ámul-bámul a rengeteg lopott „kincs” láttán. És segít
a nagy visszalopkodásban… Perec Alfolzzal különös dolog történik, amikor
lakóhelyet változtatnak:
csak a Huszonnegyedik Kerületi Általános Iskolában van hely számára, minden más suliból elutasítják. Döbbenten néz végig
osztálytársain, azok nem embergyerekek, hanem ûrlények. Mit eszelnek ki közösen a tanárukkal, amikor az iskolák városi versenyén minden sulinak részt kell vennie? Alfonz alaposan kiveszi a részét a különös feladatból.
Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg c. mûvérôl jogosan írja egyik elemzôje: „Érdekességét
csak az fedezi fel, akinek a képzelete már ismeri
a lehetetlent.” Nincs kizárva, hogy egy 12 éves,
vagy inkább annál kicsit idôsebb gyerek képes
erre – ezért a gyermekirodalomnak is klasszikusa a Top
10-es meseregény. Továbbá
fontos még tudni: „Az egész
regény morális kulcsszava a
felelôsség.” És ezt már gyerekként meg lehet tanulni.
Akinek az olvasmányai közül
végképp kimarad ez az alapmû, az nagyon sokat veszít.
Tehát felnôtt fejjel is érdemes még elolvasni, hiszen nem egyértelmûen gyerekkönyv. A most album formájában megjelent mû a gyerekek kezébe kívánkozik. Mostantól az újabb generációk
úgy nônek fel, hogy akár Pálfi Rita új fordításában ismerik meg a történetet.
Ruth Symes regénye igencsak ígéretesen kezdôdik, a fôszereplô, Bella Donna (valójában Izabella) elsô mondata ez: „Világ életemben boszorkány akartam lenni, vagy legalábbis azt hiszem, hogy egész életemben.” Hat éves, amikor
egy jelmezbáron boszorkánynak öltözik, és valami különös dolgot mûvel. A Templeton Gyermekotthonban élô árva kislány még egy dologra
vágyik nagyon, egy igazi családra, amely végre
befogadja ôt. Több családot visszautasít, amíg
végre megjelenik Lili, akit
az igazgatónô Bájoló kisasszonynak szólít. Bella
Donna bármi áron vele
menne, ezt érzi abban a
pillanatban, amikor megpillantja a fiatal nôt. Sejthetô, hogy Lili segít való-

ra váltani mindkét álmát. Ezzel kezdetét veszik
Bella Donna rendkívüli kalandjai, amelyekben
bôvelkedik a szerzô Vajákos út és Varázsözön
címû izgalmas, meglepetésekkel teli kötete,
amelyekhez Marion Lindsay készítette az illusztrációkat. (A fordító Pataki Andrea.)

Egy új és egy menô sorozatról
A Manó Könyvek Kiadó új sorozatot indított Régi kedvenceink címmel. Elsônek egy elôször
1958-ban megjelent, idôtállónak bizonyult és a
mai olvasót is maradandó olvasmányélménnyel
kecsegtetô mûvet kínálnak, amelynek szerzôje
Bogáti Péter (1924–1994), aki számtalan sikeres
ifjúsági regényt írt. A Hóvirág másodkormányosa jelenti c. kötetben három diákcsapat kalandos vetélkedôjérôl számol be egy fiatal tanár,
aki tiszteletbeli másodkormányosként követi a fiúk útját, azaz a versenymenetrendet. De mint az
egy regénytôl elvárható, nem mindig úgy történik benne minden, ahogy azt eltervezték. Részben a kapott feladatok, részben a tervtôl való
ilyen-olyan okból való eltérés okoz mind a felnôtteknek, mind a srácoknak izgalmakat. Amibôl persze az olvasó
profitál. A cselekmény a Balatonon és környékén játszódik, ahol érdemes a táj
sok-sok érdekességét kicsit közelebbrôl is megismerni. Azaz ebbôl az igazi
kalandregénybôl rengeteget lehet tanulni.
A LOL könyveken belül
külön sorozatot alkotnak Marni Bates
könyvei. Vegyük sorra az eddigieket: Segítség, Youtube-sztár lettem!, Láthatósági mellény lúzereknek, Rocksztárt kaptam karácsonyra. Most két újdonsággal egészül ki a Bateskönyvek sora. A Menô-riadó Kambodzsában
címûben a karcsú, kékszemû, szôke Chelsea
Holloway, a Forest Grove-i gimi legmenôbb csaja lép elô fôszereplôvé. Ugye emlékszik az olvasó, ô a youtube-os Mackenzie Wellesley „ôsellensége”. Amikor anyja és apja között megromlik a viszony, és külön költöznek, a lányt külföldre küldik. Chelsea persze minimum Rómáról ábrándozik, így aztán mint derült égbôl a villámcsapás, úgy éri a hír: az ösztöndíj Kambodzsába
szól. Itt aztán Hamilton professzort félholtra verik, a lányra rálônek – hamar kiderül, hogy véletlenül drogüzletbe csöppennek bele. Az pedig
veszélyes dolog. Viszont Chelsea összejön
apja tanársegédjével…
(Fordította Kulcsár Júlia.) Az Itt a vége, lúzer véle! c. kötet három történetet tartalmaz: Mackenzie öccsé-

nek, Dylannek és
Melanie-nek, aztán
Spencer Kingnek és
Isobel (Izzie) Petersnek, majd Corey-nek
és Timnek egyaránt
bonyolult sztoriját.
Közben folynak az
elôkészületek
a
MARNI BATES DEDIKÁL
bálra, ahol megváHelyszínek és idôpontok
lasztják a Smith
hátsó borítónkon.
Gimnázium „királyát”, vagyis legnépszerûbb diákját. Ebben a
kötetben újra a legfényesebben csillognak az ifjú szerzônek az elsô kötetben megismert írói
erényei. (Béresi Csilla fordítása.) Marni Batesszel az Ünnepi Könyvhéten személyesen is találkozhatnak rajongói.

Olvasmány, feladvány és feladat
Bibliai történetek, személyiségfejlesztô feladatok,
rejtvények, ez áll Katona Edina–Schauermann
Andrea Az én világom c. otthonra vagy bibliai
foglalkozásokra szánt foglalkoztató füzetének borítóján. A Cikcakk-Foglalkoztató
1. kézmûves ötleteket, játékos feladatokat kínál, és rejtvények is vannak benne,
de mindenekelôtt izgalmas bibliai történeteket tartalmaz,
amelyek alapján ki
lehet nyomozni a
választ. Vagyis az olvasott történet mélyére kell ásni. (A rajzokat
Czakó Rita készítette.)
Csokonai Attila
Bartók Imre: Alfonz és az ûrlények. Tessloff Babilon,
64 old., 1870 Ft; Bates Marni: Menô-riadó Kambodzsában. Móra Könyvkiadó, 312 old., 2299 Ft; Bates
Marni: Itt a vége, lúzer véle! Móra Kiadó. 344 old.,
2299 Ft; Bogáti Péter: A Hóvirág másodkormányosa
jelenti. Manó Könyvek, 368 old., 2990 Ft; Borsa Kata:
Szotyi és Tarhonya. Holnap Kiadó, 112 old., 2700 Ft;
Csapody Kinga: Jó gyerek lettem! Manó Könyvek, 48
old., 1990 Ft; Janikovszky Éva: A tükör elôtt. Móra Kiadó, 40 old., 1999 Ft; Katona Edina?Schauermann
Andrea: Az én világom. Harmat Kiadó, 44 old., 990
Ft; Marék Veronika: A kék kerítés. Móra Kiadó, 48
old.,2499 Ft; Mechler Anna: Tóbiás, a kukásautó. Manó Könyvek, 64 old., 1990 Ft; Miklya Zsolt: Végtelen
sál. Móra Kiadó, 64 old., 2499 Ft; Saint-Exupéry, Antoine de: A kis herceg. Napraforgó Kiadó, 124 old.,
3990 Ft; Sepsi László: Az éjszaka réme. Tessloff Babilon Kiadó. 32 old.,1470 Ft; Symes, Ruth: Bella Donna.
Vajákos út. Napraforgó Kiadó, 186 old., 1490 Ft; Symes, Ruth: Bella Donna. Varázsözön. Napraforgó Kiadó, 186. old., 1490 Ft; Tóth Krisztina: Anyát megoperálták. Móra Kiadó, 48 old., 2499 Ft; Varró Zsuzsa:
Áfonyka. Holnap Kiadó, 132 old., 2700 Ft
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Hungarovox Kiadó
Kaiser László:

Lángok, tüzek között
Válogatott versek
magyar–olasz nyelven
Baranyi Ferenc fordításában
1000 Ft
Keres Emil:

A kettôs álarc egyik fele
Válogatott versek
1939–2015
1900 Ft
Kelemen Erzsébet:

Itt ragadt lélek
(pszicho-thriller) 2500 Ft
info@hungarovox.hu
06-1-340-0859
06-20-585-8212

www.hungarovox.hu
Tábori László:

Budapest feltáratlan titkai
2000 Ft

ajánlata

A GONDOLAT KIADÓ KÖNYVHÉTRE MEGJELENÔ ÚJDONSÁGAI

|interjú|

Kötéltánc élet és halál között

Németh Eszter regénye a digitális generáció útkeresésérôl
Németh Eszter a nyolcvanasok nemzedékéhez tartozik, Grácban él, tanít és
lektorál, mint német nyelvi gyermek- és
ifjúsági irodalmi referens. A könyvhétre
a Móra Kiadónál megjelenik elsô, kamaszoknak szóló regénye, amelynek
fôhôsnôje – aki titkos blogban vezeti a
naplóját – a fullasztó kisvárosi környezetben hiába keresi az egyensúlyt két
élet, két fiú, de legfôképp a külvilág és
saját elvárásai között. A kötetrôl a szerzôt kérdeztem.
– Eddig is sok közöd volt a gyerekirodalomhoz, hogy csak a legfontosabbakat említsük:
a Könyvmutatványosok online gyerekirodalmi portál alapítója vagy, gyerekkönyvkiadók
számára dolgozol, szerkesztesz, számos folyóiratnak írsz kritikát, interjút. Mindig is
gyermek- és ifjúsági irodalommal akartál
foglalkozni?
– Pocaklakóként kezdtem a könyvtárba járást, aztán feltöröltem a polcok alját, majd
egyre magasabban tisztogathattam a kisvárosi könyvtár polcait. Kezdetektôl van közünk egymáshoz az irodalommal. Hálás vagyok érte a szüleimnek, meg Magdi néninek,
a könyvtárosnak. Kevés gyerek bóklászhat
hét-nyolc évesen a felnôtt könyvtárban, pláne nem kölcsönözhet. Nekem szabad volt.
A gyerekirodalom jött magától. Szerintem
sokkal izgalmasabb terület, mint a felnôttirodalom. Sokkal több benne a lehetôség, a
játék. Igaz, a felelôsség is sokkal nagyobb.
– Gyermek- és ifjúsági irodalmat tanulsz
Bécsben. Mit takar ez konkrétan? Nálunk nem
lehet ilyesmit tanulni.
– Ez így nem pontosan igaz, tavaly indult a Károlin a Gyermek- és ifjúsági irodalom szakirányú továbbképzési szak, ami egy éves. Majdnem ugyanezt tanulom Bécsben a STUBE-nél
két évig távoktatásban, csak mélyebben. Egyszerûen azért, mert németül van szakirodalom
és elméleti háttér, magyarul meg még nincs.
De azon vagyunk, hogy legyen.
– Mennyiben más az osztrák, német gyermekkönyvkiadás?
– Most soroljam? (Nevet.) Röviden és tömören: sokkal bátrabbak mind témában, mind
kivitelezésben. Nyitottabbak, befogadóbbak,
gyorsabban reagálnak a társadalmi változásokra. Szeretném megérni azt a pillanatot,
amikor nálunk is fél évvel a könyvmegjelenések elôtt kint van a tájékoztató katalógus,
címlappal, fülszöveggel. Ha idáig eljutunk,
akkor hátradôlök.

– Eddig meséket írtál. A Kötéltánc viszont valami más. Volt-e elôképed a kortárs német nyelvû irodalomban?
– Összesen két mesét írtam eddig. Meg ezt a
regényt. A Kötéltáncnak egyébként Mórás
elôképe van. Dávid Ádámmal, a szerkesztômmel viccelôdtünk is, hogy ráírjuk a borítóra:
„Vigyázat, nyomokban Soha senkineket és
Szabadesést tartalmaz!“
Osztrák példaképem is van, persze. Michael
Roher, illetve nyilván: Nöstlinger. A németektôl
pedig Andreas Steinhöfel és Finn-Ole-Heinrich.
– Lesz német nyelvû kiadása a regénynek?
– Készült belôle szemelvényfordítás. Szeretném, ha lenne, az osztrák irodalom vevô az
ilyen történetekre, dolgozunk az ügyön.
Már csak az itteni barátaim miatt is, akik
mindenképpen szeretnék elolvasni. Ez jó
hajtóerô.
– A könyv fôhôse, az érettségire készülô Lia éli
a 17 évesek érzelmekben zûrzavaros életét.
Keresi a szerelmet és nem meri elhinni, amikor megtalálja.
– Ez egy anti-lányregény, eleve
annak készült, törvényszerû,
hogy elbukik a végén. Másrészt
egy hétköznapi kamasz élete
nem ilyen, a legtöbbjüket nem
bántalmazzák rendszeresen testileg, lelkileg. Miért hinné el Lia,
hogy létezik a szerelem? Nincs
róla tudása, elôképe. A környezetében csak defektes kapcsolatokat lát. Nemrég mondta egy
barátom: a jó iszonyatosan félelmetes. Igaza van. Ha az ember csak a
rosszat ismeri, akkor hajlamos elfutni a jó
elôl. Így könnyebb. Liával is ez történik.

– A könyvedben több dolog is megjelenik, amirôl keveset írnak a kamaszoknak: rendôrségi
üggyé fajuló erôszakos párkapcsolat, szörnyeteg anya, nem mûködô családi kapcsolatok, és
a történet vége sem mindennapi.
– Már készül a drámajáték, aminek pont az a
lényege, hogy nem szabad kizárólag egy nézôpont alapján ítélkezni. Az olvasó Lia szemszögébôl lát mindenkit. Az övé pedig, ahogy
a fülszövegben is írtuk: torz. Kamasz, aki lázad a szülôk ellen. Ez a dolga, a szülôé meg
az elengedés. De sem a lázadás, sem az elengedés nem sikerül.
Másrészt pedig tanár vagyok. Számomra
ez azt jelenti, hogy teljes odaadással, nyitottsággal fordulok a diákok felé, akik általában viszonozzák ezt. Ki vannak éhezve a
komoly, felnôtt beszélgetésekre, a figyelemre. Elképesztô, mi minden történik velük, de beszélni nem tudnak róla. Nincs kivel. Nekik írtam a Kötéltáncot. Hogy megtörjük végre a hallgatást.
Szerencsére a kortárs szerzôk is egyre inkább
így gondolják. Elindult valami, erôsödik a mezôny. És ez remek húzóerô mindenkinek.
– Külön hangsúlyt kap a történetben a kisvárosi lét, annak kötöttségeivel és fojtogató légkörével. A könyvben megjelenô tanárnô, aki felajánlja a segítségét a szakadék felé zuhanó kamasznak, talán maga az írónô?
– Egy kedves barátnôm, aki jól szórakozott,
mikor a vonatkozó részeket olvasta. A Kötéltáncon kívül szinte csak egyetlen kortárs ifjúsági mû van, ami kisvárosi miliôben játszódik.
Egyrészt nem akartam újabb budapesti ifit írni, másrészt közhely, de mindenki arról ír jól,
amit ismer. Én ezt ismerem. Néha úgy érzem,
jobban is, mint kellene, de nem bánom. Rengeteg sztorim van még.
– Mi lesz a következô?
– Egy elég komplex szerkezetû ifi. Nagyon foglalkoztat
Ofélia alakja, azt látom, a
mai fiúk, férfiak mintha mind
töprengô Hamletek lennének. De maga a sztori sokkal
izgalmasabb. Remélem, a
nyáron lesz idôm megírni.
Szénási Zsófia
Fotó: Birtalan Zsolt

könyvrôl
Németh Eszter: KÖTÉLTÁNC
Móra Könyvkiadó, 240 oldal, 2399 Ft
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A ROBERT YUGOVICH KIADÓ AJÁNLJA

Megrázó dokumentumregény a délszláv
háborúról.
„A diktatúrában a
kormány soha sem
azonos a néppel.” – RY

Az egyéni sorsokon
keresztül a fôhôs
folyamatosan szembesülni
kényszerül az ország
tragédiájával, s mindvégig azok az égetô
kérdések foglalkoztatják,
hogy hol tévesztettünk
utat, mit rontottunk el?

ROBERT YUGOVICH KIADÓ
Bôvebb információ az író
közösségi oldalán található.

Dr. Danima Damdindorj
AZ ÉLTETÔ ÉTKEK ARANY SZUTRÁJA
Dr. Danima Damdindorj
„Az éltetô étkek arany
szutrája” címû könyve
egy különleges
egészségfilozófiai írás.
Rendkívül sajátosak és
tanulságosak a mongol
fekete asztrológia
összefüggései
a kozmoritmológia
és bioritmológia terén.
Aki tiszteletben tartja
saját életét, annak
tiszteletben kell tartania
a Természetet és annak
törvényeit, mert
az egészség boldog
életalapja
a Természet teljes
körû tisztelete.

Geomantika Bt. 426
oldal, ára: 3500 Ft

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

|interjú|

Kókusz Franci és a többiek
Az „elsôkönyves” Mán-Várhegyi Réka gyerekkönyveket is ír és szerkeszt
Mán-Várhegyi Réka képviselte hazánkat idén tavasszal az Európai Elsôkönyvesek Fesztiválján. A Boldogtalanság az Auróra-telepen címû novelláskötete
megjelenése elôtt, 2013-ban
elnyerte a JAKkendô-díjat,
és a szerzônek ítélték oda a
Horváth Péter Irodalmi Ösztöndíjat. A pénzjutalom mellett lehetôséget kapott egyhónapos németországi alkotói tartózkodásra is. Szociológia-esztétika szakon diplomázott, dolgozott a szakmájában, majd civil szervezeteknél, de már három éve a
Tessloff Babilon Kiadó szerkesztôje és egyben szerzôje.
– Mivel itt elsôsorban szerkesztôi és gyermekirodalmi tevékenységérôl faggatom, novelláskötetével kapcsolatosan csak
egy rövid választ kérek: mikor
utazik Németországba, és mire
fordítja ott az idejét?
– A júliust fogom Berlinben tölteni. Egy regényen fogok dolgozni, amit a novelláskötetem
címadó novellájából írtam tovább. Már jó ideje dolgozom
rajta, bízom benne, hogy idén
befejezem.
– A korosztályokat tekintve lépjünk eggyel lejjebb! Kamaszoknak és kamaszokról írta A szupermenôk címû regényét, amely
egy 16 éves lány naplója. Mi
foglalkoztatta leginkább, amikor
nekikezdett ennek a regénynek?
– Mindig is szerettem a kamaszoknak szóló naplóregényeket, ezért örülök, hogy az elmúlt években újra népszerû lett
ez a mûfaj. Rám talán Jean
Webster, Sue Towsend és Bálint
Ágnes naplóregényei voltak annak idején a legnagyobb hatással, de az újak közül is van
olyan, ami nagyon tetszik. Mindenesetre azon kaptam magam, hogy én is meg akarom írni a magam verzióját, egy olyan
regényt, ami szándékom szerint

tele van humorral és életszeretettel. Kamaszként én viszonylag finnyás olvasó voltam, szerettem, ha egy könyv szereplôje
okos, vicces, semmiképpen sem
mainstream, de nem öncélúan
elszállt. Egy ilyen szereplôt
akartam én is megteremteni,
remélem, hogy Szabó Marcellina személyében sikerült.
– Mint szerkesztô milyen típusú
könyveket gondoz itt a Kiadónál,
amely az idén már 25 éves?
– Mivel elsôsorban ismeretterjesztô kiadó vagyunk, ezért sok
ismeretterjesztô könyv is átmegy a kezem alatt. Tavaly indult a Tudás 30 másodpercben
sorozatunk, idén öt új cím jelenik meg, ezeket gondoztam,
többet szerkesztettem is. A foglalkoztató kiadványok közül is
többel foglalkozom, például a
Suli Plusz sorozat Fogalmazóka
címû köteteit szerkesztettem,
és most a Könyvhétre megjelenô Kreatív írás köteteket pedig
én állítottam össze. Ezeket
9–12 éves írópalántáknak szánjuk. Az egyik kötet témája a humor, a másiké a sci-fi, reméljük,
a legelszántabbak mindkettôt
végigírják. Az elmúlt években
már nemcsak ismeretterjesztô
könyveket adtunk ki, hanem
meséket, meseregényeket is, és
ezekkel többnyire én dolgozom. A Könyvhétre jön Margit
Auer, Németországban óriási sikert aratott Mágikus állatok iskolája címû meseregény-sorozata, pontosabban ennek elsô
két kötete, ezeket én szerkesztettem. A Szeretek olvasni sorozatot is én gondozom. Ezeket a
könyveket kifejezetten a kezdô
olvasóknak szánjuk, nagy betûk, fejezetek, sok rajz, a történet végén szövegértési feladatok segítik a gyerekek dolgát.
– Elsôként, 2013-ban a Mi Micsoda Mini sorozatban jelent
meg az Itt a nyár, csuda jó a Balaton! címû gyerekkönyve, ezt
követte 2014-ben a Dóri és Marci nyomoz, amely sajátos színt

vitt a Mi micsoda Junior sorozatba. Mi ennek a két kötetnek a
története írói szemszögbôl?
– Az Itt a nyár, csuda jó a Balaton! a MI MICSODA mini sorozat egyik kötete, amiben nem is
a szöveg megírása volt a legnagyobb feladat, hiszen az csak
pár bekezdés, hanem azt kitalálni, hogy a Balatonról mi és
milyen sorrendben kerüljön be
ebbe a két-hároméveseknek
szánt könyvbe. Nekem persze
azért is fontos ez a könyv, mert
ez volt az elsô, amit a kiadónál
írtam. A Dóri és Marci nyomoz
tavaly a McDonalds megrendelésére készült. Teljesen ránk bízták, hogy mit csinálunk, csupán
annyi volt a kikötés, hogy legyen benne ismeretterjesztés is,
mese is. Így született meg az interaktív nyomozós mese ötlete,
amiben a gyerekek az eltûnt
nagyszülôket keresik, és az olvasó maga dönti el, hogy egyegy epizód után a mese hogyan
folytatódjon. Az általam írt Babilon-kiadványok közül amúgy
a kedvenceim nem is kifejezetten könyvek: ezek a LOGICO
tanulójátékhoz készült Meseolvasó és a Vidám történetek címû kártyacsomagok, elôbbit
Tasnádi Emesével közösen írtam. Ezek olyan vidám mesék,
amiket néhány perc alatt el lehet olvasni,
és amiket
szövegértési
feladatok
követnek.
– Az Ünnepi
Könyvhétre
jelenik meg
a Kókusz
Franci, a
fodrász titkosügynök
a Szeretek
olvasni sorozat darabjaként. Hogyan ajánlja ezt a különösen szépen illusztrált kötetet olvasóinak, akiket persze dedikálásra vár a Vörösmarty téren?

2015. június 6-án 15 órától
Mán-Várhegyi Réka, Bartók Imre
és Sepsi László dedikálja kötetét
a Tessloff Babilon
(97-es) pavilonjánál

– Nemcsak a Kókusz Francit, hanem a Szeretek olvasni sorozatot
is szeretettel ajánlom az olvasni
tanuló korosztálynak. Tavaly már
megjelent négy kötet, a Könyvhétre jön a következô három, az
enyémen kívül Bartók Imrétôl az
Alfonz és az ûrlények, Sepsi Lászlótól Az éjszaka réme. A Kókusz
Franci egy mini meseregény, szereplôi antropomorfizált állatok.
Kókusz Franci egy afgán agár
fodrászlány, aki titokban ügynökként tevékenykedik. Manga Laci,
a titkosszolgálat vezetôje új küldetéssel bízza meg: a Musz Musz
nevû sütemény ellopott receptjét
kell megszereznie. Azonban a receptre mások is vadásznak, köztük talán Franci új szomszédja, a rettentô
gyanús
Praliné
Zsorzs is. Aki egyébként egy ló, foglalkozására nézve pedig
csokiguru.
Csokonai Attila
Fotó: Kis Tibor Noé

könyvrôl
Mán-Várhegyi Réka
KÓKUSZ FRANCI,
A FODRÁSZ TITKOSÜGYNÖK
64 oldal, 1870 Ft
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Hortobágyi rekviem
Másodszor szerkesztett kötetet Saád József
szociológus a hajdúsági és nagykunsági kényszermunkatáborokról, a „magyar Gulág”-on
élô, úgynevezett „telepesekrôl". Az 19501953 között létesített tucatnyi zárt tábor lakóiról Telepes sors címû kötetében, illetve a Rubicon folyóiratban publikált Hortobágy. A magyar Gulág címû tanulmányában foglalkozott
korábban. Dr. Saád József (1945) szociológus,
a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem
Társadalomtudományi Kara Elmélettörténeti
Tanszékének docenseként szociológiatörténetet oktat. Tudományos érdeklôdését kis – fôként hallgatóiból álló – kutatócsoport élén az
utóbbi években a hortobágyi-nagykunsági tizenkét zárt kényszermunkatábor „elsüllyedt
világának” feltárására összpontosította. Nemcsak történelmi dokumentumok alapján dolgozott, hanem a túlélôk és leszármazottak emlékeit is összegyûjtötte, valamint bejárva a helyszíneket, próbálta rekonstruálni a mintegy
két és félezer család, azaz körülbelül 7300 fônyi deportált telepes
tábori életkörülményeit és szabadulásuk utáni életútját. Felmérte a
„telepesek” mesterségesen kialakított társadalmát: társadalmi rétegzôdését, korosztályi és nemi összetételét, a kulákproletarizálás
kísérletét. A táborlakók között voltak gazdálkodók, kereskedôk, iparosok, köztisztviselôk, csendôrök és rendôrök az elôzô rendszerbôl,
katonatisztek, itthon maradt svábok és deportálásból hazatért zsidók, dél felôl áttelepült menekülôk és délszláv nemzetiségû csalá-

A szívhez vezetô út
A szerelemnek múlnia kell – a kérdés, hogy mit hagy
maga után: ürességet vagy esetleg szeretetet. Elôbbit
fájdalmas veszteségként, utóbbit örömként éljük
meg, igaz ez utóbbi élményért is komoly áldozatokat
kell hozni. Mert a szerelemért nem kell semmit tennünk: tornádóként lecsap az életünkre, feldúlja azt,
majd tovább áll, a szeretet a romokra épül – kemény,
kitartó munkával.
Jó hír, hogy Magyarországon az elmúlt években folyamatosan csökken a válások száma, 2014-ben már
„csak” 19,5 ezer pár gondolta úgy, hogy jobb külön
utakon, ami a két évvel korábbihoz képest 11%-os
csökkenést jelent. A statisztikával foglalkozók ugyanakkor felhívják a figyelmet arra is, hogy ez a pozitív tendencia nem jelenti azt, hogy stabilabb párkapcsolatok
lennének jellemzôek a magyarokra, mivel a házasságkötések száma is jelentôsen visszaesett az elmúlt évtizedekben, bár a 2010-es mélypont után az utóbbi években ezen a területen is némi javulás figyelhetô meg.
„Mi a baj a házassággal?” – tehetjük fel a kérdést a statisztikai
adatokat böngészve, és tették fel ugyanezt a kérdést többen Gary
Chapmannek is. „Több évtizedes házassági tanácsadói munkám során arra a következtetésre jutottam, hogy az emberek alapvetôen öt
szeretetnyelvet használnak, azaz a szeretet kifejezésének és befogadásának ötféle módja van” – írja Az 5 szeretetnyelv címû könyvének
bevezetôjében.
Chapman szerint az öt szeretetnyelv megismerésével a házasság
stabilabbá tehetô. Ám csak úgy találhatunk rá a magunk és társunk
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dok. A kitelepítettek többsége a déli (jugoszláviai) és a nyugati (osztrák) határ menti
területrôl, az ún. határsávból került ki. Telepesként tartották ôket számon, bár inkább
deportáltak, vagy internáltak voltak. A kötet áttekinti mind a 12 tábor történetét, az
internáltak különbözô állami gazdaságokban való munkavégzését, mindennapjaikat
és túlélési technikáikat. Keresi a választ a
„Miért mi?” kérdésére is, de nem talál
egyértelmû magyarázatot. Az indokok sokfélék lehettek, ha voltak egyáltalán: az illetô túlságosan nagy presztízzsel rendelkezett
a településen, az új hatalomnak szüksége
volt a házára, stb. A kutatás vizsgálta továbbá a teljes vagyonukat elvesztett családok boldogulását a szabadulásuk után:
többségük még évekig nem térhetett vissza
az otthonába, rokonoknál, ismerôsöknél
húzta meg magát, nehezen vagy egyáltalán
nem kapott munkát, gyerekeik, mint X-es kategóriájú személyek,
egyáltalán vagy csak nehezen, sok év múlva tanulhattak tovább esti vagy levelezô tagozaton. A kutatás során arra is kíváncsiak voltak,
hogyan ôrzi és adja át az emlékezést egyik generáció a másiknak, illetve hol és milyen emlékhelyek emlékeztetnek a kitelepítettekre.
Sz. Zs.
HORTOBÁGY ÖRÖKSÉGEI
Kényszermunkatáborok és lakóik nyomában
Szerk.: Saád József
Argumentum Kiadó, 310 oldal, 4200 Ft

szeretetnyelvére, ha a lélek legrejtettebb rétegéig ásunk le, ahol legtitkosabb vágyaink rejtôznek. A szeretet
iránti igény egyik legizgalmasabb
metaforája a Chapman által is sokszor használt szeretettank kifejezés.
Ha az ember szeretettankja üres, akkor nem tud megfelelôen mûködni
az élete, ezért mindenki arra törekszik, hogy valamilyen formában feltöltse a tankot. Egy házasságtól joggal várjuk el, hogy a házastársak
egymás szeretettankját töltögessék
– ám ez a gyakorlatban nem egészen így mûködik. Mert ha sikerül is
rájönni, hogy a tank üres, még mindig ott van a gyötrô kérdés: milyen
üzemanyagot töltsek bele? Elismerô
szavak, minôségi idô, ajándékozás,
szívességek, testi érintés – a választék nem nagy, de csak akkor tudunk
jól dönteni, ha kellô idôt fordítunk arra, hogy megismerjük egymást.
Chapman könyve elôször 2002-ben jelent meg magyarul, több
mint egy évtizeddel késôbb üzenete éppoly aktuális: a szeretet munkás dolog, napról napra erôfeszítést igényel, ám csak így kerülhetô
el a házasság kiüresedése.
Pompor Zoltán
Gary Chapman: AZ 5 SZERETETNYELV
Egymásra hangolva
Harmat Kiadó, 164 oldal, 2500 Ft
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Beszédes néma galambok

Méhes Károlynak a Scolar Kiadónál megjelent új regényét,
a Néma galambok utcáját a
fülszövege szerint irodalmi
roadmovie-ként is lehet olvasni, ami kalandokat ígér. Errôl
is kérdeztük a szerzôt.
– Ki az a Porr Benedek?
– Az elôzô két könyvem afféle
önéletrajzi regény volt, amikben
pont azt próbáltam ki, hogy a
bennem élô réges-régi éveket,
emlékeket és érzéseket olyan
mondatokká tudom-e formálni,
amelyekkel magam is elégedett
vagyok, ráadásul másokat is érdekelhetnek. A Néma galambok
utcájával visszamerültem a fikció
„léha világába”, noha, természetesen Porr Benedek is én vagyok. Ha egy nagyon rövidke
CV-t akarnék róla összeállítani,
akkor az így szól: értelmiségi
családból való tanárember a
2010-es években, a kor és a
mindennapok nyûgeivel-bajaival. Ráadásul dermesztôen hat
rá a hír, amikor elôször volt osztálytársa haláláról értesül. Meg is
ijed, hogy eszerint ez vele is bármikor megtörténhet. És óhatatlanul jön egy kis számvetés: hogyan élt eddig, élt-e egyáltalán.
– Miért ezek a „kalandok” történnek vele? Porr Benedek tán nem
tudhatja, mert a sorsot látja bennük, de az író esetleg sejti.
– Bár egy kitalált történet mentén
haladunk, természetesen ebben
a regényben is egy sereg megélt
szituáció, figura kap helyet, és
épp az volt az izgalmas írói szempontból, hogy mindezek, az ar-

cok, a helyszínek miképp illeszthetôek egymásba úgy, hogy Porr
Benedek életét jelentsék. Elindulunk egy vidéki nagyvárosból, és
csupa olyan helyszínre látogatunk el, ahová hôsünk nem biztos, hogy el akart jutni valaha is,
de örömmel fogadja el, hogy különbözô „erôk” hatására, abban
a pillanatban ott a helye. Más
kérdés, hogy közben belekeveredik egy képrablásba, lelövik, ám
nem hal meg. Úgyhogy, ha így
vesszük, happy end a vége.
– Talán a legkülönösebb része a
könyvnek a meghalt kislánya életét a naplók segítségével újra- és
újraélô Mara története. Honnan
az ötlet?
– Ez tipikusan az a helyzet, amikor bevillan valami. Egyszerûen

jött az ötlet, talán annak alapján, hogy egy idôben sok naplót
olvastam. Egy napló, fôképp
sok-sok esztendô után, pontosabban fel tud idézni bizonyos
helyzeteket, részleteket, mint az emlékezet. De ezek a mégoly pontos leírások is
érvényessé tehetneke egy, a jelenben zajló életet? Három figurából, a már csak
a naplókban élô halott Sárikából, az
ôrület
határán
egyensúlyozó anyából és egy teljesen kívülállóból,
azaz Porr Benedekbôl rakosgattam össze ezt a számomra is nagyon különös fejezetet.

Scolar gyermekkönyvek
Tavasszal különös figyelmet szentel a kiadó késôbbi
olvasóinak, a gyerekeknek.
Sorozatban jönnek a szebbnél-szebb könyvek. A
sorozat itt nem csak egymás utánit jelent, hanem új
sorozatok indítását, korábbiak folytatását. Ilyen sorozatfolytatás Békés Rozi elbûvölô grafikáival a hazai
gyerekirodalom klasszikusai. Harmadik kötetként Petôfi Sándor szívmelengetô
verse 1847-es szalontai látogatása alkalmával szólítja
meg Arany János akkor hároméves fiát. Gyermekirodalmunk egyik nagy klasszikusában Petôfi az izgô-mozgó
kisgyermeket egy mesével
köti le, melynek virtuóz ritmusa és rímei, sodró lendülete ugyanolyan élvezhetôvé teszik ma is,
mint száz éve – nem véletlen, hogy sok
iskolában kötelezô memoriter is. Az
Arany Lacinak kötetet József Attila
Csoszogi, az öreg suszter, és Móra Ferenc A didergô király elôzte meg.
Nagy hazai sikere után angol nyelven
is megjelent a két kiváló festômûvész
Barabás Zsófia és Moizer Zsuzsa rajzolást megkedveltetô könyve a Mindenki tud rajzolni, miután a múlt évben
Franciaországban is kiadták a kötet.
A Ravensburger gyerekkönyvek úgy
tartalmukban, mint minôségükben
külön kategóriát jelentenek a hazai

– Azt állította, happy end a könyv
vége, ami olvasásra sarkallhat sokakat, hiszen szeretünk hinni abban, hogy egyszer minden jóra
fordul. De hol van és mért így hívják a Néma galambok utcáját?
– Csodálkoznék, ha valóban lenne valahol egy ilyen nevû utca.
Ezzel együtt, az utcanév magyarázata benne van a regényben, és azt
tényleg így mesélte
el egy illetô. Csak
meg kellett találni a
könyvbéli
helyét.
Hadd higgyem azt,
hogy sikerült.
K. J.
Fotó: Rózsa Zoltán

könyvrôl
Méhes Károly:
NÉMA GALAMBOK UTCÁJA
Scolar Kiadó, 208 oldal, 2950 Ft

piacon. A kedvelt sorozatokon túl (Mit? Miért? Hogyan?;
Scolar Mini; Idôdetektívek)
két újat jelentet meg a kiadó.
Hét éves kortól ajánlott olvasmány a Pimasz négyes sorozat. A Csillag-tanya csajbandája vidáman, viccesen mutatkozik be az elsô két kötetben: Csajbanda a Csillagtanyán; Micsoda disznóság!
Lili, Karolina, Maja és az elsô kötetben hozzájuk csatlakozó
Franci minden bizonnyal elnyerik a gyerekek szeretetét.
A kivágható, ragasztható, színezhetô, megfejthetô könyvek
a gyerekek kedvencei. A Mit? Miért? Hogyan? sorozat ilyen típusú foglalkoztatóiban közkedvelt témák feldolgozását teszi lehetôvé. A sorozat elsô két tagja a Dinoszauruszok
és a Lovak.
De nem maradnak folytatás, új címek
nélkül a korábbi sorozatok olvasói sem.
A Scolar Mini sorozat kisóvodásoknak
szánt kihajtogatós kötetei: Fogmosás
és pisilés (31), Állatsimogató (32), Traktorok (33). Az Idôdetektívek sorozat
17. kötete a Mozart és a kottatolvaj. A
nagyobb óvódásoknak, kisiskolásoknak
készült szintén kihajtogatós ablakokkal a
Fedezd fel az erdôt, amelyik a Mit? Miért? Hogyan? sorozat 40. kötete.
S. A.
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Mûfajok bôségszarujából
Beszélgetés Turcsány Péterrel, a KRÁTER KIADÓ újdonságairól
Impozáns könyvheti kínálattal várja a Kráter Mûhely
Egyesület kiállító törzshelyén, a Vörösmarty tér – Váci
utca sarki 65. sz. pavilonban vásárlóit és látogatóit. A
gyerekirodalomban Füzesi Magda és Fecske Csaba, az ifjúsági irodalomban a két világháború között kiérdemelten népszerû Komáromi János, a kortárs költészetben
Asztalos-Morell Ildikó, Turcsány Péter és a több mûfajban kiválót alkotó Lukáts János, a kora reneszánsz magyar irodalmiság terén nélkülözhetetlen kutatómunkát
végzô Mandics György, az irodalmi esszék mûfajában
Lisztóczky László és Ferenczi László, a hagyományos regény mûvelôi között örök-új Zilahy Lajos és Elmer István, a történelmi parabolában a Bogár László elôszavával megjelentetett Zorányi Gábor, a dokumentumregényben Monostori Zoltán, és az életrajzi visszaemlékezésben Somlay Gizella képviseli a kiadói palettán.
(www.krater.hu/konyvesbolt/ujdonsag)
– A sorozatokban gondolkodó és építkezô kiadó évente megmegújulva „hozza magát” – több mûfajt a tûzben tartva – közkedvelt sorozataiban. Melyikrôl beszéljünk elôször, van-e kedvenc sorozata, vagy évente a „merítésbôl” szemezhetjük ki a
kedvenceket?
– A Kiadónak az okoz igazán örömöt, ha egymásra köszönnek a
sorozatok kötetei. Ebbôl a szempontból idén a TELESZKÓP-sorozatra vagyunk a legbüszkébbek,
impozáns szerzôi közül sajnos tavasszal elbúcsúztattuk Csûrös Miklós irodalomtörténészt, akire szeretettel emlékezünk, Soltész Márton,
a sorozat egyik szerzôje idén nyerte
el az irodalomtudomány doktora címet. Most megjelentetett könyveink
között kiemelkedô Lisztóczky László
Szervátiusz Jenô-díjas irodalomtörténész összefoglaló kötete Álmok a
romokon címmel (Tanulmánykötet
a két világháború közötti magyar
irodalomról). Az egri tanár-professzor elemzô figyelmét elsôsorban az elszakított nemzetrészek
külön (is) fejlôdô irodalmára veti. Benedek Elek, Tamási Áron,
Wass Albert életpálya-ismertetései mellett irodalmi barátságok
irodalomtörténeti mélységeit is
megmutatja (Gulyás Pál és Vikár Béla, Dsida Jenô és József Attila). A sorozat idei másik kötete Ferenczi
László Találkozások és tapasztalatok címû esszéválogatása, a szerzô hangsúlyozottan generációkat
összekötô és a magyar-frankofon
kultúrában otthonos személyisége
teszi lebilincselôvé és tanulságossá.
Szinte a saját és a mások látóhatárain túlra terjeszkedik ezekkel a mármár személyes vallomásokkal, több-
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ször a szerzôkhöz társként, barátként
forduló írásokkal.
A Fekete-Piros könyvek sorozat a
rendszerváltozási korszakot idézô,
hasonló címû sorozat mai folytatása.
Az akkoriak közül
ott jelent meg elsô
kötettel Krausz Tivadar, Schein Gábor, de mostani
megújulását már a
Kráterhez tartózó
írók szépirodalmi
munkái fémjelzik:
Elmer István Lehet címû háromgenerációs
regényében megismerkedünk a családi viszonyokkal, a múltból hozott emlékekkel és
beidegzôdésekkel, s ahogyan a szereplôk
válaszolnak a körülöttük végbemenô politikai-társadalmi változásokra. Lukáts János
pedig ebben a sorozatban debütál elôször összefoglaló verseskötettel, a személyes és történelmi vonatkozásokkal teli
Vadliba voltam én is… címû markáns arcú lírikust bemutató könyvével.
– Saját életében mit jelent az idei
könyvhéten megjelenô Tusa az életért címû kötete? Ön, a 68-as nemzedék egy társadalmi és irodalmi
vitákban edzett képviselôje, miért
nyomatékosítja eddig is érvényes
ars poétikáját: „Sokan a szellem
kalandorai, én inkább a tapasztalat
kalandjáról szólok.”?
– Az „Otthon a fényben” és az
„Idô kizökkentésével” foglalkozó ún. „idôszerûtlen” gondolataim
és élményeim mégis-aktualitását
szeretném megerôsíteni, elsôsorban egy lelkiekben tusázó
életszakasz megrendüléseinek tapasztalatait. A verseskötet
egyfajta lelki visszarendezôdés idôábrája is. Egy meghallója és
értékelôje már bizonyosan van a
kötet verseit szuggesztív grafikai munkákkal kiegészítô Serediuk Peter személyében.
– Adnak-e újításra lehetôséget a
már megszokottá vált sorozatok
is, a Mesepolc, az Aranyrög?
– Füzesi Magda Kapunyitogató és Fecske Csaba Kelekótya
király címû kötetei közül az
egyik elsôsorban lírai, a másik
pedig elsôsorban elbeszélôi értékeket csillant fel. Egyik mesekönyv az évszakok örökké új változásaihoz, a másik egy mesebeli királyság birodalmának „életéhez” kapcsolódik. Mind-
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két költô gyerekköltészetünk
mesterei közé tartozik. Reméljük, hogy könyveikkel új és új
gyermekolvasók szerzik meg elsô és maradandó tapasztalataikat az olvasás terén! A kötetek
illusztrátora, Borsódy Eszter
mindent megtett az alkotások
vizuális üzeneteinek „gyermeknyelvûségéért”.
Az Aranyrög sorozat immár
33. darabjaként jelenik meg a
két világháború között méltán sikeres Zilahy Lajos: Szépapám szerelme c. történelmi regénye. Az írás az 1700-as
évek végén élt huszár ôs nôsülésérôl szól. A korabeli udvarlási és levelezési szokások megismerésén
túl a hadi gyülekezés, csatára indulás és hadakozás leírását is megtaláljuk a gazdag derûvel megírt történetben. Az író reménytelenül
szerelmes ôse részt vesz József
császár 1788-as csúfos hadjáratában, ahol az önmagától megijedô
császári haderô hanyatt-homlok
megfutamodik. Az ôsatya megsebesül, ami két
hónap jól fizetett
szabadságot jelent számára, és az addigra
árván maradt Teréz kezének elnyerését... A
történet, az írói kutatómunka és a hitelesség a mai kortárs írók és olvasó utódok számára is mintaszerû.
Itt volna jó megemlítenem egy szintén a két
világháború közt népszerû és a szocialista irodalomtörténetekbôl kiutasított szerzô, Komáromi János ifjúsági könyvének újrakiadását. A
Pataki diákok címû feledhetetlen regény,
nemcsak a „magyar mûvelôdés református
fellegvárának” állít emléket, hanem a szerzô
saját, nélkülözésekkel teli gyermekkorának is.
A fôhôs, Barla Jóska, miként Móricz Nyilas Misije, a késôbbi író
maga. Jelen kötete Sárospatak örök diákságának regénye.
– Mandics György Magyar hegedûsök énekei eleinkrôl címû
könyvének alapját a Szegedi Somogyi könyvtár ún. Ciceró-kódexének rovásírásban fennmaradt 140 kézirata jelenti. Mivel változik meg a könyv ismeretében
nemzeti irodalmunk, sôt nemzeti
kulturális tradíciónk látóköre?
– A 19. században éles akadémiai vitákat kiváltó olvasatok helyreállítása,
történelmi hátterének és gazdag
utalásrendszerének feltárása történik
meg a kutató tudós (és helyreállító lírikus) Mandics György jelen munkájában. A Kova Áron deák által az
1530-ban összegyûjtött és összeállított énekek, ún. krónikák 15 énekes
és 10 költô 80 énekét tartalmazzák.
A Janus Pannonius és Balassa Bálint
közötti magyar nyelvû (!) költôi gyakorlat fölbecsülhetetlen értékeit olvashatjuk és ismerhetjük meg ebben a monográfiában.

– Szintén történelmi átértékelésre
tesz kísérletet Zorányi Gábor Megmaradásunk gyökerei c. könyvnyi
dolgozatában. A szerzô gondolatai
mellé a nem csekély népszerûségnek örvendô Bogár László állt tanulmány-értékû elôszavával. Miért várható már az elsô könyvbe tekintés
után is olvasói siker?
– Szívesen idézek abból az Elôszóból: „Kimondva-kimondatlanul,
arra keresi a választ, hogy mi a legmélyebb oka annak, hogy elmúlt
ezeréves történetünk második felében egyre súlyosabb lepusztulási lejtôn mozog lefelé a magyarság. (…) Ha egy emberi közösség hagyja, hogy elvágják saját éltetô gyökereitôl,
akkor kikerülhetetlen a hanyatlás, és ha meg akar maradni,
akkor ezeket a gyökereket, megmaradásunk gyökereit, kell
újraéleszteni.” A munkát társaival
együtt már sokan megkezdték.
Örülünk, ha kiadóként ezt a
„visszaeszmélést” tudjuk könyvünk kiadásával elôsegíteni.
– Az életrajzi fogantatású emlékezések, regények, esetleg költôi kalandozások is a Kiadó profiljához tartoznak. Sok kortárs szerzô szerepel
közöttük is. Megismertetne-e közülük is néhányukkal?
– Somlay Gizella Batyuba kötve c.
könyve önéletrajzi sorozatának negyedik része. Írásai saját élete bemutatása mellett útirajzként is értékelhetôek. Humoros életbölcsessége vonzó minden korosztály
számára.
Monostori Zoltán Tûzfalak címû
regénye egy temesvári menekült
család életén keresztül mutatja be az
örök emberi küzdelem mikéntjét a
második világháború éveiben. A középosztály, a prolik, a házmesterek
világa, a kiskocsmák és a futballpályák közössége körében válnak a felidézett események „mindennapi történelemmé”, hasonlóan százezrekéhez, sôt milliókéhoz.
Malmôben él és tanít AsztalosMorell Ildikó, társadalomkutató, szociológia-tanár és költô.
Második verseskötete Kábulat – Füstös jegyzetek címmel jelenik meg. Költészete, költôi gyakorlata nem csak nyelvi önazonosságát
erôsíti, de „hazahúzó” társadalmi érzékenységével itthoni költôtársai között is „ritka hollónak” számít. A kötetzáró darabok (Ahol a madár se
jár, Fekete madonna, Ramóna álma) az „Észak-Magyarország elszegényedett falvaiban” élô emberek
együttérzô, modern költôi megjelenítései, társadalmi célzatú antológiák
lapjaira való költemények.
Szutor Ágnes

|www.könyvhét.hu|23|

|könyvszemle|

Könyvek az Angyalmûhelybôl
Anya, feleség, barátnô, lelkitárs, házitündér, munkatárs –
csak néhány a sok-sok szerepbôl, amelyet nôként igyekszünk minden életkorban tökéletesen megvalósítani. Az
Angyalmûhely
missziója,
hogy mindenkiben tudatosítsa, csak akkor tudunk megfelelni a különféle elvárásoknak,
ha közben töltekezni is tudunk, ezért nem szabad lebecsülnünk az erre szentelt idôt.
Az „énidô” olyan minôségi idô, amikor senkinek sem akarunk
megfelelni, csak a saját igényeinknek. Ezekben a percekben és órákban lehetôvé tesszük, hogy kikapcsoljunk, befelé figyeljünk, megértsünk, elengedjünk és megengedjünk dolgokat saját magunkkal
kapcsolatban, vagyis egyensúlyba kerüljünk a világgal. Az „énidô”
sokszorosan megtérülô befektetés, mert amikor jól vagyunk, minden és mindenki jól van körülöttünk, harmóniát tükrözünk a többi
ember és minden élôlény felé.
Az Ördög Nóra és Törköly Erika vezette Angyalmûhely az elmúlt
évek során nôk ezreinek segített abban, hogy kialakítsák az „énidôre”
vonatkozó belsô igényüket és tudatosan figyeljenek önmagukra is, miközben megpróbálnak jó anyák, feleségek és munkatársak maradni.
Az „énidô” a kulcsfogalma a Partvonal Kiadó legújabb sorozatának is, amelyet az Angyalmûhellyel közösen adunk közre gondolkodó, érzékeny, céltudatos, igényes nôknek. A tervezett kötetek szépirodalmat, szórakoztatást és ismeretterjesztést is kínálnak majd. Ami
közös bennük, hogy segíthetnek a feltöltôdésben, a külsô-belsô harmónia meglelésében és az önismeret útjának felfedezésében.

Az énidô alapja a tudatos jelenlét
Anna Black: TUDATOS JELENLÉT
Ne tépelôdj a múlton,
ne aggódj a jövô miatt.
Létezz a jelenben!
Életünk nagy részében olyanok vagyunk, mint a repülôgép, amit robotpilóta irányít. Valódi jelenlét nélkül átsiklunk a pillanaton, mert gondolatban a
múlton vagy a jövôn rágódunk. Aki
hagyja, hogy figyelme elkalandozzon attól, ami éppen megtörténik vele, az lemarad saját életének tekintélyes
részérôl. Elszalaszt sok apró, értékes pillanatot, legyen az egy szép
épület látványa munkába menet, egy szeretô gonddal elkészített étel
íze, vagy a felismerés, hogy szeretteinknek szükségük van ránk. Aki
„tudatosság nélkül” él, és nem ismeri saját hibáit és belsô erejét, az
elmulasztja személyiségfejlôdésének lehetôségeit.
A mindfulness meditációs gyakorlatok segítségével képesek leszünk teljes valónkkal, tudatosan jelen lenni a pillanatban. A
könyvben bemutatott gyakorlatok rövidek, egyszerûek, bárhol és
bármikor elvégezhetôek. A tudatos jelenlét segítségével lehet
másképpen: élénkebben, éberebben, kapcsolatokban gazdagabban és igazabban élni az életünket.
WWW.PARTVONAL.HU
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„Érzékeny útazások”
– interraillel
Polona Glavan fiatal szlovén írónô
novellaszerû epizódokból álló, máris
világsikerû elsô regényét gyakran hasonlítják jármûvön játszódó filmekhez. Annak ellenére, hogy egy közelebbi párhuzam is kínálja magát,
amelyet az angolos mûfordító Glavan nyilván ismer. Ez pedig Laurence
Sterne regénye, amelyet Kazinczy„Érzékeny útazások” címmel
ültetett át magyarra. Igaz, ott egy postakocsi a helyszín, míg
most egy éjszakai Párizs-Amszterdam interrail járat fiatal utasai
közé keveredünk. Felbukkan itt egy szlovén lány, Nina, az írónô
alteregója, egy norvég pár, Christian és Andrinne, egy ausztrál
leányzó, Rebecca, meg egy ír fiú, Aidan és szerelmese, a holland
Marijke, azután egy, a vonatút során magzatát elvetélô, francia
kamaszlány… s még folytathatnám a vonatkupé-létbe sodródók
felsorolását. És vannak itt korántsem „érzékeny útazók” is, az
amerikai Mike, Dave és Ray, akik hol közönyösen, hol Európát
szidva suhannak Amszterdam felé. A vonat utasait csak a közös
kiindulási pont, Párizs köti össze. E huszonegyedik századian
mozgékony, interrailes és nagyon spontán „világifjúsági találkozót” a szlovén irodalom hazai nagykövete, Gállos Orsolya mûfordító hozza közel hozzánk.
Petrôczi Éva
Polona Glavan: ÉJSZAKA EURÓPÁBAN
Typotex Világirodalom sorozat
208 oldal, 2500 Ft

Posztapokaliptikus
jövônk
Leena Krohn, a finn irodalom többször
is megkoronázott királynôje Hotel Sapiens címû regényével elragadtatást
váltott ki a filozófiát kedvelô olvasókból, de a Suomi-rajongóknak csalódást
okozott. Az ô mesterei ugyanis nem
Sillanpää és nem Linnankoski, hanem
Edgar Allan Poe és Franz Kafka. A „hotel” az emberiség falanszterszerû elfekvôje, börtöne, öregotthona,
ahol az Ôrzôk és a kibernetikus apácák felügyelik, ápolják és etetik gondozottjaikat. A közeljövô maradék emberiségét, amely elpazarolta értékeit, így az égbolt tisztaságát is. Hiába tiltakozik az
egyetlen nevesített szereplô, az autisztikus felhôfigyelô, Vainö K. a
hatalmasságoknál a vegyi szennyezés miatt – rá se hederítenek.
Jóslat ez, s egyben egy felelôs író segélykiáltása. Krohnt idézve
„Hivatásuk (az apácáké!) valaha alapvetô emberi és egyben emberfeletti értékeket képviselt. Valaha az emberiségnek voltak olyan
fogalmai, mint bûn és kegyelem, megbánás, megváltás és szentség. Ezek a fogalmak… a mûapácák számára ismeretlenek.” A kakaósdoboz mosolygó apácája mára csak az egyik hotellakó nosztalgikus, gyerekkori emléke. Molnár Csilla mesterien szólaltatja
meg Leena Krohn aggódó, érdes és gyöngéd szavait.
Petrôczi Éva
Leena Krohn: HOTEL SAPIENS
Typotex Világirodalom sorozat
172 oldal, 2800 Ft
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Az Iszlám Állam

A világi állam kudarca
az arab világban
Az elmúlt évek legfontosabb világpolitikai fejleménye az Iszlám Állam váratlan megjelenése
a Közel-Keleten. Hogyan történt mindez? Mi
siklott félre az arab világban? 2011-ben a világ
ámulva és egyben optimistán szemlélte az ún.
"arab tavasz" eseményeit – ma viszont a színhelyein félelmetes széthullást látunk, és ennek
a krízisnek, úgy tûnik, még messze nincsen vége. Az arab világban évtizedeken keresztül autoriter rezsimek tartották fenn úgy-ahogy a
stabilitást, amely persze csak látszólagos volt.
Aztán látszólag váratlanul, az emberekben feltámadt a szabadság iránti vágy, és szembefordultak azokkal a kormányokkal, amelyek korábban mindig csak az elitek érdekeit tartották
szem elôtt – és az államok széthulltak. Ma ott

„

tartunk, hogy nincsen sem stabilitás, sem szabadság, és egyetlen identitásképzô kötôelemnek
az iszlám maradt.
Rainer Hermann, az arab világ neves ismerôje részletesen
bemutatja, hogy az „Iszlám Állam”, amelynek elôzményei
1999-ig nyúlnak vissza, a világi
államiság kudarca és megszûnése nyomán hogyan tett szert
ekkora hatalomra és támogatottságra. A tisztán politikaitörténeti elemzésen túlmenôen megkockáztatja, hogy egy
jól megalapozott prognózist
adjon a távolabbi jövôre vonatkozóan, és tisztázza-értelmezze a Nyugat szerepét az eseményekben.
Akadémiai Kiadó, 208 oldal, 3400 Ft

Ma ott tartunk, hogy nincsen sem stabilitás,
sem szabadság, és egyetlen identitásképzô
kötôelemnek az iszlám maradt.

„Mindenkinek van
egy története”

”

„Az idô regénye”

Minden úgy kezdôdött, hogy három csavargó talál egy gyermeket a szemétben. Ám ez
nem a „három férfi és egy mózeskosár” története modern köntösben. Itt nincsenek
feddhetetlen jellemek, csak utcai túlélôk. A
rovott múltú, aki többet volt már börtönben, mint szabadlábon. A bolond óriás, akitôl minden sikátorban rettegtek, és éjszakánként magában beszélt. A fiú az összekuszálódott életével és önpusztító hajlamaival.
És persze a kidobott kislány.
Vajon mi történik majd a magatehetetlen élettel, meddig marad
meg ezen a helyen, ahol hirtelen minden a feje tetejére állt? Emberek halnak meg, utcákat emészt fel a tûz, és kiönt a csatorna. A városban elszabadul a pokol.
Mi pedig megtudjuk, milyenek valójában ôk, miféle emberek élnek odakint az utcán, hogyan kerültek oda, van-e kiút számukra. Megismerjük a
közönyösök világát, a nincstelenek harcát, ahol mindenki kitörni vágyik.
Benyák Zoltán regénye olyan szépirodalom, ami nem akarja szépítgetni a dolgot, nyers, megrázó, fájóan valóságos. A regény nyomot
hagy, megpróbálja legyôzni a közönyt, elkalauzol egy helyre, ami itt
van a közelben, ahol az élet egyszerre ilyen értékes és értéktelen, és
ahol olykor a szemétre dobjuk mindenünk.

Szent Kron nyugalmas sziget az óceánban,
távol a partoktól, távol a száguldó világtól.
Egyszerû emberek lakják, bár néhányukat
nem lehet hétköznapinak nevezni.
Mimi Lafarge, a fiatal lány kegyetlen betegségének köszönhetôen egy sebesen öregedô testbe zárva kénytelen élni. Manfred,
a sziget furcsa idegene olyan titkokat rejt,
amelyek a történelem elôtti korokba nyúlnak vissza. Tac Lachenskynek, a sziget
egyetlen órásmesterének múltjában számos
olyan nap van, amirôl nem szívesen beszél.
Azután egy egyszerû napon egy különös szemû jövevény érkezik a
szigetre, és a világ kizökken a menetébôl. Az öröklét ígéretének árnyékában a sziget, és minden lakója el kell gondolkozzon a halandóságán, és fel kell fednie igazi arcát.
Évek, napok, percek. Az idô bolondjai az elmúlás könyve. Egyszerre tekint elôre és vissza, próbál értelmet és érzelmet találni az idôben. Megkapaszkodni és elengedni. Benyák Zoltán regénye 2014ben a Magyar Könyvek Viadalán elnyerte a legjobb szépirodalomnak
járó díjat. A kritikusok szerint mind megfogalmazásában, mind témájában egyedülálló mû, ami nem maradhat sokáig a polcon, mert
újra és újra kézbe kívánkozik. Az utolsó szavak után pedig olyan
nyomot hagy az olvasóban, akárcsak Szent Kron sziget lakóiban a
visszafordíthatatlan szeptember tizenhetedikei események.

Benyák Zoltán: CSAVARGÓK DALA
Grafoman Kiadó, 2900 Ft

Benyák Zoltán: AZ IDÔ BOLONDJAI
Grafoman Kiadó, 2900 Ft
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A Trivium Kiadó Könyvheti ajánlata
Ann Chamberlin

Szafije, a Szultán
háremhölgye
Szulejmán sorozat III. kötet
A Szulejmán sorozat köteteiben a 16. századi
oszmán világ valódi történelmi személyei kelnek életre, mely idôszaknak Hürrem volt az
egyik legkiemelkedôbb alakja.
A bestsellerré vált Hürrem, Szulejmán ágyasa,
valamint folytatásában a Hürrem, Szulejmán asszonya címû kötetekben megismerhettük az ismeretlenségbôl érkezô Alexandra
történetét, aki a hárembe kerülésekor megfogadja, hogy kezébe veszi
sorsát, és nem nyugszik, míg az Oszmán Birodalom úrnôje nem lesz. Így
varázsolja el kora egyik legbefolyásosabb uralkodóját, majd nevét a maga erejébôl teszi halhatatlanná és vonul be a történelem színpadára.
A sorozat legújabb kötetében megismerhetjük Sofia Baffót, egy velencei nemesúr gyönyörû lányát, aki megpróbálja túlszárnyalni még Hürrem szultána hódításait is. A nagyravágyó fiatal hölgy élete 1562-ben
vesz drámai fordulatot, amikor elrabolják a Földközi-tengeren garázdálkodó kalózok. Nem esik bántódása, de örökre le kell mondania a szabadságról, rabszolga lesz.
Szépségével felkelti azok figyelmét, akik magának a török birodalom
nagyhatalmú urának, az idôs Szulejmán szultánnak keresnek háremhölgyeket. Szafije azonban nem kerül be a szultán háremébe. Egy ti-

|könyvszemelvény|
C. W. Gortner

Mademoiselle
Chanel elmeséli
az életét
Részlet a könyvbôl
Lent már gyûlik a tömeg. Hallom az
összes újságírót, a lelkes hírességeket és
a válogatott kritikusokat, akik kaptak a
dombornyomásos meghívómból. Hallom
izgatott hangjukat, a nyüzsgést, amely
átsugárzik a kaotikus mûtermembe vezetô tükrös lépcsôsorra, ahol várakozom.
A tizenkét modell már felöltözött az új kreációimba, cigarettafüsttel és a nevemet viselô parfümmel körülvéve. Csendet kérek, miközben hanyatt fekszem, a szegélyek hosszát nézegetem, és lecsípem
az eltévedt cérnaszálakat. Képtelen vagyok gondolkodni, ha fecsegnek körülöttem, de nem tudom rábírni ôket, hogy abbahagyják.
Meghúzzák a fekete ruháim ékszerekkel kirakott öveit, csilingelnek
a karkötôk, koccannak a gyöngyök; ôk tükrözik vissza az idegességem, amely átjár, mégsem mutathatom ki.
Felállok. Az ollóm meglendül a nyakamba kötött szalagon. Tudom,
milyen beszélgetések zajlanak odalent: Vajon megcsinálja? Meg

tokzatos úrhölgy, Nurbanu szultána veszi meg elképesztôen magas árért, és a fiának – Hürrem unokájának –, a leendô szultánnak szánja a lányt.
Az elszánt ifjú nô nem adja meg magát a sorsnak.
A hárem titokzatos, fülledten erotikus világában
szemtanúja lesz a vakmerô és gyakran kegyetlen
intrikáknak. Semmitôl sem riad vissza, elszántan veti bele magát a küzdelembe, hogy ne csak a szultán
szeretôje, hanem a kedvese és bizalmasa is legyen.
Eközben szörnyû sors vár a lánnyal együtt fogságba esett olasz fiúra; megfosztják férfiasságától és
számos kaland után bekerül eunuchnak a hárembe.
A könyv oldalain életre kel a napfényes Itália és
a titokzatos Oszmán Birodalom. Beléphetünk a
rabszolgapiacra, a török fôváros sikátoraiba, és
nem utolsó sorban a hárembe, melynek magas
kôfalai mögött gyakran szenvedéssel, máskor gyönyörrel teli hétköznapoknak lehetünk tanúi.
A Szafije nem véletlenül nyerte el Franciaországban a legjobb külföldi
történelmi regénynek járó díjat.
155 x 240 mm, Kötve, 4490 Ft/kötet

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
valamint az Ünnepi Könyvhéten a Vörösmarty téren (70. pavilon)
és az Allee mellett!
A HIRDETÉS FELMUTATÓJÁNAK +5% KEDVEZMÉNYT ADUNK!

tudja csinálni? Már hetvenegy éves. Tizenöt éve
nem tervezett ruhát. Talpra tud-e állni újra, egy
ilyen nagy kihagyás után?
És egyáltalán hogyan?
Mindez azonban már nem új nekem. Korábban
már szembe kellett néznem hasonlóval. Hibák miatti elvárások, vágyakozás az elismerésre – ezek
mind életem fémjelei voltak. Rágyújtok egy újabb
cigarettára, és végigmérem az elôttem álló modelleket. – Te! – szólok egy sötét hajú lányhoz, aki
egykori önmagamra emlékeztet. – Túl sok karkötô van rajtad, egyet vegyél le! – Miközben a lány
pirulva eleget tesz a kérésemnek, a szeretett Boy
hangját hallom, amint a fülembe suttogja: – Coco, tartsd észben te csak egy nô vagy!
Pedig gyakran megfeledkezem róla. Arról, hogy
csak egy egyszerû nô vagyok, akinek újra és újra
meg kell újulnia, ha egyáltalán fennmarad.
Magamra pillantok a terem tükreinek egyikében.
Látom a cigányosan barna bôröm, a vörös rúzsos szám, a vastag szemöldököm, a villanó, aranybarna szemem. A testem szögletes a szegélyes, rózsaszín kosztümömben. Már nyoma sincs a fiatalkori, rugalmas
bôrömnek. Drága gyûrûkkel díszített kezem kérges, akár egy kômûvesé, bütykös és sebhelyes az ezernyi tûszúrástól. Egy auvergne-i paraszt
keze ez, aki a szívem mélyén még mindig vagyok: egyszerre lelenc, árva, álmodozó és tervezô. A kezem tükörképe annak, aki vagyok. Látom rajta a harcot, melyet az alázatos kislány, aki egykor voltam, vív a
legendával, akit mesterségesen hoztam létre, hogy elrejtsem a szívem.
Tericum Kiadó, 464 oldal, 3970 Ft
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Ünnepi könyvhét, lírai szemmel
A cím jelenthetné csupán azt: sok könyvbarát költôi lélekkel, a könyvünnep hangulatától kissé elvarázsolva készül az eseményre. Jelenti azt is, hogy az alábbi sorokba vegyül múltidézô nosztalgia (írójuk
„el sem akarja hinni”, hogy az ünnepi
könyvhetek – idén a nyolcvanhatodikat
rendezik – jóval több mint felén jelen
volt), s közvetlen tárgyunk az idei könyvkínálat lírai termése (az e cikk írásakor
még épp készülô könyvheti prospektus
alapján). Az új könyveket tehát egyelôre
nem olvashattuk, de mindegyik az emlékezetben felidézôdô publikációkra épül.
A könyvhetek története éppenséggel
elég prózai módon kezdôdött. Nem a
Supka Gézának köszönhetô ötlet elsô,
1929-es megvalósulásakor, hanem az addig könyvnap(ok)nak nevezett esemény
könyvhétbe váltásakor. Könyvhétnek
1952 óta nevezik könyvünnepünket, s
1952-ben és 1953-ban nem volt sátraspavilonos könyvárusítás. E két esztendôbôl nem áll rendelkezésünkre a könyvheti könyvek pontos listája sem. (Az évtizedek során a rendezvény csak egyszer maradt el. 1957-ben, a könyves társadalom
bojkottja folytán.) 1954-ben aztán helyreállt a régi, közkedvelt gyakorlat. Ebben
az évben Nagy László A nap jegyese címû
verseskönyvét is megvásárolhatta az érdeklôdô. Bemutatkozó kötete, az 1949es Tûnj el fájás (akkor még megkülönböztetô betût kapott a szerzôi név: F.
Nagy László, a címet pedig rövid ü-vel
nyomtatták) fel is tüntette a borítón:
könyvnapi könyv.
A kilencven éve született, 1978-ban váratlanul elhunyt Nagy Lászlótól idén Csodafiu-szarvas címen jelentet meg összeállítást a Magyar Napló: Versek a fiatalságról, fiataloknak. (Testvéröccse, Ágh István
pedig a Nap Kiadónál, életmûsorozatában
teszi közzé 2011 óta keletkezett új verseit [Válasz hazulról].) Az 1966-os könyvhét
egyik szenzációjának Nagy László Arccal a
tengernek címû gyûjteményes kötete számított. Abban az esztendôben, negyvenegy évesen vehette át a Kossuth-díjat. Juhász Ferenc huszonhárom éves volt elsô
Kossuth-díjakor (1951), könyvheti szerzô
viszont csak 1965-ben lett (Virágzó világfa). A mindig rangot jelentô könyvheti megjelenés jutott osztályrészül két év
múlva prózai írásainak is (Mit tehet a
költô?). Az utóbbi években rendre jelentkezik az ünnepi könyvheteken. Nyolcvanhetedik életévében jár. Fáradhatatlan, al-
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kotó ereje töretlen. (Milyen jó hozzátenni:
korántsem ô líránk doyenje. Csak a tevékeny kilencven alattiak között is például
Vasadi Péter, Tornai József, Lator László
idôsebb nála.) A Kossuthnál most A végtelen
tükre lát napvilágot. Örvendetes, hogy az egykor „ikercsillagoknak”,
„tejtestvéreknek” nevezett két költô, Juhász
és Nagy, akik a hetvenes években különféle
okokból vitákba bonyolódtak, most egyazon könyvhéten egymás mellé is kerülhetnek könyveikkel. S ott
lehet e kötetek mellett
egy megint más versvilág,
a Pilinszky-összes is, hiszen Pilinszky János költôi életmûvét kiadja a
Magvetô.
Csukás István jövôre
tölti be a nyolcvanat, ám
a Könyvmolyképzô elébe
megy a kerek születésnapnak, s máris közzéteszi összegyûjtött verseit.
Csukást nem kényeztették
el a könyvhetek, az 1980-as
tavaszon fedezzük fel az akkori kilencvenöt újdonság
között (2015-ben kb. háromszázötven a könyvheti
kiadványok száma) Az
üres papír elégiája költeményeit, s szintén az ô tollából Az én játékoskönyvemet. Újabban gyakori
könyvheti szereplô, a gyerekeknek, ifjúságnak szánt
mûveivel. Ne maradjunk
könyves idézet nélkül, idézzük tôle a harminc éve íródott Új könyvespolcom elôtt
egy szakaszát: „Viharvert
könyveim is végre / új polcot
kaptak és mikor / fölraktam
mind és állt a sor, / néztem
rájuk, mint élôlényre, / mint
elveszett és megkerült / barátokra s szívem derült”.
Nagyszerû a 2015-ös ünnepi könyvhét
lírauniverzuma. Nem pusztán azért, mert
Ágh, Csukás ugyancsak Kossuth-díjas,
meg az 1956 és 2012 közötti kiadatlan

verseinek posztumusz foglalatával üzenô
Marsall László is (A világba ágazó ember,
Írók Alapítványa/Széphalom Könyvmûhely). Valamint Tornai József (Vízesések
robaja, Gondolat), a nyolcvanadik születésnapjához ebben az évben
érkezô Tôzsér Árpád (Errôl az
Euphorboszról beszélik, Kalligram), Rakovszky Zsuzsa (Napéjegyenlôség, Magvetô), Baranyi Ferenc is (Ballada a hunyászkodókról, Új-Könyvbarát).
S az építész Finta József, az egy
hónappal a könyvhét után a kilencvenedik születésnapját ülô
színmûvész, Keres Emil is. Igen,
mindketten verseskötettel jelentkeznek (Valahonnan valahová ,
Írók
Alapítványa/Széphalom Könyvmûhely – Kettôs álarc egyik fele,
Hungarovox). Meg Márai
Sándor is (Verses könyv, Helikon). A nagyszerû azonban
az, hogy a Kossuth-díjtól is
fényes fenti nevek mellett a
kiadók az idôsebb és a középnemzedék néhány jelesének
új kötetét hasonlóképp a
könyvhétre
idôzítették
(Báger Gusztáv, Baán Tibor, Vaszilij Bogdanov –
alias Bogdán László –, Fodor Ákos – Gyöngyök, göröngyök, Fekete Sas; sajnos
ez búcsú egyben… –,
Keszthelyi Rezsô, Konczek
József, Marno János, Tóth
Erzsébet, Vörös István, Zalán Tibor és mások), s a fiatalokról sem feledkeztek
meg (Krusovszky Dénes,
Lázár Bence András,
Nyerges Gábor Ádám,
Simon Adri és mások).
Ha a Vörösmarty téren, a
budapesti és vidéki ünnepi
könyvheti helyszínek pavilonjaiban nem Nagy László
kötete kerül Juhász Ferencé mellé, kerülhet egy másik Juhászé is: a fiatal Juhász Tiboré (Ez nem az a
környék, Apokrif Könyvek/FISz). Az ünnepi könyvhét idei lírai panorámája még könyvünnepi viszonylatban
is kivételesen gazdag, tágas!
Tarján Tamás

