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KULTÚRA

Benedek Szabolcs
Kádár hét napja
Térey János
Káli holtak
Garaczi László
Hasítás
Kálnay Adél
Tündérhajszál
Krusovszky Dénes
Akik már nem
leszünk sosem

Fotó: Szabó J. Judit

Milbacher Róbert
Léleknyavalyák

minden csodához bátorság kell

MOLNÁR KRISZTINA RITA

Három újdonság a könyvhétre
Királyhegyi Pál
KINYOMOZOM A SZEMÜVEGEMET
Kiadatlan írások 1945–1981

3900 Ft

Királyhegyi korábbi köteteibe fel nem vett humoreszkjeit, karcolatait tartalmazza a kötet. A lényegében ismeretlen írások
sokasága jó szórakozást nyújt majd az olvasónak.
Pápai Gábor rajzaival

Köves József
BAMBI, KÖZÉRT, KUPLERÁJ
Szubjektív szótár

2500 Ft

A szócikkek és képek a a múlt század ötvenes-hetvenes éveinek
eseményeirôl, alakjairól, tárgyairól szólnak ironikusan, játékosan –, amelyekre a fiatalabbak (a többség) nem emlékezhetnek,
az idôsebbek pedig visszamosolyoghatnak rá. A könyv egyes
írásait a 168 Óra is közli.

Selmeczi Mari
A SZÍNÉSZNÔ DÉMONJAI

2950 Ft
Regény egy szép és tehetséges falusi lányról szól, aki az
ötvenes években a Színmûvészeti Fôiskoláról egyenesen
a cannes-i filmfesztiválra kerül. De hiába a népszerûség; több
szerelmi csalódás és magányos év után megismerkedik egy
orvossal, aki mellett biztonságban érzi magát. Csakhogy a
férfi egyre féltékenyebb, retteg, hogy elcsábítják gyönyörû
asszonyát. Ezért ördögi tervet eszel ki…
Keresse a K. u. K. Kiadó 32. sz. könyvheti pavilonját
a Vörösmarty téren, a Gerbeaud-val szemben!

www.kukkiado.hu
JÓ OLVASMÁNYOK – KEDVEZMÉNNYEL

Szeretni egyszer bolondulásig

Mi MICSODA Junior
AZ ERDÔ

A szerelemhez nincs csodarecept. A boldogsághoz vezetô utat mindenkinek magának kell
megtalálnia. Érzelmek, érzések, hangulatok viharában, kusza szövevényeknek függvényében számtalan fázison, akadályon és próbatételen kell átmenni. Mert a fényhez hozzátartozik a sötétség, a hideghez a meleg, a magaslathoz a mélység. Ugyanúgy hozzátartozik a boldogsághoz a boldogtalanság és a
szerelemhez a csalódás. Ezek az átmenetek mindenkinél máshol vannak,
a találkozási pontok elmosódottak, mégis meg kell élni az ellentéteket is.
Mert mindegyik csak az ellenpárja ismeretében kapja meg igazi értékét.
Galenus Kiadó, 240 oldal, 3490 Ft

Ez a Mi MICSODA Junior kötet az erdô
mélyére kalauzolja a gyerekeket. Milyen fák nônek, és mi minden terem az
erdôben? Milyen fafajok honosak a hazai erdôkben? Hogyan változik az erdô
évszakról évszakra? Milyen nyomokkal
találkozhatunk a téli erdôben? Mit csinálnak az állatok éjszaka? Melyik állatokat nevezzük az erdô takarítóinak? Mi
az erdész feladata? A gyerekek nem csupán választ kapnak az erdôvel
kapcsolatos fontos kérdésekre, hanem a vidám feladatokon keresztül és a
kukucskálókat kinyitogatva az erdô rejtett érdekességeit is felfedezhetik.
A közös olvasás után igazi kaland lesz az erdei kirándulás!

VÉSZABÓ NOÉMI:

|könyvrôl|
Séták az Országházban
A 2015 óta, az Országház Könyvkiadó gondozásában megjelenô
Országházi séták kézikönyvsorozat a magyar törvényhozás otthona, a Parlament épített kincseit, mûvészeti alkotásait és különlegességeit mutatja be tematikus kötetekben. A sorozat korábban
megjelent részeit (Országházi kalauz, Az Országház építéstörténete, Az Országgyûlési Könyvtár és Az Országház díszítôfestészete)
2017-ben két újabb kiadvány követte, amelyek az épület belsô tereit gazdagító falfestményeit, valamint a falakon látható egész
alakos szobrokat mutatják be.
Az Országház falfestményei címû
kötet szerzôje, Bojtos Anikó a fal- és
mennyezetképeket sorra véve járja
be az Országház tereit. Az 1895-tôl
1984-ig tartó idôszakban összesen
13 mûvész mintegy 86 kisebb-nagyobb fal- és mennyezetképet festett
az Országházba. Az eredeti, 19. század végi szándék szerint ezek a mûvek Magyarország múltjának ezer
évét jelenítik meg, ám végül a 20. század nagy történelmi fordulatai is rajta hagyták bélyegüket az épületen. A könyv elsôként ad teljes körû áttekintést az Országház – a látogatók által gyakran nem is látható tereiben található – festményeirôl, ráadásul háttérinformációk, magyarázatok segítségével segít értelmezni is azokat. A mûvek, amelyek egytôl egyig az olykor dicsôséges, olykor tragikus magyar történelem és mondavilág nevezetes jeleneteit idézik meg, lehetôséget teremtenek arra is, hogy általuk az olvasók-látogatók átérezzék a falakra kövült idô súlyát.

Kiút – felfelé
Akár regényként is olvashatjuk
Orsolics Zénó önéletrajzi kötetét, a
Flash-backet, noha Zénó a színtiszta valóság legmélyebb bugyraiba
utaztatja olvasóját – cseppet sem
nyomasztó módon. Egyfajta isteni
színjátéknak lehetünk részesei:
Orsolics Zénó életébe, mint megvallja, a gondviselés lépett közbe,
átírva egy lehetséges tragédiát
megtéréstörténetté. Zénó könyvébôl „klasszikus forgatókönyve”
rajzolódik ki a szakadékba zuhanó
gyerek sorsának; naplója irodalmi
értékét az adja, ahogyan az általánosból képes megformálni az
egyedit. A hetvenes évek deprimáló pesti lakótelepén, alkoholista szülôk szárnya alatt nevelkedô kissrác belekeveredik ama bizonyos „rossz gyerekek bandájába”, és a spirál megúszhatatlan:
hangulatjavítók, pia, fû, partidrogok, LSD és végül a kemény menet, a heroin, ennek minden folyományával, az állandó pénzhiánytól a bûnözésig.
A külvilág segítségkísérletei kudarcba fulladnak, talán mert a
külvilág is álszent, türelmetlen vagy nem is igazán akarja tudni,
mivel áll szemben. Végül egy kôbányai templomban két lelkészt
megismerve indul el Zénó azon az úton, ami elôéletét tekintve
valóban isteni csoda: egy rehabilitációs idôszak után a Válaszút
Missziónál köt ki, majd a Megálló Csoport belvárosi tanodájába

Kelecsényi Kristóf Zoltán Az Országház szobrai címû könyve a Steindl Imre
által tervezett Országházban és annak
homlokzatán található 242 egész alakos szoborról, készítésük történetérôl,
valamint az azokat megalkotó 29 szobrászmûvészrôl nyújt áttekintést. A szerzô a témájuk szerint egységet képezô
szoborcsoportokat külön-külön mutatja
be – a kupolacsarnokban elhelyezett
uralkodói panteontól a homlokzatokon
sorakozó királyi és fejedelmi, valamint a beltéri mesterségábrázolásokon keresztül egészen Ferenc József és Erzsébet királyné fel nem állított emlékmûvéig. A páratlan összetettségû szoboregyüttes a történelmi viszontagságok ellenére változatlanul ôrzi azt a szándékot, hogy
emléket állítson történelmi nagyjainknak, a legfontosabb államférfiúi
erényeknek és a ház falai közt képviselt magyaroknak.
A sorozat 2018-ban megjelenô kötetei az Országház nevezetes
termeit, az elmúlt több mint száz év színes parlamenti mindennapjait, valamint Munkácsy Mihály Honfoglalás címû festményét
mutatják be. A késôbbi kötetekrôl további információt a
www.orszaghazkiado.hu oldalon találhatnak.
Bojtos Anikó: AZ ORSZÁGHÁZ FALFESTMÉNYEI
Országház Könyvkiadó, 2017
112 oldal, puhafedeles
Kelecsényi Kristóf Zoltán: AZ ORSZÁGHÁZ SZOBRAI
Országház Könyvkiadó, 2017
116 oldal, puhafedeles

kerül, érettségi, fôiskola, egyetem, szociálismunkásképzés, és végül maga kezd drogfüggôkkel foglalkozni, épp annál az intézetnél, ahol ô menekült meg a
balsorsától. Családot alapít, gyerekei születnek.
Ami igazán megnyugtató e szabadulástörténetben,
az a szerzô józan higgadtsága, amellyel saját történetét szemléli. A folyamatos önvizsgálat, a rákérdezés, a
kétkedéstôl sem menekülô szilárd hit teszi Orsolics Zénót olyannyira rokonszenvessé, hogy drámája egyetlen
pillanatát sem kívánja eltávolítani magától az olvasó.
Egy esetlen kölyök botladozik át a szemünk elôtt a közel végzetes kamaszkoron, és végül maga gyúrja át magát – azaz Szabadítója, mint a köszönetnyilvánításban is
hangsúlyozza – emberré. Sosem prédikál, hanem elbeszél, mindenfajta kimódolt hatni akarás nélkül. „Programja” nem a drogok üldözése, ehelyett megkapó tisztánlátással a személyiségfejlôdés normalitásának fontosságát hangsúlyozza, amely gondos felnôttek jelenléte
nélkül lehetetlen. Nem a külvilág rántja be ugyanis áldozatait – az áldozatlét belülrôl fakad, vallja a szerzô.
Amellett, hogy mentálhigiénés szakember, Orsolics Zénó képzômûvész is, erôsen vizuális látásmódja nem egyszer átüt a mondatokon. Az ázott kartondobozra hasonlító lakótelep szürkesége
vagy az átszúrt véna alakváltozása mesteri ecsetvonások e maníroktól mentes, közvetlen hangú narráció sodrásában.
Laik Eszter
Orsolics Zénó: FLASH-BACK
Visszatértem a függôségbôl
Harmat Kiadó, 160 oldal, 2500 Ft
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|nyomozás|

A magyar krimi ôse
Interjú Milbacher Róberttel
Utazásra hív, egy – a teljeség igénye
nélkül – irodalmi kalandozásra. Útközben olyan kérdéseket feszeget, amelyek közelebb visznek minket önmagunk és a világ megértéséhez. A célnál
pedig lerántja a leplet, kísérleti alanyok
vagyunk csupán, és milyen jól teszi!
– Miért épp a 19. század magyar irodalomból
merítetted a témát?
– Tanult szakmám a 19. századi magyar irodalom kutatása és tanítása, ám ezúttal nem
szakmai kérdések érdekeltek, úgy is mondhatnám, hogy a 19. századi téma inkább
csak apropójául szolgált valami általánosabb
problémafölvetésnek. Már régen rájöttem,
hogy valójában „tizenkilencedik századi”
szemmel (is) látom a világot, pontosabban a
legtöbb engem ma érintô kérdésnek van 19.
századi perspektívája, ami a távolság miatt
segít rálátni a jelenre, és értelmezni az aktuális jelenséget. Némi túlzással úgy is fogalmazhatnék, hogy a 19. század nem ért véget,
vagy legalábbis nem múlt el nyomtalanul.
– Nehéz a Léleknyavalyák nyelvezete, és
hogy erre mi az indokod, csak a legutolsó lapokon adsz választ. Mi a funkciója a régies
nyelvhasználatnak?
– Az irodalom csak úgy tudja felvenni a versenyt (ha egyáltalán fel tudja) pl. a filmmel,
ha szövegként definiálja önmagát. Ez talán
furcsának tûnik, de nem minden írott mû
szövegszerû, és itt nem a posztmodern szövegirodalomról beszélek, hiszen a nyelv sok
esetben alárendelôdik a történetnek, mintegy annak hordozójává válik, történetet
azonban egyéb médiumok (tévésorozatok,
játékok, képregények stb.) sokkal hatékonyabban képesek elôállítani, ami az irodalom visszaszorulását eredményezi. Az irodalmi mû szövegszerûsége (akár a könnyebb olvashatóság rovására is) éppen azt
garantálja, hogy nem egyszerûen megkapjuk a vágyott történetet: a szöveg nem egyszerûen hordozója az egyébként nagyon is
fontos sztorinak, hanem az olvasás folyamatában teremtôdik meg annak lehetôsége. A Léleknyavalyák archaikus nyelvhasználata egyben olyan gondolkodási formát,
világtapasztalatot jelenít meg, amely arra
kényszeríti az olvasót, hogy számot vessen a
jelenhez kötôdô automatizmusaival, és levetkôzze reflektálatlan beidegzôdéseit,
amennyiben persze hozzá akar férni az
ígért, krimiszerû történethez.
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– A történet középpontjában egy nyugalmazott alkapitány nyomozása áll, aminek során
segítségül hívja az akkor még gyerekcipôben
járó pszichológiát, és sokat boncolgatja az
öngyilkosság lehetséges okait. Van ennek
valami különleges tétje?
– Nem mondok túl nagy újdonságot azzal,
ha azt állítom, hogy az ember egyik legalapvetôbb törekvése, hogy valamiképpen
megértse önmagát és a világot, szinte kényszeresen, bármi áron próbáljon magyarázatokat találni. Minden kornak voltak kizárólagos igazság státuszára igényt tartó magyarázatai az emberi viselkedés, lélektan
különféle szélsôségeire, amelyek persze innen nézve megmosolyogtatónak tûnnek,
ám akkor mégis érvényes és élhetô narratívákat kínáltak. Engem az érdekelt, hogy
miképpen lehet racionalizálni bizonyos extrém jelenségeket (mint pl. az öngyilkosság)
a korabeli tudástár segítségével, illetve
mennyit örököltünk ebbôl, és mennyit hasznosítunk belôle akár észrevétlenül ma is.
– „…ki tollat ragad, s tömegek elébe tárja
elmemûveit, mégiscsak felelôsen gondolkodik a világról…” – Egyetértesz a fôhôs –
Hummel József – gondolatával?
– Minthogy mégiscsak én írtam, egyetértek
vele. Ugyanakkor ezt pl. magamtól soha
nem mondanám így ki, mert az én számból
bizony lapos közhelynek hatna, legfeljebb
amolyan Coelho-bölcsesség lenne, viszont a
regény narrátora megteheti, mert az ô ideje még megengedi az efféle fölismerések
kommunikálását.
– Hogyan definiálnád a
Léleknyavalyákat: regény a ma olvasóközönségének, vagy egy
1867-es Kisfaludy Társaság pályázatára írt
mû leporolása? (Különösen annak fényében,
hogy 20 évvel megelôzi az elsô Sherlock
Holmes-történetek
megjelenését.)
– Olyan, a mai olvasónak szóló regény,
amely azt a lehetetlen küldetést vállalja
föl, hogy egyfajta sajátos idôutazásként megteremti a magyar
irodalmi kánon egy hiányzó elemét, történetesen a magyar krimi ôstojását. Viszont

mindezt úgy, hogy ne zárja ki az azóta eltelt
idô során felgyûlt tapasztalatokat. Egyszóval tényleg mission impossible.
– Kísérletnek nevezed a könyvet. Jó volt részese lenni ennek az irodalmi kísérletnek! De
mi a cél, mit kutatsz?
– Végsô soron kétféle gondolkodási séma,
mégpedig a világot racionális struktúraként,
ok-okozati összefüggésekben látó, és azt
megnyugtató módon leírni képes (Pirsig A
zen és a motorkerékpár ápolás mûvészete
címû könyve nyomán használt) „klasszikus”
gondolkodási modell, és a világot irracionális káoszként felfogó, azt metaforikus és
szimbolikus analógiák segítségével legfeljebb ábrázolni tudó „romantikus” értelmezôi modell összeegyeztethetôsége illetve
összeegyeztethetetlensége érdekelt. Ha van
tanulsága a dolognak, akkor azt talán abban lehet megragadni, hogy egyik a másik
nélkül csakis hiányos lehet. Nem kínál teljes
világmagyarázatot külön-külön egyik sem,
de az összeboronálásuk szinte
lehetetlen, legfeljebb csak törekedhetünk rá. Viszont ennek (mármint a világ és önmagunk megértésének) ez a törekvés az egyedüli, ha mégoly
szánalmasan is elégtelennek
tûnô formája. Bármilyen fájdalmas is: ez „csupán” ennyi. A
Léleknyavalyák ezt a törekvést
és egyben kudarcot kíséreli
meg színre vinni a maga sajátos
eszközkészletével.
Vermes Nikolett

könyvrôl
Milbacher Róbert: LÉLEKNYAVALYÁK
Magvetô Kiadó, 238 oldal, 3499 Ft

