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Történetek Seholvidéken

Fülszövege szerint a vaktérképek szélén, kollektív tudattalanunk mélyén játszódnak Bodor
Ádám novellái új, Sehol címû kötetében.
Letisztult hangon megírt történetek egy végletesen letisztult világban: halál, temetés, elzárt
mikrovilágok kiszolgáltatottsága és atombomba
az éjszakában. A hét novellát tartalmazó
vékony kis kötettel az ember sötét
oldalának legmélyebb rétegeibe
hatol a szerzô.

Interjú Bodor Ádámmal
– A novellákat olvasva még az avatatlan olvasónak is az az érzése támad, hogy kísért a múlt. A katonaság, a fegyház, a börtönvilág felidézése mind a múltba, vagyis egy mindenkori elnyomó rendszerbe mutat.
Lehet azt mondani valamikor, hogy kész, végzett vele, túl van rajta?
– Most úgy beszélünk a múltról, mint egy lezárult, rossz emlékû történelmi folyamatról, mintha valaminek pontot tehettünk a végére,
így többé nincs is okunk számolni fenyegetéseivel? Egy nagyjából
száz évvel korábban megismert hatalmi alakzat a maga formájában
valóban nem élte túl a maga válságait, de a történelem ismétlôdô
válságok sorozata, melynek elemei egy spirál mentén más és más
szinten újra és újra az erôszak eszközeivel szabják meg térségek életét. Nem a múlt kísért, hanem az a folyamatos kockázati tényezô,
amit az emberi természet hordoz magában. Történt talán valami lényeges fordulat a gondolkodásban a Gulag és a holokauszt óta?
Srebrenica talán olyan rég volt? Kortárs történelmünk ma sem erkölcsi normák mentén alakul. Amikor ilyesmirôl írok, nem annyira a
múltba révedek, inkább a jövôre gondolok.
– A zárt világban élô emberek kiszolgáltatottságának és sebezhetôségének ábrázolása mindig is az erôsségei közé tartozott. Ezúttal egy
katonai környezetben történô mérgezéses eset, a mészkôfejtôk tanyája és egy börtönkonyha van terítéken. Mindegyikben sajátos szabályok uralkodnak, melyek a „kinti” világban nem lennének elfogadhatóak vagy törvényesek.
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– Mindig is ösztönösen irtóztam a dolgok teátrális, bizonyos polgári elvárásokhoz kötött értelmezésétôl, és megjelenítésétôl. Az
erkölcsi normáinkat nem tanuljuk, azok vagy élnek bennünk,
vagy nem. Miután írni kezdtem, ez a felfogásom nem változott.
Mondhatnám, ez a szenvtelen látásmód alapvetô jegye lett a prózai szemléletemnek. A világban általában érzelemmentesen történnek a dolgok, így azok is, amelyekrôl én írok. Egyébként azt
hiszem, a „kinti” világban élô ember hasonló módon sebezhetô
és kiszolgáltatott, csak nem mindig veszi észre. Talán azt sem,
hogy a törvények, amelyek élete kereteit meghatározzák, mozgástere határait megszabják, esetleg maguk sem igazán törvényesek, csak egy hatalmi érdekek mentén kialakított normarendszert biztosítanak. És lehet, ez az egész az embereket olyan nagyon nem is érdekli. Akkor szembesülnek vele, amikor olyan
helyzetbe kerülnek, mint azok, akikrôl én írok.
– A brutalitás, a halál a regénybeli hétköznapok szerves része. Érzelemmentes ábrázolásmódja még kontrasztosabbá teszi az eseményeket: a fagyott mókus megevése a mészégetôk telephelyén, majd a hulla elégetése különösen kegyetlen.
– A brutalitás békés hétköz- és ünnepnapjaink része, csak aki
nem jár nyitott szemmel, az nem veszi észre. Akkor tabutéma
lenne? Belôlem hiányzik az a prüdéria, ami a kérdésben álszent
óvatosságra intene. Másfelôl nem tudom, miként lehetne egy
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fagyott, késôbb megsütött döglött mókust következmények nélkül megenni, illetve errôl másképpen, kedélyesebben tudósítani,
mert a helyzet eleve nem tesz lehetôvé más látványt, más változat a képzeletemben nem létezik. A halál érzelemmentes jelenléte pedig talán éppen közelebb visz ennek az egzisztenciális kérdésnek, ha úgy tetszik, szentségének a megértéséhez és elfogadásához. Amit írok, az szépirodalmi fikció, nem hiszem, hogy illene hozzá figyelmeztetés: csak erôs idegzetûeknek!
– Majd' minden történetben meghal valaki, az utolsóban, amely a teljes világégés apokaliptikus, ugyanakkor lírai ábrázolása az elszabadult kecskéket hajszoló asszonnyal, tulajdonképpen mindennek vége
szakad. Ez lenne a világvége?
– Nem tudom, majd meglátjuk, mert egyesek ezen kitartóan dolgoznak, és nem is reménytelenül. Hogy pont ilyen lesz, annak nem vagyok a megmondhatója.
– Két történet van csupán, amikben humor is akad, a kép- majd hajkereskedô pár története a Felsô-Tiszavidéken, illetve a titkos akták kikérésének ügye. A hajkereskedelem szépirodalmi ábrázolásának
máshol is akadnak példái, pl. Sofi Oksanen is feldolgozta regényében
a témát.
– Két lektûr-darab is akad a hét novella között, egyikük a Leordina, a szóban forgó hajas házaspárral. A kikérhetô iratok körüli
történet mellett ez is elüt a többitôl mind hangnem, stílus, a történet kezelése és elôadásmódja tekintetében. Ilyenkor a történetet mintha egy másik ember írná, de az is én vagyok. Sofi Oksanen feldolgozását nem ismerem, de nagyon merem remélni, nem
hasonlít az enyémhez, illetve az enyém az övére. A titkos akták,
a fontosnak vélt személyekrôl készült jelentésekrôl szóló novellát
lektûrnek, könnyed olvasmánynak szántam a magánélet felületes
gyötrelmeirôl.
– A fegyház konyháján dolgozó, mások gondolataiban olvasó, „látó”
fiú jehovista, akit mássága és viselkedése okán zaklatnak a többiek.
Van jelentôsége a felekezetiségnek?
– Ennek a novellában sem felekezeti, sem morális tekintetben nincs
jelentôsége. A történet szereplôinek feltehetôleg a katonaság elkerülése mellett más értesülései is lehetnek a jehovistákról, amelyek
miatt lehet, nem is kedvelik ôket. De én nem tudhatom, mi jár a fejükben. Olcsó, öncélú kötekedésrôl van szó, amihez bármi indokul
szolgálhat, a szektásság pedig egyébként is kissé elüt a köznapitól.
A novella tartalma változna meg, ha ennek hangsúlyos szerepet tulajdonítanék.
– A történetek többségének helyszíne vélhetôen Románia, Erdély,
vagy valamilyen Isten háta mögötti vidék. A címadó nevek is idegen
hangzásúak (Paraszkíva, Leordina, Pitvarszk, Milu, Rebi). Netán beszélô nevekrôl van szó?
– Nem beszélô nevek, részben kitaláltak,
esetleg szlávos hangzásúak, ha lenne is véletlenül bármi jelentésük, az elôttem is ismeretlen. A helyszín sem Románia, nem
Romániáról, Erdélyrôl írok, hanem arról a
kitalált tájról, amit a Kárpátok közelségébe,
talán azon túl tudok elképzelni, és remélem,
hogy azt az olvasó is valahova, egy kelet-európai peremvidékre helyezi.
Szénási Zsófia
Fotó: Szabó J. Judit

könyvrôl
Bodor Ádám: SEHOL
Magvetô Kiadó, 156 oldal, 3499 Ft
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A NAP KIADÓ a Budapesti
Nemzetközi Könyvfesztiválon!
In memoriam Csoóri Sándor
KAPASZKODÁS A MEGMARADÁSÉRT
Összeállította és válogatta: Gróh Gáspár–Márkus Béla
In memoriam sorozat
412 oldal, 16 oldal fotómelléklettel, 2900 Ft
Ha van a 20. század második felének magyar
mûvészei között, akinek a munkássága nélkül elképzelhetetlen ezen idôszak bemutatása s elemzése,
akkor Csoóri Sándor az. Ez Domokos Mátyás
véleménye. Ezt az életmûvét bemutató monográfiát
több mint 50 szerzô írta. Az In memoriam sorozat
utoljára megjelent kötete. Ezzel a sorozat végleg
lezárult.
Az EMMI-NKA támogatásával.
A KÁRPÁTALJAI MAGYARSÁG
A 21. SZÁZADBAN
Esszék, tanulmányok. Magyar szemhatár sorozat
Összeállító szerkesztô: Zékány Krisztina
Sorozatszerkesztô: Pusztay János
308 oldal, behajtogatott térképpel, ábrákkal, 2500 Ft
A trianoni békediktátum következtében sok ágra szakadt magyarság egyharmada kisebbségi sorba került. A kisebbségi sors szinte mindig veszélyeztetett
helyzetet szül. Akkor is, vagy talán még inkább, ha
a kisebbség egy adott terület ôslakossága. Helyzetüket befolyásolja a többségi nemzet kisebbségpolitikája, de magának a kisebbségnek is a többséghez és
a saját helyzetükhöz való viszonya.
A Magyar szemhatár sorozat köteteiben az érintettek
beszélnek helyzetükrôl, arról, hogyan gondolkodnak önmagukról, hogyan ítélik
meg helyzetüket és jövôjüket, s teszik ezt – szándékunk szerint – pártsemlegesen.
Az Anyanyelvápolók Szövetsége támogatásával.
Lôkös István:
A DRÁVÁN TÚL ÉS INNEN
Miroslav Krleža és horvát irodalmi
kapcsolataink
Magyar esszék sorozat
200 oldal, 3150 Ft
Lôkös István
irodalomtörténész, nyugalmazott
egyetemi tanár, az MTA doktora és Irodalomtudományi Bizottságának, valamint a Horvát Tudományos és
Mûvészeti Akadémia tagja. A Zágrábi Egyetem hungarológiai tanszékén volt vendégprofesszor, szlavistaként igen jelentôs a munkássága, többek között az
elsô magyar nyelvû horvát irodalomtörténet szerzôje.
A kötetben négy hosszabb lélegzetû tanulmány szól
Krležáról, melyek közül a legaktuálisabb talán a
Krleža Tisza Istvánról címû, hiszen az elsô világháború befejezése, illetve Tisza
István meggyilkolása mindenképpen olyan esemény(történet), melynek több
oldalát is szükséges megvilágítanunk, Lôkös professzor ezt Krležával teszi meg.
A Krležával foglalkozó Németh László-írások, illetve Kiss Gy. Csaba Zágrábról
szóló esszékötetének bemutatása szimbolikus keretét adja a Krleža-dolgozatoknak.
A kötetbôl kitetszik a „szellemi Dráva-híd” ideája – dicsérve Miroslav Krležát, de
polemizálva is vele.
Az EMMI-NKA támogatásával.

www.napkiado.hu
Dedikálások a Nap Kiadó standján
2019. április 26.
péntek

2019. április 27.
szombat

2019. április 28.
vasárnap

Juhász Elôd
Ágh István
Pusztay János
Gróh Gáspár
Kiss Gy. Csaba
Lôkös István
Németh Magda

Ódor László
Szörényi László
Németh Magda
Vásáry Tamás

Dallos Szilvia 11–12
Kiss Gy. Csaba 16–17

13–14
16–17
16–17
16–17
16–17
16–17
16–17

11–12
16–17
17–18
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www.napkiado.hu

A könyveket 2019. április 26-án du. 3 órakor
mutatjuk be a Votisky teremben.
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2019.
ÁPRILIS

25–28.
MILLENÁRIS,
Budapest II.,
Kis Rókus utca
16–20.
A könyvfesztivál ôrzi régebbi és újabb hagyományait, most már jó
néhány éve a budai Millenárison találják a könyvek iránt komolyabb
vonzalmat érzô látogatók a több napon keresztül rendkívül gazdag
programmal zajló rendezvényt. Hagyománnyá nemesedik lassan az
is, hogy a fesztiválra a belépés ingyenes mindenki számára.
A fesztivállal kapcsolatosan bármit említünk meg, hozzáfûzhetô,
hogy „hagyományosan”. Hagyományosan van díszvendég író, és
díszvendég ország, most Norvégia mutatkozik be a fesztiválon, és a
világszerte népszerû norvég író, Karl Ove Knausgård kapja meg a
fesztivál díszvendégeként a Budapest Nagydíjat.
Hagyományos programok töltik ki a szûk négy napot: csütörtökön
kora délután nyit a fesztivál az ünnepélyes megnyitóval, és utána
kezdetét veszi a vasárnap estig tartó fesztiváli forgatag.
Idén is lesz Európai Elsôkönyvesek Fesztiválja, 22 ország fiatal írói
mutatkoznak meg az eseményen, Magyarországot Mécs Anna képviseli közöttük.
Gondot viselnek a szervezôk a gyerekekre is: lesz mesemondás,
koncert és közös éneklés, felolvasó- és papírszínház, játszóház, gyermekfoglalkoztató, emellett több vetélkedô – és persze könyvbemutató, dedikálás a Gyerek(b)irodalomban, amely idén a korábbi évektôl eltérô helyszínen, a Millenárison a Nemzeti Táncszínház vadonatúj épületének elôcsarnokában kap helyet.
A lapunkban megjelenô,
Irodalom Jelmezben verés a könyvfesztivál
seny, Kis könyves éj, Könyvhelyszínén, a Millenárison
táros Klub, Európai Írótaláljelen lévô kiadók standjai:
kozó: ne maradjanak említetlenek a fesztiválnak ezek
Bookline Könyvek
K24
a nagyobb eseményei sem,
Európa Könyvkiadó
B11
ám sajnos terjedelmi okok
Harmat Kiadói Alapítvány
B25
miatt rövidre kell fognunk a
Helikon Kiadó
B18
bemutatást. Itt most csak a
Imádom a Könyveket
G04
lapunkban interjúval megJelenkor Kiadó
B18
jelenô szerzôk könyvfesztiKossuth Kiadó
B22
váli programjaira tudjuk felLibri Kiadó
B18
hívni a figyelmet, valamint
Magistra Kiadó
G11
a lapunkban valamilyen
Magvetô Könyvkiadó
B23
módon megjelenített könyManó könyvek
T14
Móra Könyvkiadó
T05
vek kiadóinak standszámát
Nap Kiadó
K04
közöljük, hogy megNapraforgó Könyvkiadó
T12
könnyítsük felkeresésüket a
Osiris Kiadó
B21
Millenárison. Mindkét esetPallas Athéné Kiadó
B57
ben persze csak azokról tuPyrus Kiadó
G06
dunk információt közölni,
Református Kálvin Kiadó
B27
akik az elôzetes tájékoztaTessloff Babilon Kiadó
T09
tás szerint jelen lesznek a
Tinta Könyvkiadó
B55
fesztiválon programmal, kiTypotex Kiadó
K21
állítói standdal.

|6|www.könyvhét.hu|

Válogatás a 26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programjaiból

Április 25. csütörtök
15.00 B épület, galéria
Ünnepélyes megnyitó
A Könyvfesztivált Romsics Ignác Széchenyi-díjas magyar történész nyitja
meg, melyet Frank Rossavik, norvég író, újságíró, a Fritt Ord Alapítvány kuratóriuma tagjának köszöntôje követ. Közremûködnek: Kyrre Franck, Christoffer Skauge Eid és Barát István Zsolt, a Norvég Sámánszövetség tagjai
16.00 B épület, galéria
Pódiumbeszélgetés a Könyvfesztivál díszvendégével:
Karl Ove Knausgård beszélgetôtársa Bôsze Ádám
(Cikkünk Karl Ove Knausgårdról a 7. oldalon)
17.00 B épület, galéria
Budapest Nagydíj átadása
Budapest Fôváros Önkormányzata és a Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztôk Egyesülése díját Szalay-Bobrovniczky Alexandra,
Budapest humán területért felelôs fôpolgármester-helyettese és dr.
Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülésének elnöke adja át Karl Ove Knausgårdnak.
Laudációt mond: Tóth Krisztina

Április 26. péntek
17.00–18.00 Supka Géza terem
Háy János Kik vagytok ti? Kötelezô magyar irodalom címû újraélesztô könyvének bemutatója
Résztvevôk: a szerzô és Arató László, a Magyartanárok Egyesületének elnöke
17.00–18.00 Szabó Magda terem
Az Osiris Kiadó új társadalomtudományi sorozatának bemutatója
Moderátor: Gyurgyák János. Résztvevôk: Babarczy Eszter és Borbély Gábor
18.00–19.00 Dedikálóstand a bejáratnál
Háy János dedikál

Április 27. szombat
14.00–15.00 Osztovits Levente terem
Norvég díszvendégség
Harcom. Beszélgetés Karl Ove Knausgård norvég író életrajzi sorozatáról
Résztvevôk: a szerzô és Szegô János
14.30–15.00 Könyvtáros Klub
Móra EDU – Velünk gyerekjáték a tanulás!
A MÓRA EDU brand egy hitvallás. Valljuk, hogy a minôségi, innovatív készség és képességfejlesztés nagyban segítheti gyermekeink boldogulását az
iskolában és iskolán kívül egyaránt. Elôadásunkban szeretnénk megvilágítani ennek a vállalásnak a szellemi hátterét, és néhány ötlettel bemutatni a
tehetséggondozáshoz, képességfejlesztéshez ajánlott kiadványainkat.
Elôadó: Török Ágnes, a Móra Kiadó Edukációsproject-vezetôje
16.30–17.30 Osztovits Levente terem
Egyéni javaslat. Spiró György új kötetének bemutatója
Résztvevôk: a szerzô és Szegô János
17.30–18.30 B23 stand Spiró György dedikál

Április 28. vasárnap
11.00–12.00
K24 stand
Hadas Krisztina dedikálja Anyasors címû könyvét
11.30–12.30 Szabó Magda terem
Sehol. Bodor Ádám új könyvének bemutatója
Résztvevôk: a szerzô, Szegô János és Pataki Ferenc
12.30–13.30 B23 stand Bodor Ádám dedikál
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Minden út Oslóba vezet

Egy ideje ódivatú már az egykor örökzöldnek hitt mondás, miszerint minden
út Rómába vezet. Napjainkban ugyanis
kis túlzással minden – legalábbis könnyû irodalmi berkekben – a skandináv
regényekrôl szól. Nem meglepô hát,
hogy a 26. Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztivál díszvendége éppen az
az ország, amely manapság minden valószínûséggel a legtöbb körömlerágós,
letehetetlen, éjjel a takaró alatt is olvasós sikerkönyvet ajándékozza a világnak. Norvégia színeiben pedig Karl Ove
Knausgårdé a fôszerep.
Karl Ove Knausgård 1968-ban született Oslóban, majd 30 év múlva írta meg elsô regényét, amivel rögtön osztatlan sikert aratott:
1998-ban elnyerte a Norvég Kritikusok Irodalmi Díját, ami komoly elismerésnek számít a hazájában. S bár kedvelték az írásait,
Norvégia-szerte sztárszerzôvé csak 2009-tôl
megjelenô hat kötetes önéletrajzi mûve, a
Min Kamp, azaz a Harcom tette, melyben
kendôzetlen ôszinteséggel ír a mindennapjairól és a múltjáról, vagyis inkább beszéli ki
a legrejtettebb titkait. De vajon miért lett világhírû egy több ezer oldalas, hat kötetes
önéletrajzi könyv, egy kicsit mogorva, kicsit
mizantróp, kicsit remete lelkû, amúgy pedig
éppenséggel négy gyerekes norvég írótól?
Karl Ove Knausgård korai ráncok szántotta, erôsen barázdált arcával, hullámos, ôsz
tincsekbe vegyülô hajával, vad borostájával
és kemény, átható tekintetével leginkább
egy viharokban edzôdött skandináv halászra emlékeztet. Karl Ove Knausgård nem bonyolítja túl a dolgokat, leírja azt, ami történik vele, vagy ami éppen a fejében jár. Karl

Ove Knausgård 3500 oldalas vallomása egyszerû, mégsem unalmas,
pofátlanul ôszinte, mégsem megbotránkoztató, és bár elszántan
provokálni igyekszik – legfôképpen
egész lényének és alkotásának megfoghatatlanságával – mégsem teszi
vissza a polcra a könyvét senki.
Hogy miért nem? Mert nagyon emberi. Amennyire köznapi, éppen
annyira különleges, amennyire magával ránt az élet furcsaságáról való
filozofálásba, éppen annyira tárgyilagos, és magunkra ismerôs történetek ezek. Sokmillió karakternyi
kéretlen önvallomás, néha gúnyosan karikaturisztikus portré, máskor
pedig talán egy üveg bor mellett készült közönséges emlékáradat, naplóbejegyzés a fióknak – egy ismeretlen ismerôsrôl. Vagy éppen nagyon is ismerôsrôl.
Az ember ugyanis Knausgård szövegeit olvasva óhatatlanul magára ismer: elôször a
külvilágnak mutatott, sokfajta álarc mögé
bújtatott önmagára, késôbb pedig – mikor
már bátrabban meri olvasni a könyvet – a
valódi, belsô világára. Ez persze ijesztô lehet, ha jobban belegondolunk, mert nehogy már egy random norvég író, akivel sosem találkoztunk vájkáljon a lelkünkben, és
lásson meg olyan dolgokat, amiket néha
még magunk elôtt sem vagyunk hajlandóak
beismerni. Az ötvenes éveiben járó szerzônek azonban minden valószínûség szerint
nem ez volt a célja. Éppen ellenkezôleg,
egyfajta önterápiaként kezdte el kiírni magából… tulajdonképpen saját magát, és ebbôl született meg a ma már világszerte éljenzett regényfolyam. Apja halála okán kezdett el emlékezni, és belegabalyodni múltba és
jelenbe. A halott apa
egyfajta különös szimbólumként aztán beárnyékolja az egész történetet, miközben a szerzô kendôzetlen ôszinteséggel nyílik meg, és
beszél szexualitásról,
magányról, önkéntes
számkivetettségrôl,
szégyenrôl, kudarcról
és múlandóságról...
Ettôl pedig még inkább furcsa és szokatlan lesz az egész.
Persze annak ellenére, hogy ma már 22
nyelvre fordítják le a mûveit, szülôhazájában, Norvégiában pedig 450 ezres példány-

számban kapkodták el a Min Kampot – ez
az 5 millió lakosú országnak csaknem az
egytizedét jelenti –, Knausgårdnak kritizálói
is bôven akadnak: sokan a mû nyilvánvalóan provokatív célú címét sérelmezik, miszerint az Hitler Mein Kampfjára hajazna, mások pedig az író a könyvben mindenféle takargatás és szépítés nélkül kibeszélt családjáért aggódnak. A család pedig természetesen nem rejti véka alá, mit gondol az ügyrôl. Karl Ove Knausgård viszont csak ír... Kihasználva – talán tudat alatt – egy örök emberi igényt, a pletykát. Az emberiség tudniillik már az ókorban is kifejezetten élvezte,
ha belepillanthat mások magánéletébe,
megtudhatja a szomszéd legapróbb titkait,
és együtt örülhet-búsulhat vele. A nép
ilyenfajta vágyát egykor a gladiátorharcok
elégítették ki, manapság pedig ebbôl a jelenségbôl gyökerezik az aranykorát élô celebkultúra, valamint persze a falusi asszonyok kedvenc elfoglaltsága is így magyarázható – csakúgy, mint Knausgård sikere. Hiszen ha az embereknek az a leghôbb vágya,
hogy saját – relatív – nyomorúságától más
életébe kukkantva szabaduljon meg, mindennapjaiban más világába meneküljön, és
ott érezze jobban magát, akkor tessék.
Mégsem mondom azt, hogy Knausgård
dupla trilógiája szándékos terápia lenne
bárki számára, hacsak nem magának az írónak. Ô ugyanis tulajdonképpen – saját bevallása szerint – a legjobban az egyedüllétet
és a gondolataiba bújást kedveli, feleségétôl is nemrég fél év „szabadságra” kéredzkedett, hogy maga lehessen, és alkothasson. Mizantrópsága azonban nem az egyetlen funfact vele kapcsolatban: Karl Ove
Knausgård szerzôi és tanári elfoglaltságai
mellett többek között a Biblia
norvég újrafordításában is közremûködött, és szinte biztos, hogy
tartogat még meglepetéseket egy
következô sok ezer oldal számára.
A Könyvfesztiválra jelenik meg a
szerzô önéletrajzi regényfolyamának 4. kötete Élet címmel, és az elsô
könyve – a Halál – utánnyomásban.
Lesz mit olvasni rajongóinak.
Kurcz Orsi
Fotó: Soppakanuuna – Wikipédia

könyvrôl
Karl Ove Knausgård:
ÉLET – HARCOM 4.
Magvetô Kiadó, 480 oldal, 4999 Ft
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„Ha csak a harmadik mondatban van
egy poén, akkor a közönség elalszik...”
Beszélgetés Spiró Györggyel

Spiró György legújabb kötete nem egyetlen önálló elbeszélés, hanem 31 apró történet,
humoreszk, paródia, vagy, ha úgy tetszik, pillanatfotó arról a világról, amelyben éppen
élünk. A frissen megjelent Egyéni javaslat apropóján beszélgettem a szerzôvel.
– Bosszantja a mai magyar valóság?
– Annyira, mint bárki mást. Ami
kellemetlen benne, vagyis ami a
mindennapi életet teszi nehézzé
és lassanként elviselhetetlenné,
az nagyjából mindenkit sújt. Van
persze pár ezer ember, aki mindezt nem érzékeli. A túlkomplikált
ügyintézéstôl kezdve az elôírások
képtelenségén át nagyon sok dolog bosszantó. Az ügyintézôknek, akik a hatalmi oldalon a
mindenféle ôrült elôírásokat
megpróbálják betartatni az ügyfelekkel, semmivel se jobb.
– Vajon a könyvének a szereplôi, a
bürokraták, vagy éppen az átlag-
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ember magára ismer a történetekben?
– Nem tudom, hogy kik látogatták az elmúlt öt-hat évben az esteket, amelyeken ezekbôl az írásokból felolvastam, de sokat nevettek, és nem volt különbség a
budapesti és a vidéki közönség
között. Egy-két évtizeddel ezelôtt, ami a fôvárosban hatott,
az falun vagy vidéken egyáltalán
nem, csak a homlokukat ráncolták, amikor szerintem humoros
dolgokat adtam elô. Valószínûleg a globalizáció következtében
egységesült több magyar világ,
legalábbis mindenütt hasonló
módon reagálnak az emberek

egy-egy poénra. Nehéz megmondani, hogy magukat mint
áldozatot ismerik-e föl a vicces
történetekben, vagy mint tettest, mégis arra tippelnék, hogy
áldozatként reagálnak. Ahogy
már jó régen leírták: a börtönôr
is fogoly, ugyanoda van bezárva, ahová a rab.
– Hol bújik meg az író az Egyéni
javaslat humoreszkjeiben?
– A látásmódja révén van jelen,
és igyekszik, hogy minimum minden második mondatban elhelyezzen egy-egy poént. Ennek a
kötetnek a darabjai fölolvasásra
születtek, és a szerzônek tudnia
kell, hogy ha csak minden har-

madik mondatban van egy vicc,
addig a közönség elalszik. Létezik
egy polgári-kispolgári 20. századi
magyar humorfajta, amibe belenôttünk; Rejtô szeretett szóviccelni, a voltaképpen hagyományosan alakteremtô mûveinek mesélése a mulatságos, verbális a humora; Karinthy filozofikus humoreszkjeiben a nagy egész abszurditása mûködik; Örkény az apróságokban mindig meglátta a
visszásat és a fantasztikumot, Gádor Béla, Tabi László, Darvas Szilárd klasszikus humoreszkeket,
krokikat írt; az Egyéni javaslat darabjai másfélék, magam sem tudom, hová is kéne besorolni
ôket. Valamennyire talán swifti
jellegûnek mondanám.
– Kapott már esetleg negatív
kommentet?
– Olyannal nem találkoztam, aki
a szemembe mondta volna, hogy
unalmas vagy érdektelen, amit
mostanában írtam. De hát nyilván azok mennek el egy-egy felolvasó estre, akik sejtik, hogy mit
várhatnak a szerzôtôl.
– Pedig azért ezek megosztó történetek, provokatív témafelvetéssel...
– Akik nem szeretik a szemléletemet, vagy nem értik a humoromat, ami ugyanaz, nem fogják megvenni ezt a könyvet. Éppen hogy csak megjelent, egészében nincs letesztelve, és
csak szórványosan közöltem
belôle ezt-azt. Valószínûleg
máshogy kell olvasni, mint egy
klasszikus novellákat tartalmazó kötetet vagy egy normálisnak látszó regényt. Nem árulok
zsákbamacskát, ezért is van
megadva a címlapon, hogy humoreszkekrôl van szó: ebben a
kötetben nem emberi sorsokat
ábrázolok, nincsenek benne
szereplôk, akikkel érzelmileg
azonosulni lehetne, hanem a
mai hivatali gondolkodásmódon gúnyolódom. Az Egyéni ja-
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vaslat írásait bárhol fel lehet ütni, bele lehet olvasni, bármiféle
sorrend betartása nélkül.
– De valami azért csak összeköti a
31 írást...
– Persze, a látásmódom, az utóbbi években elhatalmasodó hangulatom köti össze ôket. Ezekbôl
a társadalmi lét abszurditására kihegyezett néhány oldalas írásokból nem érdemes egyszerre nagy
adagot bevenni, elég, ha egyszerre egyet-kettôt elolvas az ember,
azzal telítôdik is. Semmiképpen
sem akartam locsogni, amire pedig sok humorista hajlamos. Akkor jó egy ilyen írás, ha tömény.
– Gondolkozott már azon, hogy
mit csinálna, ha ezek a mini disztópiák valóra válnának?
– A 31 írás között az egyik részletes útmutatás a nyugdíjasoknak,
hogyan kezeljék a számítógépet,
hogy hozzájussanak a járandóságukhoz. Ehhez az abszurdumhoz
éppenséggel nagyon közel járunk.
Megôrülök például az ügyfélkapu
rendszertôl: állhatatosan nem fogadja el a jelszót, amit pedig elôzô alkalommal nagy nehezen beállítottam, ha pedig túl sokszor
próbálkozom a belépéssel, a rendszer egész napra ledob, és csak
másnap lehet újra próbálkozni –
holott a határidôk be nem tartásának súlyos következményei vannak. Egy csomó hivatalos ügyet
online kellene intézni, sôt, van,
amit már kizárólag a neten lehet
megoldani, még sincs, akit fel lehetne hívni és akitôl segítséget lehetne kérni; aztán hetek múlva kiderül, hogy bocs, valamiért központilag nem mûködött a rendszer, mert épp tesztelték, vagy
csak a próbaüzembe engedett bejelentkezni, és az a
jelszó a rendes
üzemre nem érvényes, meg hasonlók. Az ilyen huzavonával
napok
mennek el, és addig képtelenség
másra gondolni,
dolgozni pedig
végképp nem lehet. A modern bürokrácia mindenütt nehézkes, nem feltétlenül
csak Magyarországról van szó,
ahol a leghülyébb programokat

szokták megvenni, mert olcsók,
vagy mert a haverok csinálják; az
egész világ fut a túlszabályozottság totális káosza felé. A segíteni
hivatott számítógép csak bonyolítja a helyzetet.
– De a humor azért segíthet ezekben a szituációkban?
– Segíthet, és az önirónia is segít,
távolságot teremt, a véresen tragikus, megoldhatatlan ügyeket elviselhetôbbé teszi. Humor persze
sokféle létezik. Két embernek nem
feltétlenül hasonló a humora, Magyarország különösen színes ebbôl
a szempontból, van vidéki, van városi, van erdélyi, van vajdasági hagyomány, mármint amit én ismerek, másrészt elég sok ember született humor nélkül. Adottság kérdése, mint a matematikai tehetség
vagy a zenei hallás. Lehet kitûnô
ember valaki, noha a humorra
vagy a zenére süket. Sok nagy írót
ismerek, akinek egyáltalán nem
volt humora. Itt van rögtön a legnagyobb magyar költô, Ady Endre. Irtóztatóan gúnyos, gyilkosan
ironizál, szarkasztikus, szellemes,
de humora, az nem volt neki.
Mégis óriási ember. Pont úgy volt
humortalan, mint kortársa, Stanisl/aw Wyspiañski, az elképesztôen mély paródiákat író lengyel
drámaíró. Megnyugtató, hogy
sokfélék vagyunk. Személy szerint
nagyon örülök, hogy került belém némi humorérzék véletlenül.
Nem volt a dolog eleve elrendelve, a szüleim humorérzék híján
élték le az életüket, és már 3–4
éves koromban furán néztek rám,
amikor mondtam valamit, amin
szerintem nevetniük kellett volna,
de ôk nem nevettek. Az általános
iskolában sem értették, miket
szövegelek. Aztán
bekerültem egy remek gimnáziumi osztályba, ahol szinte
mindenkinek volt humora, ott aztán lubickolhattam végre.
Kurcz Orsi
Fotó: Szabó J. Judit

könyvrôl
Spiró György:
EGYÉNI JAVASLAT
Magvetô Kiadó, 208 oldal, 3499 Ft
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A világegyetem
hét kötetbe zárva
Vannak az ember életében ihletett pillanatok,
amikor megtalál egy régóta keresett tárgyat, vagy
létrehoz egy megismételhetetlen alkotást, vagy
éppen rájön egy rejtély
megoldására. Izgalmas
átélni ezeket a pillanatokat, de az is érdekes,
amikor arról hallunk
vagy olvasunk, hogy valaki más hogyan jutott
el számtalan sikertelen
próbálkozás után a felfedezésig. Rejtélyekkel
teli világunk sokszor
megismerhetetlennek tûnik, de ha rálelünk a kulcsra, egycsapásra kinyílik az ajtó. Az irodalom is számtalan ilyen titkot rejt:
van, amikor egy regény megfejtése okoz esztétikai gyönyört, és
van, amikor az életmû, vagy annak egy eleme tartja izgalomban
évtizedekig az irodalomtörténészeket (elég, ha Gárdonyi Géza titkosírású naplójára gondolunk).
A 20. század elején élt, oxfordi irodalomprofesszor C. S. Lewis
neve a magyar olvasók számára a hétkötetes Narnia krónikái kapcsán ismert. Sokan tudnak Lewis és Tolkien barátságáról, arról
azonban már csak kevesen, hogy Lewis amellett, hogy a középkori és reneszánsz irodalom tudósa volt, regényeit keresztény hite is áthatotta – ez utóbbiról komoly vitái is voltak Tolkiennel, aki
túlzottan direktnek vélte keresztény szimbólumok jelenlétét az
irodalmi szövegekben, ám azt még Tolkien sem sejthette, hogy a
Narnia krónikái sokkal mélyebb titkokat rejtenek.
Michael Ward irodalomtörténész, Lewis munkáinak alapos ismerôje, doktori dolgozatának témájául is az angol szerzô életmûvét választotta. Sok Lewis-kutatóhoz hasonlóan ô is sejtette, hogy
valami titok lappang a sorozat hátterében, végül a titok talált rá:
Lewis oxfordi házában érte a felismerés, megfejtette a Narnia kódot! A felfedezést végül négy év alatt egy vaskos kötetben írta
meg, amelynek egy rövidebb, olvasmányos változata most a Harmat kiadó gondozásában jelent meg A Narnia-kód – C. S. Lewis
és a hét szféra titka címen.
A megfejtés olyannyira kézenfekvô, hogy már-már csodának tûnik, hogy eddig senki nem gondolt erre: a hét kötet a középkori
hét planétának a megfelelôje (Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter,
Szaturnusz, Nap és Hold). Lewisra a középkori irodalom és kultúra kiváló ismerôjeként nagy hatással volt a középkori csillagászok
azon meglátása, hogy az égitesteknek más-más hatása (influenciája) van a Földre. Ugyanakkor a Narnia krónikái még ennél is mélyebb, összetettebb szimbolikát rejt: mindegyik könyv egy-egy
bolygóhoz köthetô, „a sorozat megírásával Lewis hét különbözô
módon mutathatta be Krisztus alakját”. Így lesz regénysorozat
Lewis bizonyságtétele arról, hogy a világegyetem értelmes, logikus, tervezett, teremtôjéhez sokféle úton eljuthat az ember –
akár egy titkokkal teli irodalmi alkotáson keresztül is.
Pompor Zoltán
Michael Ward:
A NARNIA-KÓD – C. S. Lewis és a hét szféra titka
Harmat Kiadó, 208 oldal, 3200 Ft
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Popeye muszklija és a spenót
A magyar nyelv szólásait és közmondásait sokoldalúan feldolgozó Tinta Könyvkiadó népszerû
sorozatában, Az ékesszólás kiskönyvtárában tûzte napirendre a növényneveket tartalmazó frazémák, kifejezések összegyûjtve történô közzétételét. A szerzô Bárdosi Vilmos, az ELTE egyetemi tanára, a francia és magyar frazeológia nemzetközileg is elismert szakértôje. Jelen könyve
280 frazémát tartalmaz, amelyben valamely növény, virág, gyümölcs neve található. Nem korlátozódik a köznyelvi kifejezésekre, hanem bôséggel hoz régi nyelvi és nyelvjárási adatokat is.
A növényneves frazémák megfejtései is több
esetben anekdoták, adomák, tréfás történetek. A „(még) szilvafa korából ismer valakit”
szólás jelentése „valakit még abból az idôbôl ismer, amikor jelentéktelen ember volt”. Eredete egy régi paraszti viccre vezethetô vissza. Új fakeresztet állítanak fel a falu végén. Az összesereglettek
mind leveszik kalapjukat, csak Kovács nem. Észreveszi a pap, rászól:
– Kovács uram, kend miért nem veszi le a kalapját a mi urunk Jézus
Krisztus elôtt? Kovács így felel: – Azért nem tisztelendô úr kérem,
mert én még ismertem szilvafa korában.
A szilvához hasonlóan közismert spenót biztatás kifejezésében
fordul elô. A „Sok spenótot kell még addig megenned!” kifejezés
(helyzetmondat) jelentése: sokat kell még addig nônöd, fejlôdnöd, amíg képes leszel valaminek az elvégzésére! A szólás a „Popeye, a tengerész” címû képregénybôl (1919), majd az ebbôl ké-

szített rajzfilmbôl (1937) jól ismert pipázó tengerészfigura, Popeye muszklijára
utal. Neki kedvenc étele a spenót, és miután azt elfogyasztja, erôre kap, sorra legyôzi ellenfeleit.
Számos szólás, közmondás bibliai eredetû. Például a „Gyümölcsérôl ismerni meg a
(vén) fát” jelentése egyrészt az, hogy cselekedeteibôl, tetteibôl ismerik meg az ember igazi értékét, másrészt az, hogy amilyenek a szülôk, olyanok gyermekeik is. A közmondás eredete egyes evangéliumokban
található (Máté 7: 16 – 20, Máté 12: 33,
Lukács 6: 44).
A címszavak ábécérendben követik egymást, és szócikkbokrot alkotnak. Például a
cseresznye szócikk alatt szerepel eredetmegfejtésével együtt a „Nem jó nagy úrral (urakkal) egy tálból cseresznyét enni” közmondás, de cseresznyézik szócikk is van, ebben pedig szerepel az „egy tálból cseresznyézik” kifejezés is. A kötetben szereplô 280 szólás jelentôs részét filológiailag
pontos eredetmeghatározással, esetenként idegen nyelvi megfelelôkkel mutatja be a szerzô. A kötetet a frazémák betûrendes és típusok szerinti mutatója zárja.
Kicsi Sándor András
Bárdosi Vilmos:
NINCSEN RÓZSA TÖVIS NÉLKÜL
Növény-, virág- és gyümölcsneves szólások, közmondások szótára
Tinta Könyvkiadó, 129 oldal, 2490 Ft

|edukációs|

Velünk gyerekjáték a tanulás!
Beszélgetés Török Ágnessel
Török Ágnes 16 évig a Dinasztia Tankönyvkiadónál felelôs szerkesztô volt.
Tavaly májusban került a Mórához, hogy
a kiadó portfoliójának egy viszonylag új
ágát vezesse. 2018-ban elindították a
Móra EDU-brandet, amely a játékos képességfejlesztést tûzte zászlajára.
– Hadd utaljak a Móra régi és nagysikerû ismeretterjesztô sorozataira: Búvár Zsebkönyvek, Képes Történelem, Így élt… Jól megszerkesztett, gazdagon illusztrált könyvek
voltak ezek néhol kevés szöveggel. Az EDU
projekt miben különbözik a felsoroltaktól?
– A Mórában hagyománya van az ismeretterjesztô és oktatásban is használt kiadványoknak, melyek ugyanakkor mégsem tankönyvek. Ezt a termékvonalat igyekszik a Kiadó tovább erôsíteni új és megújított kiadványokkal,
az EDU almárka alatt megjelenô kötetekkel.
Móra EDU „védjeggyel” taneszköz jellegû,
tanórán, differenciált oktatásban, napközis
foglalkozásokon, vagy akár otthon használt,
szorosabban az oktatáshoz tartozó kiadványokat fejlesztünk. Az EDU brand alatt megjelenô kötetek célja a különbözô képességek,
részképességek fejlesztése a gyerekek életkori sajátosságainak szem elôtt tartásával. Sok
gyerek küzd valamiféle tanulási zavarral, nekik, illetve az ôket fejleszteni szándékozóknak
is szeretnénk segíteni kiadványainkkal. És
hogy miért EDU és nem edukáció? Mert ezzel
is azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy velünk,
kiadványainkkal gyerekjáték a tanulás. A kötetek mindegyike megfelel az aktuális kerettanterv elôírásainak, de nem tankönyv. És mivel a gyermek nem tanulásként értékeli, élmény lesz számára kézbe venni, ezért egyúttal motivációs eszközként is szolgál. Célunk
egy egységes, széles skálán mozgó portfolió
kialakítása, mellyel hatékonyan tudjuk segíteni a pedagógusokat, szülôket, gyerekeket.
– Úgy tudom, munkatársaival – akiket majd
az interjú hosszabb, a neten olvasható teljes
változatában persze megemlítünk – nem a
semmibôl indították ezt a projektet.
– A rendszernek egyik pillérét a volt Dinasztia
Kiadós kiadványok alkotják felújítva, átgondolva, de a hagyományokat megtartva,
ugyanakkor újdonságokat bevéve, új külalakkal, amik vonzóvá teszik azokat gyereknek,
szülônek, pedagógusoknak egyaránt. A kiadványok nagy része fent volt tankönyvjegyzéken, tehát akkreditált könyvekrôl van szó.
Szintén a Dinasztiától került át a LÜK játékos

fejlesztô termékcsalád. A másik pillért a Móra
portfólió saját fejlesztésû vagy átvett kötetei
alkotják, például a tematikus Ablak-zsiráf sorozat, a Nyelvkincstár, a Lélekdoki, a Családi
iránytû vagy a Filóka - gyerekfilozófia sorozat,
hogy csak néhányat említsek. Illetve a már közösen tervezett, új sorozatok, melybôl kettôt
emelnék most ki. Év elején jelent meg Matekmester sorozatunk 4 kötete, mely az elismert
szingapúri oktatási rendszer elvei szerint, a
problémamegoldást középpontba állítva, játékosan tanítja meg a gyerekeket a matematikai
gondolkodásra. A Könyvfesztiválon pedig egy
olvasástanítást támogató sorozattal, a Rém Jó
Könyvek elsô öt kötetével jelentkezünk. A sorozat egyedisége abban rejlik, hogy elsô kötetei már az iskola elsô napjaiban, vagy akár
óvodában is a gyerek kezébe adhatók. A képekrôl beszélgetve, a betûket, betûkapcsolatokat, szótagokat olvasva észrevétlen jártasságot szerezhet a kicsi az olvasásban. Ez a gyorsan szerzett sikerélmény biztosítja a tanulás
folytatásához szükséges motivációt, hiszen az
olvasástanulás kezdetén ennek kialakítása és
fenntartása okozza a legnagyobb nehézséget.
– Mit jelent az, hogy holisztikus szemléletet
követô kiadványokat kínál a Móra EDU?
– A holisztikus szemlélet szerint rendszerben vizsgálunk egy kérdést. A tanulásnak
pont az a lényege, hogy az elsajátított ismereteket hogyan tudjuk a mindennapokban,
saját magunkra, a saját helyzetünkre vonatkoztatva alkalmazni.
– Használt egy betûszót: LÜK. Ez mit jelent?
Hogyan kapcsolódik fô témánkhoz?
– Képességfejlesztô játék, magyarul a Logika, Ügyesség, Kitartás szavakból alko-

tott mozaikszó. Német nyelvterületen
több mint ötven éve használják az iskolai
fejlesztésben. Magyarországon tízéves
múltra tekint vissza, de a füzetek egy része a magyar oktatási rendszer követelményei alapján általunk fejlesztett anyag,
ezért is népszerû a hazai pedagógusok
körében. A játék egy önellenôrzést lehetôvé tevô okostáblából és a hozzá tartozó
számtalan füzetbôl áll. A füzetek különbözô témaköröket ölelnek fel, eltérô nehézségû feladatokkal. A feladatokat a
tábla segítségével oldják meg a gyerekek.
Mindegyik feladathoz tartozik egy megoldókulcs, mellyel a gyerekek saját maguk
tudják ellenôrizni, hogy helyesen oldották-e meg a feladatokat. Az óvodás korosztálynak a hat darabos táblát, az alsó
tagozatosoknak a 12 darabosat ajánljuk a
hozzá tartozó füzetekkel, a „haladóknak” pedig a 24 darabosat. Az óvodásoknak általános alapismereteket nyújtó és
kompetencia-fejlesztô füzeteket, iskola
elôkészítôsöknek az összes alapkompetenciát fejlesztôket, az iskolásoknak pedig tantárgyakhoz kapcsolódó füzeteket
kínálunk széles spektrumban. Minden évben megrendezzük az országos LÜK-bajnokságot 2-3-4. osztályos gyerekek számára. Idén is több, mint 300 iskola 10000
kisdiákja vesz részt a versenyen.
– Találkozzunk a 26. Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztiválon, amelynek keretében 2019.
április 27-én 14:30-tól a Könyvtáros Klubban
tart elôadást, amikor is bemutatja a Móra
EDU projectet az érdeklôdôknek.
Csokonai Attila
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|babilon, napraforgó, manó könyvek|

Kísérletezôk, ûrkutatók, vloggerek és youtuberek
A Napraforgó Kiadó fesztiváli újdonságai közül a leglátványosabb kétségtelenül a 103 kísérlet címû nagyméretû képeskönyv Isabel
López szerkesztésében. Az
útmutatók alapján a természettudományok iránt
kevéssé érdeklôdô gyerekek is könnyedén készíthetnek kézi lemezjátszót,
égzengést és esôbotot,
hangtálat és házi sztetoszkópot; csinálhatnak szuperbuborékot és különbözô oldatokat; kísérletezhetnek kidurranthatatlan lufival, vagy
modellezhetik az emberi tüdô mûködését.
Ötödik köteténél tart a
LEGO építôelemek felhasználásáról szóló sorozat, ami ezúttal Robotok építéséhez ad
tanácsokat. 30 eredeti
modell építési útmutatóját közölve a legkülönfélébb robotmodellek összeállításában
nyújtanak segítséget a harci robottól a bébiszitter robotig. A könyvet Kevin Hall
profi LEGO-építô írta. A
Kalandos küldetés címû
sorozatban – melynek az olvasó a fôhôse és az irányítója – ezúttal a föld
mélyére viszik el a
játékos kedvû olvasókat. A földrajzi
ismereteket fejlesztô kiadvány alaptörténete szerint egy kis csapat egy
kapszulában elindul a Föld középpontja felé, hogy megakadályozza
egy szupervulkán kitörését. Vajon sikerül nekik?
A lovakat kedvelô kezdô
olvasóknak szól a Szandi meséi címû sorozat,
melynek harmadik kötete is napvilágot lát a
fesztiválra. Alexa Pearl
meséje Paco Sordo mókás rajzaival most a repülô lovak földjére viszi el a fôhôst, aki utazása során új barátokat keres. A Napraforgó köteteit Pataki Andrea fordítja magyarra.
A Babilon Kiadó egyik könyvfesztiváli újdonsága a kezdô olvasók számára készülô Mi MICSODA Olvasó sorozat lesz. A német partnerüknél már bizonyított Olvasó sorozat elindításával új útra lépnek, elsôsorban a fiú olvasókat
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célozva meg. Christina Braun
Bolygók címû kötete úgy ismertet meg a világûr kialakulásával, a Naprendszer bolygóival és az ûrkutatás alapjaival, hogy közben az olvasók
játékos tudáspróbával ellenôrizhetik is, amit megtanultak. Egy új, öt kötetesre tervezett regénysorozat is köthetô a holdra szállás
50. évfordulójához. Bernd Flessner jövôkutató
író és Peter Schilling, a népszerû énekes-dalszerzô Ifjabb Tom kapitány címû – Stefan
Lohr rajzaival illusztrált –
regényének két gyerekhôse magára marad a
végtelen világûrben egy
ûrállomáson, és számtalan kalandba bonyolódik. Segítôjük a földi személyzeten kívül Spéci, a
beszélô robotmacska.
Sok tudományos ismeret
és ûrkutatási eredmény ötvözôdik a szórakoztató kalandregényben. A sorozatnak Nádori
Lídia a fordítója. Újabb kötettel
bôvül a nagyobbaknak szóló, megújult klasszikus Mi micsoda sorozat is. Manfred Baur Cápákkal foglalkozó könyve néhány új felfedezésre is rávilágít a cápák viselkedésével
kapcsolatban.
Mostanában derült ki, hogy a
cápák is társas lények, és
hogy nélkülük felborulna
a tengeri ökoszisztéma. A
fotókkal, rajzokkal dúsan
ellátott ismeretterjesztô
album megismertet a cápák fajtáival, hangsúlyozva, hogy a 450 ma ismert cápafaj közül
legalább százat a kihalás fenyeget. A közösségi média rejtelmeibe vezet be Shane
Birley Légy te is menô blogger és vlogger 10 lépésben címû kalauza. A mûszaki
guru szerzô úgy vezeti be az érdeklôdôket a
blogolás, vlogolás, podcastkészítés trendi világába, hogy közben felhívja a figyelmet a netes
világ veszélyeire, a trollok és a zaklatás elkerülésére, de a világhálón
kötelezô illemszabályokra, így a szerzôi
jogok és idegen tartalmak tiszteletben
tartására is. A látszólag könnyed hangvétel mögött kôkemény
professzionalizmus
rejtôzik.

A Manó Könyvek három népszerû magyar szerzô könyvével
készül a könyvfesztiválra. A
fordítóként és szerzôként is tevékenykedô Kertész Edina A
milliomos szamár címû regényében egy ízig-vérig mai történetet kapnak kézbe a gyerekek sikerrôl, hírnévrôl, bukásról
és önmagunk megtalálásáról – mindezt állatszereplôk segítségével. Hogyan lesz Robiból, a
szamárból a TyúkTyúbra felkerült
videó okán sztár, hogyan küzd
meg hírnévvel, és mihez kezd annak elvesztése után? Sok kisebbnagyobb iskolást foglalkoztat a
netre feltöltött videók nyomán kialakuló népszerûség. A Szandra
és a csajok sorozatban jelenik
meg Balázsy Panna Csini?! címû
ifjúsági regénye, amelynek fôhôse már kiskamasz, hatodikos, és sok ezer kamaszlány problémájával azonosul, amikor arról gondolkodik, mennyire tartják csinosnak,
és mennyi igazságtalanság történik vele nap
mint nap az iskolában és otthon. A 2015-ben
indult Szandra-sorozat sikerét mi sem jelzi jobban, hogy a könyvek alapján több tanulmányi
versenyt és vetélkedôt is szerveztek a kisiskolás korosztálynak. Kicsiknek szól Bosnyák Viktória Unikornis égen, földön címû, keménytáblás mesekönyve, amely a szivárványhoz és az unikornisok közé viszi el hôsnôjét, Kornéliát. A széles körben ismert ifjúsági szerzô, mûfordító és meseíró mostanában szívesen ír a fiatalabb korosztálynak. Bosnyák Viktória
kedves, elgondolkodtató meséjét Rippl Renáta bûbájos illusztrációi keltik életre.
103 kísérlet, Napraforgó Kiadó, 117 o., 3990 Ft;
Kevin Hall: Robotok építôelemekbôl, Napraforgó
Kiadó, 96 o., 2790 Ft; John Townsend: Kalandos
küldetés – Irány a Föld mélye!, Napraforgó Kiadó,
48 o., 1790 Ft; A. Pearl: Szandi meséi, Napraforgó
kiadó, 104 o., 990 Ft; C. Braun: Bolygók, Babilon
KIadó, 64 o., 1995 Ft; Flessner-Schilling-Lohr: Tom
kapitány 1-2. kötet, Babilon Kiadó, 59 o., 2190 Ft;
M. Baur: Cápák, Babilon Kiadó, 48 o., 3200 Ft; S.
Birley: Légy te is menô blogger és vlogger 10 lépésben, Babilon Kiadó, 65 o., 3490 Ft; Kertész Edina A milliomos szamár, Manó Könyvek, 160 o.,
2490 Ft; Bosnyák Viktória: Unikornis égen, földön,
Manó Könyvek, 40 o., 2490 Ft; Balázsy Panna: Csini?!, Manó Könyvek, 208 o., 2290 Ft.
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Rosszcsontok, állatmániások és ûrbetyárok
A Móra Kiadó az életmûvek
gondozása terén kiemelkedôen teljesít. Dávid Ádám
szerkesztésben Lázár Ervin
hagyatékából elôkerült, eddig ismeretlen versek és történetek is bekerültek az életmû sorozat Százpettyes
katica címû friss kötetébe.
Ebben a – már korábban is
megjelent –, gyerekkorba
visszavezetô rácpácegresi
mesék, illetve a felnôtt írót
megszemélyesítô, gyerekeivel beszélgetô apafigura történetei mellett, van egy valószerûtlenül szép
mese a Magyarország születésérôl Országmese címen – gyaníthatóan hamarosan bekerül a leendô olvasókönyvek anyagába –, és
két vers Lázár Ervin kedvenc figuráitól, Vacskamatitól és Mikkamakkától. Nemes Nagy
Ágnes hagyatékából elkerült, kötetben eddig
nem publikált versek kerültek a költônô életmûsorozatának legfrissebb
kötetébe,
amely a természettel,
az évszakokkal és utazásokkal kapcsolatos
verseket tartalmaz. A
Szegedi Katalin csodálatos színvilágú rajzaival megjelenô Kósza
varjak címû kötetben
a szó szoros értelmében vett gyerekversek
mellett helyet kaptak
eredetileg felnôtteknek szánt darabok is. A kiadó idei legnagyobb dobásának ígérkezik Michael Ende
Rosszcsont Rodrigó és Filkó, a fegyverhordozója címû meseregénye, melynek keletkezéstörténete éppolyan kalandos, mint
maga a történet. Az idôs író mindössze három fejezetet tudott megírni a rettegett hírû,
ám
valójában
gyáva és jószívû
Rosszcsont Rodrigóról és félelmet
nem
ismerô,
csínytevô fegyverhordozójáról,
Filkóról. A regénytöredék
több mint húsz
évig pihent az íróasztalban, mígnem a jó nevû
kortárs szerzô,
Wieland Freund

továbbvitte történetet, és
a végtermék idén januárban jelent meg az egyik
legrangosabb német gyerekkönyvkiadó, a Thienemann gondozásában. A
mese kiindulópontja, hogy
a szüleit faképnél hagyó,
Filkó nevezetû gézengúz
kisfiú megkeresi példaképét, a félelmetes hírnévvel
rendelkezô
Rosszcsont
Rodrigót, hogy felajánlja
szolgálatait, hogy mindent
megtanuljon tôle a csínytevésrôl. Csakhogy senki nem az, aminek látszik. A félelmetes hírû lovag valójában még
az árnyéktól is fél, míg a vézna kisfiú a végletekig vakmerô. Vajon milyen kalandok
születnek ebbôl a párosításból? A
könyvet Perczel Enikô fordította és Regina Kehn illusztrálta. A tinilányok kedvence lehet Lauren St John Közelgô
Vihar – Az egydolláros ló címû regénye,
amelynek fôszereplôje
egy különleges kamaszlány, aki arra vágyik,
hogy részt vehessen
Badmintonban a világ
legnagyobb háromnapos lovastusa-versenyén. Egy vágóhídról
megmentett, egykori
versenyló segítségével válthatja valóra álmát, nehéz
anyagi körülményei és családi
háttere miatt sok akadály leküzdésével. Kalandot és felkavaró érzelmeket ígér a Zimbabwéban, egy természetvédelmi területen
felnôtt írónô könyve, akinek egyik fô erôssége a természet és az állatvilág megkapó és
hiteles ábrázolása, mint ezt már számos
gyermekkönyvében bebizonyította. A regényt Kövesdi Miklós Gábor fordította magyarra. Negyedik kötetéhez érkezett Bartos
Erika hatkötetesre
tervezett Brúnó Budapesten sorozata,
a Pest fényei címû
kötetben az (egykori)
Pest külvárosát, fontos nevezetességeit
veszi sorra a szerzô a
már megszokott és
nagy sikert arató, sajátos stílusú illusztrációival. A Duna parttól a Hôsök teréig, a

Füvészkerttôl a
Keleti pályaudvarig kalauzoló
kötetben ezúttal is mesés formában ismerhetik meg a gyerekek a mai utcák
és a régi épületek valahai történetét, a foglalkoztató füzetben pedig játékos formában
tesztelhetik és
bôvíthetik megszerzett ismereteiket. A három ûrbetyár címû ifjúsági regényben folytatódnak Dóka Péter két vicces hôsének,
Szupermalacnak
és ûrpatkánynak a
kalandjai is. Mint
tudjuk: „Szupermalac és ûrpatkány a galaxis legkiválóbb szuperhôsei. Szupermalac
olyan gyors, hogy
mindig sötétben ér
célba, mert lehagyja a fényt. Ûrpatkány
olyan
okos, hogy senki
sem képes megérteni a gondolatait.
Ô maga sem.” Az új kötetbôl megtudható,
vajon a két bohókás hôs megszerezheti-e
szuperhôsengedélyt, versenybe szállhatnak-e
a daliás Acélmedvével, és legyôzhetik-e
Rosszkutyát. Kalandjaik során találkoznak
Kisgömböccel, a mohó fekete lyukkal, eljutnak a Tükörbolygóra és összeismerkednek a
három ûrbetyárral.
(szénási)
Lázár Ervin: Százpettyes katica, Móra Kiadó, 95
o., 2999 Ft; Nemes Nagy Ágnes: Kósza varjak,
Móra Kiadó, 34 o. 2499 Ft; M.
Ende-W. Freund: Rosszcsont
Rodrigó és Filkó, a fegyverhordozója, Móra Kiadó, 208 o.
2999 Ft; L. St John: Közelgô Vihar – Az egydolláros ló 1. , Móra Kiadó, 320 o. 2499 Ft; Bartos Erika: Pest fényei – Brúnó
Budapesten 4., Móra Kiadó,
288 o., 3999 Ft. Dóka Péter: A
három ûrbetyár – Szupermalac és ûrpatkány 2., Móra Kiadó, 112 o., 1999 Ft.
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„A szülésnél-születésnél nincs intimebb
dolog a világon” – Hadas Krisztina
Hadas Krisztinának Anyasors – A Jön a baba szereplôi tovább
mesélnek címmel nemrég új kötete jelent meg. Az ismert televíziós tizenegy anya sorsát tárja elénk a legkülönfélébb
élethelyzetekben. A könyv az azonos címû tévémûsor alapján
született, de jóval több annál.
– A könyv fejezetei egy-egy Jön a baba-adás alapján készültek. Mi a különbség a könyv és a tévémûsor között?
– A történetek alapjait tekintve azonosak, a szereplôk is, de a könyv
egyáltalán nem a leirata a sorozatnak. A tévémûsor a vágások, a szûkítések, a televíziós szerkezet, az adásidô miatt óhatatlanul is felszínesebb. Ráadásul a dokumentarista mûfajban, amit én gyakorlok, a riporter gondolatai, személyisége, a saját élete, viszonyulásai, a riportalanyaihoz való viszonya sokkal kevésbé kerül felszínre.
– Viszont a könyvben sokkal inkább jelen vannak az élményei, tapasztalatai, gyerekei, házasságai vagy a szülei.
– Ez abszolút szándékos. Teljesen másfajta igénnyel született az Anyasors, mint a tévémûsor. Ugyan riport formában, de novellisztikus elemeket is használva szedtem a történeteket össze. Tizenegy sorsot, tizenegy
családot mutatok be.
– Kiderült a könyvbôl, hogy folyamatosan tartja a kapcsolatot az egyes
családokkal. Mivel tovább olvashatjuk a történeteket, megtudhatjuk, hogy
mi történt az anyukákkal a szülésük óta.
– Azokkal tartom, akik igénylik. Mindenkivel jóban vagyunk, de van,
akinek ez csak egy tévémûsor volt. A többségnek nem csak az volt. Van
olyan szereplô, akinek gyökeresen megváltoztatta az életét.
– Miért?
– Például Szomolányi Timi élete, aki egész életében arra vágyott, hogy
megbecsüljék és szeressék. Tizenhat éves volt, amikor az anyja lecserélte otthon a zárat és kirakta ôt a lakásból. Ebbôl a helyzetbôl kellett korrigálnia a sorsát. Ô speciel szeretôi státuszból rukkolt elô anyává, és azóta is boldogan élnek a párjával. Hogy megértsük az indítékait, arra nyilván egy könyv sokkal alkalmasabb a tévémûsornál. Ô, amikor elôször
szembesült vele, hogy rengetegen írnak neki a mûsor kapcsán, hogy tanácsért fordulnak hozzá, amikor elôször ízlelte meg azt az érzést, hogy
segíthet másokon, például nehéz sorsú anyatársain, amilyen ô is volt
egykor, akkor egészen elképesztô öntudatra lelt, és azóta az ország
egyik legprosperálóbb alapítványát mûködteti. Népszerû szereplôje a
civil hôsök rovatoknak a különbözô újságokban.
Ezeket a történeteket egy könyvben sokkal plasztikusabban lehet
megírni, sokkal jobban bele tudtam vinni a saját viszonyaimat, a saját
sorsomat is. Tizenegy anyasorsot mutat be, bár tulajdonképpen a tizenkettedik én magam vagyok.
– Mi vitte közel ehhez a témához? A kisfia születése?
– Nem. Mindenki ezt hiszi, de nem így történt. Az egyik babamagazin szerkesztôje felkért, hogy kezdjek el írni az életemrôl karcolatokat. Én pedig belevágtam, és sikeres lett a rovat. Ebbôl született egy
könyv. Az elsô teljesen más hangvételû könyvem. Késôbb megkeresett egy tévétársaság, hogy ha már ilyen hiteles vagyok ebben a témában, meg szeretik a könyvemet, ráadásul a televízión belül szerkesztôként, rendezôként a dokumentarista mûfajt képviselem, és
már csináltam dokureality-t a magyar egészségügyrôl, akkor mi lenne,
ha kitalálnám a saját formátumomat. Én pedig megtettem. Nem volt tehát ez tudatos döntés, de a téma teljesen beszippantott. Azóta csináltam egy csomó más mûsort, de ehhez mindig visszatérek, mert ez ad-

ta nekem a legtöbb erôt és a legnagyobb boldogságot. Azok a kapcsolatok leginkább, melyek a riportalanyaim és énköztem szövôdtek. Az az
elfogadás, a másik megérteni akarása, ahogy egymás felé fordulunk, elképesztôen nagy erôt, illetve visszaigazolást adott. Azóta is közösséget
alkotunk, és erôsen támogatjuk egymást.
– Igen nagyfokú intimitást feltételez valakit beengedni a szülésemre.
– A halálnál és a szülésnél-születésnél nincs intimebb dolog a világon.
Ha valaki ott van akkor, amikor a másik megszüli a gyermekét, és nem
orvosként, hanem megfigyelôként vagy segítôként, az egy örök kapocs. Ôk a gyerekeiket egyébként Hadas-babáknak szólítják. A családok elképesztô bizalommal kezembe adták az életüket, én pedig az ô
kezükbe az enyémet. Kölcsönös ôszinteség nélkül a mûsor, és fôleg a
könyv nem jöhetett volna létre. Ez egy olyan írói alapanyag, amit kár
lenne veszni hagyni. Eddig harminc család szerepelt a sorozatban,
melybôl tizenegyet választottam ki a könyvbe. Mert az ô életük, az ô
sorsuk, az ô problémáik az egyediségüktôl általánosak. Mindenre van
példa: van, aki autista gyereket nevel, van, akinek sztómazsákja van,
elôfordul második, harmadik házasság, az „én gyerekem, te gyereked, mi gyerekünk” szituáció, van, aki elhagyja a férjét, van, akit elhagynak, vannak, akik mire felépítik a
nagy házat és mindenük meglesz, addigra elveszítik egymást a monoton zakatolásban, megcsalják egymást, elválnak.
Van, akit terhesen hagynak ott, van, aki
gyermekágyi depresszióba esik. Mindegyikben van dráma, de mindegyikben
van feloldás. Ezekben a nôkben az a közös, hogy mindegyik megpróbálja megtalálni a saját kérdéseire a válaszokat.
Jolsvai Júlia
Fotó: Szabó J. Judit

könyvrôl
Hadas Krisztina:
ANYASORS – A Jön a baba szereplôi tovább mesélnek
Bookline Könyvek, 256 oldal, 3999 Ft
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Íróasztalt beszakító alapmûvek
Beszélgetés Gyurgyák Jánossal
A kiadóknak kedvez a piac, óriási számokat öltenek az irodalmi életbe belépô szerzôk; mûfajtól, kortól, nemtôl és
témától függetlenül. Mégis, a hazai
polcok szakkönyvek terén igen soványak. Gyurgyák János, az Osiris Kiadó
igazgatója ezt orvosolja.
– Az Osiris Kiadó Társadalomtudományi
Könyvtár sorozatot indít. Hol kezdôdött ez a
történet?
– Nem tudnám megmondani pontosan. Talán akkor, amikor egyetemistaként szenvedélyesen gyûjtöttem és olvastam az akkori
Gondolat Kiadó Társadalomtudományi
Könyvtár sorozatát. Vagy akkor, amikor Oxfordban a Blackwell könyvkereskedésben
sárgultam az irigységtôl, hogy nekik milyen
társadalomtudományi sorozataik vannak.
De az egészen bizonyos, hogy ott határoztam el; ha egyszer nekem is lesz egy kiadóm, akkor ilyen – ahogy mondani szokás
–, az íróasztalt beszakító humán- és társadalomtudományi alapmûveket is ki fogok
adni. Többször, több formában kísérleteztem vele, de soha sem voltam elégedett a
végeredménnyel. S hogy miért nem adnak
ki ilyen mûveket? Drága mûfaj.
– Tudomásom szerint egy szakkönyv fejlesztése több millió forintba kerül.
– Ahogy mondod. Alig van ennél drágább
könyvtípus. Vannak fordítói díjak, jogdíjak, plusz minden szokásos könyvkiadói
mûvelet finanszírozása. Ebben az esetben
ráadásul nemcsak jó, hanem gyönyörû sorozatot akartam, és a tipográfusok gyöngye, Környei Anikó megtervezte, amit
megálmodtam.
Csak egy ôrült kezd ilyen vállalkozásba.
Ez annyira eszement ötlet, hogy nem tudtam ellenállni. Szóval teszek még egy kísérletet az életemben, mert kérdem én: milyen ország az, ahol ezek a mûvek hiányoznak a polcokról? Ostoba, reménytelen, jövôtlen ország.
– Egy tavalyi interjúból szeretnék idézni: „Ott
tartottam 2018 végén, hogy lehúzom a rolót.” Erre nem került sor hál' az EISZ támogatásának (Elektronikus Információs Szolgálat). Most hova pozícionálod annak a rolónak
a lehúzását? Remélem, jó messzire!
– Ötven-ötven százalék. Vagy sikerül átszakítanom a falat, vagy nem. Valóban igaz, a
szükségszerûen keletkezô hiány felét az
EISZ állja. A másik feléért még küzdök egy

sort. Talán észreveszi valaki a gazdasági elitbôl, hogy erre milyen nagy szükség van.
Vagy a Magyar Tudományos Akadémia
visszatalál végre Széchenyihez. Esetleg az
egyetemek. Amíg élek, remélek. Egyben
persze biztos lehetek, hogy az alig létezô
kulturális kormányzat biztosan nem fog segíteni. Elhûlve látom ugyanis, hogy Eötvös
József és Klebelsberg Kunó országa ezen a
téren milyen mélyre süllyedt!
– A sorozatban helyet kaptak történelmi,
pszichológiai, filozófiai, és számos tematikájú szakkönyvek, míg a klasszikus szépirodalmi munkák, diákkönyvek sem hiányoznak.
Hiánypótló gyûjtemény?
– Három területrôl válogatok. Az általam
egykor kiadott alapmûveket jelentetem
meg újra (természetesen, ahogy illik, új utószóval, bibliográfiával) és mások által kiadott, de nem kapható könyvekkel egészítem ki a sorozatot. Végül, ami talán a legfontosabb: teljesen új francia, orosz, angol, német
stb. mûveket fordíttatok le magyarra.
– Fontos számodra,
hogyan néznek ki a
könyveid?
– Az induláskor –
majd harminc éve –
nem nagyon foglalkoztam a tipográfiával, borítóval. Kizárólag a tartalomra figyeltem. Idôvel azonban egyre fontosabb
lett, milyenek is az
Osiris-könyvek. Ma már legalább annyira
fontos nekem az egységes arculat, a letisztult forma, mint a tartalom. Általános
könyvkiadói betegség, amit én is elkaptam! Az Osiris négy legfontosabb soroza-

ta: az Osiris Könyvtár, a Diákkönyvtár, a
Tankönyvek, illetve ez a most induló Társadalomtudományi Könyvtár kötetei egységes tipográfia alapján készülnek. Ez –
mint mondtam – Környei Anikó munkája.
Emellett Lipót Éva, tördelô és Macskássy
Zsuzsa, szöveggondozó dolgozik külsôsként a sorozaton. A kiadónak összesen
két munkatársa van: a lányom, Gyurgyák
Anna, kiadóvezetô és Vass Heni, kereskedô. A virágkorban 25-en voltunk. Szerencsém volt a munkatársaimmal, mivel alig
van olyan, akiben csalódtam. Ma a könyvszakmában sok volt Osirises dolgozik vezetô pozícióban. Erre büszke vagyok, egyben az egyik legnagyobb szívfájdalmam,
hogy nem tudtam megtartani ôket. De a
könyvek színvonalából egyszerûen nem
tudtam engedni. Mindennek ára van!
A – ha szabad így nevezni – projektet az idei
könyvfesztiválhoz idôzítetted. Csak sejteni
merem az okát. Kifejted?
– Nincs ebben semmi titok, a könyvfesztivál sokkal inkább fóruma az ilyen jellegû
könyveknek, mint a könyvhét, ami elsôsorban a magyar irodalomé. De ez így
rendben is van!
– Kiknek a munkája van ebben a „csokorban”?
– Mivel itt régebbi, de el nem avuló mûvekrôl is szó van, talán metaforikusan azt mondanám, hogy a régi és új magyar szellemi
elit összeölelkezésérôl van szó. Arról a hazáról, arról a Magyarországról, ami bennem él, s amelytôl – sajnálatosan – ez a mai
politikai rendszer oly távol került. A sorozattal
azt is szeretném megmutatni, hogy a hamu
alatt él még egy jobb
Magyarország. Ebben
mélyen hiszek! Csak jelzésszerûen mondom a
neveket és a mûveket:
Bonfini, Thuróczy, Thuküdidész, Plutarkhosz, John
Gray, Geert Mak, Arisztotelész, Szent Ágoston,
Kant, Heidegger, Kierkegaard, Bergyajev, Durkheim, William James, Gadamer és így tovább. Mondd meg ôszintén:
ugye más ország ez, mint a Lôrincek és Cecíliák Magyarországa!
Vermes Nikolett
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Az „új ember” bukása
„A marxizmus szerint azt, hogy valami erkölcsös-e vagy erkölcstelen, helyes vagy helytelen, jó-e vagy rossz, nem lehet levezetni
semmiféle természetfölötti örök elvbôl, sem a józan észbôl, sem
az emberi természet örök és változatlan sajátosságaiból. (…) Mi
az erkölcsünket a proletariátus osztályharcainak érdekeibôl vezetjük le.” Íme, a kommunista erkölcsfilozófia veleje, melyet egy
kommunista újságíró, 56-os mártír foglalt össze – aki tehát minden bizonnyal hitte, amit leír. Húsz levéltáros-kutató vállalkozott
arra, hogy egy megjelenésében is impozáns, vaskos kötetben
nyújtson betekintést a fent taglalt erkölcsi rend önmagát felszámoló bomlásába, a lenini „új ember” eszményéhez vezetô – kezdetben talán sokak számára magasztos – eszme teljes csôdjébe.
A fenti idézet a kötet Bevezetôjében olvasható.
A Kommunista kiskirályok címû tanulmánykötet azokat az
emberi-társadalmi zsákutcákat mutatja be a történettudomány
eszközeivel, amelyek szimbolizálják egy rendszer mûködésképtelenségét, a hatalom és a hatalommal felruházott, ám annak
gyakorlására alkalmatlan személyiség torzulását, és mindennek
kihatását az egyszerû emberek életére. Kevés találóbb elnevezés akad a kiskirályoknál, hiszen a totalitárius rendszerek a melegágyai az olyan csinovnyikok kitermelôdésének, akiknek
ugyan korlátozott a tekintélyük, a cselekvési körük (néha nevetségesen kis terrénumra szûkül), de mintha épp ezt kompenzálnák a megdöbbentô túlkapásokkal. A Majtényi György, Szabó
Csaba, Mikó Zsuzsanna szerkesztette könyv bôségesen vonultat
fel esettanulmányokat az ország minden szegletébôl, korábban
soha fel nem dolgozott történetek
részleteit feltárva, miféle piszkos
ügyletek zajlottak a pártrezsim –
nem is annyira színfalai mögött,
sokszor meglepôen nyíltan.
A könyv jóval több, mint oknyomozó riportok összessége a korabeli kiskirályok bûneirôl. Minden
egyes fejezet – egy-egy „kiskirály”
tetteinek és életútjának felgöngyölítése – bevezet a pártállam mûködési szisztémájának valamely sajátosságába, amely segít megérteni
az adott esetet. A felsônyéki téeszelnök sikkasztásait taglaló fejezet
végén a szerzô Aradi Gábor a korabeli korrupciós viszonyok hátterét festi fel: a leállított '68-as reformok ellenére exportorientált
maradt a magyar gazdaság, a vezetôknek tehát figyelembe kellett
venniük a piaci követelményeket.
Ennek megfelelôen gyakran
gyors, határozott döntéseket kellett hozniuk, ami adott esetben
ellene ment a pártutasításos
tervgazdaságnak. Ez aztán konfliktusokba torkollott, és a vezetôk gyakran választották a „nem-hivatalos” megoldásokat. A Seress János zalaegerszegi párttitkár viselt dolgait taglaló fejezetben Káli Csaba a
Rákosi-éra kinevezéseinek szociológiáját is nagy alapossággal
elemzi: az úgynevezett „káderforgó” arra szolgált, hogy egy-egy
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régióban a kinevezett funkcionárius ne „melegedhessen meg”,
ne tagozódjon be a vidék életébe és alakítson ki közeli kapcsolatokat, vagyis folyamatosan ide-oda dobálták az országban embereiket; a felsô vezetés emellett erôsen preferálta az agglegényeket, akiknek nincsenek családi kötelmeik. Így aztán rengeteg deviáns, pszichésen sérült személy kezébe került hatalom. Seress
János erôszakos nôügyei azt példázzák, hogy a kimondatlanul
„cölibátusra” kényszerített vezetôk hogyan használták a hatalmukat nôszerzésre. Vagy egy másik eset: az akaratlanul gyilkossá váló Heves megyei munkásôrparancsnok, Zábráczki Ferenc
ügye, amelynek a nyomozati anyaga a mai napig nem lelhetô fel
– tudjuk meg Cseh Zita alapos tanulmányából. Ebben a részben
a Munkásôrség, e korabeli „hibrid” szervezet történetérôl olvashatunk az események hátterét megvilágítandó. A „bûnös” fegyver például, amelyet Zábráczki véletlenül elsütött egy vadászat
során az autóban, és megölte vele a sofôrt, a forradalom idején
begyûjtött, a Munkásôrség tulajdonába került fegyverek közül
való volt, amelyet a parancsnok saját szakállára átalakíttatott,
fegyverviselési engedélye azonban nem volt hozzá.
A kötetben „nevezetesebb” szereplôk is akadnak, így a botrányiról talán legelhíresültebb, miniszterségig bukdácsoló, keményen alkoholista Czinege Lajos ügyei (egykori sorkatonák között
oly jól ismert, rettegett név), vagy a nyolcvanas éveket lázba hozó hortobágyi „libaügy” szereplôi közül például Sikula György.
(A saját zsebükre játszó téeszvezetôk ügye akkor lett országosan
ismert, amikor Csoóri Sándor az esetet feldolgozó forgatókönyve alapján Sára Sándor rendezett belôle filmet
Tüske a köröm alatt címmel.)
A kötet némelyik története
antik drámák pillanatait villantja fel a pitiáner hatalom és
a nyomorult kiszolgáltatottak
összecsapásáról, más esetek
inkább Švejk-szerûen groteszk,
ma már megmosolyogtató emberi botlások kaleidoszkópjai.
(Az olvasóban nem egyszer idézik meg Bacsó Péter remeklését, A tanút, amely ennek az
abszurd világnak örökérvényû
sûrítménye.)
A Kommunista kiskirályok egyszerre történelemkönyv, sajtótörténeti kuriózumok tára, dokumentumgyûjtemény és – semmiképp nem utolsósorban – lepárlódik esettanulmányaiból a hatalom
természetének filozófiája, melyhez a Bevezetô szolgál kiváló elôtanulmányul.
Laik Eszter

könyvrôl
Majtényi György, Mikó Zsuzsanna, Szabó Csaba (szerk.):
KOMMUNISTA KISKIRÁLYOK
Libri Kiadó, 408 oldal, 3999 Ft
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Példa a szellemi eleganciára
„A kötet, amely Nemes Nagy Ágnes valamennyi ismert, nyomtatásban megjelent interjúját közli, […]
valóságos szellemi bédekker” – olvashatjuk az N. N.
A. költôi és esszéírói életmûvét kiegészítô, ötvenkét
interjút és beszélgetést kínáló A gyufaskatulyától
Prométheuszig címû új kötetében az elsô belsô fülön. A hátsón az ô szavai segítik értelmezni a nagyon
is találó kötetcímet: az ô életmûvében a tárgyias
konkrétság mindig kapcsolódik, vagy inkább így kell
mondjam, eljut valami általánosabb (átfogóbb, univerzálisabb) és elvontabb (elméleti, teoretikus) tartalomhoz, „üzenethez”. Sokan talán szimplának és
devalválónak találhatják a bédekker („útikalauz” ill. „útikönyv”)
megjelölést. Én nem tartom annak, különösen, ha felhívom a figyelmet arra az élményre, szellemi élvezetre, amit ennek a kötetnek az olvasgatása nyújt(ott).
Itt arra merészelek utalni, hogy nem kell, nem is lehet – még a recenzensnek, a kritikusnak sem egy ültô helyében, egyvégtében el-,
ki- és végigolvasni a gyufaskatulyát. Az élvezet attól válik teljessé,
ha ízlelgetjük, kóstolgatjuk az agyunknak, az elménknek (hétköznapiasabban: az érdeklôdésünknek) felkínált táplálékot, majd abbahagyjuk, és adandó alkalommal folytatjuk a fogyasztását. Pedig
lehet a Nemes Nagy Ágnes-interjúkat és beszélgetéseket izgalmi átéléssel olvasni.
A mû három nagy fejezetre tagolódik: I. Látkép, gesztenyefával, II.
Kötetbe nem sorolt interjúk és III. Posztumusz megjelent interjúk.
(Hogy melyik beszélgetés inkább, mintsem interjú, az menet közben
kiderül.) A legfontosabb témák, amikrôl szó esik, slágvortokban: N.

N. A. életútja, annak egy-egy részlete, az
Újhold folyóirat és az évkönyvek (a 80-as
évek második felébôl), néhány N. N. Á-versrôl, egy-egy pályatárs, példaképek, elôdök,
az 50-es évek sematizmusa, a gyermekköltészet, modernség kontra avantgárd (és feloldása), válaszok körkérdésekre, a költôi
kép, ars poetica, verselemzés stb.
Természetesen az is kiderül, miért csak
1966-tól készültek Nemes Nagy Ágnessel
interjúk. És micsoda tragédia, hogy élete
egy olyan évben (1991) fejezôdött be, amikor – egy régi, rövid idôszaktól, „a háromesztendôs irodalom”-tól eltekintve, – újra
demokratikus politikai viszonyok között alkothattak, szólalhattak meg íróink. (Ki-ki mûfajt és utat váltva,
ki-ki maradva az egyénisége kiszabta úton.)
Az interjú, az emlékezés történeti forrás – szögezhetjük le.
Ezért fontos nekünk ez a könyv. Egy jelentôs költô (esszéíró, mûfordító, gyerekkönyv-szerzô) megfontolt, szabatos szavai segítségével, kevés kivétellel elfogulatlanul, és mint a címben jeleztem: magával ragadó szellemi eleganciával.
Csokonai Attila
Nemes Nagy Ágnes:
A GYUFASKATULYÁTÓL PROMÉTHEUSZIG
Összegyûjtött interjúk és beszélgetések
Sorozatszerkesztô: Ferencz Gyôzô
Szerkesztette, a szöveget gondozta, a jegyzeteket és az utószót
írta: Nemeskéri Luca és Lénárt Tamás
Jelenkor Kiadó, 710 oldal, 4499 Ft

Farkas Julianna: SIBYLLA TÜKRE
Vajon miért küldenek egy fiatal hidrogeológust Tunéziába, a sivatag közepén megbújó apró oázisba,
hogy adatokat gyûjtsön egy ott lezajlott 1969-es
áradásról? Letizia Carpenti értetlensége és bizonytalansága egyre csak nô, amikor egy új megbízást
kap az ukrán milliárdostól, Anton Murev régész
professzortól: folytasson kutatásokat a titokzatos
Sibylla-tekercsek után, amelyeket véleménye szerint az ókorban egy római erôdítményben ôriztek. A lányt hallucinációk és rémálmok gyötrik folyamatosan. Vajon mibe keveredett? Ki az a Sybilla? Milyen titok rejtôzhet az oázis barlangjainak mélyén?
Novum Publishing, 456 oldal, 4470 Ft

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

Iohannes Scotus Eriugena:
A SZELLEM SASMADARÁNAK HANGJA
Homília Szent János evangéliumának
prológusához
Iohannes Scotus Eriugena, a kiemelkedô Karoling-kori teológus legjobban hagyományozott, kései mûve egyfajta meditatio a jánosi prológus elsô tizennégy passzusáról, az
Atyával egylényegû Ige-Isten világban és
emberben való jelenlétének misztériumáról. A Sursum Kiadó által megjelentetett, korabeli kódex-illusztrációkkal díszített kötet a mû elsô magyar nyelvû kiadása.
Sursum Kiadó, 120 oldal, keménytáblás, színes, latin-magyar kétnyelvû kiadás
Részletes információk: www.sursum.hu

Mi MICSODA Ovisoknak – Vonatok

|22|www.könyvhét.hu|

Az ovisok a pályaudvarral és a vonatokkal
ismerkednek. Hol lehet jegyet venni, és mi
minden van a pályaudvaron? Hogyan irányítja a vonatot a mozdonyvezetô? Mit
szállítanak a tehervonatok? Hogyan javítják a síneket? Utazhatunk vonattal a tenger alatt? Megannyi kérdés, amelyekre ez
könyv választ ad. A kukucskálók további
felfedeznivalókat rejtenek.
Andrea Weller-Essers: MI MICSODA OVISOKNAK – VONATOK
Babilon Kiadó, 2950 Ft
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Néhány véres nap
Interjú Benedek Szabolccsal
A Kádár hét napja után nem meglepô,
hogy legújabb regényed az éppen száz
éve kikiáltott Magyar Tanácsköztársaság eseményeit idézi meg, néhány különösen véres napot a 133-ból.
– Korábban azt nyilatkoztad, hogy be szoktad
spájzolni a témáidat. Mióta foglalkoztat ez az
idôszak?
– Ez most éppenséggel nem bespájzolásból, hanem hirtelen ötlettôl vezéreltetve
született. Volt már egy regényem a Tanácsköztársaságról, tíz évvel ezelôtt jelent meg,
Az élcsapat címmel, az belülrôl, konkrétan
a kommün vezetôinek szemszögébôl mutatta be az ô 133 napjukat. A Vörös, mint
a vér csupán néhány napot emel ki ebbôl
az idôszakból, és mintegy kívülrôl, úgymond az utca emberének látásmódjából és
tapasztalataiból követi az eseményeket,
ahogy az átlagember megélhette azokat. A
kettô között pedig írtam néhány olyan regényt és novellát, amely a kommünt és a világháborút közvetlenül megelôzô idôszakban, a manapság többnyire negédes nosztalgiával emlegetett dualizmus idején játszódik. Azt is lehetne tehát mondani, hogy
a tíz év alatt befutottam egy teljes kört: egy
történelmi kor végpontjából elindulva
visszatértem ugyanoda.
– Az anyagok kutatásakor mi volt számodra a
legizgalmasabb?
– A nézôpontok és az ítélkezés változása ebben az esetben különösen szembetûnô. A Ta-

nácsköztársaságról érthetô módon gyökeresen mást mondtak a Horthy- és mást a Kádárkorban, ami az eseményeket elemzô szakirodalomból és a visszaemlékezésekbôl is világosan látszik. De még csak idôben se kellett az
eltérô értelmezéseknek nagyon távol esniük
egymástól, elvégre máshogy látta a kommünt
mondjuk Tormay Cécile és Lengyel József. Talán most, száz év távlatából jutottunk el oda,
hogy megpróbálkozhatunk objektívan szemlélni, egyúttal megérteni azt is, hogy ténylegesen mi és miért történt.
– Létezik néhány mondás, például: A történelem gúnyt ûz az eszmékbôl. A
történelem ismétli magát. Ha
az ember kiismeri a rendszert,
maga is részévé válik. Mit
gondolsz ezekrôl?
– Folytathatjuk a mondások
sorát azzal, hogy a történelmet a gyôztesek írják. A lényeg talán az, hogy a megélt, személyes történelem
nem mindig ugyanaz, mint
ami a történelemkönyvek
lapjain szerepel. Annak idején abban a városban, ahol
felnôttem, azt tanították
nekünk az iskolában, hogy
legyünk büszkék arra, hogy itt nem 133,
hanem 134 napig tartott a dicsôséges Tanácsköztársaság. Közben meg a családom
egyik idôs tagja arról mesélt, hogy milyen
volt az, amikor a szülôfalujában megjelen-

tek Szamuely terrorlegényei, és az egész falu a közeli nádasba menekült.
– Regényedben a kor személyiségei is megjelennek, Ady nemrég halt meg, utalást találhatunk Molnár Ferencre, Szabó Ervinre, Kun
Bélára, Szamuelyre, Fedák Sári szerepel benne. Érdekes kérdés, hogy a történelem formálásában hogyan vesznek részt az emberek…
– Meg az is, hogy a történelem hogyan formálja az embereket. Olyan alakokat képzeltem el fôhôsöknek, akik sok mindenben különböznek egymástól, ugyanakkor közös vonásuk, hogy meghasonlottak addigi eszméiket és világukat illetôen. Ennek a helyzetnek
és lelkiállapotnak az ábrázolására pedig különösen alkalmas egy olyan idôszak, amikor
a polgári idill és a boldog békeidôk világa
elôbb egy, a korábbiakhoz nem mérhetô
nagyságrendû háborúban, aztán forradalomban, majd vörös-, illetve fehérterrorban
ér véget. Ennél konkrétabban és véresebben
nem is lehetne pontot tenni egy történelmi
kor végére, és ez óhatatlanul nyomot hagy
az emberi személyiségen is.
– Fôszereplôid, Antónia, az arisztokrata származású írónô és Gádor, a forradalmi eszmékért rajongó könyvtáros. Fiktív alakok vagy
valakikrôl mintáztad ôket?
– Alapvetôen fiktívek, bár igyekeztem minél
hitelesebb figurának mutatni ôket, és ehhez
természetesen kölcsönöztem bizonyos vonásokat valós személyektôl. Mindketten megpróbálnak magyarázatot találni a körülöttük
zajló eseményekre, közben azonban tétovák
és védtelenek. Például idônként olyan, mintha nyomoznának egy bûnügyben, de valójában csak sodródnak a naponta fordulatokat
hozó történésekkel egyetemben.
– Izgalmas krimi, történelmi regény, van
benne szerelmi szál is. Régóta gondolom,
hogy a regényeid remekül kiegészíthetik a
történelemkönyvek anyagát. Mit szólnál hozzá, ha
ajánlott olvasmány lennél
az iskolákban?
– Megesett már, hogy az
egykori gimnáziumomban az érettségi tételek
közé kerültem. De hát mit
is szólhatnék? Természetesen örülök, illetve örülnék nagyon.
Szepesi Dóra
Fotó: Szabó J. Judit

könyvrôl
Benedek Szabolcs:
VÖRÖS, MINT A VÉR
Helikon Kiadó, 408 oldal, 3299 Ft
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Ébresztô, irodalom, ébresztô olvasó!
Háy János újraélesztô könyve
Ritka a valóban eseményértékû kötet megjelenése a kortárs magyar
irodalomban. Nem a kiemelkedô mûvek felbukkanására gondolok,
azzal nincs hiba, inkább a kultúránk egésze szempontjából viszonyítási pontként, jelzôbólyaként használható könyv a kevés, amelyhez
fordulni lehet – például, ha baj van. Személyes hangú irodalomtörténet végképp régen született. Az utolsó nagy vállalkozás, amelybe
íróember fogott, 1934-ben jelent meg, Szerb Antaltól. Az övé bô ötszáz oldalnyi, Háy János frissen megjelent gyûjteménye hétszáz –
nem mintha ez bármi mást jelentene, mint az azóta eltelt több mint
nyolcvan évet, és nagyjából nyolc olyan szerzôt, akit Szerb Antal
még egyáltalán nem, vagy alig olvashatott, ám most jó eséllyel boldogan falná ôket.
A 2010-es évek elején szinte nem volt olyan irodalmi rendezvény,
ahol ne emlegették volna a kánon szót, többes számban, mintha valami átrendezés-igény lépett volna fel, megkérdôjelezendô, relativizálandó a bebetonozott értékrendet. Háy kötetét forgatva az ember arra jut, hogy vannak olyan pillérek, amelyek, akárhogy is alakítgatjuk a
kánon nevû építményt (falakat ki, falakat be), egy helyben maradnak,
és tartják a konstrukciót. Lényegében ezek a szerzôk vonulnak fel a
Kik vagytok ti? lapjain, ám egészen újszerû fénytörésben. Egyrészt a
személyesség által: nincsenek tabuk, tiszteletkörök, földig hajlások,
hanem értô olvasás van és szemek felnyitása, rácsodálkozás, rázoomolás az addig messzirôl csodáltra. Ahogy a bevezetô kis remeklésben írja Háy: „Itt mindenki megérintett és megérinthetô, arc áll arccal
szemben, mert a magyar írónak van arca és a magyar olvasónak is van
arca. Itt mindenki vállalja, hogy olyan, amilyen.” Ezeket az amilyenségeket kapjuk rengeteg humorral tálalva (jaj, de hiányzik ez amúgy mindenhonnan minálunk!),
vagy máskor átszûrve Háy János rezignáltságában is derûs hangnemén. Az olvasó sokszor felkacag, így például a mikszáthi szellemben továbbírt Jókai-jellemrajzon, a két fejjel – a nyári kopasszal és a téli parókással – élô nagyság alakján;
vagy „Petôfi keletkezésén”, azon, hogy „Mi lenne, hozakodott elô a rafinált Toldy, mi lenne, ha
létrehoznánk egy Csokonait sikeres változatban?”; de még az olyan, amúgy véresen komoly
megállapításon is, mint hogy „a Párizsból való
hazaérkezés után összességében inkább tekinthetjük József Attila életét kórtörténetnek, néha
párttörténetnek, mint élettörténetnek”. Háy
fricskáz, de sosem tiszteletlenül vagy méltánytalanul, humora a megértésbôl – úgy az empátiából, mint az olvasói értésbôl – fakad. Most
az író, a költô maga a hôs, és tényleg mindegyikük sorsa kész regény. Amelyben ott kavarog korszellem, elutasítás, önmarcangolás,
szerelem, siker és természetesen az ilyen-olyan méretûre hízott ego, az életmûvek fûtôanyaga, színfoltja.
Másrészt nem csupán élet(mû)történeteket olvasunk itt, mint az iskolai irodalomkönyvekben, hanem Háy kulcsot ad a mû, a szöveg
születésének és mûködôképességének varázsos titkaihoz. Amelyben
persze semmi varázslat nincsen, csupán a mesterség tudása és a tehetség – így például Móricznál a valóság és fikció viszonyáról esik
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szó: hogyan jönnek létre egy teremtett világ belsô, logikus törvényszerûségei, amelyek az olvasó számára is tökéletesen elfogadhatók;
Örkénynél arra világít rá a fejezet, hogyan lehet megfékezni és kiiktatni az érzelgôsséget („kezére játszik” ebben a mesternek az irónia, a groteszk, írja Háy); Mikszáth épp a kissé felszínes egyértelmûséggel, elnagyoltsággal (a gonosz gonosz, a jó jó) nyeri meg a korabeli olvasó szívét, ami ma már nem lenne járható út az irodalomban;
Szabó Magda arra tanít bennünket, hogyan lehet a sérelmeinket a
történetek mögé rejteni, úgy, hogy a hôsökön mégis átsejlik saját
arcunk; de még az is kap egy fejezetet, hogy a háys leleménnyel „A.
M. Nép”-nek elkeresztelt szerzô, vagyis a népköltészet milyen kiapadhatatlan táptalaja, jó vizû kútja mindenféle lírának. Mondhatjuk tehát az alcímmel, gyakorló íróknak-költôknek „kötelezô” a Kik
vagytok ti?, hiszen Háy János gyûjteményébôl kitetszik, hogy olvasás és írás aktusa szétválaszthatatlan. De a „csak” olvasóknak is
alapmû ez az olvasókönyv. Újraélesztô könyv – megint csak az alcím
instrukciója szerint. Hogy miért? Részben azért, amit Petôfinél mond
el Háy: „Mert hol is van ma már a világ számára Byron, Béranger,
akirôl a kor embere úgy gondolkodott, hogy száz méterrôl is zseniszagot áraszt. Hát bizony: sehol. Elvégezték a feladatukat, katalizátorok voltak, s amit katalizáltak, az él tovább. Az él tovább, ami közelebb áll az ember mindenkori önismeretéhez, az élethez, amelyrôl
minden mûvészet beszélni akar.” Vagyis azok támadnak fel e kötet
lapjain, akik nagyon is sokat tudnak mesélni nekünk az életrôl – Bornemissza Pétertôl Petri Györgyig (s egy ma is élô kortárs zenész-költô bónuszként: Víg Mihály). De a Háy János elvégezte újraélesztés
épp úgy vonatkozik az olvasóra is,
aki jó eséllyel már az iskolapadban
„bealudt” Berzsenyitôl és társaitól
(ki is kárhoztatná ezért?), és azóta is
Csipkerózsika-álmát alussza.
Visszalapoznék végül a kötet legelejére, ahhoz a bizonyos bevezetôként álló kis remekléshez. A szerzô
ebben elmeséli a sehova sem álló
„belga magyarok” esetét az Úristennel, akiknek nagy hazátlanságukban
az egek ura megmutatja, hol lelhetnek hazára. Hiszen itt van a világ legnagyobb fesztiválja, a magyar irodalom. Háy János jó költôként és jó zenészként hál' istennek jó ütemérzékkel van megáldva, és ha körülnézünk
ebben az eszelôs, vészterhes forgatagban, egy ilyen könyv bizony most nagyon, nagyon kellett.
Laik Eszter

könyvrôl
Háy János: KIK VAGYTOK TI?
Kötelezô magyar irodalom – Újraélesztô könyv
Európa Könyvkiadó, 712 oldal, 7499 Ft

|fülszöveg|

BBS-INFO
Koncz Balázs:
HOGYAN VÁLJ JÓL FIZETETT
C# PROGRAMOZÓVÁ?
236 oldal, 2990 Ft
Ebbôl a rendhagyó programozási könyvbôl nem csak a C#ban való programozást tanulhatjuk meg, hanem olyan ismeretekre is szert tehetünk,
amely a programozóként való
elhelyezkedésben és a jól fizetô állások megtalálásában is
segít. A kötet az alapoktól indul és példákkal segíti a C#
programozási nyelv elsajátítását, a haladó ismereteken keresztül pedig komplett projekteket is bemutat.

BBS-INFO KIADÓ www.bbs.hu KORTÁRS KIADÓ 1062 Budapest, Bajza u. 18. www.kortarskiado.hu PYRUS KIADÓ 1037
Budapest, Jeles u. 194. TRIVIUM KIADÓ 1112 Budapest, Menyecske u. 3. Telefon (1) 248 1263 www.triviumkiado.hu
ZIMBER KÖNYVEK 2071 Páty, Somogyi Béla út 42.

BBS-INFO
Dr. Baintner Károly:
GÉNEK ÉS KISEBBSÉGEK –
MÉG MINDIG TABU TÉMA?
176 oldal, 1970 Ft
A földünket benépesítô emberiség különbözô csoportjai
más-más földrajzi környezetben élnek, más-más túlélési
technikákat alkalmaznak, miáltal évezredeken át eltérô szelekciós hatásoknak voltak kitéve. Nem vagyunk tehát teljesen egyformák, így az etnikai
csoportok közötti genetikai eltérésekkel kapcsolatban is újra
kell tehát gondolnunk, hogy
mi rasszizmus és meddig terjednek a tények.

KORTÁRS
Kiss Anna: ARANYALMA
Összegyûjtött írások
kicsiknek, nagyoknak
Keresztes Dóra grafikáival
180 oldal, 3000 Ft
„Gyermek. / Valami más. / Szakrális lény.” – E szavakkal a felnôttek lelkiismeretéhez fordult korábban a Kossuth-díjas szerzô.
Mindig is megtisztelte gyermekolvasóit azzal, hogy nem képzelte ôket annyival butábbnak,
amennyivel kisebbek a felnôtteknél. Hitte, hogy az ô horizontjuknak megfelelôen, de a legjobbat
érdemlik. Ezért összegyûjtött verseinek, a Gyolcs-nak egyenrangú
párja e vers- és versprózakötet.

KORTÁRS
^
PROVENCE – COTE D’AZUR
Sárközi Mátyás soraival,
Kaiser Ottó képeivel
176 oldal, 5500 Ft
A világ egyik legszebb tájékát,
Provence-t és a francia Riviérát, az Azúr-partot barangolta
be együtt az író és a fotómûvész. Közös vallomásuk ez a
színes album: szinte elvesznek
e mesésen gazdag kultúrtájban, és vallanak az ott élôkrôl,
mûvészekrôl, múzeumokról,
mûtárgyakról, mûemlékekrôl –
borokról, ételekrôl, parfümrôl,
természeti tüneményekrôl, flóráról-faunáról. S még a táj magyar vonatkozásairól is.

PYRUS KIADÓ
Tomor Anita:
SUGAR DADDY
3990 Ft
Lily egyetemre jár. Csak az a
vágya, hogy lediplomázzon.
Lotti, a barátnôje Sugar Daddyre vadászik, aki némi viszonzásért cserébe biztosít neki
mindent. Lilytôl idegen ez az
életforma, kirázza a hideg attól, hogy pusztán érdekbôl legyen együtt valakivel. Logan
gazdag, és piszkosul jóképû.
Fültanúja lesz két barátnô beszélgetésének egy étteremben. Logan olyan pasi, akit az
egyikük keres. Neki viszont a
másik lány kell...

PYRUS KIADÓ
Tomor Anita:
HELLÓ ÚJRA, KEDVES EXEM!
3990 Ft
Nora fiatal szingliként éli az
életét. Azt hiszi, maga mögött
hagyta a múltját, és elegendô
távolságra van a régi pasijától,
aki hét évvel ezelôtt otthagyta.
Egészen addig, amíg össze
nem fut vele újra. Onnantól
kezdve az élete a feje tetejére
áll. Patrick híres autóversenyzô. Szereti a nôket, és a nôk is
szeretik ôt. Megvan mindene,
kivéve egy dolgot. Norát. És
most, hogy újra meglátja a csinos exbarátnôjét, egészen biztos benne, hogy mi kell neki...

101 dolog, amit jó,
ha tudsz…

TRIVIUM
Robin Sharma:
HAJNALI 5 ÓRA KLUB
A kiemelkedô siker szakértôje
most a hajnali 5 órai felkelés
módszerével segít a hatékonyabb munkavégzésben, hogy
lelkesen kezdhessük napjainkat
és a lehetô legtöbbet hozhassuk ki belôle. Útmutatóként
szolgál, hogyan használjuk ki a
hajnali órákat az eredményeink
növelésére és a feltöltôdésre.
Az életmódguru segítségével
könnyedén felkelünk, így jut
idô önmagunk számára, gondolkodni és kreatívan alkotni.
A Hajnali 5 óra Klub végérvényesen jobbá teszi az életünket!

TRIVIUM
Amy Newmark:
AZ IGENEK HATALMA
Erôleves a léleknek
Gyakran kérdezzük: Miért? A
könyv arra bátorít, hogy azt feleljük: Miért ne? Mondjunk igent az
új dolgokra, hiszen ez a válasz hatalmas erôt rejt magában! Lépjünk ki a komfortzónánkból! Hétköznapi emberek igaz történeteiken keresztül mesélik el, hogyan
vált ezáltal tartalmasabbá és boldogabbá az életük.
Osszuk meg az örömöt, az ösztönzést és a reményt!
Az USA Today Az igenek hatalmát az elmúlt 25 év öt legemlékezetesebb könyvei között említette.

ZIMBER KÖNYVEK
VÖRÖS MÁGUS
Hitler és Sztálin titkos világa
368 oldal, 3990 Ft
Wolf Messing a XX. század
Nostradamusa, Hitler, Sztálin és
Hruscsov látnoka volt. A Vörös
Mágus valóban élt. A Szovjetunióban gôzerôvel folyt a paranormális jelenségek kutatása,
akárcsak a náci Németországban. A regény beenged a két
ördögi rendszer boszorkánykonyhájába. A könyv történelmi tényeken alapul, bemutatja,
hogyan feszül egymásnak a Jó
és a Gonosz, miként avatkoznak bele a történelem alakulásába földöntúli erôk is…

Felgyorsult világunkban a gyors ismeretszerzés alapvetô elvárássá lépett
elô, ez alól nem jelentenek kivételt a
gyerekek sem.
Erre a kihívásra ad választ a Napraforgó Könyvkiadó gondozásában megjelent 101 dolog, amit jó, ha tudsz… címû sorozat. A kötetek egy-egy témakört járnak körbe, pontosan 101 szócikkben. Ez alapos elmélyülést tesz lehetôvé az adott témában, legyen az a
vasút fejlôdése, a futball világa vagy a tudomány története, mégis, az adott
szócikkek hosszuk miatt gyorsan és könnyen olvashatók, feldolgozhatók. A
kötetek gazdagon illusztráltak, így azok is szívesen vehetik kézbe ôket, akik
egyébként visszarettennek egy-egy sûrûn teleírt olvasmánytól.
A korábban megjelent hat kötet mellé most újabb hét kötettel bôvül a
sorozat, így mindenki megtalálhatja a számára érdekes olvasmányt.

|könyvrôl|
Révész Szilvia:
A HÓPÁRDUC FELESÉGE
Erôss Zsolt és Sterczer Hilda története akkor is magával ragad, ha azt
hisszük, sok újat már nem
mondhat, úgyis tudjuk,
mi a vége. Akkor is, ha
még sosem másztunk a
negyedik emeletnél magasabbra, de akkor is, ha
már olvasztottunk liofilizálódott havat nyolcezer
méteren. Mert ez a
könyv nem (csak) a hegymászóknak szól, hanem mindenkinek, aki nem csupán megúszni szeretné az életet, hanem megélni is.
Szól a romantikus lelkûeknek, akik kíváncsiak, milyen lehet egy vakrandi egy világítóan kék szemû, feltûnôen jóképû, neves extrém sportolóval. De azoknak is, akik az évfordulókat elfelejtô, késôn hazaérô párjuk
miatt elégedetlenek, vagy a síró kisbabájukkal a kezükben azon elmélkednek, mennyire csapnivaló szülôk. Szól azoknak, akik nemrég elvesztettek valakit, és a gyászfolyamat elakadt, de azoknak is, akik a tragédián túljutva az identitásukat próbálják újjáépíteni. Hilda története ugyanúgy megszólítja a félelmetesen egyhangúnak tûnô felnôtt élet elôl menekülô fiatalt, mint a lét értelmét boncolgató idôsebb korosztályt.
Akkor is érdemes a Hópárduc feleségével tartani, ha akár egyszer is elgondolkodtunk: vajon van-e valaki odafent, a nyolcezreseken is túl, aki
a szívén viseli a sorsunkat, és vajon elér-e a keze egészen a mi kezünkig?

Marani krónikák és
egyéb történetek
Ez a könyv egyértelmûen varázslatos.
Pedig témájában nincs semmi különleges: lapjain egy hegyekkel körülvett, kis örmény falu zord, kemény
mindennapjaiba tekinthetünk be, s
elsô fejezetében egy magányos,
meggyötört asszony készül meghalni, fegyelmezetten, de reménytelenül. Mégis mágia van a történetben. A szereteté, amely élôket, holtakat szorosan összefûz ebben az
apró, elátkozott faluban. A szépségé: ahogyan a szereplôk segítségével megismerjük a gyógyfüvek titkát, az éhezésrôl olvasva megtanuljuk megbecsülni az örmény étkek
finomságát, s lapról lapra csodálatos tájak tárulnak elénk, köszönhetôen a regény szuggesztív leírásainak. Végül a csodáké: hiszen az Égbôl hullott három almában egy misztikus és távoli világról hoz hírt az
éjjel, egy levél, egy kutya, egy hófehér pávakakas, vagy valaki hullámzó és ragyogó, kiengedett aranyhaja. Itt beszélgetni lehet a könyvekkel, üzenni lehet a halottaknak, varázslat rejtôzik a mindennapokban, s olyasvalaki is megtalálhatja a boldogságot, aki egyszer
már azt hitte, eljött a halála napja. Aki pedig a mesés-legendás, de a
mágikus realizmus klasszikusaihoz is méltó regény szálait összeszövi,
Narine Abgarjan oroszul író örmény írónô, aki ezért a kötetéért nyerte el a Jasznaja Poljana-díjat.
Narine Abgarjan: ÉGBÔL HULLOTT HÁROM ALMA
Typotex Kiadó, 292 oldal, 3200 Ft
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C. G. Bartolomew – M. W. Goheen:
A NAGY TÖRTÉNET
Hogyan találjuk meg
a küldetésünket a Biblia
elbeszélésében?
Kálvin Kiadó, 2018
„Minden emberi közösség valamilyen történetbôl értelmezi létét, ez
a történet segít a történelmi események feldolgozásában, formálja
és irányítja életünket.” (…)
„Ha valaki azt kéri: »Mondj valamit magadról!«, legjobb, ha elmesélsz egy vagy több történetet.
Azáltal, hogy megosztjuk ezeket
a személyes narratívákat, megismerjük egymást. Nemcsak azt akarjuk megérteni, hogy ki a másik
ember most, ebben a pillanatban, hanem azt is, hogyan lett olyanná, amilyen. Melyek azok az élmények, gondolatok, és kik azok az
emberek, akik az életét formálták? A személyes történetek révén
sok minden érthetôbbé válik az életébôl. Mégis, ahogyan tovább folyik a beszélgetés, felmerülhet a kérdés: Vajon egyedül vagyunk, és
saját személyes történetünkbôl kell, hogy értelmet találjunk az életünknek? Van-e egyetlen igaz történet, amely nagyobb, mint mi,
amelyen keresztül megérthetjük a világot, és megtalálhatjuk az élet
értelmét? Részét képezik-e személyes történeteink – külön vagy
együtt – egy teljesebb történetnek?”
A szerzôpáros a teljes Biblia „nagy történetén” keresztül igyekszik
választ adni e könyvében a fenti kérdésekre.

Három könyv az
ázsiai észjárásról
A 21. század Ázsia évszázada. A
kontinens régi és új nagyhatalmai,
különösen Kína egyre intenzívebben kapcsolódnak be a világgazdaságba és a külpolitikai ambícióiról is egyre többet hallhatunk.
Japánt és Dél-Koreát elsôsorban
ipari és kulturális exportján keresztül ismerjük, elegendô, az
animék, valamint a dél-koreai
sorozatok varázslatos világára, a
koreai és japán autók megbízható minôségére, vagy éppen a
nyugati világban is egyre népszerûbb ázsiai háztartásvezetési módszerekre gondolni.
Ezen országok gazdasági felemelkedésének, politikai ambícióinak,
mûvészetének, vagy éppen (pop)kulturális termékeinek értelmezéséhez érdemes mélyre ásnunk és megismernünk az évszázadok során
kialakult társadalmi jellegzetességeiket, szokásaikat.
A Pallas Athéné Könyvkiadó (PABOOKS) ázsiai észjárások könyvsorozatával feltérképezhetjük e nyugatiaktól oly távol álló sajátosságokat, amelyek a kultúrák közötti érintkezés során is fogódzót nyújthatnak.
Könyvsorozatunkat egyaránt ajánljuk az ázsiai és geopolitikai folyamatok hátterét megérteni kívánó, az ázsiai kultúrák iránt érdeklôdô
olvasóknak, e felemelkedô kontinensre utazóknak, vagy éppen az
ázsiai vendégek fogadásában érdekelt közönség számára.

|bibliofília|

Imádom a Könyveket, avagy a könyvkiadásról kicsit másképp – Baranyai Anikó
Egy belvárosi kávézóban találkoztunk a Mogul Kiadó, az Imádom a
Könyveket és a Könyvmogul alapítójával, Baranyai Anikóval, aki
hozzáértô és elhivatott csapatával,
a könyvpiac megreformálását tûzte ki célul.
– Hogyan válik egy egyéni vállalkozó a
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülésének tagjává?
– 2013-ban megjelent egy EU-s pályázat, ami a fiatalok vállalkozóvá válását
segítette. Ugyanebben az évben szerzôdtem egy kiadóval az elsô kötetem
kiadására. Az együttmûködésünk hozta a
gondolatot: pályázom és létrehozom a
saját kiadómat. Megfogalmaztam, mit
akarok, hatékony szolgáltatást, támogatást nyújtani, kezdô íróknak. A pályázaton nyertem, így indulhatott a saját könyves birodalmam megteremtése. Mivel
mindig távlatokban, komplex megoldásokban gondolkodom, tervem túlmutatott a kiadón. Sokkal inkább egy szerteágazó közösségi és szolgáltatási hálót álmodtam meg, amellyel az irodalom valamennyi szegmense elérhetô, összeköthetô és interakcióra fogható. 2014-ben indult a Mogul Kiadó. Az Imádom a könyveket irodalmi közösség (röviden IK)
2015-ben született meg. Ezt követôen
pedig a Könyvmogul webáruház 2018ban. A fejlôdés folyamatos és látványos.
A kiadót egyre több író keresi meg, idén
már 20 könyv van elôkészületben. Az IK
több mint 14000 tagot számlál, és a kezdeti kizárólagos Facebook jelenlét ma
már személyessé is vált. Tavaly lelkes csapatunkkal sikeresen részt vettünk a
Könyvfesztiválon és az Ünnepi Könyvhéten is, kiállítóként.
– A személyesség és az építô, kiteljesítô
csapatmunka fontos hangsúlyt kap minden
platformodon, minden munkafolyamat
alapjaként?
– Így van. „Valami újat, valamit másképpen…” – ezzel a gondolattal indult a kiadó. Nem érdekelt a „hogyan csinálják
mások”. Hiszek az ötletekben, a kreativitásban, az innovatív megoldásokban. Egy
csapat erôsségét az adja, hogy a tagok
mennyire élhetnek szabadon mindezekkel. A személyesség, a nyílt kommunikáció mindennek az alapja. Hiszünk a sok-

színûségben, hiszünk abban, hogy egy
nyitott és alkotó közösség mindenben segíthet. Hadd említsem meg név szerint,
kik azok, akikkel együtt munkálkodunk
ezen: Andrási Adél, Jánosi Renáta, Takács
László, Zibriczki Zoltán.
– Hogy érzi, nyitott a mai társadalom az
ilyen megoldásformákra?
– Hazánkban általános, hogy akit felvesznek, beosztotti szemlélettel ül be egy pozícióba, ahol feladatokat lát el, de nem
érzi magáénak. Ráadásul a munka honorálása sincs társítva a teljesítménnyel. Én a
teljesítményt értékelem. Ha valaki odateszi magát, dolgozik, szereti azt, és ez kiteljesíti ôt. Ebben hiszek. Nálunk a közös
munka feltétele a szoros együttmûködés.
Ahogy mondani szoktam: „Én annyira
akarom, amennyire te akarod!”. Emellett
az önérvényesítési képesség terén érzek
még nagy hiányosságokat.
– Ha már szóba kerültek a hiányosságok,
mi a helyzet ezzel a könyvkiadás területén?
– Nagy felismerés volt számomra, hogy a
könyvkiadás során – egyes helyeken – nem
minden esetben mennek végig az összes
folyamatlépésen. A legnagyobb gond egyértelmûen az olvasószerkesztés mellôzése.
Fogalmi keveredések is vannak, mert mindenki lektort keres szerkesztô helyett. Pedig lektorra jellemzôen az olvasószerkesztést követôen lenne szükség, ott, ahol egy
adott terület specifikációit kellene ellenôrizni. A legtöbb helyen már van korrektor, de az ô feladata nem váltja ki az olvasószerkesztôét. Ezeket sürgôsen helyre
kellene tenni, hogy ne forduljon elô olyan,
hogy egy tehetséges magyar szerzô szerkesztetlen, házilag tördelt, korrektúrán át
nem esett könyvet tár az olvasói elé.

A másik nagy hiányosság a jelenlét.
Az íróé és a könyvvé egyaránt. Íróként
nem elég megírni egy könyvet. Bele
kell állni az írói létbe, meg kell mutatni magát és a mûveit. Ez sok szerzô
számára idegen feladat, de ezért is vagyunk mi. Rendezvényeink az írókért
és olvasókért vannak. Online platformjainkon bárki, bármilyen könyves
tartalmat megoszthat. Könyves bloggerek posztolhatják az olvasmányélményeiket, ajánlóikat, megjelenés beharangozókat, az írók szabadon bemutathatják magukat, könyveiket. Így
(jobban) megismerhetjük egymást.
– Mondhatjuk, hogy napjainkban átalakulóban van a romantikus írókép is?
– Mindenképpen! Botorság íróként
anélkül várni a sikert, hogy felvállalnánk, mûködtetnénk az írói létezést. A
közösségi médiajelenlét az írók és könyvek ismertté tételében az elsô helyen
áll, de a személyes kapcsolatra is igényt
tart az olvasó. Többek között ezért
kezdtük el az író-blogger-olvasó találkozók szervezését, ahol segítünk, és
játszva tanítunk, pl. azt, hogy az írók
minél gyakorlottabbak legyenek az olvasókkal és megtanulják önmagukat, a
mûveiket bemutatni, megszerettetni.
Képzéseket is tartunk – kezdô és rutinos
íróknak egyaránt. Fogjuk a kezüket,
amikor még csak kacérkodnak az írói
pályával, és nem engedjük el azután
sem, hogy megjelent a könyvük.
– A kiadó honlapját és az Imádom a
Könyveket oldalt tanulmányozva egy nagyon innovatív, folyamatos jelenlétre törekvô, olvasói és írói igényekre rezonáló
szellemiség bontakozik ki. Mire készülnek jelenleg?
– Jelenleg teljes lendülettel készülünk a
Nemzetközi Könyvfesztiválra és az Ünnepi Könyvhétre. Hamarosan megalapítjuk
új cégünket és irodalmi alapítványunk is
formálódóban van. Átmeneti álmát
alussza az Imádom a könyveket magazin,
amit mihamarabb szeretnénk újjáéleszteni. Készülünk egy merôben új, 1000
könyves projekttel, és nem titkolt vágyunk, hogy a Forbes magazin figyelmét
is felkeltsük munkáságunkkal. Tele vagyunk megvalósításra váró, kidolgozott
ötletekkel, és lendülettel.
Illényi Mária
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Otthontalanul
Jesús Carrasco neve már nem teljesen ismeretlen a magyar olvasók elôtt: a spanyol
szerzônek néhány éve jelent meg magyarul
Kegyetlen idô címû regénye, amely több vonatkozásában mintha elôkészítené a terepet a Föld, amelyen állunk címû utópiához.
A Typotex világirodalmi sorozatában napvilágot látott mû egy újabb, rendkívül markáns szín a fiatal európai alkotók tarka palettájáról: Carrasco világa úgy ejti foglyul az
embert, mint amikor egy film hatása alól
napokig nem tudunk szabadulni.
Az író új regényében a megmaradásért, az
emberség utolsó cseppjeinek megôrzéséért
küzdenek hôsei egy olyan világban, amely
épp az emberség eltiprásával igyekszik
fenntartani magát.
A regény ideje megfejthetetlen, játszódhat akár a képzeletbeli múltban, a jelenben,
de akár egy kései jövôben is – Spanyolországot leigázták, és valamely meg nem nevezett hatalmas birodalom részévé vált. Az elbeszélô egy idôs asszony, aki lerokkant, valaha magas rangú „hôs katona” férje mellett éli életét egy vidéki birtokon, amelyet
kiváltságként biztosítottak számukra a birodalom vezetôi. Eközben a hatalom emberei

Az a belsô „valami”
Almási Miklós új könyvében ismét hihetetlenül izgalmas „boncolásra” hívja az olvasót.
Azon túl, hogy a bennünk lakó titkok kibontása szinte tálcán kínálja ezt a metaforát, a kötet bemutatóján Szilágyi Ákos is
rögtön a Molière korában népszerû úgynevezett anatómiai teátrumokat idézte meg
(ha más nem, a híres Rembrandt-festményrôl ez a mûfaj mindenkinek ismerôs lehet),
amely teátrumok „elôadásai” óriási népszerûségnek örvendtek. Almási könyvét bújva
valóban úgy érzi az olvasó, mintha dr. Tulpot figyelné egy karzatról – leszámítva,
hogy Almási nem a holtakkal, hanem nagyon is az élôkkel, velünk, hús-vér valónkkal
dolgozik. Azzal az emberrel, aki a virtualitásban kezdi elveszíteni alapvetô készségeit, érzelmi világa, képzelete elszürkül, nyelvi
kompetenciája elsorvad. Mint az alcím
mondja: Lélek a digitális kor viharában.
Olyasféle útmutató ez a könyv, amely
majd' minden lapján valamilyen aha-élménnyel (vagy ahogy a szerzô nevezi egy
helyen: „hûha-élménnyel”) szolgál: kulcsot
ad önmagunk ismeretéhez. Ezen belül rengeteg témát érint, s mindegyik valamiképp
a modernitás, az agyontechnicizált világ há-
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úgy hajtják a foglyul ejtett helybéli lakosokat, mint a barmokat, és az áldozatok embertelen kínok között pusztulnak el. Az elbeszélô Eva akkor kezd szembesülni a valósággal, amikor a birtokán feltûnik egy félholt bennszülött, akit ugyan fel kellene adnia, de ô nem teszi, és
lassacskán birtokába jut
a férfi történetének.
Carrasco egy izgalmas
disztópiába csomagolva
szembesít a hatalom és
alávetettség, a kegyetlenkedés és kiszolgáltatottság, a meghunyászkodás és lázadás kettôsségével, de mindenekelôtt azzal a kényelmetlen kérdéssel,
hogy vajon hajlandó-e
az ember kidugni a fejét biztonságos csigaházából és kinyújtani
tapogatóit azok felé,
akiknek esélyük sincs
a nyugodt életre – s megteszi-e ezt azon az
áron is, ha az ô biztonsága kerül veszélybe.
A nyomasztó elevenséggel megrajzolt jelenetek bármely diktatúrában hasonlóképp
történhetnének, mint ahogy történtek is már

lójában vergôdô én és a külvilág bonyolult
kapcsolatát elemzi.
Kezdve azzal, hogy egyáltalán mi vagy ki
az az én (és miben különbözik a személyiségtôl, az egyéniségtôl, az identitástól és a
szereptôl); hogy mit jelent a kisugárzás, ez a
nehezen megragadható jelenség, amely nélkül azonban szürke
verebek
lennénk;
hogy miféle tudattal
bírhat a testünk;
hogy miben áll a
gondolkozás és a
problématudat;
egészen
odáig,
hogy mit tud a kreatív ember, amit más
nem; hogyan válik
cselekvéssé a beszéd és a nyelv;
hogy mi történik
egy
mûalkotás
megértése közben;
vagy hogy miért
van elemi szükségünk a játékra – és hogy mennyi minden nevezhetô játéknak! – még felnôtt fejjel is.
Almási ötvözi a filozófiát, a humánetológiát, az antropológiát, a pszichológiát és a
nyelvészetet – egyik tudományág mellett

sokszor az idôk folyamán, és ismeretlenül is
oly ismerôsek az olvasónak. A Carrasco ábrázolta szörnyû világban, ahol szinte szó szerint
kirántják a talajt az ember lába alól, egyetlen
menedék látszik elérhetônek: az anyaföld, a
termôföld, hiszen a növények a rajtuk olykor
áttipró katonai bakancsok és harci lovak patái ellenére még virágoznak és hozzák a terméseiket. Az ûzött idegen ezeknek a növényeknek az árnyékában
lel átmeneti nyugalomra,
s itt nyer értelmet a regény címe is: a szabadság, az emberség és a
függetlenség egyazon
földbôl sarjad, ha földünk
nincs, otthonunk sincs, és
az
otthontalanságban
menekvés sincs annak, aki
nem lel irgalomra.
Laik Eszter
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sem kötelezi el magát, de mindegyikbôl
merít magyarázataihoz. És a hétköznapi
életbôl is, bôségesen: ez teszi olyan könnyen befogadható, élvezetes olvasmánnyá
a szöveget, amely az érzékeny intellektusú
olvasónak szól ugyan, de korántsem bikkfanyelven, sôt. A szerzô mókázik, olykor „kiszól”, cseveg, kedvesen pimasz és keresetlen, miközben észrevétlenül beavat
Descartes, Gehlen, Kurt Lewin, Polányi Mihály vagy
Wittgenstein világába.
„Mert az ember legbévül maga a titok. Nem tud róla, sejteni sejti, hogy ott van »valami« –
megfejteni képtelen, de e titok
nélkül elveszti egyéniségét, személyiségének tartója ez a titok.” Aminek érdemes nyomába eredni Almási Miklóssal.
Laik Eszter
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