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Az irodalmi anamorfózis mûfaja
– Orosz István

Orosz Istvánnak számos könyve jelent meg képzômûvészi mivoltából adódóan, nevezhetjük ezeket mûvészetelméletnek
vagy képzômûvészeti kalandozásoknak is. A szépirodalomban sem ismeretlen a neve, írt novellákat (Pótszarv), verseket
(Körzôvel rajzolt víz) és történelmi fikciót (Sakkparti a szigeten). Miközben számos kötetet illusztrál, mûveivel kiállításokon találkozhatunk – már ha vannak kiállítások. A most megjelenô Páternoszter címû új regényérôl beszélgettünk.
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– A járványnak is köszönhetô, hogy
ismét a szépirodalom felé fordult?
– Már jóval a járvány kezdete elôtt
kész volt a Páternoszter, igaz, a
nyomdába küldés elôtti utolsó átnézés során néhány aktuális mondat belekerült, ezek már a pandémiával kapcsolatosak. Egyébként,
a „képzômûvészeti kalandozáshoz” ennek a könyvnek is van némi köze. Mûvészféleségek jelennek meg benne kisebb és nagyobb szerepekben, sôt a legfontosabb cselekményszál is egy tervezett, aztán el nem készülô mûvészeti projekt körül forog. Mondhatnám, egyúttal egy tervezett
merénylet körül, de ezt a mondatot természetesen nem folytatom,
mert a krimiszálat ugyebár nem illik fölfedni… legföljebb sejtetni,
hogy olyan is van.
– Szinte az egész huszadik századi
történelem felvonul a regényben.
Átszövi az egész mûvet a Rákositörténet, miközben jócskán beleszagolhatunk a Kádár-korba is, és
végül egészen a máig eljutunk. Kiemelt jelentôsége van Sztálin halálának 1953. március 5-én. Miközben az egész mû besúgás-leleplezôdés történetek sorozataként is
olvasható. Miért ennyire kiemelt
jelentôségû ez a motívum a huszadik századi történelmünkben?
– Az átívelt hosszú idôszak miatt
történelmi regényként is értelmezhetô a könyv, de az apa, fiú,
unoka vonal révén akár családregényt is mondhatnék. Sem a történelem, sem a családtagok fölött
nem akartam ítélkezni, pontosabban a „kívülálló”, a történetbe
„véletlenül” belecsöppenô narrátor nem ítélkezik, s amíg lehet, a
helyzetébôl adódóan elfogulatlan
próbál lenni. Az, hogy van, akirôl
kiderül, egykor besúgó volt, már nem oszt, nem szoroz, egyiküknek maga a besúgott diktálta a jelentést, a másik kapcsán, aki
valójában író, pedig akár az a furcsa tény is fölmerülhet, hogy a
besúgás voltaképpen irodalmi mûfaj.
– E történelmi sokszínûség mellett folyamatosan reflektál a mû önmagára is. A regény alapját adó feljegyzések kalandos sorsára folyamatosan derül fény. Érzésem szerint, a narrátor egyrészt rekonstruálni akarja a kapcsolatát Emillel, másrészt közösen akarják

|könyvrôl|
a feljegyzések és a még élô tanúk elbeszélése alapján rekonstruálni azt a bizonyos '53-as eseménysort.
– Egy 1953-ban készült, és a hetvenes években elôkerült kézirat az egyik szál. Onnan ismerszik meg, na persze a tartalma
mellett, hogy dôlt betûvel van szedve. A másik szál az, ahogy
a kilencvenes évek közepe táján hôseink elkezdik olvasni a kéziratot, és egyre több rejtélyes dolgot vesznek benne észre. A
történet alakulásával párhuzamosan az írás folyamatát, a
megismerésben játszott szerepét is firtatja a könyv, sôt a nyelvét is, hisz a külföldön felnôtt narrátorról kiderül, gyakorlatlan
anyanyelvének használatában. Azt remélem, amikor belekerül
a cselekménybe, sôt tudatára ébred, milyen központi szereplô
abban, ezek az önreflektív effektek már nem tûnnek irodalmi
fogásnak, funkciójuk lesz a valóság és a fikció közti határ feloldásában.
– Saját alakja is megjelenik – áttételesen – a regényben, híres
rendszerváltás kori plakátja (Tovaris, konyec), vagy a blogja révén. Ezek is ugyanolyan játéknak tekinthetôk, mint az a megannyi
motívum, az utalások egész rendszere, vissza- és elôreutalások
sora, melyek átszövik a regényt?
– Valóban csak áttételesen, utalás, vagy a vájt fülûeknek szóló
feladvány szintjén jelenek meg a regényemben, ráadásul úgy,
mintha valaki másról lenne szó. Egy-két sor egy hatszáz oldalas
könyvben, voltaképp szóra sem érdemes, porszem a cselekmény
fogaskerekei közt, de a szót, amit említett, hogy a játék része,
szívesen elfogadom. Játékosnak szokták mondani azokat a felismerhetetlenné szerkesztett, ám egy geometriai kód révén mégis
felismerhetôvé tehetô rajzaimat, amelyeket az anamorfózis szóval jelölnek. A kézirat egyik olvasója azt mondta, a Páternoszterben az irodalmi anamorfózis mûfaját próbálgatom.
– A véletlenrôl sok szó esik a regényben, miközben tényleg parádés egybeeséseknek, találkozásoknak lehetünk tanúi. Mennyire
hisz a véletlenekben?
– Mondják, hogy sokkal több véletlenszerû dolog történik velünk, mint amennyit észreveszünk, illetve aki komolyan figyel az
egybeesésekre, és naplózza a vele történô koincidenciákat,
elôbb-utóbb már meg sem lepôdik rajtuk. Valós és kitalált események szövete a könyv, bár sok esetben a leghihetetlenebb dolgok a valóságban pontosan úgy történtek meg, a hihetôket meg
az írói fantázia építgette melléjük. Sok „igazi” véletlen történt
velem is, talán furcsábbak is, mint amik
a Páternoszterben megesnek,
nem is nagyon tudom kivonni
magam a hatásuk alól. Mindazonáltal próbálok természetesen írni a véletlenekrôl, nem
misztifikálva ôket, és ha majd
az olvasónak olyan szavak jutnak eszébe, mint valószínûtlen,
meghökkentô, rendkívüli, ámulatba ejtô, hihetetlen, szédületes, elképesztô, döbbenetes, sôt
észveszejtô, azt igyekezni fogok
fegyelmezetten fogadni.
Jolsvai Júlia
Fotó: Debreczeni Fanni

könyvrôl
Orosz István: PÁTERNOSZTER
Helikon Kiadó, 608 oldal, 4999 Ft

Járványnapló
„az elején sokan mondogatták, divat volt mondogatni: / a járvány után
nemcsak más, / de jobb
lesz a világ. / emberibb. /
mintha lehetne mérni a
jóságot mérlegen vagy
centivel / pedig a görögöktôl is tudhatjuk, az
ember nem jó, / csak csodálatos. / más fordításban: a sok szörnyû csodafajzat között / a legszörnyebb.”
Jenei Gyula verses naplóként kezdte írni a pandémiával kapcsolatos
reflexióit tavaly tavasszal. A könyv huszonkilenc
hosszabb-rövidebb bejegyzést tartalmaz, és a március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet két hónapját öleli fel – zárásként az írásbeli érettségi napját jegyezte le, aztán hozzáírt egy bejegyzést a
kétszázharminchetedik napon, november 2-án, amely a nyári
lazítás után, a folytatásról szóló híradás. A szerzô járványnaplónak, jegyzetverseknek nevezi a tárcaszerû írásokat, s ez mûfaji,
terjedelmi szabadságot ad; került a kötetbe néhány soros,
tárgyszerû tudósítás és lírai helyzetjelentés. Eleinte egy ciklusnak szánta következô verseskötetébe, majd úgy döntött, hogy
a novemberi lezárással, grafikákkal kiegészítve egy kötetben jeleníti meg a verses járványnaplót; a Légszomj címû kötetben a
szövegek mellett egyfajta párhuzamos vizuális világként jelennek meg Verebes György festômûvész grafikái.
Az írásokban a mindannyiunk által tapasztalt helyzetek sokfélesége jelenik meg: (jogos) hipochondria, bizonytalanság, babonás félelem, pánik, indulatok, elfásulás és még humor is – miközben „lepkeként verdes bennünk a szorongás”. A szerzô a
járványhelyzettel összefüggésben az idôsödésrôl és az elmúlásról is polemizál. A világjárvány nem véletlenül juttatta eszébe a
világháborút; az utolsó bejegyzésben írja: „háború ez, amikor
kitört, összeszorult a gyomor, / de még énekeltek a katonavonatok, / még azt hitték az integetôk, / mire lehullanak a levelek,
vége lesz. / még nem tudták az elôttük álló megpróbáltatásokat. / … a kiszámíthatatlanságot. / nem látták a lövészárkok
mindennapjait, / nem tudták pontosan elképzelni, milyen az, /
ha valaki kidugja a fejét, és eltalálja egy golyó. / egy repesz. /…
és hogy a lövészárokban is megtalál / az ellenség, a gránát, az
éhség, a tetû, a tífusz. / a halál.”
Nagyon is sokarcú ez a maszkos valóság, a karanténhelyzetnek van pozitív hozadéka is, ezt Jenei Gyula a harminchatodik
napon így összegzi: „rendszeresebb lett minden, / a gyaloglások, a sport. / esténként többet olvasok, / s mióta nem a telefon hangjára ébredek, / azóta többet álmodom, / s ha reggelente visszaalszom, / néha még az álmom folytatását is megtudom.” A szerzô azt nyilatkozta, hogy ezzel a kötettel lezárta a
járványnaplót – ám lehet, hogy mégsem? A pandémiának mindenesetre még nincs vége.
SzD
Jenei Gyula: LÉGSZOMJ
Verebes György grafikáival
Esô könyvek, Szolnoki Mûvészeti Egyesület, 71 oldal, 2500 Ft
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Rémtörténet Türingiában
Nyugtalanító események követik egymást Kanában, a türingiai kisvárosban. Elôször az éj leple alatt rendszeresen „Wir”
feliratot és farkasfejet graffitiznek több környezô Bach-emlékhely falára, aztán eltûnik, majd – mintha mi sem történt
volna – megkerül a helybéli idôs tanár, az önkéntes meteorológus Köhler úr, közben farkasok tûnnek fel a környéken,
majdnem végzetessé válik egy piknik, felrobban egy benzinkút, azután következnek a brutális gyilkosságok.

Levelek Angela Merkelhez
Korábban az egykori NDK területén elhelyezkedô szürke kisvárosiak
hétköznapjait élték a kanaiak, köztük egy ideje a hatalmas termetû,
minden edzés nélkül, pusztán testi adottsága folytán bivalyerôs Florian, akirôl fônöke, a Bossz az általa vezetett, szorgalmasan gyúró
„bajtársaknak” így beszél: „az egyik oldalról egy zseni, de a másik
oldalról tök hülye ez a gyerek… ha rákiáltasz, elszalad, ennek eszébe se jut, hogy visszavágjon, pedig ha megtenné, minket a puszta
kezével kinyírhatna”.
Florian Herscht elôéletérôl mindössze annyira derül fény, hogy – ki
tudja, milyen – Intézetbôl került a városba, ahol Bossz „felkarolta”.
Lakást szerzett neki a hetediken, ámbár a település szégyenfoltjának
számító házban, amelyet vendégmunkásoknak építettek, és ahol a
lift folyamatosan javítás alatt áll, így Floriannak látogatója nemigen
akad. Csak Köhler úr kapaszkodik fel hozzá egyszer, hogy világossá
tegye: félreértésen alapul a fiatalember világvége-félelme, amelyre
levelekkel bombázva figyelmezteti Angela Merkel kancellárt.
Florian ugyanis a népkurzuson hallgatta Köhler úr fizikáról szóló elôadásait (a kulturálatlan Bossz talán emiatt mondja zseninek), és attól
fogva csak a világ kezdetének egy lehetséges elmélete foglalkoztatja: az ôsrobbanáskor nem azonos számú anyagi és
antianyagi, tehát egymást kioltó részecske keletkezett, hanem egyetlen anyagi részecskével több. Ezt a maga módján továbbgondolva Florian riasztó következtetésre jut.
A fiatalember habókosságát ismerve Jessica, a postáskisasszony se próbálja hosszan lebeszélni a küldemény
feladásáról, mikor a kancellárasszonynak címzett levelet
átveszi tôle, melyen mindössze a feladó neve – mármint
Herscht – mellett csak az irányítószám szerepel: 07769.
Gyámolítja az ügyefogyott Floriant a házgondnokságot
ellátó Vertreter és a könyvtáros Ringer asszony, de az étteremtulajdonos éppúgy, mint az ARAL-kutat üzemeltetô bevándorló házaspár vagy sokan mások a városkának
a könyvben szépen megrajzolt társadalmából. Mind
megpróbálják finoman felnyitni pártfogoltjuk szemét,
hogy fônöke, Bossz nem méltó a bizalmára, mert veszedelmes. Ô a sokáig nyugodt kisváros legfenyegetôbb figurája. De a mindenkit kedvelô Florian ôt is a végsôkig
védi. Merthogy felkarolta, munkát adott neki. Fel sem
fogja, hogy milyen társaság veszi körül.

Neonácik
Valóban dolgoztatja a vállalkozásában, heti zsebpénzt kap azért,
hogy letakarítsa a falfirkákat. De visszaél a tôle, mint kisgyerek az
apjától mindent eltûrô együgyû fiatal férfi jóhiszemûségével. Nemcsak szóval gyalázza, hanem a keze is eljár, ha Florian nem úgy viselkedik, ahogy az alpári kifejezéseket kötôszóként használó, orrot
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túró akarnok Bossz elvárja. Ugyanígy bánik a „szakaszába” tartozó
emberekkel is. Mind barna szerelésben járnak és vaskeresztet vagy
piros nyelvû sasos címert tetováltattak magukra, olcsó sört vedelve
harsogják a német himnuszt, annak persze a hivatalosan 1945 óta
nem használatos, „Deutschland, Deutschland über alles” kezdetû
elsô versszakát is. A Burgstrasse 19-beli gyülekezôhelyüket a városlakók igyekeznek messze elkerülni. Bossz nem neonáci „cirkuszt
akar, hanem háborút”. Azt, hogy „Németország legyen újra nagy”,
de „mi nem a migránsokra vagyunk kihegyezve, hanem a zsidókra”
– hangoztatja saját köreiben.
Az újfasiszta vezér elveivel összeegyeztethetetlennek tûnik Bach
iránti rajongása. Drákói fegyelmet követelô próbarendet tartva ügyködik a Kanai Szimfonikusok megalapításán a feladathoz felnôni
képtelen zenészekkel. Florian se hiányozhat a próbákról. Eleinte
eközben is a kvantumfizika rejtélyébe mélyed, de egy idô után magával ragadja Johann Sebastian Bach muzsikája.

Egy könyvnyi mondat
Míg Bossz Bachot a nemzetiszocialista eszmék igazolására használja
fel, hiszen Türingia nemcsak a Bach család hazája, hanem a hitleri
eszmék hagyományos fészke is, addig Florian személyiségébe épülnek be, mélyen megérintik Bach kötöttségükben is szabadon áradó
harmóniái. Folyton ezek a dallamok harsognak a fülébe. Ehhez hamarosan hanghordozóra és közvetítôeszközre sincs szüksége. Bizonyos lelkiállapotban agya magas decibelen Bach-kantátákat, a Tilge,
Höchster, meine Sündent és a Máté-passiót „közvetíti”.
Aki teheti, egy szabaddá tett nap reggelén kezdjen bele a 432 oldalas, szerzôje által az elbeszélés mûfajába sorolt könyvbe. Könnyen
lehet, hogy még aznap végez is vele, ha csak nem akar hosszasabban idôzni a kanaiakkal, és emiatt
szánt szándékkal lassítja olvasási
sebességét. Soha nem tômondatairól volt híres Krasznahorkai László. De ez a bô négyszáz oldal, egy
egy szuszra elmondott, pontok nélküli, csak egyéb írásjelekkel ütemezett társadalom- és korrajz, kvantumfizikai tájékoztató, filozófiai
gondolatébresztô, és még zenehallgatásra is sarkall. Olyan, mintha a
kanaiak egyike mondaná el egy levegôvétellel városuk 21. századi rémtörténetét, mely a járványfenyegetés
kezdetén csúcsosodik ki, és amelyik
azt is sejteti, hogy miként hajthatnak
a maguk táborába egyszerûen csak
együgyûsége folytán bárkit üldözendô eszmék követôi.
Mátraházi Zsuzsa

könyvrôl
Krasznahorkai László:
HERSCHT 07769
Magvetô Kiadó, 432 oldal, 5999 Ft

|metaforikus|

Modernizált szakralitás
Beszélgetés Viola Szandrával

Viola Szandra neve összmûvészeti projektjeivel került be a köztudatba. Testfestést ábrázoló képei, irodalmi divatszínháza, verskarácsonyfája, versékszerei egyedülálló újdonságok az irodalom népszerûsítésének szolgálatában. Legújabb verseskötetének
(Használt fényforrások) lírai elbeszélôje is számos egyedi hangon szólal meg, miközben
istenélményrôl, gyermeki tudatról vagy éppen tengerrôl és szerelemrôl mesél.
– Hadd kezdjem azzal a felismeréssel, hogy
a recenziós példányban megosztottad a szövegjelöléseket. A költô skiccei a lapok hasábjain! Miért jelölted meg a verseket?
– Ó, ez semmi másnak, csak az én habókosságomnak köszönhetô: véletlenül azt a darabot adtam postára, amelybe már korábban ceruzával jegyzeteltem néhány hangsúlyt. Viszont ez az eset az idônként bohókásra sikeredô napokon és helyzeteken kívül még valamire rávilágít: ma nagy igény
mutatkozik arra, hogy a szerzô ne csak jól
írjon, hanem úgy tudja felolvasni a költeményeit, hogy azok élôszóban is élvezhetôek
legyenek. Ez alapvetôen színészi feladat,
melyhez fel kell nôni, máskülönben nagyon
szomorú lenne, ha az irodalmi esteken
megjelenô, általában amúgy is kisszámú közönség kedvét szegnénk olyasmikkel, mint
az érthetetlen artikuláció vagy a szöveg értelmét megnyirbáló rossz hangsúlyozás.
– Használt fényforrások – ezt a címet kapta
legújabb versesköteted, melynek borítóján
egy feszülettôl fényes villanykörte úszik az
árban. Sokatmondó kép!
– A borítótervet Szentes Zágonnak köszönhetem. Életünk során nagyon sok fényforrás
világítja meg elôttünk az utat, sok izzó fénynél melegedhetünk, olvashatunk, „megvilágosodhatunk”. Ezek, a kötetben megneve-

zett, metaforikusan értendô fényforrások lehetnek személyek, eszmék, tapasztalatok, és
természetesen nem hagyhatjuk ki az asszociációk sorából Jézus Krisztust sem, akit leggyakrabban a gyertya jelképével szoktak ábrázolni. Ilyen értelemben a villanykörte egy
modernizált fénymetafora a szakralitásra.
– Ars poeticádat Lukács evangéliumának
egyik részletével (Lk 17,33) azonosítod. Személy szerint, elvonatkoztatva a teológiai magyarázattól, mit értesz az igehely alatt?
– Az említett újszövetségi részletben az áll,
hogy aki elveszíti önmagát, egyúttal
megmenti. Különösen azért tetszett
meg az igehely, amiért szeretem a
paradoxonokat is, segítenek kilépni
a kategorizáló, fekete-fehér gondolkodásmódból. Nem szabad túl
sokáig egy-egy képet dédelgetni
önmagunkról, hiszen aki nincs
folytonos mozgásban, „meghal”.
Az emberi test mûködéséhez is
hasonlíthatnánk a folyamatot,
amely csak úgy tud életben maradni, hogy a sejtjei hét évente kicserélôdnek. Áldozathozatal, nekiszentelôdés valami/valaki másnak, ami/aki
így idôvel részünk lesz, és már hozzánk tartozik. Korábbi énünk helyén így lesz egy teljesebb önmagunk, önmásunk.

– Testvers néven új mûfajt hoztál létre, a
közvélemény és a szakma hol bírálta, hol
szerette. Hogy biblikus képpel éljek: áldás
vagy átok?
– Azt hiszem, hogy mindkettô, ugyanakkor
nem érdemes megfeledkezni arról sem,
hogy az átok áldássá fordítható. Áldás,
mert a fotózás, az alkotás minden percét
élveztem, olyan mûvészek segítettek nekem önzetlenül, akiket nemcsak alkotóként, hanem emberként is nagyra becsülök. Átok, mert a média olyan módon közvetítette a testverselés-projektet, ami sokkal inkább szólt a szenzációhajhászásról,
mint az eredeti üzenetrôl, vagy rólam. Ezt a
képet azonban módomban áll évrôl évre
formálni, így tudok még meglepetést okozni, persze csak azoknak, akik nem szeretnének elhamarkodottan ítélni.
– Ezt igazolja, hogy korábbi munkáiddal ellentétben jelen esetben kevesebb hangsúlyt
kap a testiség.
– A test tematika inkább csak vizualitásában
(fotó, tánc) tûnik el, mindaz az érzékiség,
érzékeken keresztül megismert valóság,
amely nélkül tulajdonképpen nem tudjuk
elképzelni a világot, mindig jelen van a költészetben. Hiszen létrejöhetnek még egyszer poszthumánformák, amelyek nélkülözik ezt, de az ember számára a test, a testi
megélés ma nagyon fontos referenciamezô.
Az összmûvészet ezért intenzíven foglalkoztat, még sok kiaknázatlan terület áll elôttem, most leginkább úgy érzem, hogy fotóés táncmûvészek helyett szívesen dolgoznék szobrászokkal és zenészekkel.
– Zalán Tibor így ír a kötetrôl: igazi névjegyedet ezzel a munkával tetted le. Tükröt tartanak a szavak?
– Itt nem pusztán arra céloz Tibor, hogy
érettebbé vált a lírai hangom, hanem talán
arra is, hogy a korábbi kötetem összmûvészet, vagyis csapatmunka volt. Nánási Pál
fotográfiai tehetsége vagy Könyv Kata és
Pál Gergely festô és testfestômûvészek tehetsége legalább annyit
hozzátettek a végeredményhez, mint az én verseim, és a táncmûvész
modellekrôl nem is beszélve. Viszont ebben a
kötetben valóban, sokkal
inkább egyedül kellett
helytállnom.
Vermes Nikolett

könyvrôl
Viola Szandra:
HASZNÁLT FÉNYFORRÁSOK
Elôretolt Helyôrség Íróakadémia, 2500 Ft
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A Kiss

József Könyvkiadó ajánlja

Kôszeghy Elemér:
Magyarországi ötvösjegyek a középkortól 1867-ig
Merkzeichen der Goldschmiede Ungarns vom Mittelalter bis 1867
2. reprint kiadás, 464 oldal, 8479 Ft
A Kiss József Könyvkiadó gondozásában, reprint kiadásban, megjelent egy igazi könyvritkaság: Kõszeghy Elemér:
Magyarországi ötvösjegyek a középkortól 1867-ig. A kétnyelvû (magyar–német) kötet elõször 1936-ban jelent meg.
A könyv a történelmi Magyarországhoz tartozó városok szerinti csoportosításban tartalmazza mûkincsek
ötvösjegyeit, mestereit, tulajdonosait és egyéb adatait. Magyarország különbözõ részein már a
XIV. századból megtaláljuk egymástól eltérõ bélyegzések nyomait korabeli ötvösmûveken.
A XVI. századtól kezdve az ötvöstárgyak bélyegzése általánossá vált a céhekben,
ha a bélyegzés módja nem is vált egységessé. 1867-tõl a fémfinomság
vizsgálata állami hivatalok hatáskörébe került, s e téren az
osztrákokéhoz hasonló fémjelzési rendszer lépett életbe.
Ez az oka annak, hogy a mû csak
1867-ig ismerteti a jeleket.

www.kissjozsefkonyvkiado.hu

|felséges|

Minden megtörtént már
Interjú Benedek Szabolccsal
Volt köztük alacsony és magas, okos és buta, jó fej és
tökfej, tökös magyar és nyápic külföldi – s persze nyápic
magyar és tökös külföldi is.
Emberek voltak – bár néha
túlságosan is, olykor pedig
tán nem eléggé. Esendôek,
mint mi mindannyian… Magyarország ötvennégy uralkodóját mutatja be – rendkívül élvezetes stílusban – ez a
könyv, amelyhez Lakatos István készített rajzokat.
– A könyv közel hozza múltunk
uralkodóit a mai olvasókhoz, a
fiatalokhoz. Hogyan született?
– Világéletemben érdekeltek a
magyar királyok, életük eseményei, a velük kapcsolatos
történetek.
Kamaszkorom
óta, ha fölráznak álmomból,
fel tudom sorolni, hogyan következtek egymás után. Egyetemistaként a Nemzeti Múzeum közelében laktam, még
ott volt a Szent Korona, és
idônként csak azért ugrottam
be, hogy vessek rá egy pillantást. Szóval az, hogy egyszer
írok róluk egy könyvet, benne
volt a pakliban, az volt a kérdés, kinek szóljon. Királyainkat bemutató képes album, illetve tudományos, avagy népszerû ismeretterjesztô könyv
született már, én viszont úgy
döntöttem, hogy az ún. Z generációt, a TikTok-nemzedéket fogom megszólítani, remélve, hogy egy számukra
megfelelô tálalásban nekik is
érdekes lehet, ami nekünk,
idôsebbeknek, annak idején
az volt. Ahhoz viszont, hogy
föl tudjam kelteni a figyelmüket, olyan nyelvet, konkrétan
az ô, idônként meglehetôsen
nyers és szókimondó nyelvüket kellett használnom. Az
eredmény egy mûfajilag nehezen besorolható szöveg lett:
mondhatjuk, hogy ismeretterjesztô, ugyanakkor az érzékle-

tesség és a figyelemfelkeltés
miatt irodalmi elemekkel jócskán föl van dúsítva. Ilyenre
külföldön bôven van példa,
nálunk talán még kevésbé.
– Nem száraz tudomány a történelem, csak tudni kell elmesélni
azokat a részleteket, amelyek
felkeltik az érdeklôdést a további
összefüggések iránt. Manapság
a legtöbb fiatal a számítástechnikát és az angolt gyúrja – miért
fontos tantárgy a történelem?
– Régi vesszôparipám, hogy
nincs új a nap alatt, minden
megtörtént már, csak más szereplôkkel és más díszletek között. Okos ember állítólag más
kárán tanul. A történelmet
azért is fontos tanulmányozni,
hogy legalább próbáljuk meg
fölismerni vagy akár nem megismételni az egyszer már elkövetett hibákat. Nem mellesleg a
régi történetek is rólunk, emberekrôl szólnak. A történelem
nem pátosz, hanem hús-vér valóság, életszag, idônként fölemelô, idônként viszont kimondottan durva eseményekkel
vagy figurákkal. Ugyanolyan
esendô és gyarló emberek alakították, jók és rosszak, mint
amilyenek mi vagyunk. Sokak
szemében a történelem pusztán bebiflázandó eseményeket,
évszámokat és fogalmakat jelent. Holott ha megmutatjuk
ezek mögött az embereket, kiderül, hogy ennél sokkal több.

A régi mondás szerint a történelem az élet tanítómestere.
Ehhez viszont meg kell látnunk
és meg kell mutatnunk az életet benne.
– Rajongás, kíváncsiság és aztán a differenciáltabb rendszerezô kedv – valahogy így alakulhat ki a komoly érdeklôdés…
Nálad hogyan mûködött ez?
Hogy látod a mai tizenéveseket
ebbôl a szempontból?
– Annyi inger, éspedig leginkább
vizuális és hangos inger éri ôket,
hogy ha valamit szeretnénk nekik elmesélni, akkor muszáj harsánynak, sôt olykor kimondottan radikálisnak lennünk.
Nem történelemkönyvet
akartam írni,
inkább azt
szerettem
volna elérni,
hogy amikor
a Z generáció
tagjai egy villanásnyi idôre leteszik a
telefont, és
mondjuk
ezt a kis
könyvet veszik helyette a kezükbe, akkor kicsit közelebbinek
érezhessenek magukhoz bizonyos, a történelemkönyvekben
olvasott dolgokat, és a történelmet legközelebb ne életidegen
dologként kezeljék. Annak ide-

jén az én érdeklôdésemet a történelem iránt regények keltették
fel, azokat forgatva elevenedtek
meg elôttem az események, és
láttam magam elôtt a figurákat,
köztük a királyokat. De olvasnak-e a mai fiatalok történelmi
regényeket? Én legalábbis úgy
látom, hogy sajnos inkább nem,
nemhogy ilyet, hasonlót se. Életképesebbnek éreztem, ha gyorsan, akár két üzi és videó között
is befogadható, életszagúan tálalt sztorikat mesélek el inkább
nekik. Hogy aztán lesz-e ebbôl
komoly érdeklôdés? Ha igen, akkor a célt sikerült elérni. Elsôsorban a figyelmüket szerettem volna fölkelteni. Minden ezt a szándékot szolgálja: az elmesélt sztorik súlyához idomulóan változó
szókimondó nyelvezet éppúgy,
mint Lakatos Istvánnak a könyv
hangulatát remekül megragadó
rajzai.
– Melyik király a kedvenced és
miért?
– Kifejezett kedvencet nem neveznék meg, azt viszont mindenképpen szeretném megemlíteni, hogy voltak olyan királyaink, akiket akár a nagyok között is emlegethetnénk, ha korai haláluk nem gátolta volna
meg biztatóan induló uralkodásuk kiteljesedését. Ezt a könyvben is jeleztem, ilyen volt pl. III.
András vagy II. Lipót.
– A vérgróf, A fiumei cápa, Focialista forradalom, Kádár
hét napja – hogy
csak néhány regényedet említsem. A
legközelebbi terveidrôl hallhatnánk?
– Az elmúlt két könyvem kiruccanás volt a
szépirodalmon kívülre,
most viszont regényen
dolgozom.
Szepesi Dóra
Fotó: Debreczeni Fanni

könyvrôl
Benedek Szabolcs:
KIRÁLY!
A magyar uralkodók véresen
komoly históriája
Lakatos István illusztrációival
Helikon Kiadó, 296 oldal, 3299 Ft
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|kontemplatív|

Árnyékvilág
A frissen megjelent Augusztus gyermekei címû regénye kapcsán máris Szolzsenyicinnel és Salamovval emlegetik
együtt Szergej Lebegyev orosz írót, aki
A Debütánssal nemrég a magyar olvasóközönségnek is megmutatta, milyen
lebilincselôen teremt fikciót az oroszországi valóság élô díszletei között.
Noha Lebegyev nagyon is mai szemmel tekint vissza a posztszovjet éra kezdeteire, a
kilencvenes évek kaotikus, az átmenet egyszerre reményt keltô, ugyanakkor a legsötétebb kilátástalansággal fenyegetô idôszakára, mégis jogos a rokonítása a nagy klasszikusokkal. Az Augusztus gyermekei ugyanis
a lágerirodalom szerves folytatásának tekinthetô, bár az elôdökénél jóval kevésbé
dokumentarista, sokkal elemeltebb, sôt költôibb prózát olvasunk Lebegyev tollából –
magyarul Soproni András ihletett, kitûnô
fordításában. Az író a hôse által annak ered
nyomába, vajon mi történt a Szovjetuniószerte döbbenetes számban megtalálható
büntetôtáborok helyén, sarjadt-e valamiféle
élet a pusztulás, a kietlen nyomorúság szikes talaján, és ami még fontosabb: mivé lett
maga az ember, aki a történelem húsdarálójában végezte, s hagyott-e valamit utódaira a továbbadhatatlan tapasztalatból.
A történet fôhôse és elbeszélôje zsigereiben hordozza a keresés szenvedélyét, s az
események egyfajta örvényébe kerül, amikor titokzatos, a második világháborúban
eltûnt nagyapja emlékének nyomába ered.
Nagyanyja naplója nyomán az unoka szembesül az elhallgatás erejével, és rádöbben,
hogy az orosz múlt valójában nem más,
mint hasonló fekete leplekbôl összeálló hatalmas drapéria. E mögé vágyik betekinteni, és mivel úgy tûnik, tehetségesen ûzi ezt
a szellemi régészetet, megbízói is akadnak,
akik eltûnt vagy sok ezer kilométerre meghalt felmenôikrôl szeretnének valami bizonyossághoz jutni.
A magyar olvasónak vajmi kevés tudása lehet a Szovjetunió mélyrétegeirôl: ezt hozza
közel Lebegyev egy döbbenetes panoráma
felvétellel, ami hol sci-fibe illô tájakat mutat
meteoritgyûjtôkkel, gyilkos rablóbandákká
szervezôdött színesfém-kereskedôkkel, a volt
rakétaindító- és kutatóállomás-területeket értékes kincsek reményében kisajátító szerencsevadászokkal; hol a semmi közepén tátongó sivatagot pásztázza a múlt elôl bujkáló volt
fegyôrökkel; hol a középkori társadalom zártságát megôrzô, bizalmatlansággal körülbástyázott kis falvakba vezet bennünket.

Míg a fôhôs egyre veszélyesebbé váló
kutatóútjait rója a „széthulló terekben”
és az idôközben kirobbanó csecsen háború peremein, rá kell jönnie: „A vak múlt
irányítja a vak jelent. Arra gondoltam,
hogy vakok gyermekei vagyunk; vakok
vak gyermekei.” Megdöbbentô jelenet,
amikor a csecsen háború sérültjeit ápoló
hadikórházban tévedésbôl az emberi maradványokat tároló hûtôkonténerbe irányítják az elbeszélôt, ahol a hozzátartozók keresgélhetik fiaikat, s többek közt itt
mutatkozik meg Lebegyev szépírói nagysága: költészetté képes emelni a poklot
is. Az egész regényt áthatja a kontemplatív lelkület; az eseményeket önmaga számára folyamatosan magyarázó-kommentáló hôs gyakran prousti impulzusok nyomán indul új irányokba. Szüntelen nyomozása valójában önkeresés, hiszen a
kollektív emlékezet mélyén ott rejtôzik az
én igaz meséje is.
A regény kimagasló fejezete a Kutyakirály
története, amely – akár egy sötét ballada regényesített változata – egy isten háta mögötti szibériai láger területére visszatérô, s
ott egyfajta rabszolgatelepet fenntartó táborfônök históriáját beszéli el. Az orwelli bi-

nyékrôl összefogdosott csavargókat dolgoztatja, minden elemében szimbolikus: kutya
és ember, ember és ember viszonya is az
erôszak és a kiszolgáltatottak mágikus egymásra utaltságát jeleníti meg. A Kutyakirály
egyfajta varázslóként uralja a neki alárendelt bestiákat és embereket, hosszú hatalmának csak a telepre „berobbanó” fôhôs
és felfegyverzett segítôi vethetnek véget.
De vajon véget vethetnek-e? Felszámolható-e a Kutyakirályok hatalma, kitéphetô-e
gyökerestül a perverz uralkodni vágyás egy,
a legmélyebb rétegeiben is birodalmi talajból? Lebegyev regényének legfôbb kérdései
ezek, és fôhôsének szembesülnie kell vele: a
holtak – s egyben a válaszok – keresése sokak érdekeit sértik. Az állambiztonság
ugyanis, „ez a vén kurva”, melynek kimúlása fölött a fôhôs elhamarkodottan sóhajt fel
egy megnyílt levéltár udvarán, korántsem
pusztult el: az egykori Cseka-, NKVD-, KGBajtók mögött a poros helyiségekben ma is
ott ülnek a villogó tekintetû tisztek, akik teljesíthetetlen alkukkal szorítják sarokba áldozataikat.
Szergej Lebegyevrôl tudható, hogy civil
foglalkozása szerint geológus, egy M.
Nagy Miklósnak adott interjújában
(1749.hu) beszél is expedíciós élményeirôl. Ezért is olyan hiteles és minden mozzanatában hátborzongatóan életszerû az Augusztus gyermekei, miközben szépirodalommá szublimálva élményeit az író
egy már-már utópisztikus társadalomképet vetít elénk. Az egész regény gondolatiságát sûríti egyetlen képbe a jelenet, amikor a Kutyakirály félelmetes telepe felôl
csodás kenyérillatot hoz a behatolni készülô kis csapat felé a szél.
„Kenyérillat és tüskés szögesdrót,
egyetlen, szétbonthatatlan egységben; sajogtató rokonság. (...) [E]z a
szovjetség, a lényege, a húsa-vére.
(...) Nem a kommunista szellem fog
bennünk tovább élni, amelyben pedig a fô veszélyt láttuk, hanem a
szentimentális szovjet örökség...”
Laik Eszter

könyvrôl
rodalmat a félig vad, farkasvért hordozó kutyafalka teszi hátborzongatóvá, amely csak
a Kutyakirálynak engedelmeskedik – a kutyák a hatalmának alapjai és eszközei. Ez az
„éjfekete kolónia”, ahol a „király” a kör-

Szergej Lebegyev:
AUGUSZTUS GYERMEKEI
Soproni András fordítása
Helikon Kiadó, 440 oldal, 3999 Ft
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Tavaszi zsongás – szerelmes libák és pókok
TERMÉSZETTUDOMÁNY, TÖRTÉNELEM ÉS LÁNYTÖRTÉNETEK A NAPRAFORGÓNÁL
Egy svájci magániskola hercegnôkbôl álló
növendékeinek hétköznapjaiba avat be a kiadó Hercegnôképzô sorozatának elsô, A varázsnyakék címû kötete. Ana
Serna Vara meseregényének szereplôi öt kontinensrôl érkeznek a patinás iskolába, ahol a különbözô kultúrákból érkezô lányoknak
nem könnyû elérniük, hogy
egymást segítve és támogatva végül valódi közösséggé váljanak. A 33 történet
lányokról régen és most
címû összeállítás bemutatja,
hogyan éltek a lányok a különbözô korokban, földrészeken és kultúrákban az ôskortól a 21. századi gyerekkatonákig. A 61, részben fiktív személyeket, részben ismert nôket felvonultató mini portré bepillantást nyújt a lányok
életkörülményeibe, vágyaiba és lehetôségeibe
a boldogulásra. Kisiskolásoknak szánja a kiadó
Az emberiség története címû, reprezentatív
képeskönyvét, amely az
ember testi és szellemi
fejlôdését követi nyomon az évmilliókat átfogó ôskorban. Több
mint húsz hominida faj régészeti leletek
alapján megbecsült testi jegyeit mutatja be,
ismerteti valószínûsíthetô életmódjukat, az
adott korszak éghajlati viszonyait, állat- és
növényvilágát. A könyv végén található
kreatív feladatok segítségével a gyerekek kipróbálhatják, hogyan élt az ôsember.
KLASSZIKUS ÉS LEENDÔ KLASSZIKUS
MESEKÖNYVEK A MANÓ KÖNYVEKNÉL
Tóth Krisztina kedvelt mesefigurái, Malac
és Liba ezúttal különféle mókás tavaszi kalandokba keverednek a sorozat negyedik,
Fogjunk verebet! címû kötetében. A
húsvétra készülve sajátos tojásfestési akcióba kezdenek, Libát pedig megérinti a tavaszi
zsongás és a szerelem. A vidám,
versekkel fôszerezett története-
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ket ezúttal is Hajba László humoros illusztrációi teszik még szerethetôbbé. Sok gyerek nagyon izgul, amikor
orvoshoz kell mennie,
mert nem tudja pontosan, mi vár rá. Liane
Schneider Bori a gyerekorvosnál címû mesekönyve többféle módon
oldja a kicsik félelmeit:
felvilágosít az orvosi vizsgálat menetérôl, és a játékos feladatok segítségével lehetôséget ad az információk
rögzülésére. Nôi nemzedékek sora nôtt fel
F. H. Burnett szívbemarkoló, romantikusan édes-bús történetein, munkássága az angolszász gyermekirodalom
elidegeníthetetlen része. A
kis lord címû ifjúsági regény (Kopácsy Margit fordítása) hôse a hétéves, félárva
Cedric, aki szerény körülmények között él édesanyjával
Amerikában, amikor egyszer csak
megtudja, hogy angliai nagyapja egy gróf,
aki a birtok leendô örököseként magához
akarja ôt venni. A 19. század végén rendkívül népszerû írónô ebben a kötetében is
érzékenyen ábrázolja,
hogyan látják a gyermekek a világot. Tony Wolf
hatalmas életmûvének
újabb darabja lát napvilágot a kiadónál Todero
Anna fordításában. A titokzatos léghajó címû
képes mesekönyv a Tony
Wolf mesél sorozat 3.
kötete, amelyben – Polli és Tom – a két falusi hörcsög, nem éppen önszántából, akciódús nagyvárosi kalandokba keveredik a
felhôkarcolók árnyékában. Találkoznak a
világuralomra törô gonosz tudóssal, az ellenségbôl szövetségessé váló kalózpatkánnyal és kutyaseriffel, majd szuperhôsként megakadályozzák, hogy összeomoljon a világ számítógépes hálózata.
FIZIKA ÉS ÉLÔVILÁG A BABILON
KIADÓNÁL
A Mi Micsoda sorozat Az
elektromosság címû kötete
bevezet az elektronok titkos
életébe, az elektromos áram
feltalálásának és használatának történetébe, és a feltalálók, Edison és Tesla vetélkedésébe. Megmagyarázza,

hogyan lesz az áramból fény,
hogyan mûködnek az áramtermelô erômûvek és mennyi áramot fogyasztunk a
háztartásban. Néhány ötletes kísérlet segítségével a
gyerekek is megtapasztalhatják, mi az elektromosság. A sorozat Pókok címû
kötete megismertet a nyolclábú vadászok
életmódjával, tulajdonságaival, túlélési
technikáikkal, szerelmi és családi életükkel.
Segít a sokakra jellemzô pókiszony leküzdésében, sôt megkísérli megszerettetni ezeket
a mesteri csapdaállító lényeket. A MI
Micsoda Olvasó Dinoszauruszok címû
kötete a kisiskolásoknak segít az élményalapú olvasás elsajátításában. Ezúttal Luci
teknôs kalauzolja végig a gyerekeket a
dinók között, játékos
feladatokkal megtûzdelve
megismerteti
ôket az ôshüllôk fajtáival, életmódjukkal és a
dinóleletek feltárásával.
A sorozat új tagja még
Az emberi test címû
kötet is, amelyben Roxy
robot segítségével ismerhetik meg a gyerekek az emberi test építôköveit és mûködését,
majd a szokásos játékos tudáspróbákkal ellenôrizhetik, amit elsajátítottak.
Sz.E.Zs.
A.S. Vara: A varázsnyakék, Napraforgó Kiadó,
144 o., 2990 Ft; C. Blázquez: 33 történet lányokról, Napraforgó Kiadó, 128 o. 3990 Ft; 101 dolog
az energiáról, Napraforgó Kiadó, 48 o., 1190 Ft;
101 dolog az elektromosságról, Napraforgó Kiadó, 48 o., 1190 Ft; E. Carracedo: Az emberiség
története – kezdetek, Napraforgó Kiadó, 174 o.,
4990 Ft; Tóth Krisztina: Fogjunk verebet! Manó
Könyvek, 48 o., 1990 Ft; L. Schneider: Bori a
gyerekorvosnál, Manó Könyvek, 14 o., 3990 Ft;
F. H. Burnett: A kis lord, Manó Könyvek,
240 o., 2690 Ft; Tony Wolf: A titokzatos
léghajó, Manó Könyvek, 64 o., 2490 Ft;
L. Hennemann: Elektromosság, Babilon
Kiadó, 48 o., 3490 Ft; A. Rigos: Pókok,
Babilon Kiadó, 48 o., 3490 Ft; K.
Bischoff: Dinoszauruszok, Babilon Kiadó, 64 o., 1995 Ft; C. Braun: Az emberi
test, Babilon Kiadó, 64 o., 1995 Ft.
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Bevált sikerkönyvek gyerekeknek
és szüleiknek
Ki ne emlékezne a
mostani szülôk generációjából ezekre a
sorokra: „Kígyónak
lábsó, madaraknak
fogsor; diktál a beteg, írja a doktor. Beszél majd az utókor
Doktor Bubóról”?
Romhányi József, becenevén Rímhányó
Romhányi vicces sorai és állatfigurái ma
is kedveltek, a meseregénybôl készült
rajzfilm része az ovisok tudástárának. Az
író születésének századik évfordulójára
jelentette meg a kiadó a mese hetedik,
felújított kiadását a rajzfilmet is jegyzô
Ternovszky Béla illusztrációival. Bubó, az
orvosi Begyetemen diplomát szerzett, és
bölcselkedésre hajlamos uhu rendületlenül rendel és gyógyítja az erdô állatainak
testét és lelkét, jóindulatú balfogásainak
eredményeképp folyton
újabb kalamajkába keveredve. A meséket felolvasó
szülô nosztalgiázhat, kicsi
hallgatója pedig megismerkedhet a 20. századi magyar mesevilág egyik legszórakoztatóbb és legszerethetôbb figurájával. A
körülöttünk lévô környezet
és természet ezernyi színét
örökíti meg Kányádi Sándor Világgá ment a nyár
címû mese- és verskötete.
A nemrég elhunyt költô a maga keresetlen, már-már népi mesemondókat idézô
stílusában ír állatokról és a növényekrôl,
évszakokról és természeti jelenségekrôl
humoros, és az egyszerû nép gyermekének bölcsességét és élettapasztalatát idézô módon. A könyvet Bogdán Viki mesei
illusztrációi gazdagítják, a
szokatlan, népies kifejezéseket szószedet magyarázza el a gyerekeknek.
Kíváncsi ovisoknak készült
a kiadó Hogyan …látnak
a halak a víz alatt?
…építik a hidakat? címû
kiadványa. Azoknak, akik
folyton kérdeznek, és
minden válaszról újabb
kérdés jut eszükbe. Ca-

therine Ripley díjnyertes könyvében
(Kalapos Éva Veronika fordításában) minden elképzelhetô kérdésre
megadja a választ. Szó esik az ajándékozás szokásáról és a szülinapi
buli kellékeirôl, cuki háziállatokról
és veszedelmes fajokról, utazásról
autóval és repülôvel. A strandolás
kapcsán sok érdekes dolog kiderül
tengerpartól, a tengerrôl és a benne lakó élôlényekrôl. A betegséggel
küzdô kicsik felvilágosítást kapnak
az alapvetô betegségek okairól és
kezelésükrôl, ezzel is segítve a szorongás oldását. Végül a számítógépes kütyük között felnövô gyerekek
bepillantást nyernek a könyvek világába, és megtudhatják, miért jó olvasni és olvasóvá válni. Scot Ritchie
a könyv felét kitöltô, élénk színekkel
megfestett illusztrációi sok humorral
szemléltetik az ovisok kérdésözönére adott válaszokat. Önismereti és
szülôi-önismereti
könyvként is olvasható
a nemrég elhunyt dán
családterapeuta, Jesper Juul Falkavezérek címû könyve, amely a család
szeretetteljes, ugyanakkor
következetes és a személyes
határokat tiszteletben tartó
irányításáról szól Bánki Tímea fordításában, a Móra
családi iránytû sorozatában.
A szerzô A kompetens gyermek címû munkáját sokan
az évszázad neveléstudományi könyvének
tartják. Jelen kötet középpontjában a szülôi irányítás kérdése áll, valamint az a küzdelem, amelyet mindkét nem vív egy korszerû boldog és megnyugtató családkép
megvalósításának érdekében. A régi kérdésekre új válaszokat kell találni, ami legtöbbször nem egyszerû, és
néha fájdalmas feladat. Néhány alapvetése: a gyerekek
olyan felnôtteket akarnak,
akik irányítják ôket. Szükség
van a tekintély újfajta értelmezésére, az önbecsülésre, a
tanulás képességére. A szülô
bízzon a gyermekében, és
találja meg a magában lakozó gyermeket is. Konkrét
szülôi kérdésekre adott vá-

laszok is találhatók a könyvben a legégetôbb témákról: válás és szülôi felügyeleti
jog, jutalmazás és büntetés, a nemet
mondás képessége, az önfeláldozás határa, anya- és apaszerepek, szülôi hatalom,
értékválság és új értékek. Megtudhatjuk,
mit jelent a szülô és a gyerek szempontjából az egyenrangúság, az integritás és a
hitelesség, megismerkedhetünk a jó falkavezér, illetve az „erôs” gyermek ismérveivel. A végsô cél közös: önmagukat szeretô, magabiztos és sikeres új nemzedék felnevelése. A #MeToo-mozgalom egyik fontos alapmûve lehet
Candace Bushnell –
a Szex és New York
írója –, és Katie
Cotugno közös regénye, amely a
nemzetközi porondon máris sikerkönyvnek bizonyult.
a Csajoknak kötelezô címû, Nagy M.
Boldizsár fordításában megjelenô regény a young adult
korosztályt célozza meg, s a kiadó LOL+
könyvek sorozatában látott napvilágot. A
történet egy középiskolában játszódik,
ahol a laza és jó fej, fiatal férfitanár rámozdul az egyik diáklányra. Mivel a hivatalos úton történô bejelentések nem hoznak eredményt, a
hôsnô az iskolaújságban írja meg a
suliban tapasztalható visszaéléseket és
elindít egy feminista
könyvklubot. Magányosnak induló harcában nem várt szövetségesekre talál
az iskolában, és kitartásával célt ér.
(szénási)
Romhányi József: Doktor Bubó, Móra Kiadó,142 oldal, 2490 Ft; C. Ripley: Hogyan
…látnak a halak a víz alatt? …építik a hidakat?, Móra Kiadó,192 o. 3499 Ft; Jesper Juul:
Falkavezérek, Móra Kiadó, 208 o., 2999 Ft;
C. Bushnell–K. Cotugno: Csajoknak kötelezô, Móra Kiadó, 280 o, 2999 Ft; Kányádi
Sándor: Világgá ment a nyár, Móra Kiadó,
80 o., 2999 Ft.
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BBS-INFO
Nagy Róbert:
DARKNET – avagy az internet
sötét oldala
148 oldal, 1970 Ft
A DarkNet szélsôséges technológia, mert alkalmazható jó és
rossz cél érdekében is. A könyv
célja az ismeretterjesztés, hogy
kielégítsük az emberek szokatlan, rendkívüli, izgalmas és titokzatos iránti vágyát, azonban arról is meggyôzzük ôket,
hogy saját maguk soha ne fogyasszanak online bûnügyi tartalmakat, inkább könyvbôl ismerjék meg, milyen bûncselekményeknek, videóknak és
fájloknak ad otthont ez a világ.

BBS-INFO KIADÓ www.bbs.hu
FAKULTÁS KÖNYVKIADÓ1124 Budapest Koszta József utca 49.
www.fakultaskiado.hu

FAKULTÁS
Hideg Gabriella:
A FAIR PLAY JELENE, MÚLTJA,
ÉRTÉKE
192 oldal, 2900 Ft
A sport egyik legnemesebb eszméjének, a fair play megítélésének
vizsgálata – hat ország fiataljainak
megkérdezésén alapuló felmérés
következtetéseivel. A könyv egy
több éven át tartó kutatómunka
eredménye. Olvasmányosan megírt, tudományosan megalapozott,
példákkal illusztrált könyv, amelyet
a sportkedvelôk, sportolók, sportvezetôk élvezettel forgathatnak, a
sporttudományokkal foglalkozó
hallgatók számára hasznos tananyagot jelenthet.

FAKULTÁS
Domaniczky Endre:
AUSZTRÁL FÔVÁROSOK
296 oldal, 5500 Ft
Ausztráliát gyakran jellemzik szélsôségek, azonban az ország/kontinens története jóval több érdekességet rejteget. E könyv az
Ausztrália magyar szemmel c.
könyv folytatása, célja a három
legfontosabb ausztrál város,
Sydney, Melbourne és Canberra
történetének és kapcsolatának
bemutatása, a helyi magyar közösség emlékhelyeinek feltérképezése. A szerzô mindhárom városban élt és dolgozott – könyvét kedvcsinálónak, tanulságos
kalauznak szánja.

Utazás a Föld középpontja felé
A nyelvtanulás fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Azonban a biztos nyelvtudásig hosszú út vezet, ezért nem mindegy,
milyen eszközökkel tesszük szórakoztatóvá
ezt a nehéz folyamatot.
A Napraforgó Könyvkiadó gondozásában
megjelenô Klasszikusok magyarul-angolul
sorozat köteteiben a nyelvtanuló gyerekek
– és idôsebbek is – egy-egy igazi, klasszikus történettel ismerkedhetnek meg,
mégpedig olyan módon, hogy a magyar
szöveg mellett, a másik hasábban rögtön
olvashatják az angol nyelvû verziót is. Így a nyelvtanulás révén általános
mûveltségre is szert tehet az olvasó. Az élményt az átdolgozásokat kísérô
illusztrációk teszik teljessé.
A most megjelent Jules Verne-klasszikus, az Utazás a Föld középpontja
felé kötetével immár kilenc remek történettel fejleszthetik tudásukat a
nyelvtanulók.
Napraforgó Könyvkiadó, 72 oldal, keménytáblás, 1290 Ft

Osvát Ernô

AFORIZMÁK
Fráter Zoltán utószavával
88 oldal, 1890 Ft
Osvát Ernônek, a Nyugat legendás
fôszerkesztôjének – akinek egy-egy
szava, mondata írói reménységeket
volt képes fölemelni vagy porba sújtani
–, néhány szavas, néhány mondatos
aforizmáiban egy élet bölcsességének
irodalmi esszenciája mutatkozik meg.
Nem sziporkázik, éppen ellenkezôleg:
a gondolatok mélyére hatol, mai
olvasóját is gondolkodásra késztetve.
Ajándék ez a könyv mindazoknak, akik
szerint gondolkodni jó.

www.kissjozsefkonyvkiado.hu
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„Amikor írok, pereg a film a fejemben”
Miklya Luzsányi Mónika írásról, olvasókról és hitelességrôl
Ovis okosító címmel új sorozatot indít
útjára a Móra Kiadó, a mesék szerzôje
Miklya Luzsányi Mónika. A többek között pedagógus végzettségû, és sokáig
tanárként dolgozó szerzô mûveit kezdetben öt saját gyermeke inspirálta. Írói
pályája kezdetén, férjén kívül Szabó
Magda biztatta, nagy hatással voltak rá
Varga Katalin és García Márquez mûvei.
Tollából másfél évtized alatt több tucatnyi pedagógiai segédanyag, gyerekkönyv és ifjúsági regény született. Egyik
szerzôje volt az ovisoknak szóló népszerû Trixi könyveknek, férjével, Miklya
Zsolttal együtt munkálta ki a Beszélgetô
Bibliát, amely az elsô magyar szerzôs
gyermekbiblia. De írtak olvasónaplót,
szöveggyûjteményt, és több társasjátékot készítettek közösen. Emellett regényeivel, novelláival, esszéivel és publicisztikáival a felnôtt irodalomban is
képviselteti magát, munkásságáért
megkapta a Családbarát médiáért-díjat
is. Pedagógia módszertannal is foglalkozik, kutatási területe a digitális generációk megszólíthatósága.
– Mitôl okosítók az új ovis mesék?
– Az Ovis okosító mesesorozat két fôszereplôje Rozmaring és Tarack, két vadmalac
gyerek, akik meglehetôsen ellentmondásos
nevelésben részesülnek: a mamájuk nemesített házi malac, míg papájuk árván nevelkedett erdei vadkan. Nagyon szeretik egymást a családtagok, pozitív a szülôkép, de
a szocializáció mikéntjérôl másként gondolkodnak. A sorozat célja, hogy különbözô problémás helyzetekre – a lehetô legkevésbé didaktikus módon – adjon tanácsot
nemcsak a gyerekeknek, hanem a szüleiknek is. Az elsô kötetben az alapvetô illemszabályokról lesz szó, a másodikban egy esküvô apropóján a nagycsalád mûködési
modelljérôl, a harmadikban a közlekedési
szabályokról, a negyedikben a digitális világ
veszélyeirôl. A kisméretû, keménytáblás, lapozgatós képeskönyvet Tóth Andrej illusztrálja. Kedves, vidám és humoros 21. századi képi világot alakított ki a mesékhez, ami
tökéletesen illeszkedik a szövegekhez.
Andrej egyszerû formákkal és harsány színekkel dolgozik, a szôke fürtös Rozmaring
és az állandóan mocskos Tarack malac képében szerethetô, életes karakterekkel. Ez
egy szülô- és gyereksegítô mesekönyv, ami
könnyebbé teheti bizonyos problémák át-

beszélését a családban. A közös gondolkodás révén pedig mindenki megtalálhatja a
maga számára elfogadható megoldást.
– Mi a munkamódszered? Megmutatod, felolvasod valakinek az írásaidat? Esetleg a
gyerekeidnek?
– Eleinte valóban felolvastam nekik, de egy
idô után azt mondták: „Anya, majd akkor
szólj, ha megjelenik!” Kézirat formában már
régóta nincs gyerekolvasónk. 10–15 év gyereknevelés és pedagógiai munka jó alap arra,
hogy az ember tudja, mire kíváncsiak a különbözô korcsoportba tartozó gyerekek. Tudományos kutatási területem a digitális generációk megszólíthatósága, így folyamatosan nyomon követem, milyen módszerekkel
lehet felkelteni az Alfa, a Z, netán az Y generáció figyelmét, hiszen másképp gondolkoznak, más a szövegigényük, az olvasási szokásaik, mint az idôsebbeknek. Nemcsak a
nyelvi világot kell
hozzájuk igazítani,
hanem a történetmondást is. Akciódús sztorit kell teremteni, gyorsan
pergô események
egymásutánját,
mert a mai óvodás
nem fog meghallgatni egy három oldalas leírást, de még egy
fél oldalast sem. Ha nem elég gyors a cselekményváltás, elunja magát. Képekben gondolkozom, és az a jó, hogy ha az olvasónak
is „pereg a film” a fejében.

– Hogyan tudsz együtt dolgozni a férjeddel
íróként? Nincs rivalizálás?
– Ô elsôsorban költô, én meg író vagyok – ez
nagy szerencse. Nagyon jól tudunk együtt dolgozni, ritkán van feszültség köztünk, mindenkinek megvan a maga feladata. Ô szokta például a prózákhoz megírni a versbetéteket. A
gyerekeknek szánt bibliai történeteket – teológus lévén – én írom meg, ô szépészeti igazítását végzi. Szigorú kritikus, ugyanakkor biztat,
hogy írjak több felnôttekhez szánt irodalmat.
– Sok mûfajú szerzôként min dolgozol most?
– Több kiadónak dolgozom egyszerre. A Református tananyag fejlesztô csoport tagjaként férjemmel éppen 1. és 2. osztályosoknak
szerkesztünk egy újszerû szöveggyûjteményt,
elsôsorban kortárs szerzôk mûveibôl válogatva. A pedagógusoknak is összeállítunk egy
pedagógiai segédanyagot, ami abban segít,
hogy megértessék a kisdiákokkal, hogy az
irodalom nem csupán egy tantárgy, hanem
az életünk része. A Móránál jön 2022-ben
egy young adult, vagyis fiatal felnôtt korosztálynak szóló könyvem, ami a disztópia mûfajában íródott. Ennek a regénynek a második
kötetén is dolgozom már fejben. Közben Ehnatonról írok egy történelmi regényt, amihez
már csak a terepbejárás hiányzik. Így nagyon
várom, hogy megnyíljanak a határok, és eljuthassak végre Felsô-Egyiptomba.
– Szerzôként van kedvenc korosztályod, vagy
egyszerûen élvezed a változatosságot?
– Mindenkinek nagyon szeretek írni, magát az
írás folyamatát élvezem. Izgat, hogy az írás
közben a fejemben moziszerûen lepergô filmet, a bennem élô világot vajon érzékeli-e az
olvasó is. Teljesen mindegy, hogy az illetô milyen korosztályba tartozik. Bármilyen témáról
szeretek írni, ha elindít bennem valamit, akár
az olajfúró torony mûszaki leírásáról is képes
vagyok megírni egy kalandregényt. Ha megtalálom a nyelvet és a karaktereket, bármit
el tudok mesélni. Akármi lehet a cselekmény, csak hiteles
legyen az elôadásmód.
Szénási Zsófia
Fotó: Kalocsai Richárd

könyvrôl
Miklya Luzsányi Mónika:
ROZMARING ÉS TARACK
VISELKEDNI TANUL
Móra Könyvkiadó, 48 oldal, 2499 Ft
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A rinocérosz mi vagyunk
Beszélgetés Schein Gáborral

Mûfajokat és mûnemeket elegyítô új könyvérôl, a Magvetônél megjelent, Ó, rinocérosz címû verses regényérôl kérdeztem a szerzôt.
– Ki kit ihletett meg? Ön Orosz Istvánt, akinek Becsomagolt rino
címû, bár szerintem inkább lekötözött orrszarvút ábrázoló munkája alapján készült a könyv borítója? Vagy fordítva történt? A képzômûvész egy rinocérosztörténeti animációja is fellelhetô a YouTube-on.
– Korábban is tudtam, hogy Orosz István grafikusmûvész foglalkozott a rinocérosz témájával, de egészen más utakon jártunk.
Ezek az utak itt mégis metszik egymást. A könyv tervezôje, Farkas Anna, Orosz István sorozatából választott grafikát a borítóhoz. Ez volt az egyik változat. Emellett döntöttem, rögtön úgy
éreztem, a borító ebben a formában része a könyvnek. A becsomagoltság azt sugallja, valami el van rejtve, aminek csak a formáját látjuk. A nézônek, a könyv esetében pedig az olvasónak
kell kibontania a testet. A lekötözöttség és a szabadság egymásba áttûnô furcsa paradoxonként folytonosan ott van a szövegben. Amikor a 16. században Indiából európai kikötôkbe hajóztatták a rinocéroszt, gúzsba kötötték. Maga az utazás, a vándorlás viszont változást hoz magával, ami akár a belsô szabadság kialakításához is elvezethet. A könyv gondolati ívének végén a szabadságot találjuk, a képzelet felszabadíthatóságának reménye
pedig végigkíséri a könyvet.
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– Számozott strófákból áll össze ez a szabadverses epika, amelyben
hol a rinocérosz szólal meg, hol a narrátor. Mi szerint váltogatta a
beszélôket?
– Úgy érzem, a könyv nem képzelhetô el más formában. A regénnyé
szervezôdô strófák nem kronologikus, hanem hálózatszerû rendet
alakítanak. Arányosan és racionálisan. A számozott szövegek a hálózat rácspontjai, amelyek sokféle kapcsolódási lehetôséget hordoznak.
Ezt keretezi egyrészt a mottó, ami Ovidius Átváltozások címû mûvének elsô négy sora, másrészt az utolsó önálló vers. Az utóbbi azt az
abszurd eseményt eleveníti meg, hogy Ovidius halála után kétezer évvel a római szenátus felmentette ôt az árulás vádja alól és engedélyezte a visszatérését Rómába. A regény más pontjain különbözô rinocéroszok szólalnak meg. Az elsô maga Zeusz, aki itt afrikai rinocérosz
alakjában szöktette meg Európét. A mitikus rétegben Európé is önálló szólamot kap. Utána Európa történelmi idejében különféle más rinocéroszok beszédét halljuk. Történeteket mesélnek testi és szellemi
valójukról, imádkoznak, lírai szövegekben nyilvánulnak meg. Más pillanatokban tudósok, politikusok nyelvén van szó a rinocéroszról,
vagyis rólunk. A rinocérosz ugyanis egyrészt isteni lény, ugyanakkor
az ôsidôk valószínûtlen állata, másrészt mi magunk vagyunk. Ebben a
humornak és az iróniának végtelen lehetôségei vannak.
– Hogy képzeljük el ezt a hálózatot?
– Nekem van errôl saját változatom, de az olvasóban is nyilván
összeáll egy másfajta útvonal, ha belemerül a könyvbe. Az enyémben az alaptörténet Európé megszöktetése, elcsábítása majd magá-
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ra hagyása. Benne van a szerelem, a vágy valami után, az erôszak,
az utazás és a magány. Ezek más-más megvilágításban többször,
akár fájdalmas jelenkori hírek formájában visszatérnek. Megerôszakolás, migráció, idegenség, a kitaszítottak: a cigány, a zsidó, a fekete, a menekült. Ezeknek a motívumoknak a folytonos átfordítása
hozza létre a kötet szerkezetét. Ebben a mozgásban a nem tragikus
látásmód, a humor és az irónia meghatározó szerepet kap.
– Vendégszövegekkel sok mindent el tudott helyezni napjainkról is.
Jól sejtem, hogy Müller Cecília hangja is beszivárog?
– Az övé éppenséggel nem. A mitikusnak és a történetinek ebben a
szerkezetben szerves része az, ami itt és most történik velünk. A jelenkori történések nyelvi kódjai. Az erôszak és a manipuláció nyelvei
egyébként a történelemben keveset változnak. Ami aktuális, az ebben a könyvben nem kiszólás. Engem itt nem a politika érdekelt, hanem a nyelv mint az erôszak és a vágy képzôdménye.
– A kötet frissességét jelzi, hogy a pandémiára is kitér: „A rinocéroszellenes médiában napok óta terjed a hír, / hogy a járvány okozója az
úgynevezett patient zero, / egy indiai rinocérosz, aki nem volt hajlandó karanténba / vonulni.”
– Kísérteties, hogy a kötet járvánnyal foglalkozó pár szövege közül
az elsô még azelôtt született, hogy a vírus feltûnt Kínában. Egy meg
nem valósult regényem arról szólt volna, hogy a világ számítógépes
rendszereit végigpusztítja egy nagyon hatékony vírus. Az Ó, rinocéroszba ez biológiai vírusként épült be, amikor a járvány még nem
volt jelent az életünkben, és nem halt bele senki. Egyrészt a kiszolgáltatottságunk tapasztalata által jött elô, másrészt azért, mert a vírus maga ugyanúgy viselkedik, mint mi magunk. Folyamatos expanzióban lévô biológiai képzôdmény, utazik egyik szervezetrôl a másikra, és amikor bekerül, azonnal elkezdi másolni önmagát. Ez tükre az
egész modern kori életünknek. A rinocérosz éppen ellentétes utat
jár be: ô is utazik, de nem tudja másolni önmagát, hanem kipusztul.
– Mikor döntötte el, hogy könyv lesz a folyóiratokban publikált
részletekbôl?
– Kezdettôl annak szántam, csak közben közöltem belôle bizonyos sorozatokat. Szerkesztéskor különválogattam a Zeusz és Európé mítoszához kapcsolódó részeket, a történeti idôkbe ágyazódókat, legyen szó az
antikvitásról, a 16–17. századról, vagy a 20.-ról, és azokat is, amelyekben a rinocérosz regényíró, mintegy a saját könyvének alkotója. Továbbá egy csoportba tettem azokat a szövegeket, amelyekben a rinocérosz
lírai nyelven beszél, imádkozik vagy filozofál, és egy másikba azokat a
szövegeket, amelyekben mások beszélnek róla. A mítoszi és a történeti
szövegek alkotják a kötet oszlopzatát, és közéjük kerültek be az említett más mûfajú szövegek, váltakozva, ami az olvasót folyamatos újragondolásra indíthatja. Számomra ajándék volt a könyv
megírása. Remélem, velem együtt mások
képzeletére is olyan hatással lesz, ami képessé tesz arra, hogy saját helyzetünkrôl, Európáról, Magyarországról a korábbitól eltérôen gondolkodjunk. Afrika Európa múltja,
de szerintem a jövôje is. Magyarország erre
tökéletesen felkészületlen. A félelembôl és
gyûlöletbôl nem lehet jó válaszokat adni. Én
erre a hozzáállásra is igyekeztem szeretettel
és humorral tekinteni.
Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Debreczeni Fanni

könyvrôl
Schein Gábor: Ó, RINOCÉROSZ
Magvetô Kiadó, 160 oldal, 3299 Ft

Feltámasztott múlt
Hogy mennyire idôszerû
klasszikusaink
szerepének
szüntelen újragondolása a
mûveltség és az oktatás alapjait illetôen, jó példa rá egy
közelmúltban kirobbant csetepaté Jókai kapcsán, melynek során érvek és ellenérvek
csaptak össze (s persze repkedtek a témához méltatlan
személyeskedések): kell-e
olyan mélységben tanítani
ma is a nagy regényírót,
mint sok évtizede. S lám, felütve Szörényi László esszékötetét a Jókai-fejezetek
egyikénél, az irodalomtudós az ô gondolatait
idézi egy beszédébôl: „A nemzeti gyûlölködés telhetetlen
bálvány, amely egymaga nyeli el a népek boldogságát. (...) A
gyûlölség a legdrágább passzió.”
Szörényi esszékötete a mûveltség felôl közelít e gyûlölség kioltásához, mégpedig nem középiskolás fokon. Ezt tükrözi az
esszégyûjtemény címe is: a „Multaddal valamit kezdeni...” Kölcsey Ferenc Mohács címû tanulmányának egy mondata, mellyel
a szerzô saját bevallása szerint azt kívánta nyomatékosítani: „a
múlt nem automatikusan, s nem is homályba veszô »törvényszerûségek« révén épül be nemzeti tudatunkba. A múlt elfeledhetô, sôt elfeledtethetô.”
Akik jól ismerik Szörényi Lászlót, tudják, személyében nem valamely „egyszerû” irodalomtörténész, hanem a páratlan tudású
kortárs humanista közelít aktuális tárgyához. A Nap Kiadó gondozásában megjelent, igényes kivitelû, nagy alakú kötet tanulmányai is messze túlmutatnak a címekben jelölt területeken, és
a tanulmányozott szerzôk munkásságának egy-egy nélkülözött,
elfeledett szelete mellett egész munkásságuk és az a történelmi-kulturális közeg is fókuszba kerül, amelyben ezek az örökérvényû (s hogy mitôl örökérvényû, ez a Szörényi-esszék esszenciája) életmûvek megszülettek.
A tanulmányok kronologikus rendben követik egymást: Kölcseytôl, Vörösmartytól jutunk el Táncsicson, Petôfin és Jókain át
Krúdyig és Kosztolányiig. Szörényit olvasva már megszokhattuk,
hogy számos „csemegével” lepi meg az irodalomtudomány iránt
érdeklôdô olvasóit, jelen kötetben ilyen esszé többek között A
magyar „dolce stil nuovo” meglétét boncolgató írás, amelyben
Vörösmarty és Dante rokonságát vizsgálja, de nem kevésbé újdonságerejû a Táncsics Mihály – kortársai és késôbbi kritikusai által igencsak leszólt – szépírói mûveit elemzô esszé. Krúdy-rajongóknak kihagyhatatlan az író egy elfeledett kisregényérôl szóló
írás, a Krúdy Gyula szigeti meséje Szent Margitról, és szintén kincseket hoz fel a mélybôl a szerzô, amikor Kosztolányi regényeinek motiváló tényezôit keresve Csáth Géza-hatásait mutatja ki
többek közt olyan mellôzött novellákban, mint az Égi jogász.
Szörényi Lászlót olvasni nem kevesebb, mint a homályból újra
és újra kilépve megtapasztalni a tisztán látás örömét.
Laik Eszter
Szörényi László: „MULTADDAL VALAMIT KEZDENI...”
(Magyar esszék)
Nap Kiadó, 232 oldal, 3780 Ft

|www.könyvhét.hu|19|

A HUNGAROVOX KIADÓ AJÁNLATA

|könyvrôl|

Aknay Tibor

EMLÉKIDÔ

Lélegzetvisszafojtva
Azt gondolhatnánk, egy
regény, amelyrôl tudjuk,
hogy bekövetkezik majd
benne egy baleset, addig
a pillanatig izgalmas igazán, amíg az író lebegteti a végzetes lehetôséget
hôsei és olvasója feje fölött. Cecilie Enger jócskán felrúgja a konvenciókat, amikor regényének már elsô néhány
lapján lejátszódik a tragédia, ám ekkor kezdôdik csak a valódi történet, ennél a pontnál
„borul” fôhôse jól bejáratott élete. Carla
Ruudnak szembe kell
néznie tette következményeivel – ha mégoly vétlenül cselekedett is, és a vak véletlennek kiszolgáltatva ô maga is áldozattá vált. Természetesnek vennénk, hogy mint a baleset
okozója, azonnal felkeresse fiatal, életét vesztett utasa hozzátartozóit, ám Carla különös „idôhúzásba” kezd: az áldozat hátramaradt
naplójába mélyedve megpróbál közelebbi kapcsolatot kialakítani a
lánnyal, akivel szemben nem csak a baleset miatt gyötri lelkifurdalás.
A történet egy másodpercre sem veszít feszültségébôl, mondhatni
lélegzetvisszafojtva figyeljük Carla belsô viaskodását, nem véletlenül
– a Lélegezz címû regény lépten-nyomon visszatérô motívuma a levegôvétel. Ami életünk legtermészetesebb, akaratlan velejárója,
Carla életének valamennyi szegmensében hangsúlyt kap: legyen az
az aneszteziológusi hivatása, a baleset áldozatának megmentése
mint elmélet lehetôség, vagy a lánya új szenvedélye. A lélegzet fenntartása és szabályozása a fôhôs sorsának metaforájává válik, aki élete fordulópontján jár: felmenôi eltûnnek mögüle, gyerekei felnôttek,
és lassan ô lép idôs édesanyja helyébe.
Aki olvasta Cecilie Enger Anyám ajándékai címû regényét, már
megtapasztalhatta, milyen különleges érzékkel fordul a norvég írónô a családi történetek felé, s hogy egészen apró rezdülésekbôl, fél
szavakból vagy szavak nélkül felvázolt jelenetekbôl is milyen árnyalatait képes kibontani az emberi kapcsolatoknak. Ezt a leheletfinom
ábrázolásmódot, amely a Dogma-filmek puritánságát, személyességét és ôszinteségét idézi, Enger megtartotta a Lélegezzben is, sôt tökéletesre csiszolt írói nyelvvé fejlesztette, amelyet Petrikovics Edit ültetett át magyar nyelvre a tôle megszokott magas színvonalon.
Az északi, kortárs környezetben játszódó regények sajátos hozadékaként a magyar olvasó szíve csak-csak elszorul a sóvárgástól, amikor
szembesül az életforma különbségeivel – a hosszas írói szabadságra
zokszó nélkül elengedett aneszteziológus kötetlenségeitôl kezdve a
családi élet magától értetôdô színtereként szolgáló hegyi hüttéken át
a tökéletesen méltó idôsotthoni körülmények között befejezett életig.
A regény egyik elgondolkodtató kérdése azonban éppen az: vajon
mennyit számítanak a rajtunk kívül álló körülmények, ha feloldozást
kell kapnunk önmagunktól és másoktól a fájdalom terhe alól.
Laik Eszter
Cecilie Enger: LÉLEGEZZ
Petrikovics Edit fordítása
Typotex Kiadó, 212 oldal, 3200 Ft
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versek
176 oldal, 2200 Ft

Rónay Tamás

EGYHÁZI
REJTÉLYEK
NYOMÁBAN
248 oldal, 2500 Ft
www.hungarovox.hu

A

info@hungarovox.hu Telefon: 06-1-340-0859

K . u . K . K i a d ó ajánlja
Földes Jolán

ARANY FÜLBEVALÓ
2800 Ft
Egy angol ezredes megszökik a német fogolytáborból, és visszaindul Angliába. Vándorlása közben
találkozik a szép cigányasszonnyal, Lídiával, aki
beleszeret…
A Halászó macska utcája világhírû irónôje ezt a regényt angolul írta, és annak idején nemzetközi sikerû film is született belôle, Marlene Dietrich és Ray
Milland fôszereplésével. Fordította: Végh György.
Keresse a könyvesboltokban és a kiadónál: www.kukkiado.hu

Dr. Danima Damdindorj

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

Ára: 2200 Ft

Belsô Ösvény Kiadó

Telefon: 06-20-427-4220
E-mail: ddanima@yahoo.com
honlap: www.danima.try.hu

Mi MICSODA
Ovisoknak
DOLGOS JÁRMÛVEK
A dolgos jármûvek mind óriásiak,
nagyon nehezek és jó erôsek. Éppen ezért olyan munkákra használják ôket, amelyek az ember számára túl megerôltetôk vagy veszélyesek. Fedezd fel az ovisokkal,
hogy melyik mire való! Mi szippantja fel az útra hullott leveleket? Hogyan kerül a szemét a kukásautóba? Mivel aratják le a gabonát? Mit visz a kamion? Milyen felszerelés van
a tûzoltóautón? A kukucskálók alatt további érdekességeket találsz.
Babilon Kiadó, 12 oldal, 2950 Ft
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Parancsszóra nem lehet szeretni
Beszélgetés Stájn Emmával
Stájn Emma zavarba ejtô ôszinteséggel
meséli el a családja történetét, amit megdöbbentô módon éppen egy szôke kislány érkezése dúl fel teljesen. Van olyan,
hogy valaki nem képes érzelmi kötôdésre? Meddig tart az emberi türelem? És
egyáltalán mit jelent nevelôszülônek lenni? Ilyen kérdésekre keresi a választ a Kôbölcsô naplóregénye. A megjelenés apropóján a szerzôvel beszélgettem.
– Mi volt az a pont amikor úgy érezte, ki kell írnia magából a történetüket?
– Ez az egész nem könyvnek indult. Olyan
szinten el voltam keseredve, hogy fogalmam
sem volt róla, hogyan lehetne leküzdeni a
frusztrációt. Egy határon éreztem magam, azt
latolgatva, hogy engedek az ösztönénemnek
és robbanok, vagy pedig keresek egy másik lehetôséget a stressz levezetésére. Rettentô sokáig tépelôdtem és kerestem a másik lehetôséget, de semmi sem segített túllépni a holtponton. Aztán egyszer csak rátaláltam Péterfy-Novák Éva Egy asszony címû könyvére. Fogalmam sem volt róla, hogy kicsoda ô, de a
könyvét olvasni olyan érzés volt, mintha a saját sorsom jött volna szembe, és rájöttem,
hogy nemcsak mûvészien kacifántos mondatokkal lehet írni, hanem annál sokkal egyszerûbben is. Így kezdtem el esténként kiírni magamból a káoszt, amit Lulu befogadása okozott – más célom nem volt még akkor.
– Végül hogy lett mégis könyv az önterápiás
jegyzetekbôl?
– Mikor már megvolt egy jó pár fejezetnyi
történet, megmutattam a férjemnek, aki annak ellenére, hogy képben volt a sztorival, élvezettel olvasta. Tetszett neki a nézôpontom,
így karácsonyi ajándékként beíratott egy íráskurzusra. Itt ismerkedtem meg Péterfy Gergellyel, akinek végül nagy levegôt véve odaadtam a szövegeket. Beletörôdtem, hogy
biztosan ottfelejti majd az egyik széken, és
nem beszélünk róla többet. Pár nap múlva
mégis azt az üzenetet kaptam tôle, hogy dolgozzuk ki a sztorit, mert jó.
– Milyen érzés, hogy mostantól akár ezrek is
beleláthatnak a családja legszemélyesebb pillanataiba?
– A visszajelzések alapján egyáltalán nem bántam meg, hogy így alakult, még akkor sem, ha
a rengeteg pozitív vélemény mellett néha
olyan megjegyzéseket is kapok, hogy hogyan
merészeltem ezekrôl a bennfentes problémákról ilyen részletességgel írni. Ezek azért
fájnak, mert nyilván egy elsôkönyves szerzô fel

van készülve rá, hogy a kritikusok szétszedik,
de amikor az embert az ôszintesége miatt kövezik meg, az kellemetlen. Mégis úgy érzem,
hogy a mi sztorinkban senkinek nincs szégyellnivalója, emberek vagyunk, akik hibáznak.
Egy ilyen témánál ráadásul ha féligazságokat
mondok el, akkor az hiteltelen. Lelki válságról,
esetünkben a nevelôszülôség okozta érzelmi
káoszról beszélni vagy nyíltan érdemes, vagy
sehogy. Fôleg, mert az írásaimmal segíteni
szeretnék – mikor mi benne voltunk a gödörben, sehol sem találtam olyan irodalmat, ami
vigaszt vagy támpontot adott volna, hát írtam
egyet a sorstársaimnak.
– Gondolta volna Lulu érkezésekor, hogy ekkora érzelmi cunamit indíthat el egy kisgyerek?
– Sok mindenre felkészítenek a nevelôszülôi
tanfolyamon, meg ráadásul ott a gyermekvédelemben eltöltött sok éves szakmai tapasztalatom, de még így is nehéz dolgunk volt – persze ez valamennyire szerencse kérdése is, hiszen kaphattunk volna olyan gyereket, aki
másfajta problémákat cipel, amiket mi jobban
tudunk tolerálni – nekünk mégis Lulu lapját
osztotta az élet. Örültünk, hogy pici gyerek, azt
gondoltuk, hogy majd játszi könnyedséggel be
tudjuk integrálni a családba – de nem így lett.
– Mi az ami miatt „megéri” kitartani?
– Van, akit az egója, másokat meg a pénz
motivál egy-egy nehezebben kezelhetô védenc melletti kitartásra, hiszen a nevelôszülôség fizetett munka. Nekem a felelôsségtudat
számít sokat, amit otthonról hoztam, miszerint emberéletekkel nem játszunk. De mindenkinek máshol van a tûréshatára, és ha az
ember eléri azt a pontot, akkor nyilván meghoz egy döntést, végsô esetben akár megválik a nevelt gyerektôl. Igazából nem tudom belôni, hogy a mi tûréshatárunk
magas vagy éppen alacsony – mert hiába érzem úgy a történtek után, hogy
nagyon magas, ha egy olyan nevelôszülô, aki nyolc problémás gyereket gondoz, simán kiröhög az én egyetlen kis
szôkémmel..
– Sokan mégis ferde szemmel tekintenek
a nevelôszülôségre…
– Az emberek nem tudják, hogy mirôl
szól ez az egész, ráadásul rendszeresen keverik az örökbefogadással.
Többféle sztereotípia él a társadalomban, például az Árvácska könyv óta,
ahol jönnek a pénzéhes nevelôszülôk, kizsákmányolják a szegény gyereket, fölhappolják a piszok sok pénzt az államtól, aztán
boldogan élnek – ezt a téveszmét is szeret-

tem volna eloszlatni, hiszen nevelôszülônek
lenni nagyon komoly munka – ebben a „mûszakban” ugyanis nincs hétvége, se szabadság, ezek a gyerekek ott vannak ünnepnapokon, karácsonykor, este hat után is.
– Mi a helyzet mostanában önöknél, rendezôdtek a dolgok Luluval, vagy lesz folytatása a Kôbölcsônek?
– Lulu két éves volt, amikor a családunkba került, most pedig már az ötöt is betöltötte, de
az érzelmi fejlôdése továbbra is stagnál, még
mindig nem képes egészséges érzelmi kötôdésre sem hozzám, sem a család többi tagjához. Küzdöttem lelkiismeret-furdalással, hogy
mi az, amit nem tudok megadni ennek a kisgyereknek. Mi az, amiért nem tud engem szeretni, mikor már mindent föláldoztam érte. És
aztán amikor már ô is annyi sebet ejtett rajtunk, az is megfordult a fejemben, hogy vajon
én tudnám-e még egyáltalán szeretni ôt, ha
engedné? Ezekre a kérdésekre a mai napig
nem tudom a választ – de nem gondolom,
hogy ostoroznom kellene magamat a történtekért, mert bármit meg lehet adni valakinek,
de parancsszóra nem lehet szeretni. Jelenleg mégsem érzek
olyan fojtogató kényszert az írásra, mint
anno, ami aludni sem
hagyott. Viszont ha azt
látom majd hosszú távon, hogy valóban segítettem másokon a
példámmal, akkor lesz
értelme a folytatásnak.
Kurcz Orsi

könyvrôl
Stájn Emma: KÔBÖLCSÔ
Libri Kiadó, 168 oldal, 3499 Ft
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|szívszorító|

A vészharang kongatása

David Attenborough-t, azt hiszem, senkinek
sem kell bemutatni, ô „A természetfilmes”,
aki tízmilliók otthonába vitte el a trópusi esôerdôk vadonját, a tengerek és óceánok lenyûgözô teremtményeit, és aki mesélt nekünk az
afrikai szavannákról. Attenborough neve egybeforrt a természetfilmezéssel, a BBC-vel elôször készített ismeretterjesztô sorozatokat,
hogy megmutassa, mennyire csodálatos, sokszínû és bonyolultan összefonódó rendszerben élünk itt a Földön. Attenborough az, aki
kinyitotta az ablakot a saját bolygónkra, és ô
az, aki ebben a könyvében megkongatja a
vészharangot: láttuk, mit veszthetünk, és ha
így folytatjuk, el is vesztjük azt. Az Egy élet a
bolygónkon errôl mesél nekünk, a Netflix azonos címû sorozatának kísérôkönyveként.
Készüljünk fel, szívszorító és nyomasztó olvasmányt veszünk a kezünkbe. A kötet három
nagy részbôl áll, az elsôben az 1930-as évektôl haladunk évtizedrôl évtizedre, egészen
napjainkig. Végigkísérjük Attenborough karrierjének állomásait, különbözô élettereket veszünk górcsô alá, a szavannát, ôserdôt, sarkvidéket és óceánokat. Mindeközben Attenborough folyamatosan hangsúlyozza, hogy hogyan fonódnak össze a legkülönfélébb élôlények, hogyan segítik – a legkisebb planktontól
a hatalmas bálnákig mindannyian – egymást,
és a Földet, és hogy mennyire fontos megôrizni a biodiverzitást. Azt, hogy az élet egy körforgás, és minden, ami él, szorosan összefonódik, egymást táplálja és az egyensúlyt tartja
fenn már az Oroszlánkirály óta tudhatjuk. Az
oroszlán megeszi az antilopot, de ha meghal,
az ô testébôl fû növekszik, így mesél Mufasza
Szimbának (jócskán leegyszerûsítve) az élet
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körforgásáról, de a lényeget ez az egyszerû
magyarázat is megragadja. Az élet hálózat, és
minden elemre szükség van ahhoz, hogy az
egyensúly fennmaradjon. És
minél sokszínûbb és változatosabb ez a láncolat, annál
stabilabb a rendszer. Ezt
hangsúlyozza Attenborough
is a könyvében.
A második részben egy
igen tragikus jövôkép tárul
fel, a klímaváltozás, az
összeszûkülô életterek, a fokozott szennyezés, a biodiverzitás csökkenésének hatásairól olvashatunk, és
hogy a század végére mekkora méretû humanitárius
katasztrófával nézhetünk
szembe. A kötet harmadik részében pedig a
megoldásról mesél nekünk Attenborough, a
Föld visszavadításáról, ahogy ô nevezi. Különbözô példákat hoz arra, hogy hogyan éledt újjá a tengeri élôvilág ott, ahol korlátozták a halászatot, hogy hogyan hódította vissza és in-

dult virágzásnak a természet a Csernobil körüli elhagyott területeken, hogy miként gondolták újra és vitték sikerre a gazdálkodást Hollandiában. Szomorúan, de még bizakodóan
tekint a jövôbe Attenborough, látja a jó példákat, hogy lennének eszközeink és megoldásaink, csak élni kellene velük. De ehhez elengedhetetlen, hogy gondolkodásunkon és életmódunkon is változtassunk: „Ki kell alakítanunk a
fenntarthatóság új formáját, és a mai kor emberének világát ismét harmóniába kell hoznunk a természettel; csakis így indulhat újbóli
növekedésnek a súlyos mértékben megcsappant biodiverzitás. Csakis így vadulhat vissza a
világ, és állhat be újra egy stabil állapot.”
Mindehhez persze gyökeres szemléletváltásra van szükség, mert a probléma már mindenhol jelentkezik, és napról napra jobban kiütközik jelenlegi világunk és
életmódunk fenntarthatatlansága. Alulról szervezôdô slow
mozgalmak indulnak, fiatalok
települnek vidékre, és keresik
a fenntarthatóbb alternatívákat, próbálják a maguk szintjén összehangolni az életüket
a természettel. Mert nincs hova menekülni, még az irodalomban sem: az irodalom is újra meg újra reflektál a kérdésre, a disztópiák élhetetlen tájait már nem atomrobbanások
okozzák, mint Merle Malevilleében, hanem a klímaváltozás.
A nagyregényekben is kidomborodik az 'ökovonal', az Égig érô történetben a fák éppolyan fontosak, mint az emberek. A szemétszigetek nemcsak az óceánokon hullámzanak már,
hanem a Rovarszemû ember lapjain is.
Sokan mondják, hogy nem
a Földet kell megmenteni. A
Föld hatalmas, forog tovább,
és a teljes összeomlás után
regenerálja majd magát, emberekkel vagy anélkül. A kérdés az, hogy az emberiség képes lesz-e a túlélésre.
Vincze Dóra

könyvrôl
David Attenborough:
EGY ÉLET A BOLYGÓNKON
A szemtanú vallomása – és látomás
a Föld jövôjérôl
Park Könyvkiadó, 300 oldal, 4490 Ft

Titokfejtô Könyvkiadó agrandp@gmail.com
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„Ez a történet a nyakamba szakadt”
Barna Imre ezúttal saját regénnyel jelentkezik

Barna Imre elsôsorban élvonalbeli mûfordítóként, irodalmárként, korábbi kultúrdiplomataként és könyvszakmai
vezetôként ismert. Most – hetvenedik születésnapjára – regénye jelenik meg Kérdezd meg tôle címmel az Európa
Könyvkiadónál.
– Ha 1986-ban kiadott Bob Dylan-könyvét nem számítom ide, most
publikál elôször regényt.
– A Bob Dylan-könyv az elsô megjelenése idején talán kakukktojásnak látszott, aztán Dylan irodalmi Nobel-díja hirtelen helyére
tette azt, ami bennem mindig is a helyén volt. Az mindenesetre
gyanúsan hangzik, hogy hetvenévesen publikálom elsô regényemet, mint afféle nyugdíjas, aki írogatni kezd. De nálam ez visszatérés. Voltam könyvcsináló, kultúrdiplomata, szerepeltem is sokat nyilvánosan, de a legotthonosabban lélekben talán mindig is
az íróasztalom mellett éreztem magam. És a mûfordítás mellett
írtam is persze sokat. Filmekrôl rengeteget, tárcákat, ezt-azt. De
a regény csak most jöhetett. És hogy miért csak most, arra már
a regény tartalma ad talán választ.
– Huszadik századi családregény: nagyapa, apa, fiú – a fôhôs az
apa. Munkaszolgálatosként szovjet hadifogságba „menekül”,
több lágert is megjár. Évtizedek múlva a fia kutatja a vele történteket. Mennyiben szól ez a szerzô saját családjáról, és
mennyiben fikció?
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– Az a történet, amely itt irodalmi formát ölt, mondhatni, a nyakamba szakadt. A szereplôket az életembôl, a családomból ismerem. A
család az én élményvilágomban zûrzavarral asszociálódott kicsi gyerekkoromtól kezdve. Története hihetetlen elemekkel és bizonytalanságokkal van teli. A három generáció tagjait például muszáj idézôjelbe tenni: az apa nem biztos, hogy apa, a fiú nem biztos, hogy fiú,
és így tovább. Ugyanakkor összeköti az ô történeteiket az, amirôl
többek között – hogy valami nagyon nagyot mondjak – a József és
testvérei szól: hogy bizonyos történetek akár generációkon át, akár
évszázadról évszázadra ismétlôdni szoktak…
– … a nagyapa is orosz hadifogságból tért haza az elsô világháború
után, orosz feleséggel.
– Így van. A regényben az elbeszélônek az apát teszem meg, aki
megpróbálkozott ugyanazzal, hogy értelmezze valamiképpen a vele
történteket, de kudarcot vallott. A kudarc egy kézirat formájában öltött alakot, ezzel a kézirattal pedig én – vagyis hát az, aki a könyvemben bevezeti és lezárja a Barabásnak nevezett fôhôs elbeszélését – már régóta kezdeni szerettem volna valamit. És a dolog egyszer csak elkezdett magától mûködni, letepert, maga alá gyûrt, és
abban a néha már szinte mámoros élményben részeltetett, hogy
van itt egy igazi történet, ami alakot akar ölteni, egy mû, ami meg
akar születni. Ezt az élményt ellenpontozzák ugyanakkor azok az
apa és fia közötti, sokszor egészen abszurd párbeszédek, amelyek
az apa általam rekonstruált visszaemlékezését meg-megszakítják.

– A már idôs apa a legtöbbször nem tud vagy nem akar válaszolni, értelmezni. „Kérdezd meg tôle”, utal folyton valaki másra, aki már rég
nem él – innen a regény címe.
– Ez szoros összefüggésben van a történet egyik alapkérdésével, az
identitással. Hogy ki vagyok én. Köteles vagyok-e válaszolni arra,
hogy ki vagyok. Különösen nagy hangsúlyt kap ez a rettenetes huszadik században, a kényszeridentitások korában, amikor nem menekülsz, amíg nem definiálod, hogy ki vagy, és ha erre nem vagy
képes, akkor voltaképpen nem is vagy.
– Háromféle identitás jöhet szóba az apa számára: a magyar, a zsidó
és az orosz.
– És nem úgy, hogy is-is, mert ez túl egyszerû volna, hanem vagylagosan. Választani lehet és kell is, de ezzel sorsot is választasz. És
olyan választás elé azért ritkán került valaki, mint itt, hogy zsidó
munkaszolgálatos akar-e lenni, vagy a nácik oldalán harcoló katona.
– Az apa a zsidó identitást választja.
– Egy adott, sorsdöntô pillanatban, igen, de a folytatásban, az
újabb és újabb szélsôséges helyzetek során aztán megint minden
elbizonytalanodik.
– Volt egy másik lehetôség, hogy olyan ortodox keresztlevelet kapjon,
amelyben az apja sem magyar zsidó, hanem orosz ember, és akkor
nem sújtják ôt a zsidótörvények, de az okmányt kiállító pópa feltétele
az volt, hogy csatlakoznia kell az SS-hez.
– Ki tudja például, hogy ez történhetett-e tényleg pontosan így?
Az elbeszélô mindenesetre ebben a sorsválasztó pillanatban így
tudja: ha a németek ellen akarok harcolni – márpedig ezt akarom
–, akkor akárki is az apám, én inkább zsidó munkaszolgálatos leszek és megpróbálok átszökni az oroszokhoz, akik nyilván tárt
karokkal várnak majd. De mindent áthat ez a bizonytalanság. Az
elbeszélô számára végig meghatározó elem az öndefiniálatlanság, és ez tükrözôdik a vele évtizedekkel késôbb folytatott beszélgetésekben is.
– A szovjet hadifogolytáborokról kialakult sztereotípiákat árnyalják a
regény errôl szóló gazdag részletei. Ezek honnan származnak?
– Személyes elbeszélésekbôl, olvasmányokból. Találtam német
hadifogoly visszaemlékezéseket is, amelyek a lebegyanyi tábor
életérôl szóltak, de megírta ezt a lágert például Pákh Tibor is, aki
szintén itt raboskodott. Rengeteg minden hozzáférhetô ma már
az interneten is: fönt vannak és olvashatók például a magyar hadifogoly-újságok, és a többi. Arra már csak azért is különösen törekedtem, hogy az apró részletek hitelesek legyenek, mert a történet amúgy bôvelkedik az egészen hihetetlen elemekben. Hogy
például hôsünket, akivel a visszavonuló német SS-katonák aknát szedetnek, ezek az SSek segítik átszökni a szovjetekhez. A szovjet hadifogságnak
egyébként, azt hiszem, nincs túl
gazdag magyar irodalma. Örkénytôl A lágerek népe nagyszerû mû,
de a részleteket illetôen ma már
szerintem nem mondható igazán
informatívnak. A megjelenés idejét tekintetbe véve ezen persze
nincs mit csodálkozni.
Varsányi Gyula
Fotó: Barna Lipkovski Miklós
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INTERAKTÍV KIADÁS
FIATALOKNAK
Kálvin Kiadó – Harmat Kiadó,
2021
Kétéves elôkészítô munka
után több hazai keresztény
szervezet, a Harmat Kiadó, a
Magyar Bibliatársulat, a Kálvin
Kiadó, az Ifjúságépítôk és a Fiatalok Krisztusért Alapítvány
összefogásával Magyarországon is megjelent az angol
nyelvterületen a 2019-es Év Bibliájának választott, kimondottan a fiatal olvasókat célzó Biblia neked. A rendhagyó interaktív kiadás eredeti változata angol fejlesztés
nyomán, több mint ezer fiatal körében végzett felmérés eredményének felhasználásával jött létre. A hazánkban a Magyar Bibliatársulat
revideált új fordításának szövegével megjelent kötet kreatív dizájnelemeket, rövid tematikus összefoglalókat, QR-kódokat, videólinkeket, letölthetô piktogramokat, felkészültséghez alkalmazkodó olvasási terveket és számos, a megértést és elmélyülést segítô online és
offline segédanyagot is tartalmaz. A kiadványhoz kapcsolódó honlapon (www.biblia-neked.hu) szabadon letölthetô digitális segédanyagok és videók a Szentírás mai életben való alkalmazásában,
vagy olyan aktuális problémák feldolgozásában nyújthatnak segítséget a fiataloknak, mint az aggodalom, a szorongás, az önbántalmazás, a fájdalom és szenvedés vagy akár a bölcs döntéshozatal.

Czóbel Minka:

Bagosiné Lugosi Diána:

A pillanat értéke

Vili és Bobi
kalandjai

Czóbel Minka (1855–1947) hosszú
mûvészi pályája alatt sok olyan verset publikált folyóiratokban, almanachokban, amiket késôbb nem
vett föl versesköteteibe. Ezekbôl
közlünk most 120 darabot. Novellái, tárcái legtöbbje szintén csak itt
jelenik meg kötetben elôször.
Gyûjteményünkbôl kitetszik,
hogy korának egyik legmûveltebb, legtájékozottabb, idegen
nyelvekben jártas költô- és írónôje töretlenül igyekezett gazdagítani, megújítani poétikáját. A
francia szimbolisták hatására kezd például „festeni” költeményeiben, noha kötôdött a magyar irodalmi népiességhez is: sokszor
érezzük az Arany-balladák vagy a népdalok, tájleíró versek hatását.
Írt rímes bölcseleti dialógust is, s a buddhista tanok mentén olykor
kozmikus távlatokba néz; a szecesszió mese- és álomvilága rendre
körüllengi poézisét, sárkányos verseivel pedig önálló szimbólumvilágot teremt. Természetélménye életre szóló, s az anarcsi kastély lakójában az elsô környezetvédô poetrinát is tisztelhetjük, mivel több
költeménye hívja fel a figyelmet az erdôk esztelen pusztítására.
Hasonlóan sokszínû prózavilága: novella, tárca, mese, riport, mûvészportré. Külön figyelmet érdemelnek a párizsi mûvészeti életrôl
küldött 1890-es évekbeli tudósításai.
Kortárs Kiadó, 300 oldal, 3500 Ft

|26|www.könyvhét.hu|

Napjainkban sok gyerekkönyv küzd
az olvasók figyelméért. Köztük mégis érdemes egy halk szavú, kedves regényre figyelni: Ana María Matute
spanyol írónô számos díjjal kitüntetett klasszikusára. A Mezítlábország
mindennél fontosabb témával foglalkozik: fôhôse, Gabriela magányos
és szomorú gyerek, s azon töpreng,
szereti-e ôt egyáltalán valaki. Azután már megint elhagyja az egyik
cipôjét – s ez végre belépôt jelent
számára egy csodálatos másik világba, ahol ott áll a titokzatos Tükör, ragyog a Tengerszem, képzelt
virágok ragyognak az Öreg Tölgy közelében. Itt, törpeceruzák és
számemberkék között Gabriela végre megtalálja önmagát, megtanul szánkózni, gondolkozni és örülni. A varázslatos történet egyszerre idézi meg az Alice Csodaországban szimbólumokkal teli univerzumát, s az Andersen-mesék bánatos hangulatait és különös tárgyait
az Öreg Teáskannától a Kis Fekete Serpenyôig: ám nem hiányzik belôle a modern meseregények világábrázolása sem földhözragadt,
a hôst leértékelô-büntetô beavatatlanokkal (afféle muglikkal), s a
Gabrielához hasonló, küldetést találó és végül értékes felnôtté váló
kiválasztottakkal. A már kisiskolásoknak is ajánlható, bölcs mesét
Fölföldi Fruzsina bájos rajzai illusztrálják.
Bárdos Dóra
Typotex Kiadó, 161 oldal, 2800 Ft

BESZÉLGETÔS
MESEKÖNYV
Rajzolta: Felföldi Anna
Jármûkedvelô gyerekeknek!
Vili egy Tátra, Bobi egy Ganz villamos, és miközben a magyar
fôváros legszebb vonalain – az
1-esen, illetve a 2-esen – járnak,
izgalmas kalandokban van részük.
Találkoznak Tomival, a busszal és
Morisszal, a metróval is, utasokat
szállítanak, akik mesélnek azokról a helyekrôl, ahonnan jönnek.
Miközben ezt a mesekönyvet lapozza kis Olvasója, megismerkedik
a jármûvekkel, néhány közlekedési szabállyal és Budapest fontos
helyszíneivel, épületeivel, közben érdekes események részesévé válik. A kérdések és játékos feladatok pedig lehetôséget teremtenek
arra, hogy szülô és gyermek tartalmas beszélgetéssel egészítse ki a
meseolvasást, fejlôdjön a gyermek fantáziája, képességei. Ezt a mesekönyvet gyakran érdemes elôvenni! 2–8 éveseknek ajánljuk.
A kétgyermekes édesanya, Baginé Lugosi Diána tartalmas, interaktív és modern meséjét Felföldi Anna élethû és kedves, egyúttal a fantáziának is teret engedô rajzai elevenítik meg.
WWW.VALOGATOTTKONYVEK.HU
Zimber Könyvek, 120 oldal, kötve, 3990 Ft
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Mi fán terem az élet?
Interjú Grandpierre Atillával

Legújabb könyvét tudósok tartják korszakalkotónak. Dr. Horváth Balázs, a Széchenyi István Egyetem docense így ír:
„Csak ajánlani tudom minden embernek,
aki az agyát még arra használja, amire való: gondolkodásra.”
– Felmerül a kérdés, nem gondolkodunk jól?
– Gondolkodásunkat, bármilyen szabadon is
mozog, alapvetôen a világnézeti beállítódottságunk határozza meg. Ennek alapján értelmezünk, értékelünk mindent, ennek alapján döntünk, cselekszünk. Életünk legdöntôbb kérdése,
hogy megfelel-e a világnézetünk a valóságnak.
A mai világban leértékelôdött az élet, a materialista világnézet uralkodik, a pénz és a hatalom
a meghatározó. Az élethez az embernek mindenekelôtt tudásra van szüksége, az életösztön
megértésére. Az életösztön az, amely mindannyiunkat szüntelenül legjobb képességeink
legteljesebb mozgósítására, testi egészségünk,
érzésvilágunk és gondolatvilágunk legmagasabb szintre emelésére ösztönöz. A materialista
beállítódottság eltereli a figyelmünket az életünk számára legdöntôbb kérdésrôl, az életösztön minél teljesebb felfogásáról. Ezzel elidegeníti az embert önmagától, és minden élôtôl. Nem
csoda, hogy nem gondolkodunk eléggé jól. A
legfontosabb, hogy mindig az életösztönünk
folyton mozgósító, felemelô ösztönzéseit tartsuk szem elôtt. Ugyanaz az életösztön éltet minden embert, minden növényt, állatot, az egész
Világegyetemet. Mint életszeretô lények, és
mint életközösségek, nemzetek, össze vagyunk
kötve egymással. Errôl szól a könyvem – ennek
fényében értelmezem a Selyemút ôstörténelmét
és a népek felemelô jövôjét.

– Ön fizikus-csillagász, zenész. Mi indította erre az útra?
– Az életösztönünk összeköt bennünket az életünk értelmével, azzal, amit a kozmikus értelem
alkotott meg, amiért ide kerültünk erre a bolygóra. Kisgyermekkorban még közelebb állunk az
életösztönünkhöz, gyakran megérezzük, mire
születtünk. Ötévesen kijelentettem, hogy csillagász leszek, mert nekem a Nappal kell foglalkoznom. Elgondolkodtatott, hogy olyan távol van, és
hogy mennyire örül neki az ember. Hogy lehet az,
hogy ennyire boldogító erô jön a Napból? Hallottam, hogy a Nap a földi élet forrása. Hogyan képes erre? Ahogy egyre jobban belekerültem az
ilyen kérdések vonzásába, újra meg újra megerôsödött, hogy a Nappal, a Világegyetemmel, és
legfôképpen az élettel kell foglalkoznom.
– Édesapja, Kolozsvári Grandpierre Endre történész, író. Hogyan kötôdik a munkásságához?
– 15 éves voltam, amikor édesapám felhívta a
figyelmem arra, hogy az ôsi idôkben mágikus
társadalomban éltünk. A társadalom saját
élettel bíró, az egyénnél magasabb szinten
szervezôdô életforma, amelynek törvényei,
élete éppúgy átjárnak bennünket, mint egyéni életünké. A mágikus társadalom attól volt
mágikus, hogy az élet javára irányult, megsokszorozta, felerôsítette és virágzóvá tette
az embert a Természettel összekötô alkotóerôket. Boldogító, élet-szeretô varázserô él
az élet, a Természet központjában, az emberi lélek legmélyén. A bennünk rejlô legszebb, legjobb élet vágyát hozta felszínre. Ez volt az
Aranykor, ennek emlékét ôrzi népköltészetünk,
népmeséink, néphagyományaink. Nemzeti emlékezetünkben tovább él, és arra vár, hogy újra
kibontakozhasson. Amikor ezt hallottam, mint-

ha villámcsapás ért volna. Úgy éreztem, az életemnek nem is lehetne nagyszerûbb feladata.
Mivel foglalkozzak, ha nem ezzel?
– Hogyan fogadják a világlátását?
– A világ lakosságának ma már legalább a 40%a már nem materialista vagy idealista, hanem inkább természet-központú módon gondolkodik.
Ez rendkívül közel áll ahhoz az átfogó, életközpontú és természetközpontú világnézethez, amit
az elsô fejezetben tudományosan megalapozok.
Ez az élô Világegyetemben gondolkodás, az a
gondolkodásmód, amelyben az anyagi javak és
az értelem az egyéni és közösségi életminôség
felemelését szolgálják. A 3. fejezetben fény derül
arra, hogy ezt a modern tudománynál mélyebb
és teljesebb, életközpontú bölcseleti rendszert az
ôsi magyarság jól ismerte, és ezt a bölcseleti
rendszert tartotta nemzeti küldetése lényegének.
Megdöbbentett, amikor felismertem, hogy Árpád népének legfôbb jelképei az Élô Világegyetem tudományos, kozmológiai és életbölcseleti
rendszerét fejezik ki. Ilyen például az Életfa, a Világfa, a kettôs kereszt, a hármas halom, a hármas
hármasság, az Egyháromság, az Egy zászlaja.
Ezek mind-mind ugyanazt az eszmét fejezik ki,
mint egyébként a Csodaszarvas monda és a Boldogasszony eszméje. Azt, hogy él a Világegyetem, a kozmikus Valóság felépítése hármas háromságot mutat, és egységes egészet alkot – a
jelenség, a természettörvény és az elsô elvek hármasságát, és az anyag, az élet és az értelem Egyháromságát. Nem csoda, hogy régészeink nem
vették észre ezeket a feltûnô gyakorisággal elôforduló jelképeket, hiszen nem ismerték ezt a
kulcsot. Ennek alapján megérthetjük, hogy mi az
élet lényege. Akkor tudunk megfelelôen élni, ha
minden döntésünkben szem elôtt tartjuk, hogy
az élet nem egy tôlünk független tény, hanem
egy bennünk élô erô, van iránya, célja, értelme,
ami ránk vár, és arra ösztönöz bennünket, hogy
az egyetemes élet javára cselekedjünk. Ez a cselekvô életszeretet alapja. Arra születtünk, hogy
valóra váltsuk. A cselekvô életszeretet gyakorlása
boldogít. Az emberi történelemben küszöbön álló, felemelô fordulat részeseivé kell, hogy váljunk. Nemzeti címerünkön és nemzeti zászlónkon ma is ugyanezek a
jelképek láthatók.
Szepesi Dóra
Fotó: Debreczeni Fanni

könyvrôl
Grandpierre Attila:
A SELYEMÚT ÔSTÖRTÉNETE ÉS A
MAGYARSÁG SZEREPE EURÁZSIÁBAN
Milyen volt az ôsi Magyarország? 12
tudomány legújabb eredményeinek alapján
Titokfejtô Könyvkiadó, 144 oldal, 5000 Ft
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|idôtálló|

Az értékek megôrzésének korszerûsége
Beszélgetés Vasy Gézával

„A Szerzô szinte összegzi
számunkra évtizedek irodalmi vonzódásait; hûen a szellemi hazához, hûen azokhoz
az írókhoz, akiket a kezdetektôl tanított az egyetemen, és akiket a maga számára kiválasztott” – írja a kiadó a kötet ajánlójában.
– A most megjelenô kötete
2016–2020 összegyûjtött írásainak esszenciája, van-e a gyûjteménynek kiemelt aktualitása?
– Kérdés, mit jelent a hétköznapi életben az aktualitás? Ha az
újságcikkek néhány napra szóló
érdekességével azonosítjuk, akkor azt mondom, hogy nincs.
Számomra az egyes irodalmi,
irodalomtörténeti témák esetében az idôszerûség az inspiráló
kiindulópont. Azt nevezném
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idôszerûnek, ami kiállja az idôk
próbáját, tartós érték. Gondoljunk csak az ókori görög, római
remekmûvekre, gondolkodói
magatartásokra! Ma is hatnak
ránk, tehát idôszerûek. De nem
feltétlenül évezredes távolságok
hitelesítik a mûveket. Aki irodalomtörténész lett, s éppen a huszadik század áll érdeklôdésének középpontjában, az megtapasztalhatta, hogy mindenfajta
esztétikai érték, s természetesen
az irodalmi is változik. Részben
a természetes szemléletváltozás
következtében.
Nyolcvanadik életévemben járva elég sok mindent megéltem
már, s úgy gondolom – ma még
inkább, mint életem delén –,
hogy akár a görögöknek, rómaiaknak, nekünk, nekem, magamnak is középpontba kell állí-

tanunk az értékek megôrzését.
Én elsôsorban ezzel szeretnék
korszerû lenni.
Ami a fenti évszámok közé
szorított személyes sorsomat illeti, az egy 2005-ben támadó
betegség és következményei
hatása alá került. Kaptam egy
olyan súlyos, összetett szívbetegséget, amely gyógyíthatatlannak mutatkozott. Végül –
szinte az utolsó órában – a Haller utcai kórházban Székely
László fôorvos úr operációja
mentett meg. A vérellátási katasztrófa következtében azonban tönkrementek a szemeim.
Beigazolódott azonban Millibák
tanár úr biztatása: Maga olvasni
fog! S az általa elvégzett mûtét
véget vetett annak a reménytelen egy évnek, amikor sem olvasni, sem írni nem tudtam.

Íróként tehát újjászülettem.
Persze nagyon jelentôsek a korlátaim. Úgy-ahogy használható
bal szemem – mert még egy
érelzáródás is rontotta helyzetemet 2018-ban – csak a kézírást
teszi lehetôvé számomra, de újraolvasni azt sem tudom.
Ugyancsak irodalomtanár feleségemet így nyíltan is alkotótársamnak mondhatom. Azért olvasható a könyvben a kettôs évszám, hogy jelezzem magamnak ezt az idôszakot.
– Miben változott az Ön írói, tanári, személyes élete az elmúlt egy
év karantén idôszakában?
– Már 2020 elôtt is tudomásul
kellett vennem életkorom, betegségem korlátozottságát. Ezt
csak súlyosbította a járvány. Évek
óta egyre több barátomtól, írótársamtól, mesteremtôl kellett
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búcsút vennem. Jártam temetésekre, lélekben is búcsúzva tôlük;
most már ezt sem tehetem.
Különösen hiányzanak az unokáim; a karácsonyi nagy családi
együttlétet is csak Skype-találkozó helyettesítette.
A tanári pályának már kényszerûen búcsút mondtam 2007
januárjában, amikor az intézetigazgató nyugdíjazott 65 évesen a bölcsészkaron. Azzal vigasztalódhattam, hogy ennek
az évnek ôszén a tagság megválasztott három évre a Magyar
Írószövetség elnökének. Még
ma is jó érzéssel gondolok egyetemi óráimra, mert én szerettem
tanítani. A tankönyvírás is fontos része volt életemnek. Tavaly
már a 25. kiadása jelent meg a
12. évfolyamosok számára Mohácsy Károly tanár úrral közösen
írt irodalom tankönyvünknek.
– Mesélne kicsit a kötet tagolásáról? Melyik a válogatás legszemélyesebb írása?
– A kötetet négy fejezetre tagoltam. Az elsô fejezet fôszereplôje
Illyés Gyula. Illyésrôl már sokszor
írtam, róla korábban három
könyvem készült el. A betegségem után az erôgyûjtést is jelentette, hogy újra visszatérhetek
életmûvéhez. Nemcsak hûségbôl, hanem azért is, mert az ezredforduló új tudósai elég marconán ítélik el ôt, még azt is állítva,
hogy a jelenkor számára már befogadhatatlan. Csupán a Puszták
népét ismerik el értékként. Szerettem volna
más mûvekre
is újból felhívni a figyelmet: az 50.
évfordulójához érkezett
Az Éden elvesztésére,
az idôs költô
lírai alkotásaira, például egyik legszebb szerelmes versére, életképére (Örök s mulandó), naplójegyzeteire. Fontosnak
tartottam életútjának néhány jelentôs állomását újra fókuszba állítani, vagy egyáltalán az illyési
magatartás példaértékét felmu-

tatni. Könyvem két legfrissebb,
2020-as írása is Illyéshez kötôdik.
Az egyik Illyés és a Trianon-trauma kapcsolatát vizsgálja, a másikban a Mester és Csoóri váltak
életrajziasan társsá.
Ez az írás már átvezet a második fejezethez, melyben az Illyést
követô nemzedékek néhány kiemelkedô képviselôjérôl – Nagy
Lászlóról, Szécsi Margitról, Juhász Ferencrôl, Csoóri Sándorról, Nagy Gáspárról – szólok.
E részben is tetten érhetô a
személyes kötôdés: a részletesebb mû- és korszakelemzéseket
oldott hangú, életrajzi elemeket
vagy eredeti szerzôi leveleket is
tartalmazó esszék követik.
A harmadik részrôl már a címe is sokat elárul: Köszöntôk
és alkalmi írások.
Könyvem legvégén olvasható
a Szerelmes szülôföld címet viselô vallomás, mely életutam
két meghatározó helyszínét, a
hozzájuk kapcsolódó élményeket eleveníti fel.
Ezt a könyvemet – csakúgy,
mint a régebbieket – minden
jóakaratú olvasónak ajánlom,
akár megszerették már az irodalmat, akár majd ezután kerülnek mélyebb barátságba szellemi hazánkkal, amelynek egyik
maradandó értéke az irodalom.
– Min dolgozik most?
Összeállítottunk egy újabb könyvet Mûvek fogadtatása címmel.
Ez egy tematikus válogatás több
évtized ilyen tárgyú munkáiból.
Volna még néhány
elképzelésem, de
most februárban elkezdtem írni egy önéletrajzi-családtörténeti kéziratot. Hadd
olvassa majd három
gyerekünk, hat unokánk, s akit vonz a
múlt idôk világa.
Illényi Mária
Fotó: Bakos Zoltán

könyvrôl
Vasy Géza:
SZELLEMI HAZÁNK:
AZ IRODALOM
(Magyar esszék)
Nap Kiadó, 336 oldal, 3675 Ft

Régi nyelvi és tájnyelvi
szógyûjtemény
A mai magyar nyelv szerencsés tulajdonságai közé szokás sorolni, hogy szókincse
egyaránt bôven tartalmaz régi
nyelvi és tájnyelvi szavakat.
Ezek a változatok a kifejezés
gazdagságát is szolgálhatják.
A társadalom fejlôdésével a
mindennapi élet változásával
a nyelv, a megnevezésmód is
változik. Ez különösen azokban az esetekben világos,
amikor bizonyos tevékenységek megszûnnek, egyes
tárgyak használata háttérbe
szorul vagy megszûnik és a
hozzájuk tartozó szavak is
feledésbe merülnek, majd
kivesznek a nyelvhasználatból. Az sem ritka, hogy egy-egy folyamatosan létezô jelenség
nyer új megnevezést, a régi szavak pedig a beszélôk számára
idegenné, sôt ismeretlenné válnak.
A magyarság területi tagoltságának köszönhetôen máig regionális nyelvváltozatok, nyelvjárások léteznek, amelyek tájszavakat tartalmaznak. A nyelvjárásokra ugyan jelentôs egységesülés
jellemzô, de máig megfigyelhetô bizonyos tájszavak folyamatos
életképessége.
A magyar nyelvi ismeretterjesztés nemes hagyományait folytató TINTA Könyvkiadó a magyarul beszélôk legszélesebb köre
számára bocsátott közre népszerû kisszótárt régi nyelvi és tájnyelvi szavakból. A szócikkek a köznyelvi szavak ábécérendjében 10 000 közismert szónak 5700 régies (jelük R) és 7800 tájnyelvi, nyelvjárási (jelük T) változatát adják meg.
A régies és tájnyelvi szavak léte, sajátos megoszlása a kultúrát is jellemzik. Például egy talán mindig is létezô, de talán ritkuló embertípust nevez meg a köznyelvi ficsúr szó, amelynek
régies megfelelôi szótárunkban uracs, dendi, gigerli és arszlán.
A búza szó tájnyelvi megfelelôje élet, de a késôbb megismert
kultúrnövények megnevezése lényegesen változatosabb: a burgonyáé kolompér, csicsóka, csucsorka, pityóka, földialma, bandurka, a kukoricáé tengeri, málé, törökbúza. Egyes régi megnevezések szinte költôiek, ilyenek például a közönséges gumi
egykori ruggyanta és macskaméz nevei. Bizonyos mûveletek leírására a nyelvjárások mutatnak változatosságot, például a sodor, azaz peder, pödör, serít, fodor, binderget, fontyorít esetében. Bizonyos megnevezések bôségét talán nyelvi tabu is motiválja, talán ezzel magyarázhatók a patkányt jelölô tájnyelvi
buckány, bizgány, gugán, kaptányféreg, heréc és az egeret jelölô pocik, gözü.
A szótár nemcsak a kifejezésmódok gazdagságában való gyönyörködést szolgálhatja, hanem az egyéni szókincsbôvítés eszköze
is lehet. Haszonnal forgathatják az írásmûvek megalkotói éppúgy,
mint a keresztrejtvények és más fejtörôk kedvelôi is.
Galambos Kristóf
Kiss Gábor (szerk.):
REJTVÉNYSZÓTÁR I. HOGYAN MONDTÁK ELEINK?
Tinta Könyvkiadó, 217 oldal, 2990 Ft
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Európai magyarok
Beszélgetés Kaiser Lászlóval
Kaiser László, költô, író, szerkesztô,
végzettsége szerint tanár és dramaturg. Színházi és szinkronos múlt után
1995-tôl a Hungarovox Kiadó és Oktatási Stúdió vezetôje. Számos verseskönyv, novellák, esszék, tanulmányok,
interjúk, életinterjúk, librettók sora
fémjelzi munkásságát, sok kötethez írt
elôszót, bevezetôt. Az Erkölcs és teljesítmény 24. önálló kötete.
– Amikor új könyv gondolata merül fel, milyen belsô párbeszéd zajlik le Önben, hogyan
születik meg az éppen aktuális téma és mûfaj a számos lehetôség közül?
– Az új könyv sokszor régebbi mûvek foglalata. Nekem tavaly decemberben – ilyen módon – két kötetem is megjelent. Az egyik:
válogatott verseim, Vándorok, vérebek, angyalok románul a kolozsvári Grinta Kiadónál, Balázs F. Attila költô és mûfordító fordításában, másik pedig ez a kötet, amelynek –
azt hiszem – a címe önmagát magyarázza, a
két név pedig – Németh László és Béres József – minden magyar számára ismerôs,
hogy éppen és nem véletlenül Németh más
kontextusban elhangzott metaforáját idézzem: mítoszi csóvájuk van… Ilyen szempontból is bármikor, sôt fokozottan „aktuálisak”.
– Izgalmas párosítás Németh László és Béres József. Mi a közös pontjuk és miben különböznek leginkább?
– Kevés különbözést látok azon az alapvetô
tényen kívül, hogy az egyik mûvész, író, a
másik pedig tudós, feltaláló. Ami közös:
nagy formátumú egyéniségek, hatalmas
munkássággal, tudással, végigdolgozták az
életüket nyomás, politikai ellenszél dacára
is. És persze kimagasló, máig érvényes életmûvük van, s ebben az életmûben a saját
életük alakítása, a tisztesség és tartás konzekvens megôrzése is benne foglaltatik.
– Ha már egyezés és különbözôség, eltér-e az
erkölcs fogalma egy alkotó-mûvész embernél?
– Meggyôzôdésem, hogy egy alkotó ember
erkölcsiségének fô kritériuma: a tehetsége
és mûvészi vagy tudományos parcellájának
minél teljesebb kitöltése, kiszélesítése, ilyen
megvilágításban például Ady Endre emberi
gyarlóságai ellenére abszolút erkölcsös, és –
ha jól olvassuk – a halál- és betegségverseivel együtt végeredményben az élet költôje.
Németh és Béres bizonyos értelemben
ugyanilyen, tehát nagy ívû és konzekvens íróságuk, illetve tudósságuk okán is erkölcsi
mércék, ugyanakkor magánéletük a szó hét-
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köznapi értelmében is etikus. Tehát náluk minôség mind a két vonatkozásban – munkásság és élet –, s valljuk be, ritka ez, nem beszélve arról, hogy tudván tudjuk, nem túlságosan
gyakran jár párban ez a kettô és nem feltételük egymásnak, meg hát természetesen elsôsorban a mû és a teljesítmény számít.
– Esszenciális válogatást tükröz a kötet, milyen szempontok alapján került kiválasztásra, mely írások szerepeljenek a kötetben?
– Azokat a velük foglalkozó írásaimat szedtem össze, amelyek az elmúlt bô tíz évben
megjelentek; van köztük esszé, tanulmány,
recenzió, elôszó, illetve egy színházi kritika
Fazekas István Béres címû drámájáról is. A
megjelenést egyébként a Béres Zrt. segítette. Személyemtôl függetlenül érdekessége
a kötetnek, hogy hosszasan foglalkozik Németh Utolsó kísérlet címû regényciklusával, amely a ’30-as években
született, és méltatlanul elfelejtették a nagy regények, Gyász, Bûn,
Iszony, Égetô Eszter, Irgalom árnyékában.
– Ha egy mondattal kellene jellemezni az írót és a tudóst, mi lenne az?
– Egy tömbben állt össze bennük
a kimagasló tehetség, tudás és az
élet etikus megközelítése magánéletükben is, Németh László talán
közkeletû fogalmával élve: a minôség forradalmáraként voltak
európai magyarok.
– Mindkettejük munkássága támadások kereszttüzében zajlott, milyen napjainkban e
kötet fogadtatása?
– Igen jó, s ennek nagyon örülök, persze
hiú az emberfia, de elsôsorban nem azért.

Nemes, dicsérô szakmai és baráti visszajelzések vannak. És már jelent meg több kritika napilapban, hetilapban, irodalmi folyóiratban, nem egy szinte tanulmány,
több megjelenés elôtt van. És külön öröm,
hogy az irodalmi szekértáborokon és kánonokon, mondjam azt, hogy kulturkampfon túl ilyen, olyan irányultságú fórumokon is dicsérték
– Megszólalt-e már újabb témára hívó hang,
min dolgozik most?
– Az Ünnepi Könyvhétre – nagyon remélem, hogy lesz – verseskötettel szeretnék
jelentkezni, Gyerekszoba címmel. Hadd legyek rejtélyes, enigmatikus: gyerekhez írt
nem gyerekversek gyûjteménye lesz.
– Változott-e a könyvkiadás a lassan épp egy
éve tart karantén hatására?
– Változások bôven vannak, és most nem
is a nehéz helyzetbe került kiadókra, kiadói
munkatársakra, netán szerzôkre gondolok,
ez talán külön téma lehetne. Amit említek:
fokozottabb odafigyelés a mûködésre, a
pályázatokra. És ami tény: kevesebb fogyás a boltokban, több az online vásárlás.
És a másik tény, nagy általánosságban a
járvány, illetve a gazdasági visszaesés nem
tesz jót a „kulturális fogyasztás”-nak, ezen
belül a könyvvásárlásnak.
– Hogy elôretekintôen zárjuk a beszélgetést, van-e pozitív hozadéka az elmúlt idôszaknak?
– Tollforgatóként és kiadóként, stúdióvezetôként próbáltam, próbáltunk a kétségtelen negatívumok – élô kapcsolatok háttérbe szorulása, kevesebb könyv és kevesebb
mozgás a könyvpiacon – mellett hangsúlyozni a szorítások adta pozitívumokat. Íróként, értelmiségiként lényegesen több leírt
sor, több olvasás, minôségi filmnézés, tudatos kapcsolatápolás. Ami a kiadást és
stúdiót illeti: beletanultunk a távoktatásba,
nagyobb figyelem a
napi realitásokra,
különösen a példányszám eldöntésében, nagyobb odafigyelés a pályázatokra, spórolási lehetôségek föltérképezése.
És legalábbis részünkrôl: elszánt készülôdés a jövôre…
Illényi Mária

könyvrôl
Kaiser László:
ERKÖLCS ÉS TELJESÍTMÉNY
Németh László – Béres József
Hungarovox Kiadó, 104 oldal, 1800 Ft

