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„Írással foglalkozom, a kort adottnak
veszem, abból táplálkozom”
Beszélgetés Bereményi Gézával

Bereményi Géza kapja idén a Gyôri Könyvszalon kortárs
magyar szépíróknak járó alkotói díját. Interjúnk ez alkalomból készült.
– Idén már a harmadik elismerést kapja – a Libri Irodalmi díjat szakmai zsûri ítélte oda önnek, megkapta a Magyar Filmakadémia életmûdíját, a Gyôri Könyvszalon alkotói díja pedig az olvasók elismerését
tükrözi –, amelyekhez ezúton is gratulálunk. Mit szól a díjakhoz?
– Örülök nekik.
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– Filmrendezô, forgatókönyvíró, író – foglalkozása így van felsorolva
a Wikipédián.
– Igen, de ez nem követi a sorrendet az életemben, mert én íróként
indultam, 1970-ben. Huszonhárom éves koromban jelent meg egy
novelláskötetem, és azután tértem át más pályára. Közben azért írogattam novellákat, nem olyan nagy meggyôzôdéssel, mint eleinte.
– Hogyan gondol vissza a pályakezdésre?
– Igazából arra emlékszem, hogy miért hagytam abba egy idôre az
írást. Nem tetszett az irodalmi közeg, bevallom, és nem feszített úgy
a mondanivaló, hogy makacsul akkor is írtam volna tovább. Mondjuk négy-öt évig tartott a szünet, de ezek nagyon fontos évek. A húszas éveim vége felé kezdtem ismét írni.
– Közben mit csinált?
– Az egyetem végeztével elmentem a Pannónia Filmstúdióba, szinkrondramaturgnak. Egy ismerôsöm, egy fiatal költô szólt, hogy szinkrondramaturgokat keresnek, akik szájmozgásra írnak magyar szöveget, meg feliratoznak filmeket.
– Akkor kezdett a filmhez közel kerülni?
– Nem, nem, akkor egy fontosabb esemény történt az életemben.
Alighogy felhagytam az írással, találkoztam Cseh Tamással. Még
sose hallottam énekelni, de fölajánlottam, hogy szívesen írnék neki dalszöveget. Már gyerekkoromban nagyon szerettem a dalszövegeket – az udvarban, ahol laktam, mindig énekeltek az asszonyok. Hallottam a nevét, tudtam, hogy rajztanár és azon kívül indián játékot játszik nyaranta, meg hogy énekelget angol szövegeket, azt is inkább magának. Egy vendéglôben találkoztunk, bemutatkoztam, mondtam, író vagyok, és szívesen írnék neki dalszöveget. Bizalmatlanul nézett rám, mert akkoriban volt dolga a belügyminisztériummal – március 15-i tüntetéseken vett részt, és kihallgatták. Rendôrségi ügynöknek gondolt. Hogy bizonyítsam az ellenkezôjét, mutattam a könyvemet, és mondtam, hogy engem Bereményi Gézának hívnak, a könyv hátoldalán lévô fényképem igazolt. Pontosan tudtam, mi zajlik le benne, akkoriban a rendôrségi
megfigyelés ismert volt a fiatalok körében. Ô eltolta a könyvet,
mondván, hogy nem olvas. Kérdeztem, miért nem? Azt mondta,
felzaklatja idegileg. Elutasító, tartózkodó volt. Aztán másnap délutánra sikerült kicsikarnom tôle egy idôpontot és a lakcímét, fölmentem hozzá. Kértem, játsszon egy dallamot a gitárján, mert úgy
tudok írni. Akkor eljátszott egy dallamot, én megírtam a szöveget,
elétoltam és mondtam, énekelje el. Elénekelte, és akkor már kezdett másképp nézni rám.
– Ez melyik dal volt?
– Az ócska cipô címû dal. Tudom kívülrôl: „Az ócska cipôt egy este már oly vastagon lepte a sár, hogy végül megállt, csak bámult
Désiré. Desiré így suttogott: Istenem, istenem! Micsoda vidék! Micsoda egy ócska vidék! A cipôm milyen ócska már. Épp egy kocsma elôtt gondolt arra Desiré, mit is mondott Antoine, tán egy éve
lehetett: Ne bámulj bambán, ha esik az esô, az esô. Jól van – gondolta Desiré – továbbmegyek.” Utána lalázás következett az eredeti dallamban is. Kosztolányi Dezsô ismert becenevébôl vettem a
Désiré nevet, a dallam francia sanzonszerû volt. Majd másik dallamot kértem, egy másik szöveget is írtam neki. Késô este lementünk a környékbeli eszpresszóba, a pult mögött már csak egy Tün-
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dike nevû lány volt, kockacukorral kezdett dobálni minket. Vajon
melyikünket dobálja? – ez volt az elsô vitánk. Megkérdeztük Tündikét, diplomatikusan válaszolt: mind a kettôtöket. Visszamentünk
a lakásra és közöltem, hogy én ide szeretnék költözni. Akkor
megint bizalmatlan lett a Tamás, de azt mondta, jó. Másnap hoztam nejlonzacskóban a holmimat, egy matracot a sarokba tettünk,
és azon túl vagy két évig ott laktam, azalatt rengeteg dalt írtunk,
de kikötöttem, hogy nagy nyilvánosság elôtt nem énekelhet, mert
akkor – úgy mondtam – elkurvulunk. Beleegyezett, de késôbb elkezdte forszírozni, mert egyre többen biztatták, meg mindenféle
ajánlatot kapott. Kimentünk Párizsba – ez hozzá tartozik a kapcsolat történetéhez –, és amikor lejárt a magyar turistáknak járó harminc nap, Tamás közölte, ô nem megy vissza Magyarországra. Erre én hidegen azt mondtam, jó, Tamás, te maradj itt, én hazamegyek. Erre ô: Nem is kérdezed, hogy miért nem akarok hazamenni? Nem, de ha akarod, mondd meg! Csak akkor megyek vissza –
válaszolta, hogyha nyilvánosság elôtt énekelhetek. Hiába mondtam neki, Tamás, értsd meg, neked gyöngék az idegeid, te ezt
nem fogod bírni, azt mondta, de, bírni fogom. Kénytelen voltam
beleegyezni. Így mentünk be a 25. Színházba jelentkezni.
– Jó kis történet! Meg is írja a Magyar Copperfield folytatásában?
– Meg, persze.
– Hogyan vált a mûfajok között?
– Amikor megjelent a kötetem, nagyon kevés volt az új író, különösen a fiatal. Felkeresett egy vidéki kisvárosban élô mérnök, Lengyel
Pál, akinek amatôr társulata volt. Két darabot írtam nekik, azontúl
játszottak. Az induló Kaposvári Színház keresett új embereket, nekik színdarabot kezdtem írni, és szinte egy idôben, Kézdi-Kovács
Zsolt filmrendezô is felkért, írjak neki forgatókönyvet, akármi jó
lesz. Közben már Tamás fellépett Jancsó filmekben – írtunk a Jancsónak dalokat –, a filmesek is ajánlatot tettek nekem. Így lettem
filmforgatókönyv-író, majd késôbb filmrendezô.
– Tervez még filmet?
– Már nem, de egyre több könyvet írok. Legutóbb megjelent regényem, a Vadnai Bébi, az Azóta is élek címû összegyûjtött novelláskötet és a Magyar Copperfield.
– Ez utóbbi regény lapjain az 50-es és 60-as évek magyar történelme
az ön gyerek- és fiatalkorának perspektívájából elevenedik meg.
– A történelem brutális erôvel mindig beleavatkozott már a gyerekkori életembe is.
– Elégedett azzal a korral, amiben élnie adatik?
– Errôl még senki sem kérdezte a véleményemet, sôt még önmagam
sem kérdeztem magamtól. Írással foglalkozom és a kort adottnak
veszem, abból táplálkozom. Valamivel elégedetlen vagyok, valamivel nem, az élet többoldalú. Az élet nem megvetendô dolog, tehát
nem elégedettség kérdése.
– Mi az, amit másképp tenne, vagy mi mást csinálna még?
– A prózaírást szeretném folytatni. Szerettem volna egy nyolcrészes
tévésorozatot csinálni, nagyon jó mûfaj, akár egy nagy epikai mû.
Pályázatot is beadtam, de nem volt rá szükség, mert más kampányok vannak mostanában.
– Megkerülhetetlen mindenki életében a másféléves járványidôszak. Az íróknak nem volt egyértelmûen rossz, mert lehetett otthon
dolgozni…
– Meg az olvasóknak sem, mert sokat olvastak. Ezért volt szerencsém tulajdonképpen a Magyar Copperfielddel. Épp akkor tört ki a
járvány, amikor kinyomtatták a könyvet. Úgy is lehet mondani, hogy
a Magyar Copperfielddel betörtem a köztudatba. Talán a tekintélyes
oldalszáma, súlya is közrejátszott; és azóta szívesebben olvassák
visszamenôleg is a könyveimet.
Szepesi Dóra
Fotó: Debreczeni Fanni
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A NAP KIADÓ ÚJ KÖNYVEI
AUTÓSTOPPAL LENGYELORSZÁGBAN
Visszaemlékezések. Szerk.: Zajti Ferenc
300 oldal, képmelléklettel, 3990 Ft
A 8. alkalommal megrendezett Savaria Filmszemlén Film- és fotómûvészet kategóriában az Autóstoppal a szabadság felé címû film I. díjat kapott.
Zajti Ferenc a film forgatása közben a mû könyvbeli megjelentetését is elôkészítette. A film szereplôinek visszaemlékezéseit olvashatjuk a könyvben.
Három generáció indult neki autóstoppal Lengyelországba, a 40-es, az 50-es és a 60-as évek szülöttei. És akik nekünk ezt elmondták: Alexa Károly,
Asztalos Andrásné Mirka, Barnaföldi Gábor,
Bereményi Géza, Bíró Zoltán, Csernyus Lôrinc,
Engelmayer Ákos, Erdélyi László Attila, Gulyás
Gyula, Haász István, Háy János, Kiss Gy. Csaba,
Kovács István, Kubassek János, Lakatos Tamás,
Márta István, Nagy Ákos, Novobáczky Sándor,
Nyakas Szilárd, Párdányi Miklós, Páva Zsolt,
Péterffy András, Racsmány Mihály, Rózsa Géza,
Sólyom László, Szalai Attila, Tolcsvay Béla, Várkonyi András, Vékás Péter, Zajti Ferenc.
A Wacl/aw Felczak Alapítvány támogatásával.
Gerzsenyi Gabriella:
BRÜSSZEL UTÁN SZABADON
Történetek a közelmúltból
248 oldal, színes képekkel, 3900 Ft
Alcímnek azt is adhattuk volna: Derûs történetek,
hiszen a debütáló szerzônek igen jó a humora.
Hosszú évekig dolgozott jogászként az EU-ban,
ennek a korszaknak a történéseibôl kapunk humoros ízelítôt, meg hogy milyen is a belga sör,
vagy milyen a „nyúlsötét”, vagy hogy mit kell tudni a belgákról, és sorolhatnám.
Kodolányi Gyula: A VILÁGFA ÁGAIN
Életút-interjú. Beszélgetôtárs Csûrös Csilla
2. kiadás, 330 oldal, 3900 Ft
Kodolányi Gyula visszatekintése, életútjának mostani bemutatása ebben az évben, a Csûrös Csillával folytatott beszélgetésekben született, a Magyar
Polgári Együttmûködés Egyesület Példa-Kép sorozatának második köteteként. A könyv az elmúlt évtizedek nagyobb panorámáját is kínálja, kulcsot
ad fontos eseményekhez, és az idôk olyan szereplôinek megértéséhez, mint – többek közt – Kodolányi János, Illyés Gyula, Csoóri Sándor, Antall József és Mádl Ferenc.
Rôczey János: 56-OS NAPLÓM
Különleges könyvek sorozat
72 oldal, 2900 Ft
„Ebben az esztendôben, 1986-ban, a forradalom harmincéves évfordulóján, legépelem, letisztázom végre az 1956-ban, és 1957-ben írt naplómat. Az annak idején ceruzával írt szöveg egészen kifakult már s lassan olvashatatlanná lesz.
– Azt akarom, hogy megmaradjon arra az idôre,
amikor a magyar forradalom eszméje gyôzedelmeskedik – akár Keleten, akár Nyugaton –, és a
napló kiadásra lesz érdemes, mert az emberek
érdeklôdéssel olvassák majd azokat az írásokat,
melyek az emberiség új korszakának hajnaláról
számolnak be” – írta 35 (!) évvel ezelôtt a most
94 éves, Németországban élô Szerzô.
Könyvbemutatónkra szeretettel várjuk 2021. november 3-án
szerdán 15 órától a Petôfi Irodalmi Múzeum dísztermébe!
Akinek nincs Covid elleni védettsége, on-line is megtekintheti a PIM honlapján!
A részletes mûsor egy héttel az esemény elôtt rajta lesz a Nap Kiadó
weboldalán és Facebookján!
www.napkiado.hu és https://www.facebook.com/napkiado
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Jánkáró, akí megke ismení
Beszélgetés Háy Jánossal

A szerzô olyan természetesen mesél új, minden normától távol álló kötetérôl, hogy szinte káprázik az olvasó. Ezt teszi közel kétszáz oldalon keresztül Mamikám címû könyvében, mellyel
újabb kincset kapott a közönség. Egy gond van csupán, Háy János nem adja ingyen ezt a kincset, mindenesetre érdemes megdolgozni. Ritka olvasott élmény!

– Nincsenek fejezetek, helyes
mondatokról nem, inkább helyes
tagmondatról beszélhetünk csupán, arról is elvétve. Mondhatjuk, hogy itt volt az ideje a kísérletnek?
– Nem tartom kísérletnek a regény nyelvét. Olyan nyelv,
amin hitelesen meg tudnak
szólalni a szereplôim. Nem
roncsolt nyelv, nem töredezett
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nyelv, csak más, mint az, amit
megszoktunk. De ezen a nyelven, akik a regényben beszélnek a teljes világukat ki tudják
fejezni, amit nem mondanak,
az nem is érdekli ôket. Ha például Immanuel Kant vagy Martin Heidegger ezen a nyelven
írtak volna, megtalálták volna
a gondolkodásuknak megfelelô mondatokat.

– Nem fél, hogy aki beleolvas és
esetleg távolabb áll a szépirodalomtól, könnyen meghátrál a vásárlástól?
– Nem tudok az olvasók fejével
gondolkodni. Amikor írok, csak
az érdekel, hogy minél mélyebben meg tudjam ragadni azt a
világot, azokat a sorsokat, amelyek a szövegbe kerültek. Amikor dedikáltam, sokaknak

mondtam, ne hátráljanak meg
az elsô tíz oldal után, mert ez a
nyelv, ahogy nekem írás közben, az olvasó számára is otthonos lesz. S amikor már otthonos, akkor meg kell éreznünk,
hogy ez a szöveg nem egy nénirôl és egy fiatalabb cigány nôrôl
szól, hanem a mi létünkrôl is.
– Nemrég Bódi Péter adott ki
csetregényt (Hype), így a Mamikámmal együtt idén nyáron két
rendkívüli szöveget kapott a közönség. Igazi ritkaságok. De miért is van erre szükség? Milyen
célt szolgálnak az újító kötetek a
maga interpretációjában?

– Engem a nyelv csak mint eszköz érdekel. Majd minden
könyvemnél van egy nyelvi sajátosság, ami annak a tartalomnak felel meg, amit a könyv
meg akar ragadni. Amúgy a
nyelvi kísérletek mindig fontosak, akkor is, ha nem vagy csak
nagyon szórva jutnak el szélesebb közönséghez. Ezek a kísérletek segítik a nem kísérletezô írókat, hogy bátran feszegessék a nyelv határait. Amely
irodalom nem akar kalandozni
a nyelvi lehetôségek között, az
tartalmilag is halálra van ítélve,
még akkor is, ha ideig-óráig sikert ér el az olvasóknál.
– Milyen volt 195 oldalon keresztül ezen a nyelven fogalmazni?
Milyen érzés ez annak, aki évek
óta napi rendszerességgel fogalmaz a legmagasabb nyelven?
– Mindig közel állt hozzám a
beszélt nyelv. Amit én írok, abban mindig fontos volt a közvetlenség, hogy meg lehessen
élni a mûalkotást, mint nagyon
bensôséges érintést. Persze ez
nem pusztán nyelvi kérdés, de a
nyelv a tartalom kapuja, ha az
el van rontva, akkor nem jutunk, hogy Rilkét idézzem, az
erôsebb lét közelébe. Régen fejemben volt ez a történet és
nem találtam utat hozzá, holott
ezerszer lejátszottam a fejemben, s akkor mutatkozott meg
elôttem, amikor megjelent ez a
nyelv. Olyan erôvel tört föl,
hogy amikor írtam, szinte magam is, privátban is így kezdtem
el gondolkodni, beszélni.
– A nyelvújítás mellett – mert ez
az – meg kell
említeni a témát! Nagyon
nehéz, húsba
vág. Mekkora
mértékben reális a szociografikus leírás?
Milyen kutatómunka elôzi
meg a leírást?
Esetleg érintkezett a történetben megismert személyekkel? – természetesen átvitt
értelemben.
– Ez a szociokörnyezet adja a regény reália-alapját. Ebben nem

szabad hibázni, hiszen erre épül
az egész történet. Ha az alapokat hibásan rakja le az ember,
akkor az épület egy idô után
atomjaira hullik. A reália meg
olyan, hogy van, amit az ember
tapasztalatból tud, mert épp ott
zajlott a történet, ahol volt, s
van olyan, amit el kell sajátítani.
A végén minden eszköz az ember kezében kell legyen, tök
mindegy, hogy milyen témáról
van szó. Bármirôl lehet írni, de
amit nem ismerünk, azt akkor
meg kell tanulnunk. Ebben a
könyvben több a zsigerileg
megélt tartalom, mint a tanulás.
De akár tanult, akár átélt anyagról van szó, mindennek az ad
életet, hogy az írón keresztülmegy, s meg van töltve azokkal
az érzelmi erôkkel, amelyek kívülrôl nem integrálhatók.
– Aggathatunk prevenciós címkét a könyvre? Vagy nevezhetjük
érzékenyítô regénynek?
– Ez elsôsorban regény, ha volna
célja, talán azt mondanám, hogy
a lehetô legmélyebb létélményhez való hozzájutás, vagy a legmélyebb szorongásaink aktivizálása és megszelídítése. Ha bármely más jelzôt aggatunk rá, az
csupán járulékos haszon. Ha van
ilyen, szerintem jó, de mindig tiltakozni fogok az ellen, hogy a
Mamikámat bárki is szocio-regénynek vagy valami effélének
nevezze. Ugyanakkor mindenki
annak nevezi, aminek akarja. De
azt is tudni kell, hogy a publicisztikus megnevezések és a közéleti olvasatok mindig a dolog
könnyebbik végét fogják meg.
Így a könyv külsôdleges marad, nem leszünk igazán érintettek. Holott, mint korábban mondtam, a
mûalkotás egyetlen
célja az, hogy érintetté tegyen.
Vermes Nikolett
Fotó: Debreczeni Fanni

könyvrôl
Háy János:
MAMIKÁM
Európa Könyvkiadó
200 oldal, 3499 Ft

Megjelent
Müller Péter
legújabb
könyve.
A szerzô így
vall mûvérôl:
Két évvel ezelôtt kinyitottunk a padláson egy spárgával átkötött vén koffert, és találtunk benne
egy ócska kis kazettás
magnót, meg egy csomó
magnószalagot.
Kiderült, hogy anyám
magnóra mondta élete
legnagyobb élményeit.
Hónapokig ült félhomályos szobájában, és mesélte a
csodákat. Többek között a gyerekkoráról, kamasz
szerelmeirôl, aztán arról, hogyan lett vadul szerelmes az
apámba, hogy miket érzett és gondolt, amikor én már a
méhében voltam, s belülrôl adtam neki életjeleket. Mesélt
arról is, hogyan élte át két világháború poklát… elmondta a
magnónak élete rejtett titkait.
Kincset találtunk a kofferban.
Gyerekeim a kazettákat legépeltették, és én elolvastam a
kéziratot.
Sírógörcsöt kaptam.
Soha így nem sírtam még. Üvöltöttem, sokáig.
Nem tudtam abbahagyni. Becsuktam az ablakomat, ne
hallják az utcán, olyan hangosan jajgattam a megrendüléstôl.
Ha meghallotta a túlvilágon, bizonyára ô is megrendült.
Nem nekem mesélte az emlékeit. Saját magának. Nem is
gondolta, hogy én ezt a csodálatos monológját valaha megtalálom.
Én már öregen, neves íróként bukkantam erre a kincsre.
És dolgozni kezdtem rajta, hogy anyám hangja könyvvé
váljon…
Életében nagy mesélô volt. Titkos könyve teli van humorral,
derûvel, komédiával és tragédiával.
Életem legszebb mûvének – közös mûvünknek – tartom ezt
a könyvet.
Nem hittem volna, hogy valaha társszerzôje leszek a régen
halott édesanyámnak.
És még valami…
Az a szem, amivel ô
látott engem és a világot,
egy bölcs asszony derûs
tekintete. Nagy tanítás rejlik minden meséjében. Az
ô könyve tanít meg,
hogyan kell ezen a tébolyult Földön és itt, ebben a
„balsorstól régóta tépett”
hazánkban játékosan és
vidáman élni és túlélni
minden bajt.
Ez manapság a legidôszerûbb tanítás.

Müller Péter
Anyám titkos
könyve

rivaldafenykiado.hu

312 oldal, 3990 Ft

Állandó kedvezmények.
Dedikált könyvek rendelhetôk.

|könyvrôl|
Csirkehát és hipós fürdô
Gyôry Domonkos nem volt híján élettapasztalatoknak és mondandónak, amikor írásra adta
a fejét. Ugyanakkor kellôen rugalmas és elszánt is volt ahhoz – most is az –, hogy kitartóan tanuljon, csiszolja meglévô képességeit,
leginkább pedig kiókumlálja, hogy mit lehet és
mit kell, illetve hogyan érdemes megírni. Szerzônk tehát érett fejjel lépett az irodalom színpadára, nem valamiféle hebehurgya, akaratos
ifjúként, akit néhány publikáció után azonnal
elönt a kötetdüh. Elsô, kisprózákat tartalmazó
kötetét hamar követte a második, egy regény,
amely után hosszabb szünet következett. És
most itt a harmadik könyve, benne elbeszélések, novellák, tárcák és karcolatok. Nyugodt
szívvel mondhatjuk: megérte várni. Nemcsak nekünk, olvasóknak,
hanem Gyôry Domonkosnak, az írónak is.
Az útkeresésnek a korábbi mûvekbôl helyenként még kihallható tónusai már a múlté. Ezek a kisprózák további érettségrôl, fölvállalt tapasztalásokról és tetten érhetô bölcsességrôl tanúskodnak, ami külcsínben és belbecsben egyaránt megmutatkozik. A mondatok gördülékenyebbek, a nyelv magabiztosabb, a szövegek feszesebbek lettek. A tartalmat tekintve pedig elmondható, hogy Gyôry Domonkos
társadalmi mélyfúrásokra vállalkozó epikája a magyar irodalom realista hagyományainak folytatója – azoké, amelyeket korábban többek között Hajnóczy Péter és Tar Sándor, újabban meg például Kiss
Tibor Noé prózaírói irálya fémjelez. Életszagú, kimondottan mellbevágó szövegek ezek, a benne elbeszélt élethelyzetekkel és szituációk-

Komoly játék önéletrajzi elemekkel
Több sci-fi után ez megint olyan regénye a szerzônek,
amelynek alaptörténete a magyar valóságban játszódik,
illetve csak egy kicsit szalad túl korunkon, hiszen a történetben metróval már negyed óra alatt el lehet jutni
Szentendrérôl Csepelre. A könyv elbeszélôje író, akinek –
miután elkészült a fô mûvével – lejtmenetbe fordul az élete. Nyomorúságos szuterénben húzza meg magát, ahonnan csak a lábakat látja az ablakból, amikor a ház fura lakói távoznak vagy megérkeznek. Odabent halomban porosodnak a könyvek, mégpedig saját fô mûvének összevásárolt példányai. Házassága zátonyra futott, felesége indoka szerint azért, mert hôsünkbôl hiányzik az ambíció. Kisfiával töltött ideje kicsit kizökkenti a súlyos letargiából, de
azzal is szembesülnie kell, hogy a gyerek magától is be tudja kapcsolni a tévét, amit oly szívesen néz.
Kiskorában a történetbeli író a Gyûrûk uráért rajongott,
kedvenc szereplôjének Gollamot választotta, akinek figuráját a családhoz érkezô vendégek kedvéért – a földön
csúszva-mászva – meg is jelenítette. Szülei a cselekmény idején
egy budai – felismerhetôen napjainkban épülô – új lakópark két
ingatlanát birtokolják, de csak az egyikben laknak. Nem begyöpösödött nyugdíjasok, a szokványos vasárnapi ebédek helyett
kókusztejjel készült japán miszóval várják fiukat, utána pedig
együtt társasjátékoznak. A játék neve Zothique, amelyben akaratpróbákat kell kiállni és démonokat kiirtani.
Csalódnánk Bartók Imrében, ha egyenesvonalú, egy rétegû regénnyel jelentkezett volna. A most megjelentben olyan rejtélyek
merülnek fel, mint hogy miként tud valaki alvás közben csendhá-
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kal a mindennapok során sûrûn találkozhatunk. Idônként a jelenben, idônként a közelmúltban járunk. Elsikkasztott uniós pénzek, a kommunista diktatúra
alatt telefonkönyvvel hatóságilag agyonvert személyek, a hajdani Magyar Néphadseregben szerzett kaotikus benyomások, egykorvolt szerelmek nyomasztó
visszatérései, politikai rendszerektôl függetlenül csirkehátra szoruló melósok, nôk, akik a beléjük nevelt
rossz berögzôdések nyomán a szexuális aktus után
hipós vízzel teli fürdôkádba ülnek, valamint férfiak,
akiket a számtalan lelki és testi terhen kívül férfi mivoltuk iránti kételyek és az ezzel kapcsolatos problémák is gyötörnek. Ilyen és ehhez hasonló szituációk
és figurák jelennek meg Gyôry Domonkos hitelesen
és érzékletesen megírt kisprózáiban.
Mindezekkel együtt korántsem valamiféle komor
sültrealizmussal állunk szemben. A jól elkapott metaforák és hasonlatok mellett Gyôry érezhetô empátiával viseltetik elesett figurái
iránt, és a legreménytelenebbnek tûnô helyzetekben is megtalálja a
fölszabadítóan ható iróniát. A rokonszenv nem ritkán mély személyességbe fordul, különösen az egyes szám elsô személyben megírt
elbeszéléseknél, többek között az apa és az anya elvesztésérôl, illetve a család szétesésérôl szólókban. Már a folyóiratközlések is fölvillantották ezeknek a szövegeknek tartalmi és nyelvi erôsségeit, így
együttesen olvasva ôket pedig egy markáns prózát köszönthetünk a
magyar irodalom sokszínû soraiban.
Benedek Szabolcs
Gyôry Domonkos:
ANYÁM SÍRÁSA HALKUL
PONT Kiadó, 120 oldal, 2730 Ft

borítást elkövetni, milyen kísérleteket
folytat a rendszeresen csörömpölô
lombikokat hazahurcoló szomszéd,
vagy ki lökte a metró alá a nôt, akit az
ugyancsak ott várakozó író menekít ki
a sínek közül. Az ilyen „mindennapi”
eseményeket látomásszerû, szürreális
fejezetek tagolják, és Edgar Allan
Poe, Howard Philipps Lovecraft, valamint Clark Ashton Smith mûveibôl
való vendégszövegek rejtôznek a
könyvben.
Közvetett módon folytatása a regény
a szerzô irodalmi, egzisztenciális, közéleti problémákat felvetô Jerikó épül
címû mûvének, amely alkotója önéletrajzával játszik el. Az új könyvben a
fôhôs-elbeszélô fô mûvének Jerikó a
címe, összeomlása pedig azt követôen következett be, hogy miután nem
nyerte el vele a Gozsdu Elek Díjat, nem tartotta a száját, hanem könyörtelenül kiosztotta a kultúrpolitika hatalmasait, akiket ezzel természetesen végletesen magára haragított.
A szarkasztikus elemekkel átitatott regény nem komor olvasmány.
A vége pedig, ha nem is happy end, de a kezdeténél elfogadhatóbb
élethelyzetet mutat.
m. zs.
Bartók Imre:
LOVAK A FOLYÓBAN
Jelenkor Kiadó, 396 oldal, 3699 Ft
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„Mi magunk vagyunk Szibéria”
Beszélgetés Csabai Lászlóval
Csabai László Szindbád-folyamának immár negyedik
részét olvashatjuk: Inspektor Szindbád címmel. A sorozat korábbi köteteihez
(Szindbád, a detektív, Szindbád Szibériában, Szindbád,
a forradalmár) hasonlóan
Schiffer Árpád most is távoli tájakon nyomoz.
– Schiffer Árpádot újabb országba sodorja a sors, ahol
újabb nyomozásba kezd. Érzetem szerint ez csak a felszín –
bár a nyomozások is nagyon
érdekesek, csak a keretet
nyújtják. Valójában mintha a
saját emlékeit kutatná, miközben folyamatosan el akarja
ôket rejteni mindenki elôl.
– Igen, a bûnügyi szál csak
eszköz, egy lehetôség a fôszereplô cselekedtetésére.
Ezért is hálás vagyok a detektívregény formának. A fôszereplô, Schiffer Árpád (én, az
író nevezem csak becenevén
Szindbádnak) pedig egy érzékeny ember. Tele van nehezen emészthetô élményekkel,
emlékekkel. Nyomozóként is
érthetô, hogy csapong a fantáziája, mindenrôl eszébe jut
valami. A múlt együtt él vele.
Birkózik magával, az életével.
Megkönnyebbülne, ha mindezt elmondhatná valakinek,
de nem tudja megtenni. Nem
a gátlásossága miatt, hanem
mert a korábbi életéhez politikai rendszerek kiszolgálása
is hozzátartozik. Amik most
nem vetnének jó fényt rá. Ez
is nagy teher a nyomozón: a
jó cél (egy bûnös megtalálása
és megbüntetése) érdekében
együttmûködik és együttmûködött olyan rendszerekkel,
melyek maguk is bûnösök
voltak.
– A kutatás során összemosódik a valóság és a képzelet.
Például hogy Szonyával, aki a
Szindbád Szibériában címû kötetben a szerelme volt, mi tör-

tént, arra több választ is kapunk. De melyik az igazi?
– Tudom, hogy ez egyesek
számára csalódás, de Szonya
él. Mert ô az örök, tökéletes
nôiség. S mint ilyen, nem halhat meg. Nem is fog soha.
Mint ahogy a detektív is örökké fog élni. Persze mindketten
csak regényalakként. Egyébként ahogy Oroszországban el
tudnak tûnni emberek, úgy
elô is tudnak kerülni. Erre
számtalan példa volt már. Szibéria pedig, mint a végtelen
mélységek, a sötét, az emberi
és az értelmezhetetlen indulatok és történések tengere körbevesz
mindannyiunkat,
mindannyian benne élünk. Mi
magunk vagyunk Szibéria.
– Szindbád hûen a nevéhez,
mindig újabb és újabb helyeket
fedez fel, Bagdad, Nyárliget,
Budapest és Szibéria után
most az NSZK-ban vagyunk, a
hatvanas évek elején. Mindenkin ott ül a háború, a lágerek
árnyéka. Sokan nem csak lelki,
fizikai sérülésektôl is szenvednek. Miért pont az NSZK?
– Ez tûnt logikusnak. '56-ban
oda emigráltak sokan. Vagy
legalábbis az volt az elsô lépcsô Amerika, Kanada, Ausztrália felé. És mert van valami
közöm a német történelemhez, kultúrához. Hisz eredendôen én történelem-német
szakos tanár vagyok. Volt
hasznosítható tudásom. Ezen
túlmenôen pedig azért, mert
eddig katasztrofális történelmi korokat ábrázoltam: Horthy-rendszer, sztálini bolsevizmus, Rákosi-rendszer, ám a
történelemben vannak felfelé
ívelô szakaszok is. A gazdasági fejlôdés, a politikai demokratizálódás, az élet elviselhetôbbé válása szintén valós
történelmi események. Ezért
lehet és kell is velük foglalkozni. Mert ezek is az emberrôl, az ember szabadság-lehetôségeirôl szólnak.

– Ezek a helyszínek hordoznak saját élményeket? Szibériánál biztos
voltam benne, hogy ott
már járt. Aspenauban is
volt már? És a többi
helyszínen?
– Nem járhattam Aspenauban, mert nem létezik. Sok német városban
jártam, és bizonyosan
ezek lenyomata megtalálható
Aspenaun.
Egyébként szándékosan
építek fel nem létezô
helyszíneket. Nyárliget
sem létezik. Hasonlít
egy keleti megye megyeszékhelyére, de nem
azonos vele. Nem létezik Pervijplán sem. Szabadságot ad, ha fiktív a helyszín.
– A fôhôs beceneve hogy lett
Szindbád? Nem érezte úgy,
hogy szentségtörés ezt a nevet
használni? Vagy épp azért tartotta megfelelônek, mert magában foglalja mindazt, amit a
Krúdy-hôs és az Ezeregyéjszaka meséi eszünkbe juttatnak?
– Szentségtörésnek nem érzem,
mert az Ezeregyéjszakára megy
vissza. Melynek ihletôje valószínûleg az Odüsszeia volt. Annak
pedig a Gilgames-eposz. Vagyis
az ôspróza. Amivel minden elkezdôdött. Illetve nem, a népmesékkel kezdôdött a regény. Szeretem a meséket
nagyon. Az én
Szindbádom azért
kapta ezt a nevet,
mert (magyarként)
Bagdadban töltötte gyermekkorát,
s erre mindenképp utalni akartam egy egzotikus névvel. Mi lehetett
volna
még? „Hasszán a
detektív?” „Ali a detektív?”
Ezek nagyon furcsán hangzanak. A Szindbád talán a legszebb közel-keleti név.

– Készül a következô kötet? A
regény végébôl arra lehet következtetni.
– Igen, tervezem folytatni a sorozatot. A következô helyszín
még legyen titok. Mindenesetre
meg szeretném hökkenteni az
olvasóimat. Aztán persze kérdés, meddig lehet a detektív a
fôszereplô. Schiffer Árpád a
hetven felé közeleg, ilyen korban a nyomozók már nyugdíjba
mennek. Talán majd valaki átveszi a helyét. De ô sem tûnik el.
Csak a háttérbe vonul. Hogy
esetenként mégis elôtérbe lépjen. És idén novemberben meg
fog jelenni egy könyvem a Corvinánál. Nem
Schiffer-Szindbád lesz a fôszereplô, hanem egy még
nála is ismertebb alak. Kíváncsi vagyok, hogy
fogják fogadni
az olvasók.
Jolsvai Júlia

könyvrôl
Csabai László:
INSPEKTOR SZINDBÁD
Magvetô Kiadó, 432 oldal, 4499 Ft
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„Csak lélekben lehetek
valóban szabad…”
Beszélgetés Tolvaly Ferenccel

Tolvaly Ferenc neve mára egybefonódott a hazai zarándokirodalommal. Elsô ismertebb útiregénye, az El Camino – Az út
húsz éve méltán lett sikerkönyv. A frissen megjelent „folytatás”, az El Camino – Húsz év múlva, Szent Ignác útja ismét egy
különleges lelki vándorlás naplója. A szerzôvel hitrôl, ébredésrôl, és szabadságról beszélgettünk.
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– Kezdjük a történet legelején: 20 évvel ezelôtt,mikor elindult El Caminóra, sikeres üzletember volt. Mi vezette el mégis Az útra?
– Úgy éreztem, hogy rossz irányba tart az
életem. Mindegyre feltettem a kérdést
magamban: életben vagyok, vagy csak
robotpilóta üzemmódban töltöm a mindennapjaimat? A barátaimmal is megosztottam a lelki vergôdésemet, míg végül egy spanyol ismerôsöm azt tanácsolta, hogy menjek el a Szent Jakab útra.
„Az El Caminón lehetôséged lesz megállni, elcsendesedni, és gondolkodni azon,
vajon mi akadályoz benne, hogy boldog,
kiteljesedett életet élhess.” Így indultam
útnak két évtizede, és errôl a zarándoklatomról számoltam be az El Camino – Az
út címû regényemben és filmemben.
– Az utazás elôtt is vallásos volt?
– A vallás és a hit nem feltétlenül jelenti
ugyanazt. Miután a szüleimmel elhagytuk
Erdélyt, Németországban egy kolostorban
folytattam a tanulmányaimat. Kastlban
atyák és kedvesnôvérek oktattak, és amit
tôlük tanultam, láttam, az az életem részévé vált. A negyven napos böjtöt azóta
is tartom, mert évrôl évre alkalmat ad,
hogy elmélyítsem a hitemet. Érettségi
után Erlangenben teológiát is hallgattam,
a müncheni filmfôiskola mellett pedig
rendszeresen látogattam a Jezsuiták filozófiai tanszékét. Így jobban megismerhettem a vallásomat és a hitemet is, ami
azóta is támasz a mindennapokban.
– Mi indította most, a járvány alatt újra zarándoklatra?
– Lélekutamat az El Camino után Tibetben folytattam. Azt követôen felkerestem az iszlám szent helyeit. Majd Indiában, a Gangesz partján fedeztem fel,
hogy aki kizárólag kifelé tekint, csupán
álmodik. Késôbb, a szefárdok történelmi
útját járva úgy éreztem, hogy megtaláltam a kulcsot a lélekhez, célba érkeztem.
De valóban célba érkeztem? Ezt a kérdést tettem fel magamnak akkor, négy
évvel ezelôtt. Végül 2018 tavaszán újra elindultam, ismét Spanyolországban találva magam, hogy felmérhessem mi történt a lelkemben az elmúlt húsz év alatt. Most a kevésbé ismert Camino Ignaciano terepét választottam vezetôül, ami egy részen a Szent Jakab utat
keresztezi, úgyhogy néhány kilométeren át éppen szembe gyalogoltam az El Caminót járókkal. Ezt látva felmerült bennem egy újabb

|vallomásos|
kérdôjel: vajon az elmúlt két évtizedben szembe mentem önmagammal? Ilyen kételyek mentén ihletôdött a legújabb zarándokregényem, az El Camino – Húsz év múlva, Szent Ignác útja.
– Úgy fogalmaz a könyvben, hogy a séta az a szabadság szimbóluma,
de vajon mi a tényleges szabadság?
– Voltak olyan pillanatok útközben, amikor elfogott a „szabadság
mámora”. Olyankor az utat mélyen magamban folytattam. Ekkor
megértettem, hogy nem létezik korlátlan külsô szabadság, mert
csak lélekben lehetek valóban szabad. De ahhoz sok, az életzarándoklatom alatt magammal cipelt terhet le kell vetnem. Tehát amikor
sikerül majd megválnom a külsô kényszerektôl és a legbelsô kérdéseim is válaszra lelnek, megtapasztalhatom a szabadság és a hozzá
párosuló szeretet felemelô érzését. A kettô együtt adja majd azt az
önfeledt szárnyalást, amire olyan sokan vágyunk.
– Izgalmas beszélgetésindító az „aki befelé pillant, felébred” gondolata. Ön mikor érezte legelôször úgy, hogy felébredt?
– Az álom és az ébrenlét közötti idô sokszor percekig tarthat. Talán
élet-álmomból akkor kezdtem felocsúdni, amikor részt vettem a dervisek szertartásán Isztambulban. Ezt nem úgy kell elképzelni, mint a
turistáknak elôadott táncukat. Hosszasan beleimádkozzák magukat
a táncba, amit egy kívülálló nem láthat. Az élmény azután még két
évig érlelôdött a szívemben, majd Indiában a Gangesz partján tanúja lehettem a hinduk rituális mosakodásának is. Számukra a Gangesz szent vize a lélek megtisztításának elengedhetetlen eszköze.
Ezek a Benáreszben töltött napok nyitották ki a belsô szememet.
– A könyvbeli zarándokok egy az egyben az Ön útját járják végig?
– Az általam „lélekkaland regényeknek” nevezett írásaimban átszûröm magamon a zarándoklataim élményeit. Visszatekintve már helyenként meg sem tudom különböztetni, hogy mi a fikció és mi történt valójában az úton. Így vagyok a fôszereplôt körülvevô személyekkel is. Tehát nem dokumentumköteteket írok, hanem megpróbálom átörökíteni az élmény azon részét, amit mondjuk papíron
vagy vásznon egyszerû eszközökkel felrajzolni szinte képtelenség.
– A belsô utazásra gondol?
– Megmutatni a láthatatlant lehetetlennek tûnik elsô megközelítésre.
De úgy a filmben, mint a könyvben a zarándokok ôszinte vallomásai
taníthatnak és gyógyíthatnak. A nézô és az olvasó, ha szeretné, velünk járhatja ezt az utat. Megállhat, körülnézhet a saját életében. Választ kaphat a feszítô kérdéseire. Ha pedig ez sikerül, vagy legalább
elgondolkodtatja a szereplôk története, akkor ebben az esetben sikerült megmutatni azt, amire azt hinnénk, nem lehetséges.
– Más volt egy ekkora utat megtenni, most 64 évesen, mint 20 évvel
ezelôtt az El Caminót?
– Nem maga az út volt nehéz. Inkább azok a felismerések, amelyek a
zarándoklat alatt megfogalmazódtak bennem és a vállamra nehezedtek. Többek között belátni, hogy amit negyvennégy évesen elmulasztottam, ma már be
nem pótolhatom, kétségbeejtô volt. De
ugyanakkor átéltem igazán felemelô pillanatokat is, amelyeket korábban talán nem. Csak
egyet említenék, amit Szent Ignác is tanít nekünk: a legmélyebb krízisbôl is van kiút. Ez az
üzenet, különösen most, a járvány alatt felszíthatja bennünk az új élet reményét.
Kurcz Orsi
Fotó: Debreczeni Fanni

könyvrôl
Tolvaly Ferenc: EL CAMINO – HÚSZ ÉV MÚLVA
Kortárs Kiadó, 312 oldal, 4000 Ft
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Ôszi meseszüret
ÁLLATOS VERSEK ÉS
MESÉK A BABILONNÁL
Ovisoknak és kisiskolásoknak szóló látványos kiadványai közül Rachel Williams
Láss csodát! címû kötete
50 természeti jelenséghez
50 lenyûgözô leírást kapcsol. A sok színes képpel és kevés, de találó
szöveggel ellátott könyvbôl megtudhatjuk,
miért énekelnek hajnalban a madarak, miként
szô hálót a pók, hogyan eszi meg a róka szedret. A szerzô ihletô forrása szülôhelye és édesanyjának a kertje volt.
Erdei állatok varázslatos
világában vezet körbe
Rachel Piercey Kerek
erdô, esztendô címû
verses képeskönyve.
Freya Hartas részletgazdag illusztrációival ellátott kötetben megismerkedhetünk az állatok otthonával, az erdei
iskolával, részt vehetünk nyuszizsúron, pikniken és színházi elôadáson. A versekbôl dalok
is születtek Kárász Eszter és
Bata István feldolgozásában. Ötödik köteténél jár a
Paula Harrison Tikos jótevôk címû – varázslatos állatokról szóló – sorozata,
amely kis méretével, szellôs
nyomásával alkalmas arra,
hogy az alsó tagozatosok
akár otthon, akár utazás
közben olvasgassák. A kis
csillagfarkas és A kis varázsróka címû meséket, a
többi könyvhöz hasonlóan
Fenyvesi Orsolya fordította.
HÍRES EMBEREK ÉS ÁLLATOK
A NAPRAFORGÓNÁL
A nagy emberek is voltak gyerekek, s talán a
maiakéhoz
hasonló
problémákkal küzdöttek. Ebbôl indul ki Jorge
Montoro Fiúk, akik felnôttként megváltoztatták a világot címû
kötete, amely háromezer év több mint 60 híres férfialakjának portréját mutatja be a neves spanyol illusztrátor és
designer, Delcarmat stílusos, 21. századi illusztrációival. Mózestôl Hannibálig, Kolumbusztól Leonardóig, Napóleontól Darwinig,
Einsteintôl Zuckerbergig sokféle sorssal megis-
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merkedhet az olvasó a rövid életrajzokban.
Közös bennük, hogy különféle utakon, de
minden nehézséget leküzdve megvalósították
az álmaikat és kibontakoztatták a tehetségüket. Nemcsak emberek, de állatok is lehetnek
híresek. Jorge Montoro Történetek híres állatokról címû kötete közel félszáz valóságosan élt, illetve fikciós állat jellemrajzát mutatja
be. A könyvben szereplô állatok közül egyeseket a tudomány tett híressé (Dolly, Lajka), másokat a háború tett híressé (Cher Ami, Wojtek), néhányuk a szerethetôsége okán vált ismertté (Phil, Hópehely),
a többiek fikciós hôsök,
mozifilmek és legendák alakjai (Flipper, King
Kong, Moby Dick), és akad egy sor ókori
szörny (kentaur, szirén, egyszarvú, Minótaurusz, pegazus, fônixmadár). Eliseo García Az
evolúció címû nagyméretû képeskönyve a kisiskolások számára is érthetô és élvezetes formában fogalmazza meg a földi élet keletkezésének legfontosabb fejezeteit, s olyan biológiai fogalmakkal is megismertet, mint gén,
szelekció, fotószintézis, vagy fosszília. Áttekinthetô ábrák magyarázzák az evolúció nem éppen egyszerû nevezéktanát,
a többsejtûek kialakulását vagy az élôlények fejlôdését.
TESÓK, VIZSGÁK ÉS ANATÓMIA
A MANÓ KÖNYVEKNÉL
Egressy Zoltán Piszke papa meséi címû mesekönyve az állatmesék évezredes hagyományait követi, szereplôi
vicces és jópofa lények,
szokatlan állatok, szokatlan nevekkel. Mert ki
gondolná, hogy pozitív
mesehôs lehet Artúr, az
iszákos kullancs, Zoli, az
önzetlen pók, Biti, az
oktondi lajhár, Vivien, a
sükebóka szöcske, Kata, a sajátos kardhal, vagy Bucek, a muzikális
hangya? A nagyméretû, reprezentatív mesekönyvet Láng Anna kedves rajzai díszítik. Újraindul a kiadó Mesélj nekem! címû sorozata,
népmesék helyett kortárs írók – köztük Dragomán György, Egressy Zoltán, Erdôs Virág, Grecsó Krisztián, Háy János, Kiss Judit Ágnes, Kiss

Ottó, Lackfi János, Szabó
T. Anna, és Tóth Krisztina meséivel, Bogdán Viki, Rippl Renáta és Szoboszlay Eszter remek illusztrációival. A Tesókönyvben vannak írók,
akik verset írnak (Háy, Egressy, Grecsó) és vannak költôk, akik mesét mondanak. A testvérkapcsolatokra fókuszálva mozaikcsaládok,
egykék, örökbefogadott gyerekek, kiscsaládok és nagycsaládok jelennek meg a történetekben. A vizsgázás izgalmainak
leküzdésében segít a stresszkezelés tekintetében nemzetközi
szaktekintélynek számító Nicola
Morgan Vizsgadrukk címû
könyve Kertész Edina fordításában. Megtanítja, mit tehetünk a
saját jólétünkért, praktikus gyakorlatokat és útmutatót ad a pihentetô alváshoz, helyes étkezéshez, testmozgáshoz és a zsúfolt mindennapokba is beleszorítható relaxációhoz. Serdülôknek különösen fontos,
hogy alaposan megismerjék saját testük mûködését és funkcióit. Adam
Kay brit orvos és tényirodalmi bestseller-szerzô
Testünk kívül-belül.
Egy teljes (és totál undi) anatómiai kalauz címû gyerekkönyve ebben
segít N. Kiss Zsuzsa frenetikus fordításában. A
közvetlen stílusú, a diáknyelv szókincsét virtuóz módon használó könyvben nincsenek tabuk, a legrázósabb kérdésekre is szókimondó
választ kapunk. A szerzô – alkalmanként gusztustalankodva, de mindig humoros, és garantáltan megjegyezhetô formában – veszi sorra
a testünk fôbb szerveit és azok mûködését.
Sz. Zs.
R. Williams: Láss csodát! Babilon Kiadó, 128
o., 5270 Ft; R. Piercy: Kerek erdô, esztendô,
Babilon Kiadó, 40 o, 4990 Ft; P. Harrison: A
kis varázsróka; A kis csillagfarkas, Babilon Kiadó, 112 o., 1590 Ft; J. Montoro: Fiúk, akik
felnôttként megváltoztatták a világot, Napraforgó Kiadó, 128 o., 3990 Ft; J. Montoro: Történetek híres állatokról, Napraforgó Kiadó,
128 o, 3990 Ft; E. García: Az evolúció, Napraforgó Kiadó, 48 o., 2990 Ft; Egressy Zoltán:
Piszke papa meséi, Manó könyvek, 48 o.,
2690 Ft. Tesókönyv, Manó könyvek, 88 o.,
2990 Ft; N. Morgan: Vizsgadrukk, Manó
Könyvek, 152 o., 2690 Ft; A. Kay: Testünk kívül-belül, Manó Könyvek, 416 o., 3990 Ft.
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Vidám malacok, töprengô királyfik,
zsarnok robotok a Mórától
Rozmaring és Tarack
a rokonoknál címmel
harmadik kötetéhez érkezett Miklya Luzsányi
Mónika népszerû Ovis
okosító sorozata. A két
vaddisznógyerek ezúttal ellátogat a rokonokhoz, ahol azzal szembesül, hogy fogalma sincs,
ki hogyan rokon, ki kinek az ôse, vagy utóda.
Közben jönnek a malacnagynénik, akik áradoznak, hogy mennyit nôttek, és összevissza
puszilgatják ôket. A nagy káoszban mi is lenne az ismerkedés és a rokoni leltár legjobb
módja, ha nem egy focimeccs! A direkt tanítást mellôzô sorozat célja, hogy ötleteket adjon gyerekeknek és szülôknek a különbözô
rázós helyzetek kezelésére, vicces feloldására.
A mese harsány humorát remekül kiegészítik
Tóth Andrej erôteljes
színekkel megrajzolt,
kissé groteszk illusztrációi. Matykó király
a lakatlan szigeten
címmel most elôször
jelenik meg magyar
nyelven a legendás
lengyel ifjúsági szerzô, pedagógus és orvos, Janusz Korczak
1923-ban írt remekmûve. A kiskamaszoknak szóló könyv
elsô részét, I. Matykó király címmel – a lengyel–magyar barátság ápolása keretében –
néhány éve Mócsai-Karaba Márta új fordításában, és Marianna Oklejak illusztrációival
már megjelentette a kiadó. A majd százéves
meseregény közel harminc nyelven jelent
meg eddig, s több film, rajzfilm és libretto is
készült belôle. Az ifjúsági regény folytatásában Matykó elôbb megszökik a börtönbôl, s
álnéven bujkál a birodalmában,
egyszer jólelkû embereknél, másszor az árvaházban szállva meg.
Végül egy lakatlan szigetre kerül,
ahol nagy magányában saját sorsáról gondolkodik. Egyvalami biztos:
a szerzôhöz hasonlóan mindig a
gyerekekért és a gyerekek jogaiért
fog küzdeni, éljenek bárhol a nagyvilágban. A könyv szerzôje eleinte
gyermekkórházban
dolgozott,
majd 30 évig igazgatta az általa
alapított zsidó gyerekeknek szánt

árvaházat. Gyermeklapot indított, Öreg Doktor néven
beszélgetôs
rádiómûsort
szerkesztett, húsz könyvet és
számtalan cikket írt. Sajnos, a
történet vége tragikus: növendékeivel együtt deportálták, és életét vesztette a treblinkai haláltáborban. Egy sokszólamú nagycsalád mindennapjait idézi meg Lackfi János Nevetô családfa címû, válogatott és új gyerekverseket tartalmazó verskötete Molnár
Jaqueline rajzaival. Teszi ezt
a maga módján, „lackfisan”: humorral, szókimondón, meghökkentô szójátékokkal és rímekkel tûzdelve, de mindig ôszintén
és megértôen. Felsorakoznak a fiúk és a lányok: Johannák, Dorottyák, Margitok és Simonok, és teszik a
dolgukat; játszanak, tanulnak, barátkoznak és hisztiznek. Mindig szerethetôk,
ahogy a róluk szóló versek is. A klasszikus magyar és világirodalmi ifjúsági regényekbôl válogató Móra Klassz! sorozat 9. darabjának célközönsége éppúgy lehet Lem-rajongó, a kötetet ifjúkori nosztalgiával kézbe vevô
felnôtt, mint elmélyült gondolkodásra hajló nagykamasz. A kiadó a minden idôk egyik legnagyobb sci-fi írójának tartott Stanislaw Lem elôtt tiszteleg a Kiberiáda és az Amit a robotok mesélnek címû mûvek újrakiadásával Murányi Beatrix klasszikus
fordításában. Az eredetileg is egy kötetben megjelent novellafüzér elsô
fele tulajdonképpen robotmesék sorozata: acélos ûrlovagok, elektronikus boszorkányok, sárkányölô számítógép, szerelmes
robotkirályfik és rátarti robotkirálylányok népesítik
be az oldalakat. Poétikus
és filozófiai mesék, egykor
volt irodalmi mûfajok parafrázisai, hol vidám, hol
hátborzongató, groteszk
stílusban. A könyv második felében, a Kiberiádában két zseniális robotépítô mérnök, Trurl és Klapanciusz különleges uta-

zásairól és kalandjairól olvashatunk.
A gépesített, kibernetikus világ
meghökkentô,
már-már szatírába
hajló ábrázolásmódja és társadalomkritikája
a
kortárs olvasót
éppúgy bevonzza, mint az 1960-as évekbeli
rajongókat. A sorozat borítóit Herbszt László
tervezte. 21. századi modern lányregények szerepelnek a kiadó
LOL-könyvek sorozatában, melynek legfrissebb darabja az ausztrál
Nina Kenwood Fejben jobban
hangzott címû díjnyertes lektûrje
Kalapos Éva Veronika fordításában. A young adult kategóriás regény fôhôse a 18 éves Natalie,
akivel rengeteg minden történik a
középiskola és az egyetem közötti nyári szünetben. Válnak a szülei,
a két legjobb barátja összejön
egymással, és ô is megél egy románcot. Kétségek gyötrik a testével és a lelkével kapcsolatban. A regény szórakoztató romcom formájában mutatja be az önmagunk
megismeréséhez és a felnôtté váláshoz vezetô
hosszú utat. Ugyanezt a
korosztályt célozza az
alig19 éves, elsôkötetes
író, Haszán Míra Spicc/ pipa címû regénye, amely
egy 17 éves, megszállott
balett-táncos növendék
mindennapjait örökíti meg
egy erôs akaratú prímabalerina nagymamával a háttérben. A szimpatikus fiatal szerzô egyfajta önismereti tréningként, terápiás
céllal írta a könyvet. Nyelvében és gondolkodásmódjában nincs, aki nála közelebb állhatna a mai tizenévesekhez.
(Szénási)
Miklya Luzsányi Mónika: Rozmaring és Tarack a
rokonoknál, Móra Kiadó, 48 o., 2499 Ft; J. Korczak:
Matykó király a lakatlan szigeten, Móra Kiadó, 224
o., 3499 Ft;Lacfi János: Nevetô családfa, Móra Kiadó, 104 o., 3499 Ft; S. Lem: Kiberiáda, Móra Kiadó, 432 o., 3499 Ft; N. Kenwood: Fejben jobban
hangzott, Móra Kiadó, 320 o., 2999 Ft., Haszán Míra: Spicc/pipa, Móra Kiadó, 152 o., 2499 Ft
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Mesés kalandok versben elbeszélve
Érkezik Gáti István második gyerekkönyve a Móránál
Vérbeli lírikus, a versírás számára
olyan természetes, mint másnak a
beszéd. Nem válogatós: minden
korosztálynak szívesen versel és ír
dalszövegeket. Tök Magda kalandjai címû verses gyerekmeséjébôl színdarab készül, mely a közeljövôben kerül bemutatásra. Kornél, a kobra címû tetkós meséje is
nemsokára a boltokba kerül. A remek rímekkel tele varrt verses történet virtuóz humorával biztosan
sokakat elszórakoztat majd.
– Honlapodról kiderül, hogy gyerekkorod óta
érdekel a költészet, és már tízévesen eldöntötted, hogy költô leszel. Meglehetôsen magabiztos kezdet.
– Mindig tudtam, hogy költészettel szeretnék foglalkozni, mégis kanyargós út vezetett az elsô versek megjelenéséig. Kamaszként mindenféléket írogattam: szerelmes
verseket, az elmúlással kapcsolatos gondolataimat, elbeszélô költeményt, sok ezer
sort, de csak az asztalfióknak. A kortárs irodalomról és folyóiratokról a gimnáziumi
magyar fakultáción hallottam elôször. Azzal
tisztában voltam, hogy „rendes”, pénzkeresô szakmát kell tanulnom; elôször kertészeti szakközépbe jártam, majd gimnáziumra
váltottam, ezt követôen belekóstoltam a
szociológiába, hogy végül a könyvtár szak
után könyves szakmánál kössek ki. 21 éve
dolgozom könyvesként, jelenleg a legnagyobb hálózat egyik boltjában. Hozzáteszem, egészen kamaszkoromig nem szerettem olvasni, hosszú idônek kellett eltelnie,
mire megkedveltem a klasszikus irodalmat
és felfedeztem magamnak az oroszokat.
– Merthogy orosz mûfordítóként is tevékenykedsz, nagy rajongója vagy Puskinnak. Ahhoz a generációhoz tartozol, aki még az iskolában tanulta az orosz nyelvet?
– Mi voltunk az utolsó évfolyam, akik még
oroszt tanultunk, sajnos, nem nagy lelkesedéssel. Újrakezdôként késôbb az Orosz Kulturális Központba jártam nyelvtanfolyamra. Elsô
prózafordításaim Danyiil Harmsz novellái voltak, de verseket is fordítottam. Közben elkészítettem három Puskin-novella (A postamester, A koporsókészítô, A lövés) verses átiratát,
s meg is jelentek a Kortárs folyóiratban. Szeretném ezeket könyv és hangoskönyv formájában is megjelentetni. Papp János színmûvész már el is fogadta a felkérésemet.

– Olyan természetességgel írsz verset, ahogy
más levegôt vesz. Irodalmi megszólalásaid –
a Lehetne rend címû versköteted, gyerekverseid az Aranysityak, a Családi kör és a Válogatós antológiákban mind a lírikus énedet
erôsítik. Mindig strófákban gondolkozol?
– A látszólagos könnyedség mögött sokezer
óra gyakorlás van. Még gimnazista voltam,
amikor elsô zsengéimet elküldtem Várady
Szabolcsnak. Persze nem közölte, de
hosszasan válaszolt és egy sor praktikus tanácsot adott. Szorgalmasan kísérleteztem,
míg végül 2004-ben a Holmiban lehozta az
elsô versemet. Sorsdöntô volt a találkozásom Lackfi Jánossal is, aki akkoriban a Csodaceruza folyóirat gyerekvers rovatát vitte.
Az Aranysityakból késôbb antológia lett, ez
indított el a gyerekirodalmi pályán. János
igazi motorja a kortárs irodalomnak, bokros
teendôi közepette is mindig idôt szakít a tehetségek felkutatására.
– Tök Magda címû verses meséd a nagy
múltú Móra Kiadónál
jelent meg. Hogy kerültél hozzájuk?
– Már az Aranysityak címû kötetben
megjelent Tök Magda kalandjainak a
váza, ezt kibôvítettem, és a Móránál
Dian Viktóriához
került. Hatrészes
verses mese lett
végül dalbetétekkel. A könyvre felfigyelt Koltai Judit,
a Holdvilág Kamaraszínház vezetôje, aki zenés darabot rendezett belôle, s ha minden
igaz, október 25-én lesz a bemutató az Angyalföldi József Attila Mûvelôdési Házban.

– Nem ez az elsô alkalom, hogy megzenésítik a verseidet.
– Tél utca harmincnyolc címû gyerekversem szerepel Szalóki Ági Körforgás címû lemezén. 2014-ben Vida Józseffel készítettünk egy szerzôi lemezt, melyen olyan rangos elôadók
szerepeltek, mint Vincze Lilla, Kováts
Kriszta, Szirtes Edina Mókus vagy
Czutor Zoltán. Nagyon megtetszett a
dalszövegírás, azóta is mûvelem. Békés Márta költôtársammal rendszeresen járunk iskolákba, Márta gitározik
és énekel, ezzel színesítve a közös
produkciót. Készítettünk egy gyereklemezt
is a Járdasziget formációval közösen. A dalok mellett a verseink is hallhatók Havas Judit és Koltai Judit elôadásában.
– A kiadó csak tetkómeseként tartja számon
új, Kornél, a kobra címû kötetedet, ami arról
szól, hogy egy frissen megrajzolt kígyó tetoválás lemászik a gazdája karjáról, életre kel,
és mindenféle vicces kalandokba keveredik.
– A tetoválás mint olyan, nem kiaknázott
terület még a gyerekirodalomban, és én
szeretek fel nem fedezett vizeken evezni.
Sokáig motoszkált bennem a gondolat, míg
végül megszületett Kornél. A fôhôsöm útkeresése kicsit az én életutamra hasonlít, hiszen számos kanyart és kitérôt tesz, mire
megtalálja saját magát. Kornél egy mérges
kígyó, de nagyon szerethetô figura, sokan
azonosulhatunk vele. A könyv illusztrátora
Klement Csaba, remek grafikus, aki hihetetlenül jó animációkat is készít. Ez az elsô gyerekkönyve, de biztosan nem az utolsó.
– Mik a soron következô feladatok,
megbízatások?
– Most éppen magyar népmesék
verses átiratain dolgozom. A jól
ismert történetek (A három kívánság, A rátóti csikótojás) mellett
néhány kevésbé ismert történetet
is szeretnék megmutatni. Mondok
Yvette opera-énekesnôvel egy
crossover albumot készítünk, lassan ez a munka is finisbe jut.
Szénási Zsófia

könyvrôl
Gáti István:
KORNÉL, A KOBRA
Móra Kiadó, 48 oldal, 2499 Ft
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KÉT KÖNYV – NÉGY KÖTET

a 30 éves K. u. K. Kiadótól

Hans Habe
VISSZANÉZVE
Kötve 5800 Ft
Mennyi minden fér bele egy fiatalon megírt
önéletrajzba!
A 19-es népbiztos dorbézolása a Balatonon. Menekülés egy hajófenéken Bécsbe. Autón kivinni
az országból a biatorbágyi merénylôt. Hitler
származásának leleplezése. Önkéntesség a francia hadseregben. Áthajózni Amerikába, s amerikai hadsereg tisztjévé válni. Részt venni a
partraszállásban, majd újraindítani az egész német sajtót olyan munkatársakkal, mint például Erich Kästner, Stefan Heym.
És közben regények sokaságát írni!
Ha van olvasmány, amit csak a megkopott jelzôvel lehet illetni, ez az:
Letehetetlen.

K. u. K. Kiadó • 1138 Népfürdô u. 15/E • www. kukkiado.hu

Zilahy Lajos
A DUKAY CSALÁD 1-3 kötet
Kötve, fóliázva 13500 Ft
Zilahy 1947-ben írta az Ararát címû regényt. Késôbb – már emigrációban – tovább szôtte a történet szálait, megírva az elôzményeket és a folytatást is. Így született
A Dukay család trilógia, a magyar arisztokrácia
közel másfélszáz esztendôt átfogó társadalomrajza. A regényben, mely a bécsi kongresszus megnyitásakor (1814) kezdôdik és a huszadik század negyvenes éveinek végén ér véget, több kor és több nemzedék története szövôdik egymásba rendkívül fordulatosan és olvasmányosan. Realizmus és romantika keveredik a nagyregényben, gyakran lírai, máskor humoros jelenetekkel ötvözôdve. A hetvenes években Újvidéken jelent meg, átkerült hazánkba is – de a cenzúra nem engedte a
regényt a maga teljességében forgalomba hozni Magyarországon.
EZ AZ ELSÔ TELJES ÉS HITELES KIADÁS.

Újdonság a Napraforgótól
Mindig szívesen olvasunk történeteket a
példaképeinkrôl, olyan emberekrôl, akikre
felnézhetünk. A Napraforgó Könyvkiadó
gondozásában megjelent Fiúk, akik felnôttként megváltoztatták a világot címû
kötet több mint ötven olyan férfi életrajzát gyûjti össze, akik valamilyen szempontból megváltoztatták a világot,
amelyben élünk. A tanulságos életutak
példát adnak kitartásból is. A bemutatott hírességek között a történelmi személyiségek mellett találunk orvosokat, tudósokat, mûvészeket, felfedezôket, és így tovább. A kötet Mózestôl a Harry Potter megformálójáig vezeti
végig az olvasót azoknak a férfiaknak az életén, akik tehetségük, kitartásuk
és szerencséjük révén valamilyen módon hatást gyakoroltak az életünkre.
J. Montoro:
FIÚK, AKIK FELNÔTTKÉNT MEGVÁLTOZTATTÁK A VILÁGOT
Napraforgó Kiadó, 128 o., 3990 Ft
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Tiszta lapon kultikusan tisztelt holt költôink
Beszélgetés Milbacher Róberttel
Milbacher Róbert egy idôben két kötettel gyarapította a populáris irodalomtörténeti kötetek sorát. Elsôsorban a
nagyokat (Kölcsey, Vörösmarty, Petôfi)
mossa tisztára, a velük kapcsolatos tévhiteket igyekszik eloszlatni, míg köztük
nagy kedvence, az Arany-életmû külön
könyvet kapott.
– Legendahántás – 50+1 tévhit a magyar
irodalomban címû köteted, ahogy az elôszóban is utalsz rá:“karanténkönyv”. A járványhelyzet nélkül meg sem született volna?
Esetleg hosszú éveket kellene várnunk, mire
egy magyar irodalomtörténész tisztára mossa az irodalmi tévhiteket? Ez fontos téma,
miért éppen a bezártság alatt álltál neki,
mintha nem lett volna rá indokod korábban.
– Az az igazság, hogy már korábban is kacérkodtam az irodalmi ismeretterjesztéssel. A
90-es évek végén egy barátommal még kiadót is találtunk egy, a magyar irodalmi múzsákkal foglalkozó könyvtervünknek, de aztán ebbôl nem lett semmi. Késôbb néhány rövid cikkem meg is jelent az IPM-ben, viszont,
ahogy lenni szokott, idô hiányában fölhagytam vele. Úgy láttam, hogy a történettudomány alkalmasabb az ismeretterjesztésre talán éppen tárgyszerûségénél fogva – ld. Rubicon folyóirat, vagy éppen Hahner Péter történeti tévhitekkel foglalkozó cikkei, könyvei –,
mint az irodalomtudomány, hiszen az irodalomban elég sok az értelmezések körüli vita,
ami nehezebben megragadható és elmesélhetô. Késôbb Nyáry Krisztián könyveinek sikere mégis rávilágított, hogy a mi tudományterületünkön is lehet ilyesmiket csinálni. A karantén arra volt jó, hogy kihasználva a közösségi média adta lehetôségeket, megpróbáljam a többnyire saját értelmezéseim eredményeit érthetô formában elmondani.
– Facebook cikkekbôl lett írások gyûjteményérôl beszélünk. Tudományos oldalról szól,
de vulgáris (nép) nyelven. Amolyan igazi
nyelvfordítás. Miért volt fontos, hogy széles
közönség elôtt tárd fel a téves ismerethagyományokat nagy íróinkról?
– Egy tanárnak az a feladata, hogy a hiedelmek mögött meghúzódó valóságot felfedje,
és azt érthetô módon mutassa meg tanítványainak. Én elsôsorban tanárnak tartom
magam. A „fordításra” meg azért van szükség, mert a szélesebb közönségnek nincs
feltétlenül szüksége a tudományos módszertan protokolljából következô (hiszen ettôl lesz hiteles egy új hipotézis), aprólékos

és gyakran fárasztó levezetések végigkövetésére ahhoz, hogy új ismeretekhez jusson.
Ha érdekli a dolog, elolvashatja az eredeti
cikkeket is persze, ezért van a könyvben
szakirodalmi ajánlás.
– Olvasás közben elneveztem a kötetet „irodalmi pletykátlanítónak”. Bízom benne, hogy
sok pedagógushoz eljut a könyv. Ôket is
szem elôtt tartottad írás közben?
– Igen, mivel a tudományos eredmények nagyon nehezen mennek át a közoktatás színtereire, így nem titkolt szándékom,
hogy a kollégák is ízelítôt kapjanak
abból, hogy milyen újabb értelmezések vannak jól ismert szövegekrôl, jelenségekrôl, szerzôkrôl, és reményeim szerint rajtuk keresztül a gyerekekhez is eljut mindebbôl valami.
– Miért fontos, hogy pontos ismereteink legyenek a szerzôkrôl,
akik már nem tudják megvétózni
a róluk terjengô hamis állításokat? Miben módosítják a pontos
ismeretek – adott esetben – a
Himnusz (!) értelmezését?
– A szövegek aktuális használatára szerintem az ilyesféle értelmezéseknek nincs hatásuk, de a
tudományos igazság, illetve a
hagyománnyal való folyamatos
párbeszéd nevében fontos, hogy tudjunk
olyasmikrôl is, amik ma már nem feltétlenül
magáról értetôdôek. Például ilyen az, hogy a
Hymnus eredetileg erôs protestáns kulturális
kontextusban fogant. Én azt hívom nemzeti
kultúrának, amikor élô kapcsolatot tudunk
létesíteni rég meghalt szerzôkkel és letûnt

korokban írt mûvekkel, ezt pedig olvasással,
kérdezéssel, értelmezéssel érhetjük el. Erre
nincsen más mód.
– Ennek ellenére a kötetben domináns humorod kíséri a leírásokat, különösen a képi illusztrációt.
– Igyekeztem a képaláírásokat úgy alakítani,
hogy ne csupán leíróak, hanem informatívak legyenek, a humorosság pedig egyszerûen azt a célt szolgálja, hogy a kissé avíttnak tartott korszakot is fogyaszthatóvá tudjam tenni, illetve elhitessem, hogy ezek a
kultikusan tisztelt holt költôk is emberek
voltak minden hibájukkal, hülyeségükkel,
gyarlóságukkal együtt.
– Két köteted jelent meg közel egy idôben,
marketingkommunikáció szempontjából nem
túl szerencsés, ugyanakkor mindkét mû fontos. Fel sem merült a „csúsztatás”, hogy az
egyik elôbb, a másik késôbb jöjjön ki, mondjuk egy év különbséggel?
– A pandémia miatt most összecsúsztak a
dolgok, ez egy rendkívüli helyzet, nincs mit
csinálni vele. Ráadásul egymás után jelenik
meg két meseregényem is. A marketinghez
pedig nem értek.
– Arany-metszés címû frissen publikált könyved az Arany életmûre építkezik. Mintegy teljes képet ad az egyik legnagyobb magyar
költôrôl, íróról. Miért éppen Arany János?
– Nagyon konkrét okom
volt rá, a helyzet az, hogy
„hunyt mesterünk” az alfája és ómegája a nemzeti
irodalomnak, soha nem lehet megunni, újabb és
újabb
meglepetéseket
okoz. Persze miután 2010ben megjelent az elôzô
Arany-könyvem, nem sejtettem, hogy lesz még mondanivalóm az életmûrôl. De lett. Aktuálisan pedig ezen könyv írásainak
túlnyomó többsége a 2017-es
Arany-év apropójából született.
Vermes Nikolett

könyvrôl
Milbacher Róbert:
LEGENDAHÁNTÁS
50+1 tévhit a magyar irodalomban
Magvetô Kiadó, 336 oldal, 4999 Ft
ARANY-METSZÉS
Kortárs Kiadó, 188 oldal, 2750 Ft
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Egy ôszinte portré
Pataki Ági idén ünnepelte 70. születésnapját. A kerek évforduló alkalmából megjelent önéletrajzi kötete, a Nyitottan a világra pedig visszatekint eddigi éveire. Ági végigvezet bennünket életén, onnantól kezdve, ahogy egy véletlen folytán hirtelen a legkeresettebb modellek közé
tartozott, egészen addig, míg végül a filmesek közt találta meg a helyét.
Jómagam ugyan nem abba a generációba tartozom,
hogy a Pataki Ágnes nevet látva rögtön a Fabulon naptej reklámjai jussanak eszembe, de megértem, hogy akik
még fiatalkorukból emlékeznek rá, miért akarták már
rögtön megjelenéskor rátenni kezüket egy példányra –
Ági ugyanis olyan, mint egy forgószél, és hihetetlen
energiája illetve fáradhatatlan munkakedve szinte átsüt
a szövegen. Egészen elképesztô életigenlés sugárzik a
lapokról.
Ági úgy került be a hetvenes években a már akkor is
szinte legendás hírnévnek örvendô Rotschild Klára szalonjába, hogy éppen jókor volt jó helyen – az egyik modell mégsem tudott részt venni a bemutatón, Ági pedig
éppen a nézôtéren ült néhány diplomatafeleséget kísérve, mikor Rotschild néni rámutatott: ô kell nekem! Így került
Pataki Ági a kifutóra, és így maradt évekig Rotschild-lány, ami
bizony nem kevés megbecsülést hozott a modellszakmán belül
is. A szövegbôl kiderül, hogy ugyan a korabeli Magyarországon
viszonylag kevés modell dolgozott, még közöttük is kialakult
egyfajta hierarchia, és a Rotschild-lányok kifejezetten felette álltak a többieknek, például általában közülük kerültek ki azok,
akiknek engedélyezték a külföldi utazásokat is – szigorúan csak
munkavégzés miatt. Arról is beszámol, miszerint az elsô Fabulon-plakátra még az ô tudta és hozzájárulása nélkül került fel a
fotója – ami egyébként nem volt szokatlan akkoriban, a modellek nem rendelkezhettek a róluk készült képekrôl –, és hogyan
lett ebbôl mégis gyümölcsözô munkakapcsolat a cég vezetôjével, Veres Máriával.
Ági azonban nem állt meg egy pillanatra akkor sem, amikor
már nem modellkedett aktívan: kezdetben akkori férje családi
gombüzletét virágoztatta fel és alakította át; majd pedig saját
butikot nyitott barátnôjével, a mindig stílusos Sztremi Ilonkával,
akivel együtt tervezték a ruhákat. Amikor pedig a butikok aranykora leáldozott, és kénytelenek voltak bezárni a szeretett boltot,
akkor sem rémült meg; addigra már megismerte férjét, Kovács
Gábort, és lassan, de biztosan beletanult a filmes szakmába is.

A HUNGAROVOX KIADÓ AJÁNLATA
Kaiser László
GYEREKSZOBA
(versek)
80 oldal, 1500 Ft

Ványai Fehér József
A LÁNCOS MADÁR
(versek)
160 oldal, 2000 Ft
www.hungarovox.hu

info@hungarovox.hu Telefon: 06-20-585-8212

Aki tehát azért nyitja ki a könyvet, mert
szaftos pletykákra vágyik a magyar modellvilágról, az bizony csalódni fog. Hacsak nem
elégíti ki kíváncsiságát
az, hogy még a modellek is jelentettek egymásról, bár ez aligha
lehet meglepô. Aki pedig azért, mert kíváncsi
Ági „titkára”, arról,
hogy hogyan lehet a
hetvenes éveinkben is
gyönyörûnek és energikusnak maradni, az szintén csalódhat, hiszen a
lapokon nem szerepel
egy titkos formula, vagy
egy jól bevált recept,
amit alkalmazva rögtön
megváltozik az életünk,
és egy csapásra mi is sikeresek és kívánatosak leszünk. Találunk azonban mást a lapokon: egy olyan nôt, akinek
mindig voltak és lesznek is tervei, aki nem elégszik meg kevesebbel, mint amit megérdemel; egy olyan nôt, aki folyamatosan fejlesztette és alakította magát, míg végül azzá vált, aki ma. Aki
nem fél kijelenti, hogy a külsô-belsô szépségnek nincs más titka,
mint érdeklôdéssel szemlélni a világot és szeretettel és önismerettel fordulni embertársaink felé; aki nem pironkodik leírni,
mekkora szerepe van a szexualitásnak egy kapcsolatban még
idôskorban is; és aki nem félt ôsz hajjal a kamerák elé állni.
És ugyan bevallom, számomra nem mindig volt érdekfeszítô a
filmes projektekrôl olvasni, hiszen a legtöbb résztvevô nevét sajnálatos módon nem ismerem, és néha megterhelô olyan élményekrôl vagy dilemmákról olvasni, amely csak a nagyobb anyagi
biztonsággal rendelkezôk sajátja; ennek ellenére ez egy rettentô
inspiráló kötet illetve életút, amelybôl bôven van mit tanulni és
magunkkal vinni az útra.
Bráder Edina
Pataki Ági:
NYITOTTAN A VILÁGRA
Utam a kifutótól a vörös szônyegig
Libri Kiadó, 312 oldal, 4999 Ft

MI MICSODA

Medvék – GRIZZLY, PANDA, JEGESMEDVE
Medvék a Föld valamennyi kontinensén élnek. A megtermett grizzly Észak-Amerika
zöldellô erdeiben cammog, az óriás jegesmedve jégtáblákon vadászik. Kisebb termetû, távoli rokonuk, a farksodró ágról ágra
lendül az esôerdô fáin. Hogyan vadásznak és
mit esznek a medvék? Mi mindent tanít meg
az anyamedve a bocsoknak? Mi a közös a macskanyércben, a farksodróban és a nyestmedvében? Honnan kapta a nevét a mosómedve? Miért vannak veszélyben a medvék? Hogyan telnek a medvék
napjai az állatkertekben és a medvemenhelyeken? Hogyan dolgozik
a medvekutató? Ebbôl a Mi MICSODA kötetbôl mindent megtudhatsz a természet fenegyerekeirôl.

|kulturális|

Családon belüli erô
Beszélgetés Pál Dániel Leventével
Pál Dániel Levente író, költô,
mûfordító, cirkuszi dramaturg, a Petôfi Kulturális Ügynökség irodalmi szakmai
igazgatója, a Magyar Kultúra
lapigazgatója, és sorolhatnám még, bár talán nem is
felsorolható minden titulus
és tevékenység, amiben aktívan részt vállalsz.
– Jut idôd ezek mellett az alkotásra?
– Igen, sôt, nagyon is! Volt kétszer négy, plusz egy cirkuszi premierem, dramaturgként, szövegíróként, meg ami még ilyenkor
lenni szokott. Az érthetôség kedvéért azért a kettes szorzó, mert
elôbb a pandémia miatt csak online csináltuk meg, nyolc kamerával, majd nyáron élôben is, átrendezve. Füzy Anita és Kránitz
Krisztián artistamûvészek hihetetlen energiát mozgósítottak: négy önálló darab született, augusztusban már telt házzal játszottuk, a hatalmas érdeklôdés miatt plusz egy
játszóhetet is hozzáraktunk. Aztán megjelent idén egy szerbre és brazilra fordított
verseskönyvem, meg Az Úr nyolcadik kerülete címû novelláskötetem Egyiptomban,
Portugáliában és Brazíliában. Aztán idén
véglegesítettem és zártam le a Családon belüli erô címû verseskötetem.
– Mesélnél róla, mióta érlelôdik benned a téma és mikorra várható a kötet megjelenése?
– Körülbelül két-három évet dolgoztam rajta, ennek a különösen vidám, de mindenképpen fordulatos idôszaknak a versei vannak benne. Szétmenô házasságok, elhidegülô családi viszonyok, megroppanó példaképek, elvesztett gyermekek utáni gyász,
feléledô istenhit és megtalált felnôttszerelem, ilyen ügyek vannak benne. Jövô tavasszal jön ki a Kalligram kiadónál.
– Hogyan kapcsolódik a korábbi mûveidhez? Továbbviszi azok „mondanivalóját”
vagy esetleg máshová helyezi a(z elbeszélôi) fókuszt?
– Amennyiben a mitizált alanyiságon van a
fókusz, annyiban igen. Élek tovább, néha
hiába, néha nem hiába, és ezeket rögzítem.
A pillanatképekbôl néha egy metafora vagy
jelzô lesz, máskor egy egész versszöveg.
„volt, hogy szerelmi bánatomban a szír határig szöktem át, / csempészekkel hosszan
alkudoztam, s egy rossz vicc miatt / térde-

pelve néztem gépfegyverek rovátkolt puskatusát” – így kezdôdik Annyira nem hiába
címû versem, körülbelül tíz évvel ezelôtti
eseményekbôl indulva ki. Akkor ment szét
az elsô házasságom, és úgy gondoltam a
szerelmi bánatra a legjobb terápia, ha megpróbálok Libanonból átszökni a polgárháborús Szíriába. Inter alma silent musae,
fegyverek közt hallgatnak a múzsák, írja Cicero, gondoltam, fordítva is igaz: fegyverropogás közben kitörlôdnek a szív ügyei. Az
isteni szerencsén múlt, hogy az utolsó pillanatban, egy erdei ösvényrôl, zuhogó esôben végül visszafordultam, a határmenti települést, ahová indultunk és éjszakáztunk
volna a szúfik vendégszeretetét élvezve,
hajnalra egy tankhadosztály rohanta le.
– A hétköznapi teendôid listájába belegondolva egy Rilke idézet villan be az Iniciálé
soraiból, „s végül mindenbôl rádragyog,
ezernyi árnyalatban”, ahogyan a teendôid
sorából is átragyog az irodalom, a mûvészet
és a kulturális élet iránti jobbító tenniakarás.
Mesélnél kicsit ezekrôl a projektjeidrôl?
– A cirkuszba hat évvel ezelôtt léptem be, s
nagyon egymásra találtunk Fekete Péterrel,
hatalmasakat álmodtunk, és sorra jöttek az
azóta is emlegetett premierek: Atlantisz
gyermekei, Lúdas Matyi, satöbbi. Az irodalmi közegbôl átköltözni ide: igazi felszabadító élmény volt. Azóta is az minden alkalommal, amikor bemegyek vagy bent ragadok egy este. Igazi jó, második család, második otthon.

A Petôfi Kulturális Ügynökség egy
menedzseri munka. Mielôtt Demeter Szilárd PIM igazgató lett, rengeteget agyaltunk azon, hogy mit lehetne kezdeni a magyar irodalom
népszerûsítésével, a minél szélesebb olvasói rétegek érvényes
megszólításával. A sok ötletelést
aztán a kinevezése és a sorra érkezô lehetôségek követték: az alkotás mellett elég jó szoktam lenni
rendszerek átlátásában, tervezésében, szükség volt az agyamra és az
energiáimra, próbálok ebbôl minél
többet kihozni. Remek csapattal,
szép eredményekkel.
Ennek egyik „gyermeke” a Magyar
Kultúra is, a csodás Bonczidai Éva fôszerkesztôvel és a zseni Németh Dániel tipográfussal mindent bele
igyekszünk rakni, amit csak tudunk.
Témákban, vizualitásban, gondolatban és formában. Talán, ôszintén remélem,
nemcsak egy havi megjelenésû magazin lesz
ez, hanem valóban maradandó érték.
– Változott-e a kulturális élet, alkotói folyamatok, könyvkiadás az elmúlt idôszak karantén zártságának hatására?
– Mi nem változott? Az egész élet megváltozott. A kulturális élet talán a legjobban.
Hiszen akkor megy a civil ember kultúrát fogyasztani, amikor éppen szabadideje van. A
kulturális élet legtöbb képviselôje, fôleg az
elôadói szektorban, akkor kezd dolgozni,
amikor más pihen. Amikor minden bezár,
amikor mindenkinek otthon kell maradnia,
üresen maradnak a nézôterek. Marad persze a zene, a film, a könyv, otthon, egyedül
is. Maradt is, gondolom, ahogy én is, úgy
más is, végigolvastuk és végignéztük a listáinkon szereplô regényeket és filmsorozatokat. Hogy teljen az idô, és legyen már vége.
Közben persze nyugalom és csend telepedett az emberre – ezzel családos ismerôseim azonnal vitába szállnának... –, és elô lehetett venni a félig kész kéziratokat, befejezni szépen, ami korábban elmaradt a millió rohanás és kapkodás közepette.
– Mit emelnél ki, mi volt a legértékesebb hozadéka az évnek?
– Nehéz összehasonlítani, sûrû és aktív év
volt. Mintha 1945 augusztusának elsô napjaiban piknikezni indultam volna Hirosima
és Nagaszaki közé.
Illényi Mária
Fotó: Debreczeni Fanni
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Amit mondat
a gondolat
Ritkán sikerül olyan telített, gazdagon árnyalt címet adni egy regénynek, amilyet Böszörményi Zoltán választott
mûvének, a kortárs magyar regényirodalmat sok szempontból felforgató alkotásnak. A Darabokra tépve szókapcsolat annyi konnotációt hordoz, hogy a mû olvasójának még sokáig villannak be a jobbnál jobb képzettársítások bôven azután is, hogy a történet végére ért.
Természetesen nem vonatkoztathatunk el attól, hogy a kötet
2020-ban jelent meg, éppen száz évvel a trianoni békediktátum
után, és hogy a regény szerzôje maga is elszakított terület fia,
egészen pontosan aradi – innen vándorolt ki a nagyvilágba, és
azóta is hazák között él, mondhatni többfelé szakítva. Böszörményi Zoltán eddig megjelent regényei épp ebbôl a kalandos és drámai életútból táplálkoznak, részben összekapcsolódva, részben
egymástól teljesen függetlenül is olvashatóan. És amikor az olvasó már-már úgy érzi, ismeri és kiismerte az eddigi életmû hálózatát, az író elôáll valami egészen újjal...
A mûfajok sokaságából merítô Darabokra tépve egyfajta mozaikregény, ahol valamennyi darabka nélkülözhetetlen a kép teljességéhez. A Kanadában játszódó cselekmény fôhôse Thomas Larringen, egy meg nem értett és el nem ismert író, aki magyar felesége, Éva oldalán egyre várja, hogy rátaláljon a siker. Thomas csalódottságát a magyar történelem iránti érdeklôdése oldja fel, így
Böszörményi – remek fogással – egy külföldi író szemüvegén át,
eredeti történelmi dokumentumok felhasználásával mutatja be a
Magyarországot ért huszadik századi sorscsapásokat, a jelen
visszásságait pedig Éva magyar barátnôjének levelein keresztül. S hogy miért fontos
ez egy kanadai történetben? A regény
meghatározó motívuma a valahova tartozás fontosságának felismerése: legyünk
bármilyen kis pont az univerzumban, kapaszkodjunk bármilyen kétségbeesetten a
másikba, a térbe és idôbe vetett létezésünk egyfajta ágostoni értelemben vett isteni akarat eredménye. Böszörményi szereplôi talán épp e ráismerésbôl eredô
megnyugvás felé tartanak, de a regény
még a lázas keresés – igencsak kalandos
– fázisában éri tetten ôket.
A Darabokra tépve úgy írja felül a
posztmodern regényhagyományt, hogy
maga is merészen él a posztmodern fogásaival, de nem vakon utánozva az elôdöket, hanem autonóm, elôzmény nélküli módon. A regényben például rendre felbukkannak azok az újsághírek,
amelyek Mexikó egykori elsô számú
drogbárójának, a Köpcös (El Chapo)
néven elhíresült Joaquín Guzmannak
éppen zajló – egyébként teljesen valóságos – perérôl tudósítanak. Ily módon az író valós idôbe helyezi
a regény eseményeit (2019-ben járunk), ám jókorát csavarva ezen
olyan látogatókat vonultat fel a drogbáró cellájában, akik alaposan felkavarják a Köpcös lelkivilágát. Betoppan hozzá például Du-
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rante di Alighiero degli Alighieri, és ékes olasz nyelven megtanítja a fogolynak az Isteni színjáték egy részletét. A realitás és misztikum, látomásosság és profanitás e különös elegye a mû egészére jellemzô: fontos látni, hogy Böszörményi karaktereinek többsége a szellem embere, és hétköznapi cselekvéseiket is a gondolat
motiválja. Amikor az egyetemi tanár Paul Harding betoppan a Firkin on Bloor pubba (szintén valóságos helyszín), egy tanítványával
összefutva Marx apokaliptikus verseibôl kezd idézni a fiúnak, és
máris a filozófia sûrûjében járunk. George, egy olajbányász és
szenvedélyes könyvmoly, aki házának egyes szobáit adja ki bérbe,
így többek közt Paul egy tanítványának, Suzinak, Apollodórosszal
felel a lány végtelennel kapcsolatos kétségeire: az idô kezdet nélküli, az istenek pedig egyszerûen csak megszületnek az idôben.
Melanie pszichológusnô, egy sikeres ügyvéd, Richard felesége
(közben barátjukkal, Paullal kokettál), aki otthoni rutincselekvései
közepette egyszer csak leveszi a polcról Stephen Hawking kötetét, és abban a fekete lyukak határfelületérôl, az eseményhorizontról olvas. Kenny, az egyetemista, akinek barátjával, Fredyvel
együtt Melanie „becserkészése” a célja, Nietzschének a nôk szerelmérôl szóló mûvét tanulmányozza.
A figyelmes olvasó észreveheti, hogy ezek a filozofikus szakaszok nem szervetlenül rakódnak rá a materiális eseményekre, hanem azoknak a szellemi síkon zajló magyarázatát képezik – az író
pontosan az ilyen összefüggések felfedezésében rejlô örömmel
ajándékozza meg gondolkodni nem rest olvasóját. A mindennapi történéseknek keretet adó metafizika lényegét a legszebben
talán George fogalmazza meg Suzinak: „Látomásaim vannak.
Csak azt mondom, amit mondat velem a gondolat.”
A világirodalom és a filozófia megannyi nagy neve idéztetik
meg a történetben, ahol éppúgy helyet kapnak vadul erotikus jelenetek, csalás és megcsalatás, bûntény és árulás, az igazán nagy
írói teljesítmény azonban abban rejlik, hogy ezt a sokféleséget
egy közös mederben tartva, egy közös mondandó felé terelve, a
játékosságról sem megfeledkezve
bontja ki a szerzô. Ennek kiváló
példája, ahogyan Thomas, az író –
aki olykor az ôt mozgató íróra is kikacsint – gondolkodik magáról:
„Ami pedig saját személyét illeti, ô
annyi mindent megélt és újraélt
már, nem látja értelmét, minek kéne haramiáskodnia, hangoskodnia,
tüntetnie abban az állandó ellenszélben, a barátságtalan miliôben
melyet ô is segített feltámasztani.
Rá mindenképpen háládatlan feladat hárul, mivel egy különleges folyamat részese, olyasvalaki, aki világokat épít és közepébe embersorsú
lényeket teremt, akiknek az életéért,
hányattatásaiért, végzetéért felelôsséggel tartozik egy magasabb rendû
lénynek, aki árgus szemmel kíséri
mozdulatait.”
Laik Eszter

könyvrôl
Böszörményi Zoltán:
DARABOKRA TÉPVE
Irodalmi Jelen Könyvek, 372 oldal, 4990 Ft
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Radosza Sándor:
KISASSZONYOK VÖLGYE
352 oldal, 3990 Ft
A Kisasszonyok völgye a szenvedély, az elvágyódás és az önámítás regénye. Szereplôi saját
hazugságaik, tétovaságuk és
gyávaságuk foglyai. Életük a
változtatásra való képtelenséget példázza. A völgy a bezártságot és a magányos nôk belsô börtönét is jelképezi. Vágynak a testi szerelemre és az
önmegvalósításra, mégis behódolnak a közös hazugságnak: a füstölésnek. Saját életük
is elhamvadna, ha nem lázadnának fel. De fellázadnak-e?

ÁLOMGYÁR
Pap Éva:
MIELÔTT LEMEGY A NAP
285 oldal, 3999 Ft
Családi titkok, mélyben lappangó fájdalom. Pap Éva új
regénye sorsokról, traumákról, soha el nem mesélt történetekrôl szól, bepillantást
engedve az ötvenes évek Jugoszláviájának titói világába. Történet a felelôsségvállalásról, az elhallgatott igazságról és a múltban gyökerezô kegyetlen valóságról.
Arról, hogy néha milyen nehéz szembenézni akár a saját életünkkel is.

ÁLOMGYÁR
Lontai Léna:
KÖNNYEZÔ LILIOMOK
350 oldal, 4299 Ft
Lontai Léna elsô regényében
igaz történeteket mond el.
Elképzelhetetlen személyes
tragédiákat, amelyek nem
kímélték egy család három
generációjának nôtagjait. A
szerzô anyák és lányok sorsöröksége mögé néz, hogy
megfejtse, mi az az átok,
amely sûrû ködbe vonta
ezeket a nôket, és van-e
fény a kiúttalannak tûnô sötétségben.

ÁLOMGYÁR
Baráth Viktória:
A NAPFÉNY FÖLDJE
SZABADON-SOROZAT
384 oldal, 4299 Ft
Van még remény a természet
és az emberiség számára? Képesek vagyunk saját magunkon is változtatni, ha az a világunk hasznát szolgálja?
Baráth Viktória legújabb, Szabadon-sorozata egy nagyon is
aktuális társadalmi problémát
boncolgat, amelyben az egyéni
sorsok összefonódása jelentheti
a megoldást. Mert van az a pillanat, amikor félre kell tennünk
a saját érdekeinket egy nagyobb cél érdekében.

GINGKO
Marcus Franken, Monika Götze:
A KÖRNYEZETTUDATOS
OTTHON
200 nagyszerû ötlet
a fenntarthatóbb élethez
184 oldal, 3990 Ft
A könyv helyiségrôl helyiségre
vezeti végig az olvasót az otthonában, és megmutatja,
hogy mi mindent tehetünk
azért, hogy életünk „egyszerûen fenntartható” legyen. Feltérképezhetjük a takarékoskodás lehetôségeit is.
Ez a könyv azoknak is szól,
akik kíváncsiak arra, hogy
megszokott életvitelük csakugyan fenntartható-e.

GINGKO
Névery Dorottya:
KALANDOK A VILÁGNAGY
ERDÔBEN
72 oldal, 3300 Ft
A Világnagy Erdô mesés tájain
számtalan állat és növény lakik.
Vannak köztük aprók és nagyok,
fürgék és lassúak, csíkosak és
pöttyösek, kedvesek és morcosak… Sokan sokfélék, ám valamiben mégis hasonlítanak: igyekeznek harmóniában élni a természettel. Az erdôlakók a történetek során felismerik, hogy
mindannyiuk
összefogására
szükség van ahhoz, hogy otthonukat megôrizzék olyan csodás
élôhelynek, amilyennek szeretik.

KORTÁRS
Borsi-Kálmán Béla:
AZ ARANYCSAPAT –
ÉS AMI UTÁNA KÖVETKEZIK
512 oldal, 367 képpel, 8000 Ft
A 2008-as sikerkönyv átdolgozása és folytatása nem pusztán Puskás, Albert és Varga Z. életútjának elemzése, hanem mindezen
túl futball- és mentalitástörténet,
nyomozás a belügyi berkekben.
Játékosok, játékosügynökök, menedzserek, állambiztonságiak
bukkannak fel: siker, tündöklés
és végzetes futballtörténeti bukás
(1954, Bern). A magyar futball régi és újabb, hanyatló históriájának társadalmi összefüggései a
történész szemével.

KORTÁRS
Borsi-Kálmán Béla:
KISFIÚK A NAGY VIHARBAN
A temesvári „Levente-pör”
története, 1919–1922
592 oldal, 5000 Ft
Temesvári kamaszok 1919–1920ban honmentô szövetkezést szerveztek a Bánság felszabadítására,
amit az új román hatalom egy kirakatperben torolt meg. E könyvben
nemcsak maga a pör, a résztvevôk
családtörténetei, hanem az egész
Temesi Bánság múltja felelevenedik,
az együtt élô népcsoportok – magyar, román, szerb, német, zsidó,
görög – „mentalitástörténetének”
megrajzolásával, a francia mintájú
magyar nemzetépítés bukásával.

KORTÁRS
Zalán Tibor:
A LOVAK REGGELIJE
Új versek, 2012–2021
Kovács Péter rajzaival
328 oldal, 4000 Ft
Ezt az összegzését nem lehet
egyetlen irányzathoz sem sorolni,
az egyes versek is nagyon különbözô jegyek egymásmellettiségébôl alakulnak ki: nagy lélegzetû és
sodrású szabadversek mellett kötött formák, az alkaioszi strófáktól
a szonetteken át az ütemhangsúlyosakig. Középpontban „Az idô
sakktáblája” 9-versszakos, 9-soros, 9-sorszótagos, a nyelvet elemeire bontó, töredezettségükben
is koncepciózus verstábláival.

KORTÁRS
Tolvaly Ferenc:
EL CAMINO – HÚSZ ÉV MÚLVA
Szent Ignác útja
312 oldal, 4000 Ft
A Szent Jakab-út megtétele
után 20 évvel újabb zarándokutat jár be a regény fôhôse, a jezsuita rend alapítójának, Loyolai
Szent Ignácnak a nyomában. A
baszkföldi Loyolából a katalóniai
Manresáig vezetô 640 km-es
utat három zarándoktársával és
egy jezsuita lelkivezetôvel teszi
meg, aki Szent Ignác idôtlen
személyiségét öltve magára,
megosztja megtérésének tapasztalatait társaival. – A regény
alapján az író filmet is forgatott.

KORTÁRS
Szigethy Gábor:
PIKÁNS ZSOLTÁR – MEZEI MÁRIA
272 oldal, 7000 Ft
Mezei Mária a huszadik század
hányatatott sorsú színészegyénisége. Ünnepelt filmszínész,
színházi csillag, a ’30-as, ’40-es
évek nôideálja, a „vörös Mezei”, a „franciás Mezei”. – Szigethy Gábor Kossuth-díjas író
esszéi a színésznô életének
egy-egy epizódját idézik írott
vagy tárgyi emlékek, levelek,
naplók vagy fényképek, színlapok révén, album formátumban, egész oldalas, múltidézô
színészportrékkal, különleges
magánfotókkal, levelekkel.

SALDO
Radácsi László:
FELELÔS ÉS FENNTARTHATÓ
VÁLLALAT
266 oldal, 4990 Ft
„Vállalati felelôsségvállalás”,
„vállalati társadalmi felelôsségvállalás”, „vállalati fenntarthatóság”, „környezeti-társadalmi-vállalatkormányzási stratégiák”,
„közös értékteremtés” – CSR,
CR, CS, ESG, CSV – összepárosíthatók? Mind ugyanazt jelentik?
Többek között erre is választ
ad Radácsi László sztorikkal, példákkal, grafikákkal színesített kiadványa, mely minden felelôsen
gondolkodó vállalatvezetônek
tartalmas olvasmányt kínál.

FAKULTÁS
Lantos Miklós:
A DUNÁNTÚL NÉPI ÉPÍTÉSZETI
ÖRÖKSÉGE
The Transdanubian Folk
Architecture Heritage
312 oldal, 6500 Ft
Lantos Miklós Kós Károly-díjas
építész, fotográfus feleségével,
Imre Mária néprajzkutatóval fél
évszázada járja a Dunántúl változatos tájait, menti fényképre a népi építômûvészet egyre fogyatkozó emlékeit. A képeket bevezetô
ismertetôiben bemutatja a boronafalú, a favázas, a terméskô- és
a vályogfalak sokféle változatával
emelt házakat, az épületek asztalos és lakatos szerkezeteit.

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.
köny 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.

SAWASAWA
Kiss Árpád:
A GRÓFNÉ CSODÁLATOS FÁI
307 oldal, 4730 Ft,
e-könyv 2790 Ft
Chinchon grófnét, a spanyol alkirály feleségét a perui kinafa
kérgének pora mentette meg a
maláriától. Felfedezésével Európa megszabadult a hidegleléstôl, mely elkísérte az emberré
válást, a civilizációt. A kéreg jelentôségét a puskaporéhoz hasonlították. Nagy szellemi kalandozásra hívjuk az olvasót:
történelem, gazdaság- és egyháztörténet, biológia, kémia,
irodalom, geológia, nagy földrajzi felfedezések és így tovább.

SAWASAWA
Elspeth Huxley:
VÖRÖS IDEGENEK
446 oldal, 3990 Ft
e-könyv 2390 Ft
Fényes vaskígyón érkeznek a
naptól vörös idegenek. Bôrszínük
a sápadt varangyhoz hasonlít. A
Kenyában élô kikuyu család életét kísérjük végig nemzedékeken
keresztül. Az európaiak érkezésekor az elsô nemzedék tartózkodott, aztán barátkozott, majd kereskedett a jövevényekkel. Nevetett szokásaikon, fintorgott szaguktól, megcsodálta eszközeiket.
Gyermekeik már a Brit Protektorátus alattvalói, tanult unokáik a
függetlenedô Kenya gyermekei.

WWW.RADOSZA.HU
Radosza Sándor:
VALCERINA
224 OLDAL, 3990 FT
A könyv elôször Amerikában jelent meg The Celestial Trek of
Star-Wanderess címen. Valcerina fellázad háziasszonyi teendôi
ellen. Útra kel, hogy megkeresse Hajnalfény királynô elveszett
gyertyaszálát (a boldogságot).
Ebben a felnôtteknek szóló fantáziaregényben együtt van minden: valóság és képzelet, sivár
élet és lobbanó vágy, szerelem,
halál és újjászületés. Felismerjük
saját életünket: magányunk, útkeresésünk, csalódásunk és csodára találásunk állomásait.

GEOMANTIKA BT.
Dr. Danima Damdindorj:
AZ ÉLTETÔ ÉTKEK
ARANY SZUTRÁJA
426 oldal
Dr. Danima Damdindorj „Az
éltetô étkek arany szutrája”
címû könyve egy különleges
egészségfilozófiai írás. Rendkívül sajátosak és tanulságosak
a mongol fekete asztrológia
összefüggései a kozmoritmológia és bioritmológia terén.
Aki tiszteletben tartja saját életét, annak tiszteletben kell tartania a Természetet és annak
törvényeit, mert az egészség
boldog életalapja a Természet
teljes körû tisztelete.
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Gyôri L. János – Gyôri Katalin
MENEKÜLÔK
Történelmi dráma két
felvonásban
Kálvin Kiadó – Tiszántúli Református
Egyházkerület, 2021
A történelmi dráma 1660-ban,
Debrecenben játszódó események három napját eleveníti fel,
miután a török seregek elfoglalják Váradot, és a menekülôk
egy része, köztük a református
iskola közel száz diákja és tanára itt keres menedéket. A
megsarcolt és kiéheztetett városnak minden oka megvolna arra, hogy továbbirányítsa a menekülteket, de a józan ész kínálta érvek helyett az emberiesség és áldozatvállalás valódi kockázatát vállalják. A színdarab nemcsak a Kollégium történetében meghatározó eseményeket jeleníti meg a mai
olvasó számára is befogadható formában, hanem érzékletesen ragadja meg a közösségi és egyéni sors, a nélkülözés és kilátástalanság, illetve a keresztyén hit, reménység és felelôsség feszültségeit
és összefüggéseit is.
„A kortárs színház nem a nézôt viszi a múltba, és nem a múltat emeli át a nézô jelenébe, hanem a nézôk közösségének saját valóságát szeretné átélhetô jelenné tenni, azaz létezésünk
igazolására javasol rejtélyes bizonyítékokat... A Menekülôk az
emelkedettnek ható régi nyelvezete ellenére a közvetlenségével
lep meg.” (Visky András)

Tuomas Aivelo:
VÉGTELEN PARAZITÁK
Kötet a fertôzô betegségekrôl, vakcinákról, vírusokról, kórokozókról,
amelyet ráadásul izgalmas utazás végigolvasni… Szakszerû tudományos
könyv, amelynek tárgymutatójában
együtt szerepel XV. Lajos, Louis Pasteur és Anna Karenina… Történelmi
kalandozás a világ nagy járványainak
históriájában a fekete himlôtôl a spanyolnátháig, a burgonyavésztôl a juhmételyig… Ráadásul vitathatatlanul az
év legszebb könyvborítóinak egyike…
Ez a Végtelen paraziták, a Typotex Kiadó könyvújdonsága, amelyben a finn ökológus és evolúcióbiológus, Tuomas Aivelo mindent elmesél a paraziták titokzatos világáról.
Ki volt Tífusz Mary? Mit adtak nekünk a Neander-völgyiek?
Tényleg árt az emberiségnek a túl nagy tisztaság? Voltak-e tbc-s
betegek az ôskorban? Tudnak-e ugrálni a betegségek? Mi veszélyesebb: egy szúnyogcsípés vagy egy bolhacsípés? Léteznek jó
paraziták?
Ilyen és hasonló kérdésekre találhatunk választ a kötet lapjain,
amelyben a tudományos és történelmi fejezeteket érdekes, személyes visszaemlékezések és történetek szakítják meg, amelyekbôl kiderül, hogyan él és dolgozik egy mai parazitakutató. Így a madagaszkári egérmakik és a finn patkányok természetrajzán túl feltárul
az is, mitôl szép a tudomány.
Bárdos Dóra

Orosz Krimik: EMBERI JÁTSZMÁK SOROZATA
„Én, kedvesem, nem nô vagyok, hanem egy nônemû nyomozó. Az
teljesen más.” – mondja magáról Násztya Kámenszkája, a Moszkvai
Bûnüldözô Központ munkatársa, Alekszandra Marinyina krimijeinek
fôhôse. Kezdetben tényleg úgy tûnhet számunkra, hogy Násztya valahogy teljesen más. Akkor is a munkán jár az esze, ha a fônöke elzavarja szabadságra, folyton elemez – a külvilágot és a saját belsô világát egyaránt –, az elbûvölô mosolyát pedig egy filmszínésztôl leste el, és egy hétig gyakorolta, mire elfogadhatónak ítélte. Persze ezt
is a munkája motiválta, mint annyi mást az életében. Bár állítása szerint megkeményedett, „mint egy kéthetes kenyérszelet”, hamar kiderül, hogy sebezhetô és tele van kétségekkel.
Násztya szemszöge nem az egyetlen ezekben a krimikben: a cselekmény úgy szövôdik, hogy több szereplô gondolataiba költözünk be hosszabb-rövidebb idôre. Egyaránt szót kapnak a bûnözôk, az áldozatok, Násztya kollégái és szerettei, és néha olyan emberek is, akiket csak úgy odasodort az élet a krimi sûrûjébe. Az írónô legnagyobb erôssége a kiváló jellemrajzok alkotása: a szereplôk
megelevenednek a könyv lapjain, és – az ô szemszögükbôl – érthetô, hogy mit miért tesznek. Rajtuk keresztül Marinyina a mindennapi élet kihívásairól, az emberi viszonyok bonyolultságáról is
ír. Ahogy ô fogalmaz: „Egyszerûen csak be akartam mutatni azt,
ami engem, és velem együtt még sok más embert érdekel. Szerettem volna mesélni a szeretetrôl és a gyûlöletrôl, a haragról és a
bosszúról, szülôk és gyermekek kapcsolatáról, a választás problémájáról, amellyel mindegyikünk szembesül.”
Az írónô erôsségei közé tartozik az is, hogy nemcsak a karakterei, hanem a bûnügyei is hitelesek. Ebben fontos szerepet játszik
a szakmai múltja: aktívan részt vett az orosz rendôrség munkájában, a Belügyminisztériumban dolgozott, ahonnan alezredesi rangban szerelt le. Érdeklôdésének középpontjában a visszaesô, erôszakos bûncselekmények elkövetôinek a személyisége
állt. A szakmai háttere miatt részletesen mutatja be a bûnügyekhez kapcsolódó „száraz tényeket” is, amelyeket fanyar humorral és szellemes párbeszédekkel lazít fel.
A Marinyina-regényekben jelen van a
kilencvenes évek orosz valósága, annak minden visszásságával együtt. A
magukba szippantó, egyéni nézôpontok gyakran erôs és elgondolkodtató
kontrasztban állnak az állam szemléletével – leegyszerûsítve azzal, hogy mindenki egy porszem a gépezetben. Egy-egy
kibontakozó bûnügy kapcsán pedig
eszünkbe juthat, hogy ez akár meg is
történhet, és az írónô múltját ismerve
talán valóban megtörtént.
Kali Agnia

könyvekrôl
Alekszandra Marinyina:
OROSZ KRIMIK
Keresse könyvcsomagban!
Két kötet együtt kedvezô áron.
Detektív Kiadó
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Egy karakán anya hagyatéka
A szatíra igazi kelet-európai mûfaj; mára az egyes
nemzetek egész szatírairodalom-történetet vonultatnak fel (és micsoda irodalmat!), ami a 20. században még a filmmel is kiegészült. A lengyel szatíra
ennek a páratlanul gazdag anyagnak egy olyan ízes,
pikáns, kacagtató és egyben torokszorító válfaját
képviseli, amit ha felfedez magának az ember, nem
tud többé leszokni róla. A Typotex Kiadó most ezt
a „vonalat” gazdagította egy új szerzôvel, Marcin
Wichával, aki gyermekkönyvek írójaként ugyan
már bemutatkozott a lengyeleknek, de az Amit
nem dobtam ki ezúttal pazar debütálás a „felnôtt”
szépirodalom világában.
Wicha egyébként grafikus, és ez irányú tájékozódása vissza is köszön a regénybôl, amelynek
fontos szereplôi a könyvek, azok külleme, pontosabban ennek változása az idôvel. Hiszen a történelem itt a fôszereplô, de nem ama nagy és távoli, megfoghatatlan, hanem az emberi, aprócska, a személyes lét szintjén pergô
történelem. A regény elbeszélôje édesanyja halálát követôen
hozzáfog átválogatni az asszony hagyatékát, s közben döntést
kell hoznia a tárgyak sorsáról: mit tartson meg, mit adjon tovább. A volt pszichológus, anya, feleség és nagymama használati tárgyai, személyes holmijai, könyvei évtizedek történetét rejtik,
és ahogy fia számba veszi egy élet reminiszcenciáit, egyre-másra
elôgomolyognak a múlt kesernyés vagy mulatságos emlékei.
Az anya karaktere már csak a fiú emlékein keresztül állhat össze a
szemünk elôtt, de épp attól válik olyan markánssá, elevenné, hogy

Képes krónika QR-kódokkal
A fekete-fehér betûtengerrel álmosító tankönyvekbôl
magolók generációja óhatatlanul egy csöpp irigységgel veszi kezébe az olyan meseszép kiadványokat, mint
Az idô kereke. A meseszép jelzô nem véletlen, mert a
legigényesebb meséskönyvek világát idézi ez a kötet,
ami valójában nem is tankönyv, bár a Kálvin Kiadó Református tananyagtára sorozatában jelent meg. Ezzel
együtt, ha egy elhivatott, kreatív és a tanítványainak
mesélni nem rest történelemtanár kezébe kerül, abból
csakis maradandóan jó dolgok kerekedhetnek ki – ha
már egy képzeletbeli idôkereket pörgetnek itt a diákok.
A nagyalakú, keménytáblás, színpompás, rajzolt kötet
az egykori képes krónikák világát idézi – alcíme szerint
is Magyarország képes krónikája –, csak éppen azoknak
egy modern, a mai gyerekeket minden bizonnyal foglyul
ejtô változata. A kötet egésze a vizualitásra épül, a szöveges részek csak kiegészítôi a történelem egyes, rajzokkal megjelenített állomásainak.
A könyv tíz nagy egységben mutatja be a magyar történelem korszakait a honfoglalástól napjainkig; minden egység elôtt egy tablószerû képösszeállítás foglalja össze az adott korszak legfontosabb
eseményeit. Az ezután következô, számozott keretekben szereplô
kis „szövegdobozok” már nem magukat a „nagy” eseményeket írják le – ezeknek élményszerû elmondásához odaképzelhetjük az
ideális tanárt –, hanem a historikusan és kultúrtörténetileg érdekes
és izgalmas tudnivalókat, amelyek egyben lefestik az adott kort és
annak gondolkodását, politikáját, mindennapjait, mûvészetét. A
„Napóleontól a kiegyezésig” címet viselô fejezetben például a felve-
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fia sutaságain, küzdelmein, gondolatain
átszûrve ismerhetjük meg. Márpedig nem
hétköznapi asszony lép elô a regény lapjairól: egy kíméletlenül szókimondó, karakán, ôszinte, megtörhetetlen, fanyar humorú nô küzdelmeit látjuk a szocialista
Lengyelországban, ahol kezdetben szônyeg alá söprik a huszadik század legsúlyosabb traumáját, a lengyel zsidóság pusztulását, aztán újra feléled a múlt...
A regénybeli anyánál ízlés és emberi tartás egy: az a fajta nô, aki „sosem fogadta
el a rutinszerû vigaszt”, „az aprópénzen
vett fordulatokat”, aki nem szerette, „ha
valaki selypeg”, azonnal észrevette, „milyen csapdákat rejteget a szentimentalizmus”, és „dührohamot kapott, ha olyanokat mondtak, hogy valaki a szíve alatt
hordja a gyermekét (mert a kenguru jutott
róla eszébe)”.
Marcin Wicha regénye olyan megkapó elegye humornak és melankóliának, súlyos mondandónak és könnyedségnek, amit gyaníthatóan csak lengyel szerzô tud kikeverni. Mindemellé a legjobb kiadói
döntés volt a regényt a kiváló lengyel fordító, Mihályi Zsuzsa magyarításában megjelentetni.
Laik Eszter
Marcin Wicha:
AMIT NEM DOBTAM KI
Mihályi Zsuzsa fordítása
Typotex Kiadó, 182 oldal, 3200 Ft

zetô kétoldalas, rajzos tablón felvonul
Arany és Petôfi, a Himnusz és a Szózat, a
nyelvújítás, a kiegyezés, a forradalom és
szabadságharc, a debreceni országgyûlés,
Kossuth és Széchenyi, az aradi vértanúk.
Maga a fejezet pedig a szövegdobozokban beszél többek közt a Bánk bán színpadi elôadásáról, a debreceni Nagytemplomról, Kazinczyról és a nyelvújításról,
Széchenyirôl, vagy épp a Toldi és a János
vitéz szerzôinek barátságáról.
Elgondolkodtató módon a kötet szerkesztôi a részletekben nem követik a
kronológiát: egy adott korszakon belül
sem a felvezetô tabló képei, sem a számozott „szövegdobozok” nem az események dátuma szerinti rendben sorakoznak fel egymás után. Ez megint
csak feltételezi egy odaadó pedagógus közremûködését – vagy épp
a technológiáét: a fejezetek élén ugyanis egy QR-kóddal megnyithatók az adott korszakot bemutató videók. Ezen felül minden
egyes kis szövegdoboz alatt egy-egy feladat – utánanézni- vagy kutatnivaló – található, s méltán bízhatunk benne, hogy egy ilyen kötettel a kezükben a diákoknak lesz is kedvük ezeket a kis „kutatásokat” véghez vinni.
Laik Eszter
Gál Zsolt-–Kojanitz László–Pompor Zoltán
AZ IDÔ KEREKE
Magyarország képes krónikája
Kálvin Kiadó, 64 oldal, 1800 Ft
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Az írás megmarad – nyelvészek beszéltek
a magyar nyelvrôl
A tudománynépszerûsítô újságírás kiemelkedô alakjának, Daniss
Gyôzônek 18, a magyar nyelv egy-egy tulajdonságáról szóló, kötetté szerkesztett interjúját jelentette meg a Tinta Könyvkiadó. Az interjúk egy-egy szûkebb szakterület szakértôivel készültek. Például
Balázs Géza a megszólításokról, köszönésekrôl, tegezésrôl és magázásról, Bárdosi Vilmos a frazeológiáról, Gerstner Károly és Haader
Lea a magyar nyelv történetérôl, Grétsy László a nyelvmûvelésrôl
foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat.
A magyar nyelvrôl való korszerû ismeretek minden magyar számára fontosak. A „Hányan vagyunk?” kérdésre, a magyar anyanyelvûek számának becslésére a közelmúltban még általános volt a „15
millióan” válasz. A Kontra Miklóssal készített interjúból kiderül,
hogy ez a szám lényegesen kevesebb: a Magyarországon, a Kárpát
medence más országaiban és a Kárpátokon kívül ma körülbelül 13
millió magyar anyanyelvû ember él.
A máig élô nyelvjárásokról Daniss Gyôzô felkérésére Kiss Jenô és Péntek János adtak összefoglalást. Külön érdekesek az egyes határon túli
területeken kialakult helyi köznyelvek, s így emlegetnek például erdélyi
(transzilván) köznyelvet. A 19. századi, máig eleven romantikus szemlélet az erdélyi kultúra archaikus elemeit a székelyekhez kapcsolta. Péntek
János a romániai magyar nyelvjárások megfellebezhetetlenül legjelentôsebb kortárs szakértôje e szemlélettel szakítva a szórványokká foszlott,
mezôséginek nevezett nyelvjárás archaikus voltát hangsúlyozza.
Az interjúkötetbôl nem hiányoznak a névtanosok sem. A földrajzi
nevek múltunk teljesebb megismerésének nélkülözhetetlen forrásai,
identitásunk becses elemei. Hoffmann István arról számol be, hogy

két-hárommmillió magyar
helynév létezhet, de egyelôre csak félmilliót gyûjtöttek
össze. A Raátz Judittal készített interjúból kiderül,
hogy az Utónévkönyvben
négyezer keresztnévbôl lehet választani, de az Utónévbizottságtól kérhetôek
további nevek is. Újabban
leggyakoribb nônevek a
Hanna és az Anna, a leggyakoribb férfinevek a
Bence és a Máté.
Daniss könyvében a finnugor, távolabbról uráli myelvészetet Pusztay János képviseli, aki
Szibéria felé tovább tágította a rokonnyelvek körét. A szerkesztô felkérésére magyarázatot ad egykori, máig vallott megállapítására: „a magyar szibériai grammatikájú, finnugor szókincsû, közép-európai nyelv”.
A magyar nyelv szerencsés beszélôi közé tartoznak a két- vagy
többnyelvûek. Navracsics Judit a vele készült interjúban azt állította,
hogy több nyelv használata a központi idegrendszert folymatosan
„edzi”, és ennek az egész életre szóló kedvezô hatása van.
Haszonnal forgathatja Daniss Gyôzô új könyvét bárki, aki hiteles és
korszerû, közérthetôen megfogalmazott ismereteket akar szerezni a
magyar nyelvrôl.
K. S. A.
Daniss Gyôzô: KÖRKÉP A MAGYAR NYELVRÔL
Tizennyolc beszélgetés nyelvészekkel
Tinta Könyvkiadó, 223 oldal, 3990 Ft
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KÔSZEGHY ELEMÉR
Magyarországi ötvösjegyek a középkortól 1867-ig
Merkzeichen der Goldschmiede Ungarns vom Mittelalter bis 1867
A kötet a történelmi Magyarországhoz tartozó városok szerinti csoportosításban
tartalmazza a mûkincsek ötvösjegyeit, mestereit, tulajdonosait és egyéb adatait.
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A SELYEMÚT ÔSTÖRTÉNETE
ÉS A MAGYARSÁG SZEREPE EURÁZSIÁBAN
Titokfejtô Könyvkiadó, 2021.
Valós ôstörténetünk felfedezéséhez a legfontosabb, hogy olyan
értékrend alapján gondolkozzunk, amilyen az ôseinknek volt. A
szerzô sorsszerûen találkozott az ôsi magyar értékrenddel,
amikor a csillagász pályát választotta, és három évtizedes
munkával felfedezte a Világegyetem lényegét. A Világegyetem
lényegét három kozmikus alapelv jelenti, az anyag, az élet és
az értelem kozmikus alapelve. Ezekbôl fakadnak az anyag, az
élet és az értelem egyetemes természettörvényei, és ezek adnak
magyarázatot az észlelhetô világ jelenségeiben tapasztalható
törvényszerûségekre. Amikor a Világegyetem lényegét felfedeztük, rájöhetünk, hogy végsô soron a Világegyetem egy, a
három végsô valóság egyetlen egészet alkot. Így juthatunk el az
Egyháromsághoz, az Élô Világegyetem egész jelképrendszeréhez, a kettôs kereszthez, a Világfához, az Életfához, a
Tudás Fájához, a hármas halomhoz, a hármas hármasság
bölcseleti rendszeréhez és a Napkereszthez. Árpád népének
régészeti leletein ugyanezek a jelképek láthatók, a magyar
nemzeti zászlón, címeren, a magyar Szent Koronán, és a királyi jogaron. Ennek alapján ölünkbe hullik ôseink világfelfogása,
és kulcsot kapunk a magyar ôstörténelemhez. Ôseink értékrendjében a három legfôbb érték: az élet, a közösség és a Természet. Fény derül arra, hogy legalább 40 000 éven át a Selyemút
mentén létezett egy közös, ôsi eurázsiai civilizáció, és 8 000
évvel ezelôtt itt, a Kárpát-medencében jött létre az Ôsi Európa
néven ismert civilizáció, amelynek népe magyarul beszélt és
magyar népdalokat énekelt. Ekkor és itt jött létre az a népességrobbanás, amely i.e. 6000 után a korabeli Kína és India
népességénél több mint kétszer nagyobb éa kiemelkedôen
magas mûveltségû népességet bocsátott ki, és döntô hatást
gyakorolt Eurázsiára. Ez a könyv az életközpontú, közösségközpontú és természetközpontú, egészséges világnézet
alapján megvilágítja a Selyemút népeinek közös
ôstörténetét, és elôsegíti e népek felemelkedését. A könyv
összefoglalja 12 tudomány, többek között a genetika, az
embertan, a történeti nyelvészet, a vallástörténet legújabb eredményeit, amelyek egybehangzóan bizonyítják a magyarság
meghatározó szerepét a Selyemút ôstörténelmében. Az elôzô,
444 oldalas könyvünk, az Ôsi Magyarország tartalmát összefoglaló 4. fejezet után két teljesen új fejezet is szerepel a
könyvben, most elôször tárul fel, hogy milyen volt az Ôsi
Magyarország. Kirajzolódik az ôsi magyar filozófia, tudomány,
társadalmi rend, gazdasági rendszer, intézményrendszer,
államszervezet, és az utolsó fejezetben kulcsot kapunk a
magyar nép világraszóló tehetségének értelmezéséhez is.

Milyen volt az ôsi Magyarország?
12 tudomány legújabb eredményeinek alapján
Az átfogó, posztmodern tudomány
Életünk a kozmikus életközösségek rendjében
A szkíta-hun-magyar nép hatása Eurázsiára
Milyen az egészséges civilizáció, és miért kell eljönnie?
Hogyan változtathatjuk meg a történelem menetét?
Milyen volt az ôsi magyar civilizáció?
Milyen volt az ôsi magyar intézményrendszer?
Milyen volt az ôsi magyar filozófia és tudomány?
Milyen volt az ôsi magyar gazdasági rendszer?
A magyarság kiemelkedô tehetsége
https://www.ekonyv.hu/a-selyemut-ostortenete
2500 Ft
https://www.ekonyv.hu/the-ancient-history-of-the-silk-road
2500 Ft
https://www.ekonyv.hu/osi-magyarorszag
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3850 Ft

A/4 méret, 144 oldal, 21 színes térkép, 30 színes kép. Ára: 5000 Ft

|könyves|

Új könyvekbôl nem lesz hiány
Gál Katalin MKKE-elnök a könyvszakma helyzetérôl
A szeptemberben megtartott Ünnepi Könyvhét után el kell halasztani a novemberre tervezett másik nagyszabású hazai könyvünnepet, a Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztivált – derül ki a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése (MKKE) legutóbbi közleményébôl. A könyves nagyrendezvényekrôl, a járvány okozta veszteségekrôl, túlélô és „lefagyott” kiadókról, a pedofiltörvény hatásáról is beszélgetünk Gál Katalinnal, az MKKE
nemrég újjáválasztott elnökével.
– Milyen lett a Könyvhét mérlege?
– A pontos bevételt az egyes kiadók,
kereskedôk nem teszik közzé, de egy
kérdôívet a rendezvény után körbe
küldtünk, és meglepôen pozitív válaszokat kaptunk a látogatottságról, a
forgalomról, a szervezésrôl. Majdnem
mindenki úgy nyilatkozott, hogy még
az utolsó, 2019-es hagyományos
Könyvhéthez képest is (tavaly a járvány
miatt csak online szervezés volt) ez a
szeptemberi eredményesebb lett, sôt, akár
többszörös forgalmat hozott. Minden eddiginél több, 174 kiadó állított ki. A sikerben közrejátszott, hogy szép volt az idô és a közönség a könyvesekkel és a szerzôkkel együtt nagyon kiéhezett már egy ilyen könyvünnepre.
Sokan kilátogattak a pesti Vörösmarty téren
és a Duna-korzón álló sátrakhoz, hosszú sorok voltak a dedikálásoknál.
– A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál elhalasztását az egyesülés azzal indokolta,
hogy „nem vállalható az egészségügyi következménye egy zárt térben zajló több napos
rendezvénynek”. Ritka felelôsségteljes döntés, de talán egyéb okok is közrejátszottak.
– Egyelôre sok a bizonytalanság. A Könyvhéten tapasztaltuk, hogy már szeptember elején is több kiadó jelezte, vannak betegek a
munkatársaik között, akik nem tudtak eljönni az eseményre. A híres Frankfurti Könyvvásár szervezôinél is számos tengerentúli kiadó
jelezte, hogy nem vesz részt az idén az eseményen, és a magyar kiadók közül is – a hírek szerint – kevesen mennek el. 2019-ben
a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon
mintegy 30 ország szerzôi, kiadói voltak jelen. Ezt most nem lehetne elérni, vagy ha
mégis, kockázatot jelentene, és korlátozó intézkedéseket kellene bevezetni. Márpedig
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egy ilyen rendezvénynek nem tesz jót sem a
kordon, sem az oltási bárca megkövetelése.
Hangsúlyozom, ez a szakma döntése volt,
nem hatósági tiltásnak tettünk eleget.
– Az eredetileg a Könyvfesztiválra készülô
külföldi és hazai mûvek azért megjelennek?
– Szerintem nagyrészt igen, mert az idei karácsonyi könyvvásárban bíznak a kiadók. Az
eredeti szándék szerint a Könyvfesztivál korábbiaktól eltérô, novemberi megrendezése
is erre hangolta volna rá a közönséget.
Egyébként a Könyvhétre jelent meg egy
majdnem száz külföldi mûvet ajánló külön
lista, mert a Könyvfesztivál tavaly is elmaradt, és persze napvilágot látott a szokásos,
ezúttal 255, augusztusban kijött magyar
mûvet tartalmazó „hivatalos” katalógus,
továbbá egy mintegy 500, kiadók által ajánlott könyvet bemutató lista is. Új könyvekbôl tehát nem volt és nem lesz hiány.
– Mennyire heveri ki a hazai könyvszakma a
tavalyi pandémiás visszaesést? Teszem hozzá, 2020-ról nem találtam meg a szokásos
könyvpiaci adatokat az MKKE honlapján.
– Sajnos sokan nem közöltek tavalyi adatokat, még a nagyobb szereplôk közül sem.
Ráadásul korábban nem kis részben becsült
számok is szerepeltek az összesítésben,de
belekerülhettek nem kereskedelmi bevéte-

lek, például támogatások is. Most
megpróbáltuk „behajtani” az adatokat, és úgy látjuk, nagy a szórás: fôként a kis kiadók voltak a járvány
vesztesei. Közülük többen akár „le is
fagyhattak” tavaly. A könyvkereskedôk és a nagyobb kiadók kevesebb
bevételkiesést szenvedtek el, de azért
náluk is csökkent a forgalom, talán
10 százaléknál is kisebb arányban.
Jellemzô, hogy a hagyományosan az
újdonságokra összpontosító könyvvásárlás szerkezete módosult: az olvasók nagyobb arányban vettek régebbi, raktáron levô könyveket is. Ami az
idei kilátásokat illeti, várjuk meg a karácsonyi könyvvásár végét. Reméljük,
az idén nem lesznek boltbezárások.
– Segítette a túlélést, hogy az állam
támogatást nyújtott a veszteségek
pótlására.
– Igen, sikerült elérnünk, hogy összesen 400 milliós támogatást kapjunk
állami megrendelés formájában, ami
közel egymilliárdos forgalmat eredményezett. A keret elosztását az
egyesülés bonyolította le.
– Az úgynevezett pedofil-törvény „szexuális
mássággal” kapcsolatos rendelkezései nyomán viszont támadások érték, érik a könyvszakmát. Ez nyilván feszültségek forrása.
– Nyelvi és tartalmi szempontból is zavaros,
kiszámíthatatlan, politikai ambíciókkal átitatott rendelkezések ezek, amelyek kezelhetetlenek és károkat okoznak. Mindig lesz valaki, aki úgy gondolja, hogy panaszt tesz, jellemzô, hogy két 250 ezer forintos büntetést
még a törvény hatályba lépése elôtt kiszabtak. Nem beszélve arról, hogy könyvdarálással kezdôdött az egész, ami nagyon rossz
emlékeket ébresztett. Utóbb a könyvesboltokat molesztálták, és elkezdôdött egy méltatlan, undorító hajtóvadászat. Az semmiképpen sem lenne jó, ha a kiadók és a kereskedôk próbálnák kitalálni, mi tartozhat a
törvény hatálya alá és mi nem – voltaképpen
nemcsak egyes könyveket, hanem a nemrég
elhunyt mûvész, Christo nyomán akár valamennyi könyvesboltot be kellene fóliázni, hiszen a klasszikus és kortárs irodalom számos
mûve tartozhat ide –, ezért kértünk a jogalkotóktól egy könyvcím-listát az általuk ide
sorolandó mûvekrôl, mert szeretnénk jogkövetôk lenni. Most ezt a listát várjuk.
Varsányi Gyula
Fotó: Vincze Eszter

