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Rejtett összefüggések
és rejtélyek
KÖNYVHÉT, 2013. HARMADIK SZÁM

Hosszú, forró nyarunk volt, de elmúlt, mostanság ôszi hide-
gek járnak, és az ôsszel elérkezett a Könyvhét idei, harmadik
száma is. A múló idô hozott jót és rosszat is, lezajlott egy si-
keres könyvszakmai rendezvény, az Olvasás Éjszakája, de
szeptemberben már nem indított új osztályt a Gutenberg
Könyvesiskola, gyászoljuk barátunkat, kollégánkat, szóval ju-
tott rossz is, jó is utolsó számunk megjelenése óta…

A nagy szerkesztô maga az élet, az egy idôben megjelenô
könyvek sokasága kirajzol valamiféle mintázatot – elsô közvet-
len közelítésben ezt nevezi a tudományos marketing trendnek

– és kétségtelen, hogy ha egy adott idôszakon belül a vámpíros könyvek, vagy az erotikus könyvek soka-
sága jelenik meg, akkor kimondható, hogy annak a divatja érvényesül. De vannak ennél mélyebb réte-
gekben megbúvó összefüggések, és ezekre vagy sikerül rátalálnunk, vagy rejtve maradnak elôttünk.

E számunkban három olyan könyvrôl is szót ejtünk, amelyek külföldön születtek; ezekbôl kettônek
magyar a szerzôje, de történetük nem Magyarországon játszódik, míg a skót szerzô regénye magyar
történetet dolgoz fel.

Jessica Gregson fiatal korában olvasott egy „hírhedt bûnügyek” típusú gyûjteményt, és a történetek-
bôl a nagyrévi angyalcsinálóké ragadt meg a képzeletében, és ezt dolgozta fel regényében. A valósá-
gos történeten alapuló fikció megszületésének körülményeirôl, valósághoz való viszonyáról beszél a ve-
le készített interjúban.

Kun Árpád családjával Norvégiában él, ott lett magyar író, ahogyan a Könyvhétnek fogalmazott: ott
írt meg egy verseskötetet és másfél regényt. A másfélbôl egy mostanában jelent meg, történetének hár-
mas identitású fôhôse mintájául valóságosan létezô személy szolgált. Róla így beszélt a szerzô: „ô a bôr-
színétôl függetlenül egy olyan afrikai francia, akinek az anyukája joruba, a nagypapája javasember, a
nagymamája vietnami, a többi rokonsága meg hugenotta francia.” 

Neufeld Róbert 1956-ban hagyta el Magyarországot, Svédországban él, és szakkönyvek mellett ver-
seskötetet is közreadott; fikciós mûvének magyar fordítása most jelent meg nyomtatott formában.
Utópiájában arra keresi a választ, hogy milyen utat kellene bejárnia az emberiségnek ahhoz, hogy el-
kerülhesse a végsô pusztulást. Az interjú olvasójában okkal támadhat az az érzés, hogy a szerzô élet-
útja legalább olyan izgalmas olvasmány lehetne, mint most megjelent regénye.

Az összeesküvés-elméletek az egész világon foglalkoztatják az embereket, a bulvársajtó szívesen tárja
olvasói elé a színes elképzeléseket arról, hogy kik szervezték a New York-i Világkereskedelmi Központ
elleni merényletet, hogyan tört ki az iraki háború, de kisebb súlyú események is megihletik az erre fo-
gékony elmét. Az összeesküvés-elméletek legijesztôbb dimenziója persze az: mi van, ha igazak? A Mel
Gibson fôszereplésével készült Összeesküvés-elmélet címû film jól példázza ezt a problémakört: a fôsze-
replôt mindaddig ôrültnek hisszük, míg ki nem derül, hogy neki van igaza. Az internet használói közül
sokan ismerik a Konteó blogot, most az ott tárgyalt érdekesebb témákból jelent meg egy válogatás [ti-
boru] nevével fémjelezve, aki lapunknak adott interjújában sem leplezte le inkognitóját, és az interjúhoz
készített portré alapján sem ismerhetik fel azok, akik megfigyelik ôt, miközben megfigyeli ôket…

A megfigyelôk és megfigyeltek történeteit dolgozza fel kötetbe gyûjtött tanulmányaiban Gál Éva Le-
járatás és bomlasztás – Tudósok, tanárok a titkosrendôrség látókörében címen. Történelmi ismerete-
ink alapján tudjuk, hogy az ötvenes évek titkosrendôrsége a mai összeesküvés-elméletek szerzôinek
fantáziáját felülmúló találékonysággal koholta vádjait áldozataival szemben.

Több évtizede foglalkoztatja az embereket a világ minden táján a Kennedy-gyilkosság rejtélye, most
Hahner Péter vállalkozott arra, hogy az ötven éve történt gyilkosságot körüljárja, kötete alcímének ta-
núsága szerint tizenöt kérdésben és válaszban. Hahner Péter a történész szemével vizsgálja az elnök-
gyilkosságot, de a világ termékeny fantáziájáról árulkodik, hogy – mint az interjúban mondja –, a gyil-
kossággal „eddig több mint negyven összeesküvô csoportot vagy kormányzatot gyanúsítottak meg a
Ku Klux Klantól a Moszadon, az orosz emigráción, a katolikus egyházon és a maoistákon keresztül egé-
szen a marslakókig.”
Nem árulhatom el, hogy miért kell itt befejeznem e számunk ajánlóját, mert azt mondták, hogy ha
napvilágra hozom az okát, annak nagyon súlyos következményei lesznek, emiatt csak befejezem itt… 

(A. Szerk)
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a könyvhét kapható

„Igazából maga a
történet vezetett
Magyarország-

hoz. Nem tervez-
tem semmit,

elém pottyant az
egész. Más kap-
csolatom nem is

nagyon volt akko-
riban és addig az

országgal.” –
Jessica Gregson
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– A fülszöveg szerint a kötet szereplôi akár egyetlen család tagjai is
lehetnének. Dédszülôk és nagyszülôk, apák és anyák,  gyerekek törté-
netein át elevenednek meg a 20. század hétköznapjai. Vannak novel-
lák – és vannak cetlik – te magad hívod ôket így. Villanások, pillanat-
képek  családok életébôl.
– Van a könyvben néhány hosszabb novella, melyek más formában
megjelentek már folyóiratokban. Amikor elkezdtem egymás mellé
sorolni ezeket a szövegeket, eléggé egy irányba mutattak. Azután
lettek a cetlik. Azért cetli a mûfajuk, mert voltak olyan történetek a
fejemben, amelyek ezt a rövid, szikár mesélést tûrték jól, érzésem
szerint így lett erejük.
– Néha az volt az érzésem, mintha színházban ülnék, és egy pillanat-
képet látnék, mondjuk, az 1920-as évekbôl. Más történetek meg az
idôtlenségbe burkolóznak.
– Vannak jól körülhatárolható idôszakok, mint például a hetvenes
évek, amihez az én gyerekkori élményeim kapcsolhatók, de évszá-
mokat direkt nem akartam belerakni. Azt akartam, hogy a történet
beszéljen arról, hol vagyunk és mikor. 

– A történetek jelentôs részében a gyerek szemszögébôl látjuk a
felnôttek világát, illetve a saját sorsát. Olyan alapvetô, idôhöz nem
köthetô élmények jelennek meg bennük, mint a kiszolgáltatottság,
az esendôség, a szeretetre vágyás, az eltaszítottság. Másrészt szá-
mos asszonysors bontakozik ki a történetekbôl: hogyan kell az
asszonynak viselkednie a családban; különbözô korokban és élet-
helyzetekben, szeretnie, tûrnie és elfogadnia.
– Örülök, ha ezt mind belelátod, de amikor dolgoztam ezeken
a szövegeken, nem ilyesmin járt a fejem, hanem magán a tör-
téneten. Az érdekelt. Miért úgy mondja, miért azt mondja, mi-
ért bántja, miért nem bántja, miért nem mond ki dolgokat...
Miként lehetne úgy elmondani valamit, hogy ne ítélet legyen
benne, hanem megmutatás. Írás közben nem a köteten vagy a
közönségen, illetve a lehetséges hatáson gondolkodom, úgy
azért elég nevetséges volnék.  
– Nemrég olvastam Tóth Krisztina Akvárium címû regényét, amiben
három generáció nôi (és férfi-) sorsai fogalmazódnak meg részben
egy gyerek szemüvegén keresztü. A te kötetedben is mellbevágó a ki-

címlap

Történetek a felejtés ellen
Megjelent Bíró Kriszta harmadik könyve
Gyerekek, akiket nem szeretnek, gyerekek, akiket nem jól szeretnek, gyerekek, akiket elhagynak
és nevelôintézetbe adnak. Anyák, akik gyereket nevelnek, anyák, akik feladják. Kisiklott emberi
sorsok, szeretet nélküli életek. Pillanatképek 20. századi családokról falun és városon,
parasztportákon, kispolgári és nagypolgári környezetben. Bíró Kriszta új könyve novellák
és karcolatok lazán kapcsolódó füzérébôl áll; pillanatképek tragikus emberi sorsokról.
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címlap

szolgáltatottság, a sorsok elôre elrendeltsége alapkoncepció. Mintha
a téma benne lenne a levegôben. 
– Ott van a regény az éjjeliszekrényemen, sok más olvasásra vá-
ró könyv társaságában. Például Nagy Gabriella Üvegház címû kö-
tete; az is az általad említett kiszolgáltatottság-gyerekkor témát
szedi szét.
–  A Fércmû nagyon hatásos cím, és jól ki is fejezi a könyv szerkezetét.
– Már ott tartottam, hogy nagyon kellett a cím. Nem akartam sem
a szövegbôl idézni, sem pedig családra és gyerekre utaló címet
adni. Elkezdtem gondolkodni: a könyv darabokból áll össze,
olyan, mint egy kirakós játék, de az nem jó címnek. Tovább gon-
dolkodtam; olyan a kötet, mintha összefércelték volna, hoppá,
akkor legyen ez: Fércmû. 
– Mennyi idô alatt gyûltek össze a cetlik?
– Viszonylag hosszú idô alatt. A sûrûje az utolsó év volt. Rengeteget
köszönhetek Ari-Nagy Barbarának, a szerkesztônek. Vele együtt dol-
goztam a nôNyugat címû produkcióban is, akkor ott ô dramaturg
volt, hiszen ez a foglalkozása. De mint szerkesztô is bárkinek bármi-
kor ajánlom. Hihetetlen jó érzékkel nyesegetett, ahol kellett, vagy
terelt új irányba, ha úgy érezte, szükséges. És persze rajta kívül a ha-
táridô is nagyszerû múzsa. 
– Közben színésznôként is sokat dolgozol, az Örkény Színházban több
darabban játszol, ahol  például 2007 óta fut az Ibusár címû monodrá-
ma a te elôadásodban. A színészetet és az íróságot könnyû egyeztet-
ni? Nem akar egyik a másik fölé kerülni?
– Mindegyik hozzám tartozik, mindegyik én vagyok. Igényem van
rá, szükségem van rá, ezt akarom csinálni. Nem ritkaság, hogy ha
valaki kreatív foglalkozást választ, akkor társmûvészetekbe is átgya-
logol. Számos kollégám fotózik például, vagy rajzol, ír.
– Azért színésznôk közül most hirtelen egyet sem tudnék, aki szépiro-
dalmat ír. Férfiak viszont vannak.
– Talán csak még nem látszanak. De a régebbiek közül Harmos Ilo-
na például – aki különben nagyon jó színésznô volt.  
– Az irodalomhoz a színházon kívül mennyire van közöd? Láttalak
többször a televízióban a nyugatosokról szóló irodalmi játékban, de
például verset mondasz-e? Mert nem mindenkinek fekszik. Darvas
Iván például kifejezetten nem szeretett verset mondani.
– Igen óvatos vagyok a versmondással.  Verset mondani óriási fele-
lôsség. Ritkán érzem úgy, hogy a vers bennem van. Vagy az is lehet,
hogy még nem vagyok elég érett rá. Vagy nem olyan az alkatom. De
most például az Örkényben készülünk egy versmûsorra, amiben az

egész társulat szerepel. Anyám
tyúkja munkacímen emlegetjük,
Mácsai Pál rendezi majd.
– A Fércmûbôl volt már felolva-
sóest, vagy közönségtalálkozó?
– A könyvbemutatón Szandtner
Annát kértem meg, hogy olvas-
son fel a könyvbôl részleteket.
Valahogy az ô hangján hallot-
tam ezeket a történeteket. 
– Mennyire állsz érzelmesen a
szövegeidhez?
– Nyilván nem tudok objektív
maradni. De már itt van a
kész kötet, amire valamivel
tárgyilagosabban tudok néz-
ni, mint nyolc hónapja, ami-
kor még csak egy rakás fájl
volt a gépben. 

Szénási Zsófi
Fotó: Szabó J. Judit
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– Hogyan kezdett el írni?
– Mióta az eszemet tu-
dom, írok, irkálok, mindig
is írónônek készültem. A
húszas éveim közepén
gondoltam, kicsit illenék
már komolyabbra venni a
dolgot. Igyekeztem egyre
több idôt szakítani az ál-
mom megvalósítására. Ír-
tam. Ekkor már az Angyal-
csinálókon dolgoztam.
– Mi inspirálta egy elsô vi-
lágháborús magyar törté-
net feldolgozására?
– Olvastam errôl az esetrôl
egy igaz történetekkel, megtörtént bûnesetek-
kel foglalkozó könyvben, és megihletett. Rám
nagy hatással volt, s furcsálltam, hogy ebbôl
eddig még senki nem írt regényt, annyira adta
volna magát a téma rejtélyessége, izgalmassá-
ga, s mindennek ezernyi lehetôsége. Szóval
gondoltam egyet, és azt mondtam magamnak,
eljött a te idôd. Éppen idôben találtam az ötlet-
re, körülbelül egy évvel rá, hogy úgy gondol-
tam, most már ideje lenne komolyan írnom. El-
kezdtem tehát feldolgozni, és a fantáziámmal
kicsit felturbózni az amúgy is titokzatos sztorit.
Ehhez persze idô kellett. Nekiálltam az elsô
könyvemnek.
– Mit mondana az Angyalcsinálókról?
– Tulajdonképpen valós alapokon nyugvó tör-
ténelmi regényt írtam, de mégsem. Talán in-
kább azt mondanám, történetet írtam arról,
hogy a körülmények – sajnos, vagy éppen sze-
rencsére –, milyen mértékben tudják befolyá-
solni az embereket, akár annyira is, hogy fur-
csa, ijesztô vagy éppen szörnyû dolgokat te-
gyenek. Mindezt persze a túlélés érdekében;
háborúról, nyomorról, elkeseredettségrôl van
szó az Angyalcsinálókban.
– Mennyi a fikció és a valós elem aránya a re-
gényben?
– Mivel igaz történeten alapszik, jogos kérdés.
De el kell mondjam, nem volt célom teljesen
hiteles, tulajdonképpen dokumentumregényt
írni, annak ellenére, hogy sokat kutattam az
alapok és körülmények érthetô és elfogadha-
tó leírása okán. Én ezt a verzióját választottam

a történetmesélésnek,
amit a könyvemben olvas-
ni lehet. Elképzelhetô,
hogy mások másképpen
dolgozták volna fel az ese-
ményeket, de szerintem,
legalábbis számomra ez
így teljes. Ez sokkal inkább
egy regény, mint történe-
lemkönyv. Ôszinte leszek:
könnyebbnek találom igaz
történeteken alapuló
könyveket írni, mivel azok-
nak az alapszálaknak van
már egy vezérvonaluk, egy
biztos talaj, amit ki lehet

színezni, tovább lehet fejleszteni. Számomra
nagyobb munka csupán a saját fantáziámra
hagyatkozni és a semmibôl építkezni, mert
nehéz a rengeteg lehetôség közül dönteni,
merre is vigyen az a bizonyos út. 
– Kinek szól ez a könyv és üzenete? Mi teszi ma
is aktuálissá?
– Igazán ezen még nem gondolkoztam. Nem
kifejezetten egy adott célcsoportnak írtam.
Csak remélem, hogy ez valami olyan, ami sok
mindenkit fog érdekelni, tulajdonképpen akár
kortól és nemtôl függetlenül. Különleges üze-
netet sem szántam a mûvemnek, direkt leg-
alábbis semmiképpen sem. De ahogyan írom
is, hiszek abban, hogy körülmények miatt és
által az emberek tudnak nagyon jók és na-
gyon rosszak is lenni. Tehát a véleményem
ezen a szinten benne van a könyvben. Úgy
gondolom, a jóság csak az elôbbieken, és sa-
ját döntéseinken múlik általában, a tudásunk,
képességeink „alapból” megvannak hozzá.
Remélem, ez a gondolat átjön majd a köny-
vemben. Ez nem egészen üzenet. Inkább egy
gondolkodásmód a túlélésrôl, emberi erôrôl,
és a választás lehetôségérôl.
– Ön a narrátor a mûben?
-Én a mindent tudó mesélô vagyok. Szóval köz-
pontilag talán én lennék maga a hivatalos nar-
rátor, de a történetet sokszor más szereplôk és
résztvevôk, megfigyelôk is viszik elôbbre.
– Hogyan jött a magyar kapcsolat?
– Igazából maga a történet vezetett Magyar-
országhoz. Nem terveztem semmit, elém

pottyant az egész. Más kapcsolatom nem is
nagyon volt akkoriban és addig az ország-
gal. Kétszer voltam ott átutazóban, mielôtt
írtam volna a könyvet. Egyszerûen megtet-
szett a történet, s a táj, Közép- és Kelet-Eu-
rópa mindig is vonzott. A krimialapra építve
kicsit nehéz volt utánajárni, kutatni a múltat,
mivel nem beszélek magyarul, angol doku-
mentumok errôl az ügyrôl pedig csak bajo-
san találhatóak sajnos. Így sokszor, ha egy-
egy kérdésre a visszaemlékezô leírásokból
nem találtam megfelelô választ, kitaláltam
én magamnak. 
– Olvasott korábban errôl az idôszakról szóló ma-
gyar regényeket, novellákat, például Móriczot?
Karinthyt, Szerb Antalt és Márait olvastam, de
Móriczot eddig még nem. De tudom, hogy ô
is foglalkozott annak idején az angyalcsinálók
történetével, ezért mindenképpen el szeret-
ném majd azt is olvasni egyszer.
– A könyvnek nemcsak története, de közössé-
ge, Falucska is misztikus, komor hely. Létezik
ebben a szürke hangulatú közösségben is vala-
miféle remény vagy boldogság?
– Szerintem a boldogság igazából mindenhol
fellelhetô, még akár egy szomorú sztoriban is,
vagy a múltban is. Csak meg kell találni. Az
élet, és az Angyalcsinálók is tulajdonképpen
arról is szól, hogy a szituációkból, amiket ka-
punk, hogyan lehet a legjobbat kihozni, elérni
a célt, amit keresünk; jelen esetben túlélni.
Egyszóval ha nem is mindig velünk, de a múl-
tunkban és reményeinkben, ezáltal a jövônk-
ben benne lehet a boldogság, errôl mi dön-
tünk, és persze azok az átkozott vagy éppen
szerencsés szituációk, amiket az élet dob
elénk. Ez az Angyalcsinálók, vagyis ez az a
gondolat, ami talán egyfajta üzenete lehet a
történetemnek.

Kurcz Orsi

interjú

Angyalcsinálók
Történet távolról, rólunk, magyarokról
Jessica Gregson fiatal írónô, akinek elsô regényét éppen egy magyar történelmi esemény ihlette.
A nagyrévi angyalcsinálók története ismerôs lehet, akár Móricz Zsigmond novellájából,
akár a történelembôl. Jessicával a könyvérôl, tényekrôl, fikcióról és valóságról beszélgettem.

könyvrôl

Jessica Gregson

ANGYALCSINÁLÓK

Noran Libro Kiadó

312 oldal, 3400 Ft

152 www.könyvhét.hu



interjú

– Nevezhetem önt világcsavargónak? Huszon-
évesen nekiindult Magyarországról, és azóta
egyre messzebbre ment. Mi hajtotta egészen
Norvégiáig?
– Ha a csavargás az úton levést jelenti, nevez-
het. A székely körvasúton zötykölôdni az Isten-
széke alatt ugyanúgy szerettem, mint késôbb
a TGV-én suhanni Avignon felé, távollévôként
meghalni a régi barátoknak néhány hónapra,
évre, a távolban pedig feltámadni új barátok-
nak és ismerôsöknek, ott gyökeret ereszteni;
de csak olyat, ami elviseli az átültetést. Az
egyetem után elôször Kolozsvárra ingáztam
egy ideig, aztán tanultam Párizsban néhány
évig, késôbb Bordeaux-ban voltam magyar
lektor. Norvégiába 2006-ban költöztünk ki. A
feleségem kapott itt állást az interneten ke-
resztül, én meg gyesre mentem a második
gyerekünkkel. A családi terv az volt, hogy falu-
si nyugalomban és biztonságban gyerekeket
nevelünk, az én személyes tervem pedig, hogy
írok. Azóta már négy gyerekünk van, én pedig
megírtam egy verseskötetet és másfél regényt.
– Íróként nem hiányolja a magyar nyelvû közeget?
– Odahaza lakva a magyar nyelvû közeg in-
kább fojtogatott. Részben e légszomj miatt
menekültem el korábban, és a francia nyelvû
közegben mélyeket lélegeztem a kitáguló tér-
ben. De olvashattam évekig Proustot vagy Ca-
sanovát, ettôl természetesen még magyar író
maradtam.
– Létezik ma még emigrációs irodalom?
– Ha létezik, az valószínûleg még a hazai ma-
gyar nyelvû közegnél is fojtogatóbban hatna
rám. Ezért sose jártam utána. Mindig igyekez-
tem kívül maradni mindenféle irodalmi cso-
portosuláson, ez ma sem változott. Egyetlen
irodalmi közegem volt, a Diákírók Sárvári Kö-
re, ahova gimnazista, egyetemista éveim alatt
eljártam csütörtök esténként. Onnét még
mindig megmaradtak a barátaim, akikkel tu-
dok szakmai dolgokról beszélni.
– A versekrôl mi okból váltott át prózára? Mivel
még az e-mail-címe is az elsô regényére utal,
úgy gondolom, fontos lépés volt az ön számára
ez a mûnemváltás.
– Az e-mail-címemben lévô Medárdus mind
az elsô prózakötetemben, mind az utána írt

verseskötetemben kulcsfigura. Mindig mind-
két mûnemet gyakoroltam. Viszont az utolsó
verseskötetem idején, amelyik Szülsz címmel
jelent meg 2011-ben, valóban zavarni kez-
dett, hogy mennyi minden, amit meg szeret-
nék írni, nem fér bele a versbe, míg a regény-
be minden belefért, amit egyébként versben is
megírhattam volna.
– A Boldog Észak címû új könyve kicsit család-
regény, de identitáskeresô is, hiszen fôhôse
ereiben francia, vietnami és joruba vér keve-
redik. Mennyiben dokumentumértékû a re-
gény, amely az epilógus szerint  létezô sze-
mély történetébôl született, akivel Norvégiá-
ban ismerkedett meg?
– Igazat mond az epilógus: valóban van egy
Aimé Billion nevû valóságos személy, aki a fô-
szereplôm mintájául szolgált. A tények mindig
szenvedélyesen érdekeltek, de a legkevésbé
sem tudtam tisztelni ôket alkotóként. Úgy ala-
kítottam rajtuk, ahogy a regény belsô logikája
megkívánta. 
– A fôhôs, Aimé hármas identitása miatt nem
találja a helyét a világban. Ez az érzés, folyto-
nos helyváltoztatásából ítélve az ön számára

sem ismeretlen. Létezik ez (vagy más) közös
vonás önben és félvér néger fôhôsében?
– A fôhôs identitása szép kerek. Ô a bôrszíné-
tôl függetlenül egy olyan afrikai francia, aki-
nek az anyukája joruba, a nagypapája javas-
ember, a nagymamája vietnami, a többi ro-
konsága meg hugenotta francia.  Ami úgy áll
össze, ahogyan a hajdani francia világbiroda-
lom még ma is élô, befogadó jellegû kultúrá-
ja összeáll. Aimé amiatt nem találja a helyét,
mert azt hiszi, hogy soha nem szerették. Az én
helykeresésem más jellegû volt, de természe-
tesen beleírtam magamat a fôhôsömbe.
– További regényszint az egymástól olyannyira
különbözô nyugat-afrikai, monszunos Benin és
a gleccseres, még a vízesést is megfagyasztó
norvég táj leírása. Az egyiket jól ismeri, évek
óta ott él. De hogy tudott hiteles képet adni Be-
ninrôl? Járt ott?
– Hosszú éveket lehet élni egy országban, és
azután megírni róla egy hiteltelen regényt. De
hasonló a probléma a történelmi regénnyel is.
Vajon Kemény Zsigmond visszalátogatott a
törökkori Magyarországra, hogy a Zord idôket
megírja? A kérdés nem az, hogy az író járt-e
ott, hanem az, hogy az olvasó olvasva a törté-
netet elhiszi-e, hogy ott jár.
– Mi a sokak számára rémisztôen ható vudu lé-
nyege, az ön által a regény kedvéért nyilvánva-
lóan megtett kutatásai értelmében?
– Az afrikai vudut én egyfajta ôsi világmagyará-
zatként, életbölcseletként ismertem meg a vo-
natkozó irodalomból, valamint Aimé magyará-
zatai alapján, és kötetlenül felhasználtam. A re-
gény nagyjából egynegyedénél lezáródik az af-
rikai rész, amely bemutatja, honnan jön Aimé,
akivel azután a többi háromszázhatvan oldalon
elmesélt norvégiai történet lejátszódik. Ez fo-
gyatékosokról, halni készülô öregemberekrôl,
életben tartott demensekrôl és egy mozgássé-
rült nô iránt érzett tiszta szerelemrôl szól. Aimé
természeti jelenségként tekint az ôt körülvevô
emberi világra, úgy, ahogy a gleccsert és a fjor-
dot csodálja. Az ámulata ôszinte, a látvány irán-
ti odaadása teljes. Számára az emberi szenve-
dés és nyomorúság a maga valódi nagyságá-
ban és méltóságában ragyog fel.

Mátraházi Zsuzsa

A vudu és a szenvedés méltósága
Interjú a „világcsavargó” Kun Árpáddal, akit zavarnak a tények
A szerzô jelenlegi lakóhelye, Norvégia is ihlette most megjelent, Boldog Észak címû regényét,
amelynek fôhôse egy olyan afrikai francia, akinek joruba, vietnami és hugenotta francia vér
csörgedezik az ereiben, története pedig azt mutatja, hogy a legnyomorúságosabb emberi világot
is lehet csodálatos természeti jelenségként szemlélni.
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Az utóbbi években megszaporodott azon
magyar emigránsok száma, akik új hazájuk-
ban, nem anyanyelvükön, hanem a tanult
nyelven írnak szépirodalmat.Ebbe a vonu-
latba illeszkedik Neufeld Róbert, alias Ro-
bert Nestall munkássága. Neufeld Róbert
1956-ban vándorolt ki Svédországba, ahol
gépészmérnökként és közgazdászként vég-
zett. Huszonegy esztendeje vezeti a saját
cégét, amelynek fô tevékenysége a vállala-
tok hitelképességének minôsítése. Írói mû-
ködését 1988-ban kezdte el a cégek közöt-
ti hitelvitelrôl írt könyvével. Azóta még há-
rom könyvet írt svéd nyelven, az utóbbiakat
már szépirodalmi téren. Legutóbbi könyvét,
Tiltott éden címen (eredeti címén „Paradise-
found”) a Kossuth Kiadó hangoskönyvként
adta ki 2008-ban. Magyar nyelven ezen kí-
vül megjelent egy verseskötete Elmenôben
címmel, illetve az egyik svéd szakkönyvébôl
magyarra fordított Fékezz vagy csôdbe jutsz
címû munkája. Most a Tiltott éden nyomta-
tott verziója is megjelenik magyarul. Az író-
val magyarul beszélgettem.

– Ön mérnöki diplomát szerzett, közgazdász-
ként dolgozott hosszú éveken át, és több
könyvet is írt a hitelezéssel kapcsolatban.
Mikor és mi indította arra, hogy racionális
szakmájától eltávolodva a fikció világába
lépjen? Rendszeresen ír verseket, antológi-
ákban szerepel, és megírta családja '56-os
emigrálásának történetét.
– Az elsô szépirodalmi munkák valóban ver-
sek voltak. Aztán rájöttem, hogy az, ami
disszidálásunk két napján lejátszódott, nem
csak családi emlék, szélesebb olvasókört is
érdekelhetne. Elkezdtem megírni ennek a
két napnak a történetét, és közben rájöt-
tem, hogy helye lehetne benne mindannak
a szenvedésnek, amelyen én és családom,
illetve a magunkfajták átestek a negyvenes
években. Amikor ezeket a visszapillantáso-
kat leírtam, úgy éreztem, megkönnyebbü-
lök. Valahogy elszállt egy része annak a tra-
umának, amit a magamfajtának viselnie kell
élete végéig. A többi szépirodalmi munká-
nak aztán ennek a könyvnek a sikere lett az
indítéka. Jó sajtóvisszhangot kapott. Talán
tíz újságban is méltatták, és a televízió egyik
csatornájának reggeli adásában is szerepel-
tem vele vagy 7–8 percen keresztül. Pont az
’56-os forradalom 40. évfordulójára jött ki.
Ami a verseket illeti, az egészen más dolog.
Elém kerül egy téma, vagy egyszerûen ki-

pattan egy szikra, ami egy bizonyos irányba
vezeti a gondolataimat, és elôfordul, hogy
megszületik egy vers.
– Bár sokan vannak, akik nem az anyanyel-
vükön írnak szépirodalmat, csak kevesen,
akik ezzel világhírnevet szereztek. Ön svédül
ír, de a Tiltott édent például angolul formálta
meg. Miért?
– Az angol nyelvhez elsôsorban azért for-
dultam, mert úgy gondoltam, hogy a
könyv, ha eléri az angolszász olvasótábort,
jobban elterjed, és ezzel talán utat nyit to-
vábbi munkáim elôtt. Meg aztán szeretem
is azt a nyelvet. Elfogadhatóan kezelem,
mondhatnám, ugyanolyan könnyen, mint a
magyart vagy a svédet.
– Mondana valamit az írói álnevérôl? A Ne-
stall netán beszélô név?
– A Robert Nestall nevet a Kossuth Kiadó
kérésére vettem fel. Azt mondták, az én sa-
ját, németesen hangzó nevemre a magyar
olvasók nehezebben reagálnának, mintha
azt hinnék, hogy a könyvet egy angol vagy
amerikai író írta volna.
– A most megjelenô, Tiltott éden címû könyv
utópia, és ha jól sejtem, azon a huntingtoni
elméleten alapul, hogy az iszlám világ végül
elpusztítja az európai civilizációt. Az a fur-
csa helyzet állt elô, hogy a könyv hangos-
könyv formájában elôbb megjelent magya-
rul, mint nyomtatott formában. Szacsvay
László olvasta fel, aki önnek jó barátja. El-
mesélné ennek a történetét?
– A Tiltott édenben benne van ugyan az
iszlám világ és a nyugat összecsapása, de

nem ez a könyv fô mondanivalója. A fô
mondanivaló inkább arra irányul, hogy
melyik út vezet a teljes pusztuláshoz, és
melyik utat kellene helyette választani.
Azt, amelyet a könyvben az új Hawaii ál-
lam választott, a fogyasztói társadalom
felszámolásának útját, a Föld javainak
mértékletes kihasználásának útját. Ezt
persze a mai körülmények között nem le-
het megvalósítani, ehhez egy világégés
kell. A Szacsvay László és közöttem fenn-
álló igaz barátság 1983-ra vezethetô
vissza, amikor is Laci itt járt Császár An-
gelával és Benedek Miklóssal, a Budapest
Orfeum elôadását bemutatni a svédorszá-
gi magyaroknak. Mindketten csendes
hangú, a nyugalmat (és a kemény mun-
kát) szeretô férfiak vagyunk, nagyon jól
érezzük magunkat egymás és közeli bará-
taink társaságában. Amikor én Budapes-
ten tartózkodom, általában nála lakom.
Ha Laci éppen fellép, amikor én Pesten
vagyok, mindig elmegyek az elôadására.
Tavaly nagy túrát tettünk Erdélyben, ahol
végre meglátogathatta Szacsvát, a kis fa-
lut, ahonnan a családja származik. 
– A Tiltott édenben az északi, izlandi fôhôs
a világégést követôen a világtól teljesen el-
zárt Hawaiiba utazik, hogy meglesse a til-
tott édent, és megtudja a védôfal titkát,
amely a szigetet megvédi minden külsô be-
avatkozástól. Olyan, elsô pillantásra para-
dicsomi helyre jut, ahol nincs pénz, nincse-
nek különcködések, nincs stressz, nincs si-
etség. A krimi és a sci-fi határán mozgó
írás a klasszikus science fiction legjobb ha-
gyományait követi. Vonzódik ehhez a mû-
fajhoz egyébként is?
– Nem tudnám azt mondani, hogy vonzó-
dom a sci-fi mûfajához. Ebben az esetben
az a belátás vezetett a mûfajhoz, hogy a
világ, az emberiség rossz úton jár. A  he-
lyes út a mértékletesség, az egyszerûbb,
de az alapigényeket mégis kielégítô élet-
mód lenne.

Szénási Zsófia

interjú

Alternatív életmódok világégés után
Robert Nestall utópiája sci-fi-kedvelôknek
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TILTOTT ÉDEN
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Olykor pályázatvesztéssel is
nyerni lehet. Ez történt Beremé-
nyi Gézával, aki forgatókönyv-
ként nyújtotta be azt a háborús
szerelmi történetet, amely Vad-
nai Bébi címen a napokban je-
lent meg. A szerzô, akinek a
nevérôl mindenkinek bevillan,
hogy Cseh Tamás állandó alko-
tótársa volt, ugyanakkor – csak
életmûve ezért-azért emlékeze-
tes fôbb állomásait említve –
András Ferenc A nagy generáci-
ójának forgatókönyvét jegyez-
te, A Hídember címen a Szé-
chenyi-legendát pedig rendezte
is. A fôállású munkahelyén, a
Thália Színház igazgatói irodá-
jában folytatott beszélgetésben
elôször regénye sorsáról mesélt:
– Szerencsém volt, hogy vissza-
utasították a Vadnai Bébirôl szó-
ló forgatókönyvet, mert azt

Morcsányi Géza is elolvasta, aki
a Magvetô Könyvkiadó igazga-
tójaként olykor filmes szakértô-
ként is dolgozik, és biztatott,
hogy a történet nagyon jó re-
gényalapanyag, írjak belôle
könyvet ahelyett, hogy a
könnyebbik végét fognám meg
a dolognak. Lehet, hogy e buz-
dítás nélkül nem ülök le az asz-
talomhoz, hogy hagyományos
módon, kézzel, A4-es papírra le-
körmöljem a regényt. Pedig a
könyvben Vadnai Bébiként sze-
replô nô a való életben eleve az-
zal a céllal mesélte el nekem a
maga történetét, hogy az napvi-
lágra kerüljön. Nem mondta ki
nyíltan, de a helyzet ezt sugallta.
– Hogyan, mikor találkozott Vad-
nai Bébi „eredetijével”?
– Harmincnyolc éve történt, és
ugyanúgy, ahogy a könyvben.

Az egyik barátom anyja volt.
Neki köszönhetem a regény
magvát, hiszen a leírtakban
majdnem hûen követem a való-
ságot. Ezt nem mertem volna
kitalálni, ahhoz túl szemérmes
ember vagyok.
– Lehet, hogy ön is olyan, mint a
regényben Dobrovics, aki egyszer-
re négy nôvel tart fenn kapcsola-
tot, hogy novelláinak megírásához
témákat gyûjtsön tôlük?
– Igen, de valójában mindenki a
saját és mások életébôl merít.
Meglehet, hogy hasonlítok a re-
génybeli, írói ambíciókat dédel-
getô Dobrovicsra, de nem vélet-
len, hogy nem a saját nevemen
szerepelek. Egyrészt távolról né-
zem fiatalkori önmagamat, cso-
dálkozom és mosolygok rajta,
másrészt pedig soha nem mû-
veltem olyanokat, amilyeneket

Dobrovics megengedett magá-
nak. De gondoltam olyasmikre.
– Él még az a barátja, akinek
Vadnai Bébi volt az édesanyja?
– Meghalt, és az ô elhunyta is
nagy lökést adott nekem, hogy
ezt a könyvtartozásomat leró-
jam. Morcsányi Géza késztetése
csak az utolsó szikra volt. Nagy-
jából egy évvel ezelôtt kezdtem
hozzá, és szinte álomvilágban
írtam. Mindennap, amikor ha-
zamentem a munkahelyemrôl,
azonnal nekiláttam és éjfélig
csak a regénnyel foglalkoztam;
illetve akkor még nem is tud-
tam mi lesz belôle, csak azt,
hogy kis részekbôl áll, amelyek-
rôl már egymáshoz illesztésük
kezdetén kiderült, hogy ma-
guktól összekapcsolódnak.
Még az elsô, meg nem jelent if-
júkori novellámat is beleolvasz-

interjú

Bereményi Géza szerelmes
történelmi krimije
Egy negyven évig érlelt regény históriája
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tottam, hogy árnyaljam a könyv
fiatal író szereplôjének pálya-
kezdését.
– Melyik ez a részlet?
– Az, amikor a regény egyik fô-
szereplôje, a fiatal író ellátogat az
apjához, és azt az épületet, ahol
a férfi lakik, részeg háznak neve-
zi. Ez volt életem elsô novellája.
Annak idején mindössze három-
oldalas változat készült belôle,
amelyet most kiegészítettem, ki-
csit átírtam, de a legfontosabb
mondatok az eredetivel meg-
egyeznek benne. Még akkor sem
voltam tisztában az elkészült
könyv értékével, amikor kitettem
a végére a pontot. Több ember-
nek megmutattam. Amint el-
mondták a véleményüket, azon-
nal leültem, és az ô szemükkel ol-
vastam el a szöveget. Azt is tu-
dom, hogy ez pontosan kilenc-
szer történt meg. Szinte már min-
den mondatot kívülrôl tudok.
– A fülszöveg többszintûnek ne-
vezi a regényét. Ön hány réteget
tud lehántani róla?
– Ez nem célratörô, inkább szö-
vedékjellegû mû. Egy élet regé-
nye, egy író születésének regé-
nye, egy regény regénye és köz-
ben egy nyomozás története,
akár a legizgalmasabb krimiben.
Ugyanakkor a két kornak,
amelyben játszódik, nevezete-
sen az 1940-es és az 1970-es
éveknek a miliôjét is megmuta-
tom benne. Ez azért is fontos
számomra, mert a két korszakot
sikerült tükröztetnem egymás-
sal. Nem szándékosan szerkesz-
tettem így a könyvet, hanem
utólag elolvasva láttam meg

benne, hogy legalább tíz olyan
mozzanat akad, amelyeket har-
minc év történelmi különbség-
gel sikerült ellenpontoznom.
Felmutatni, hogy miben hasonlí-
tottak egymásra ezek az évtize-
dek, és miben különbözött
egyik a másiktól. A negyvenes
években a háború miatt egy nap
volt a világ, a hetvenes évek Bu-
dapestjén pedig örökkévalóság-
nak hatott egyetlen nap is. Az
események ismétlôdnek. Mind-
két korban volt kihallgatás, volt
szerelem, amely könnyedén át-
csapott gyûlöletbe, és látszik,
hogy a háború békeidôben is
folytatódik. Egy sor olyan mon-
dat van a regényben, amelynél
meg kell állni kicsit az olvasás-
ban, hogy mögé tekinthessünk.
Példának csak azt hozom fel,
amikor az írópalánta Dobrovics-
nak az jutott eszébe Ajvázról, a
mesterérôl, hogy ha Ajváz nem
volna, akkor ô, Dobrovics telje-
sen magára maradna. „Kutya
sem ugatna utána. Nem tudta,
hogy az elmúlás érzése jólesô is
lehet. Hálás lett Ajváznak.” Sok
ilyen elgondolkodtató momen-
tum van a szövegben, amelye-
ket én is csak utólag fedeztem
fel. Nem mintha teljes öntudat-
lansággal írnék, hanem úgy lát-
szik, az évtizedekig dédelgetett
vagy elbújtatott témák tudat-
alatti tartalmakkal is telítôdnek.
– E könyv elôtt majd' két évtized-
nyi szünetet tartott a regényírás-
ban. Igazam van, ha mostani lel-
kesedésébôl arra következtetek,
hogy erôs, talán elfojtott hiány-
érzete lehetett?
– Azok az évek sem teltek süket
csöndben, mert más mûfajaim-
mal hangoltam erre a regényre,
amely után máris egy másikat
tervezek. De ha bele kellene írni
a személyi igazolványba a fog-
lalkozásomat, akkor az életraj-
zaimban szereplô számos közül
csak kettôt választanék: író,
rendezô. Ebben a sorrendben.
Sokkal nyugodtabb, lazább va-
gyok más munkaterületen is, ha
könyvet írhatok. Úgy is fogal-
mazhatnék, hogy valójában a
könyvírás szünetében végzem a
munkámat.

Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit
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Kórrajz két dimenzióban
Becsapós kötet ez. El-
kezdjük olvasni; hát nem
lesz jobb kedvünk tôle,
inkább rossz. Megpró-
báljuk letenni. De vala-
hogy mégsem tudunk
tôle szabadulni. Magába
szippant és elvarázsol.

Pedig meglehetôsen
komor képet vázol,
kezdi a magyarországi
politikai helyzettel, az
acsarkodással, foly-
tatja a régi bûneink-
kel, majd áttér a
szerzô betegségeire
– sírni lenne ked-
vünk a végén.

Ám olyan elegan-
ciával ír, olyan magától értetôdô kulturális
háttértudást villant fel, mögötte sziklaszilárd értékrenddel,
hogy mindez átüt a komor sorokon. Olvasás közben még ne-
vetni is tudunk olykor. (Azért tegyük hozzá, mindez nem lepi
meg a régi Bächer-olvasókat, talán csak a kötet hangulata.)

Már maga a cím is megadja az alaphangot: Zsál (vagyis len-
gyelül Z·al) más nyelven kifejezhetetlen érzemény, szomorú-
ság, vágyódás, beletörôdés, panasz és harag van egyszerre
benne. Ebben a légkörben kerülnek bemutatásra a legkülön-
félébb témák: komolyzenei elemzés Chopin mazurkáiról, a
magyarországi viszonyok meglehetôsen biztos kézzel felvá-
zolt, így aztán épp eléggé elkeserítô rajza. Megörökítésre
méltók Bächer kószálásai is, amikor többnyire lakóhelye kör-
nyékén, de a város, sôt az ország messzibb vidékein is baran-
gol – ezeknek a sétáknak állít emléket a Kószáló címû fejezet-
ben. A témái változatosak, az írás apropóját adhatja egy ta-
lálkozás, melyrôl a szerzô többet gondol, mint az ismerôse,
akivel találkozott, vagy az, ha korábbi kötetének példányait
pillantja meg egy antikvárium bejárata elôtt az esôben ázva.
Az Arcok címû fejezet fôként már eltávozottaknak állít emlé-
ket, meleg hangú portrékat rajzolva róluk.

Végül következik a kötet leg-
komorabb része, mely a Bú cí-
met viseli. Nem csak magánéle-
ti látleletre bukkanhatunk ben-
ne, szó esik a manapság oly ak-
tuális trafikos problémakörrôl,
vagy hogy hogyan írjunk har-
minchatodszor karácsonyi té-
májú cikket. A kötet legerôsebb
írása az utolsó, melyben a még
élô íróért eljönnek a hullaszállí-
tók. Szintén megrázó élmény a
Búcsúpohár címû rész, melyben
a szerzô búcsút mond az alko-
holnak, és kénytelen közelebb-
rôl megismerkedni a magyaror-
szági kórházi viszonyokkal.

Jolsvai Júlia

könyvrôl
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– Hogyan zajlik egy légibaleset vizsgálata?
– Minden balesetnél két érdek van, egyrészt
hogy a bûnös bûnhôdjön, a másik, hogy kide-
rüljenek a hibák. Ez a kettô viszont egymással
ellentétes. Ezért két vizsgálat van: egy büntetô
vizsgálat, melyet a rendôrség, az ügyészség vé-
gez, és egy másik, az úgynevezett szakmai vizs-
gálat, ezt végezzük mi, a Közlekedésbiztonsági
Szervezet munkatársai. Nekünk egyetlen fel-
adatunk van: ha találunk olyan hibát, amely
balesetet idézhet elô, akkor annak a megszün-
tetésére kell javaslatot tennünk. Szigorúan tilos
azzal foglalkoznunk, hogy ki volt a bûnös, pon-
tosan azért, hogy nekünk mindneki nyugodtan
beszélhessen. Amit nekünk mondanak a ta-
núk, azt senkinek sem adjuk tovább, még a
rendôrségnek, bíróságnak sem. A társadalom-
nak fontosabb érdeke, hogy a hiba kiderüljön,
mint az, hogy megbüntesse a bûnöst.
– Melyek a leggyakrabban elôforduló okai a re-
pülôgép-balesteknek?
– Elôfordul emberi hiba természetesen, ám ez
sokszor abból adódik, hogy technológiaváltás
történt menet közben, melyet a pilótáknak
nehéz követniük. Ez történt például 1963-ban
Zürichben, amikor a sûrû ködöt figyelmen
kívül hagyva a pilóták a hajtómûvüket nagy
teljesítménnyel járatva oda-vissza gurultak a
pályán. Ekkor kerültek bevezetésre ugyanis a
sugárhajtású gépek, és a pilóták egyszerûen
nem voltak hozzászokva, hogy ekkora nagy
erô van a kezükben. A számítógép vezérelte
repülôgépet is meg kellett szoknunk mindnyá-
junknak, hiszen amikor tanultunk, még csak
elvétve volt egyáltalán számítógép, nemhogy
számítógép vezérelte repülôgép.
– A könyveiben ismertetett esetekben sokszor
konstrukciós vagy szerelési hiba okoz balesetet.
– A tendencia az, hogy ezeknek a tisztán mû-
szaki a hibáknak az aránya csökken. Mivel
komputerek kerültek a fedélzetre, minden mi-
niatürizálódik, tehát lehetôvé vált, hogy a fon-
tos berendezésekbôl nem egy, hanem akár
négy is legyen a fedélzeten. Az, hogy mind a
négy meghibásodjon, szinte kizárt. Most már
gyakran elôfordul, hogy a pilóták nem is tud-
nak róla, hogy elromlott valami a gépen. Léte-
zik egy nagyon logikus rend ugyanis, hogy mi

az, amit tudnia kell a pilótáknak, mert nem le-
het ôket mindennel zavarni, hiszen elvonná a
figyelmüket. A megnégyszerezett rendszerbôl
ha elromlik egy, a pilótáknak nem is kell tud-
niuk. A repülôgép a pilótákat megkerülve köz-
vetlenül a karbantartó bázisra küld üzenetet,
hogy valami elromlott, és amikor leszállnak a
géppel, a pilóták meglepve látják, hogy ott áll
egy csapat szerelô. 
– Akkor milyen hibák gyakoriak?
– A közelmúltban kezdtek el komolyabban
foglalkozni az úgynevezett szervezeti hibák-
kal. Egy ember, aki beül egy pilótafülkébe,
nemcsak a saját tudását hozza, hanem hozza
magával az adott szervezet kultúráját, példá-
ul, hogy milyen elvárásokkal ültetik be. Az
utóbbi idôben kezd nemzetközi szinten is
problémát okozni, hogy a „fapados”, ala-
csony költségû légitársaságok nagyon kemé-
nyen igyekeznek mindenen spórolni. Többek
között azon, hogy nagyon kevés üzemanya-
got visznek magukkal, mert annyival is
könnyebb lesz a gép, és az üzemanyag he-
lyett vihetnek utast vagy árut akár. Ezek a lé-
gitársaságok megpróbálják a pilótákat arra
ösztönözni, hogy csak annyi üzemanyagot vi-
gyenek, amenyi egészen biztosan kell. 
– A pilóta dönt az üzemanyag mennyiségérôl?
– Igen, ez a kapitány egyik nagyon fontos dön-
tése indulás elôtt, amellett, hogy egyáltalán
megkezdi-e a járatot. Az idôjárás változásai, vi-
szontagságai miatt minden útnál kell lennie

egy B tervnek, egy másik repülôtérnek, amely-
re szükség esetén le tud szállni. Ennek az idô-
járását ugyanúgy figyeli a pilóta, és ha az ere-
deti célpontra nem tud leszállni, annyi üzem-
anyagnak kell lennie, hogy még át tudjon re-
pülni a másik reptérre. Nemrég elôfordult egy
olyan eset, amikor a zivatar miatt nem tudtak
egyenesen átrepülni a másik repülôtérre, csak
kerülôvel. Ez a kerülô már egy kicsit több
üzemanyagot fogyasztott. Szigorú szabályai
vannak, hogy mikor ad okot aggodalomra az
üzemanyag mennyisége. Ha bajba kerül egy
gép, egy bizonyos varázsigét kell mondani,
hogy mindenki, aki hallja, tudja, hogy baj van.
Azt kell mondani: május elseje, vagyis May
Day. Valószínûleg azért épp ezt, mert nagyon
elüt a fedélzeten elhangzó többi beszédtôl. Te-
hát ha az ember ezt hallja a rádión, akkor el-
hallgat, mert tudja, hogy egy gép bajban van.
Az elôbbi esetben, a számítógép azt jelezte,
hogy leszálláskor 900 kg-nál kevesebb lesz az
üzemanyag, és ilyenkor akkor be kell jelenteni,
hogy May Day, May Day, az irányító pedig kö-
teles a legrövidebb úton, mindenki mást meg-
elôzve engedélyezni a leszállást, nehogy a leve-
gôben fogyjon el a kerozin. Végül a gép sike-
resen leszállt. Ilyenkor már vizsgálat is indul, a
balesetvizsgálók nevükkel ellentétben már
ilyen esetben is vizsgálódnak. A cél az, hogy
megtaláljuk azt az okot, amely elôidézte a
problémát, és ha elhárítjuk, akkor már maga a
baleset nem is következik be. Ez a legolcsóbb:
baleset nélkül rájönni, hogy mi a veszély.
– Önnek hányszor kellet a 30 év alatt azt mon-
dania: May Day?
– Szerencsére egyszer sem fordult elô. 

Jolsvai Júlia
Fotó Brenner Péter

interjú

Mi okozza a repülôgép-baleseteket?
– Háy György balesetvizsgáló
Háy György, a most megjelenô Légibalesetek pilótaszemmel III. címû kötet szerzôje régóta
foglalkozik a repülés elméletével és gyakorlatával. Számos könyvet és cikket jegyez a repülôgép-
balesetekkel, a repülôgép mûködésével, történetével kapcsolatban. Jelenleg balesetvizsgálóként
dolgozik, korábban 30 évig pilóta volt.

könyvrôl

Háy György

LÉGIBALESETEK
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interjú

– Személyes érintettség
nyomán kezdett a korral
foglalkozni, hiszen eredeti-
leg is történész, de nem ez a
korszaka.
– Történész vagyok, igen, de
régebbi korokkal foglalkoz-
tam. Budapest levéltárában
dolgoztam sokáig, a 17. és a
19. századi Budát és környé-
két kutattam. Férjem, Litván
György tanár és történész
(1929–2006) a Hungaricus-
ügynek nevezett államvédelmi
ügy egyik fontos szereplôje
volt. 1956 november végén
ugyanis a Gimes Miklós, Kende
Péter, Molnár Miklós, Ádám György által
megalakított Magyar Demokratikus Füg-
getlenségi Mozgalom nevû szervezet meg-
bízásából ô és Fekete Sándor szovjetellenes
szövegeket, röplapokat írtak és sokszorosí-
tottak. A férjemet a forradalom utáni elsô
hullámban, ’57-ben még nem tartóztatták
le, mert akkor még nem tudták a szerzôket
azonosítani. Amiért végül ôt, Fekete Sán-
dort és a többi gyanúsítottat letartóztatták,
az a Fekete Sándor által Hungaricus álné-
ven írt Kádár-ellenes tanulmány volt, me-
lyet mi is sokszorosítottunk és terjesztet-
tünk. Errôl az államvédelem ’57 végén szer-
zett tudomást, ekkor kreálták a Hungari-
cus-ügyet, amelyben a legutolsó pillanat-
ban tették meg Mérei Ferencet fôvádlott-
nak. Azért kezdtem 2008-ban kutatni en-
nek az ügynek dokumentumait, mert tudni
akartam, mit írtak rólunk és barátainkról
annak idején a belügyesek. A kutatást
megkönnyítette számomra, hogy szinte
mindenkit személyesen ismertem, akirôl
szó van a könyvben, kivéve Szilárd Leót.
– Érték-e meglepetések a kutatásai során? 
– Az közismert volt, hogy a postát cenzúráz-
zák és a telefont lehallgatják, de hogy ez
pontosan miképpen történik, nem tudtuk.
Sokszor például telefonszerelôknek álcázták
magukat az ávósok. Bár államvédelmi ható-
ságnak hívták ôket, nem az államot, hanem
a diktatórikus hatalmat védték. Ennek akkor

is tudatában voltunk. De
hogy mennyire a hatal-
mukban voltunk, az
számomra is megdöb-
bentôen vált kézzelfog-
hatóvá a sok ezernyi
irat átolvasása után.
Azért tartom a kor-
szak bemutatását fon-
tosnak, mert egészen
elképesztô, mennyire
úgy érezték a hatal-
mon lévôk, hogy jo-
guk van minden em-
ber életébe beleszól-
ni, szoros ellenôrzés

alá vonni az állampolgárokat, és ez az elsô-
sorban a saját állampolgárai ellen ügyködô
szervezet milyen hatalmas erôbevetéssel,
milyen óriási apparátussal, és milyen aljas
módszerekkel végezte a munkáját.
– Hogyan lett valaki besúgó?
– Majdnem mindenkit zsarolással szervez-
tek be. Az 1956-os forradalom leverése
után ez nem volt nehéz, mert '56-ban szin-
te mindenki elkövetett valamit, amivel
meg lehet zsarolni: tagja volt valamilyen
bizottságnak, felszólalt valahol, fegyvert
fogott. Az iratokat vizsgálva az is kiderült,
hogy a legártalmatlanabbnak látszó jelen-
téseknek is beláthatatlan következményei
lehettek, tehát még egy „jó szándékú”
ügynökjelentés is rettenetes károkat okoz-
hatott. A besúgók azért voltak különösen
veszélyesek, mert míg a belügyesekrôl tud-
tuk, kicsodák (kivéve persze az SZT-szigo-

rúan titkos – tiszteket), a besúgók barát-
nak adták ki magukat. Fontosnak tartom,
hogy ha biztonsággal azonosítani tudjuk
az ügynököt, nyilvánosságra is hozzuk a
nevét, épp az ártatlanok védelmében, hi-
szen sokszor éppen a BM terjesztett el rá-
galmazó pletykákat olyanokról, akik nem
vállalkoztak a piszkos munkára 
– Szó esik a könyvben a zárkavamzerekrôl is.
– A zárkavamzerekrôl keveset beszélünk,
pedig a besúgók egészen különleges fajtá-
ját képviselik. Képzeljük el, hogy valakit be-
börtönöznek, ma már felfoghatatlan, egé-
szen rettenetes körülmények közé kerül,
egy majdnem ablaktalan, nedves, büdös
zárkába, ott melléraknak egy másik em-
bert, akivel teljesen természetes módon vá-
gyik a beszélgetésre. Ám ez a cellatárs be-
súgó, aki nem csak hogy feljegyez min-
dent, amit a társa mond, hanem folyama-
tosan provokálja, mesél arról, ô milyen hôs-
tetteket hajtott végre ’56-ban, így próbálva
rávenni a másikat, hogy mesélje el ô is, mit
csinált. Ezek a vamzerek olykor köztörvé-
nyes rabok voltak, akiket a jobb ellátás
vagy a korábbi szabadulás reményével ke-
csegtetve vettek rá a jelentésre.
– Hogyan bújhatott valaki ki a besúgás alól?
A könyvben szerepel egy olyan eset, amikor
valakit megpróbáltak besúgónak beszervez-
ni, ô elvileg együttmûködik, de ahogy elenge-
dik, rögtön világgá kürtöli, mi történt. Így az-
tán lemondanak róla.
– Akadtak viszont olyanok is, akik visszauta-
sították a zsarolást, inkább vállalták a meg-
torlást. Ilyen volt például Nemes Lívia pszi-
chológus, akinek esetét külön cikkben meg-
írtam. A másik módszer az ön által említett
tudatos dekonspirálás volt. Volt például egy
történész kollégánk, akit be akartak szervez-
ni; védekezésképp ô azt mondta, hogy nem
tud a felesége elôl semmit eltitkolni, erre ôk:
„De igenis, maga el fogja titkolni!” A végén
aláírta, de hamarosan elmondta nemcsak a
feleségének, hanem Göncz Árpád hozzátar-
tozóinak, akiket figyelnie kellett volna. Tehát
dekonspirált. Ilyenkor dühöngve, de kizárták
az illetôt a hálózatból. 

Jolsvai Júlia

Besúgók és provokátorok
Gál Éva az ötvenes évek titkosrendôrségi ügyeirôl
Lejáratás és bomlasztás címmel összegezte Gál Éva az utóbbi években írott tanulmányait, melyek
ötvenes évekbeli titkosrendôrségi ügyeket göngyölítenek fel az alapdokumentumok, tehát a besúgók
jelentései, a kihallgatási jegyzôkönyvek és egyéb, korábban szigorúan titkos iratok alapján.
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– Kicsit talányos a cím; hogy értsük?
– Az Isonzó mint tudjuk, a tengerbe ömlik, és nem a Dunába, de ez
nem baj. A Gulyás fivérek megrendítô filmje, az Én is jártam Isonzó-
nál adta a kiindulást. A filmen megindultsággal beszélnek a túlélôk,
akik részt vettek a szörnyû állóháborúban, amely az olasz–osztrák
határon alakult ki 1915 májusától, amikor Olaszország megtámad-
ta a Monarchiát, felmondván a korábbi hármas szövetséget, egé-
szen 1918 novemberéig, a padovai fegyverszünetig. A címben az
Ady-versre célzok, amelyben az oláh és a magyar bánat közösségé-
rôl beszél, itt pedig a közös olasz és  a magyar bánatról van szó. Van
benne még egy csavar, ugyanis az ókori görögök hiányos földrajz-
tudással rendelkeztek, és nem ismerték a Duna felsô folyását. Azt
hitték, hogy  a Száva a fôfolyó, és hogy a Dunának van egy titkos
kifolyása is, egy földalatti folyó, ami egyébként egy karszti folyó, a
mai Trieszttôl északra, egy kis felszíni szakasszal ömlik a Dunába.
Azt hitték, ez a Dunának a másik ága, tehát a Duna egyrészt az Ad-
riába ömlik, másrészt a Fekete-tengerbe. A régi mítosz szerint pedig
az argonauták a Duna torkolatától áthurcolták a hegyeken a hajó-
kat, és kikötve az Adrián szépen lecsorognak Görögországba. Úgy-
hogy még vicceltem is ezzel a címmel. 
– A filmes érdeklôdése honnan ered?
– A diploma után, 1968-ban kerültem az Irodalomtudományi Intézetbe.
Néhány kolléga dolgozott a filmnél, egyébként Gulyás Gyula évfolyam-
társam volt az egyetemen, ezenkívül sorozatdramaturg voltam másod-

állásban a rajzfilmgyárban, a Filmkultúrába is írtam, de amikor Bíró Yvet-
tet politikai okokból elbocsátották, azzal a dolog véget ért.
– Mára a képi kultúra is teljesen más irányt vett, nem érdekesek a kultúr-
történeti gyökerek, ahogyan errôl az elsô esszéjében  is ír…
– Ha így folytatódik az analfabetizmus diadalmas menetelése, elôbb-
utóbb nagydoktori disszertációkat fognak írni az Akadémián az ábécé
helyes leírásából, mert elôbb-utóbb nálunk is eltörlik a kézírást, mint az
Egyesült Államok legtöbb államában, azt hívén, hogy a gép úgyis tud-
ja, minek babrálni. Tehát képi kultúra irodalom nélkül, gyakorlatilag er-
rôl van szó, mint ahogy az írás helyett sms-küldés, a beszélgetés helyett
vakkantás van, és egyperces rövidfilmek a reklámfilmek technikájával.
De elôbb utóbb minden menni fog, hiszen a papagáj is beszél valami-
lyen módon. A közszolgálati televíziók egy része még veszi a fáradsá-
got, így kiválasztottak vagy 100 filmet a hallatlanul gazdag magyar film-
anyagból. Most láttam például Gaál Istvánnak Holt vidék címû megren-
dítô alkotását. Gaál Istvánt személyesen ismertem, ô azon kevés film-
rendezô közé tartozik, akiknek a Jóisten megadta, hogy Rómában ta-
nulhattak, így mûvein rajta van a nagy elôdök ujjnyoma. Ez a film sem-
milyen más médiumra nem alkalmazható át. Nagyszerû novellákat le-
het írni, ilyen témában írtak is, van egy Német László-i légköre, gondol-
hatunk Móriczra is, ennek ellenére ez nem regény, hanem film, teljesen
egyedi darab. Meg kell nézni! Ha kimarad, hiányzik valami, van egy luk
az ember kulturális emlékezetén. Ugyanezt el lehet mondani több száz
klasszikus filmrôl. Az esztétikának az irodalom mellett fontos tan-

interjú

Az Isonzó a Dunába ömlik 
Szörényi László a magyar irodalomtudomány egyik legszélesebb látókörû mûvelôje. Két évvel
ezelôtti, Petrarca Budapesten címû esszékötetében világirodalmi tanulmányait gyûjtötte össze,
legújabb kötete pedig az utóbbi évtizedekben írott, fôleg nem irodalmi tanulmányaiból válogat.
Ír filmekrôl, mûvészettörténetrôl, útirajzokat, indító esszéje pedig – 2010-ben megjelent cikk
a magyar mûveltség eszményérôl – vitacikk volt a Magyar Nemzetben.

160 www.könyvhét.hu



interjú

tárgynak kellene lennie. Az esztétika és etika – a szép, meg a jó, meg
az igaz –, a legnagyobb mértékben érintkezik egymással. Ezt már Szók-
ratész is tudta, meg Jézus is, meg János evangélista, Aquinói Szent Ta-
más, Berzsenyi is; aztán lassan elfelejtettük. Az elsô világháború óta az
emberiségnek sikerült elbarbárosodnia: Ha ez a folyamat nem áll meg,
akkor valóban igaz lehet az a szörnyû ironikus jóslatom a magyar iroda-
lom és történelemoktatás kiveszésérôl. Ebben az értelemben a magyar
nyelv és irodalom oktatása hozzátartozik egyszerûen a jó modor köve-
telményeihez, ha emberek akarunk maradni egy adott helyzetben. 
– Ön honosította meg a „delfinológiát” a magyar filológiában, amellyel a
múlt rendszer cenzúrája által megcsonkított szövegkiadások politikai-esz-
tétikai-erkölcsi indokú preparálásának technikájára és stratégiájára mu-
tatott rá. Foglalkozik mostanában is ezzel?
– Delfin mindig akad, mert az embernek mindig valami könyv kerül a
kezébe, aztán azt olvasva rájön, hogy ebbôl is kihagytak valamit, csak
nem vettem észre. A múltkor Kosztolányi egy elsô korszakában írott no-
vellájában olvastam a következôt: az író találkozik egy rég nem látott
hajdani osztálytárssal, kiderül, hogy katonatiszt lett, és most valami el-
dugott kaszárnyában dekkol mint tiszt, és idomítja a … bakákat. Na
mondom, nyilvánvalóan román bakák lesznek, attól függ, meddig ha-
vas a havas, de hogy ezt miért kellett kihagyni, el nem tudom képzelni.
Delfinológiám törzsanyagában szerepel az az átírás, amikor szegény Ka-
rinthy a Tanár úr kéremben 1911-ben megírta, hogy a rossz tanulót fel-
keltik álmából, és nem tudja, hogy mi Magyarország és Szerbia határa.
Természetesen a Duna, de a szocialista kiadásban sajátosan Dánia és
Norvégia határa lett a Duna... 
– Egy interjúból idézek: „Hogy nem éltem hiába, azt nem tudom, de hogy
nem olvastam hiába, azt néha érzem.” Azt érzi-e, hogy nem írt hiába?
– Néha találkoznak velem emberek, akik olvasnak engem. Legtöbbször
utcán odajönnek, mert láttak egy tévémûsorban, és akkor gratulálnak.
A Duna tévének csináltam egy 45 részes sorozatot Gergely Andrással,
Hungaria Litterata címmel, folyamatosan vetítik, írok a Magyar Nemzet-
be tárcasorozatot, néha kapok levelet, felhívnak, író–olvasó találkozó-
kon is mindig jólesik, ha kérdeznek olyasmit, ami meghökkentô és el-
gondolkoztató. Rájövök, hogy éppen hülyeséget írtam és megpróbálom
magam korrigálni a válaszban, vagy keletkezik bennem egy gondolat,
amirôl érdemes tovább gondolkodni, írni valamit. Elég sokat írtam éle-
temben, de hogy abból mi lesz mondjuk 10 vagy 20 év múlva, nem tu-
dom. Legfôképpen az olyan mondataimra vagy hosszabb szakaszokra
szoktam emlékezni, ahol valamit megpendítek azzal a rejtett ígérettel,
hogy ez érdekes, és errôl még majd fogok írni. 
– Most mivel foglalkozik?

– Idén van Sôtér István születésének a
századik évfordulója. Ô vett föl engem az
Irodalomtudományi Intézetbe, mint elsô
igazgató, de mint irodalomtörténész is
hallatlanul izgalmas figura és mint író is.
Lesz egy konferencia, én a 19. századi
klasszikusokról alkotott képét veszem
górcsô alá; Madách, Arany és Jókai izgat-
ta igazán. Olvasom hozzá a Nemzet és
haladást, aminek két kiadását is ismerjük,
rálapozok a Katalin címû fejezetre –
Arany Jánosnak az 1852-ben írott kise-
poszáról van szó – akkor természetesen
Arany jut eszembe. 2017-ben lesz Arany
születésének a 200. évfordulója és min-
den maradék idômben arra próbálok
koncentrálni, hogy  egy rendes, tisztessé-
ges könyvet írjak Arany epikájáról.

Szepesi Dóra
Fotó: Szabó J. Judit
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Gyermekbiblia té-
mában nehéz lát-
ványosan új kiad-
ványt megjelen-
tetni. Ennek több
oka is lehet; a tör-
ténetek kiválasz-
tása során a szer-
kesztônek egyfelôl
a hagyományt,
másfelôl a gyer-
mekek életkori sa-
játosságait is fi-
gyelembe kell ven-
nie. Így aztán a
legtöbb gyermek-
biblia egyforma.
Kreatív megoldá-
sok persze mindig
akadnak, találkoz-
tunk már képregényes bibliával, mesélô bibliával, legújabban
pedig egy Rejtvényes Bibliát jelentetett meg a Harmat Kiadó.
A hangsúly a bibliai üzenet átadásán túl a cselekvésen van: az
epizódok eseménydús újramesélése mellett a mesehallga-
tó/meseolvasó kisgyermeket minden történet
végén logikai fejtörôk várják. A történetek a
legkisebbek nyelvén mesélik újra a Bibliát, a
tanult ismeretek rögzítését, gyakorlását játé-
kos feladatok teszik élményszerûvé, ezáltal a
könyv kiváló segédanyaggá válik iskolai, gyü-
lekezeti vagy otthoni hittanórákhoz.

A felolvasást követô színezés, pontok össze-
kötögetése vagy a hibakeresés korántsem te-
szi teljessé a foglalkozásokhoz kapcsolható
feladatrepertoárt. A legkisebbek ugyanis sze-
retnek valamilyen kézzelfogható emléket is
magukkal vinni a foglalkozásokról. Tizenhat
kreatív, munkálkodást segítô ötlettel találko-
zunk a Kálvin Kiadó újdonságában a Kézmû-
ves ötletek bibliai történetekhez címû vé-
kony könyvecskében. A legtöbb tevékeny-
séghez nem kell több egy ollónál, néhány szí-
nes papírnál, ragasztónál és ceruzáknál –
persze némi türelem és kézügyesség sem árt
ahhoz, hogy csillagos eget varázsoljunk Áb-
rahám fölé, koronát Dávid király fejére, ha-
lászhajót az apostoloknak, vagy megalkossuk

azt a cethalat, amely Jónást készül elnyelni. A
szerzôk azonban még ennél is izgalmasabb ötle-
tekkel állnak elô: az ó- és az újszövetség korabe-
li emberek világába léphetnek be a gyermekek,
amikor felnôttek segítségével korabeli kenyeret
sütnek, vagy szôlôbôl facsart lével („borral”)
emlékeznek az utolsó vacsorára. Minden kézmû-
ves ötlethez társul egy-egy bibliai történet is, így
kétféle megközelítés is lehetôvé válik: alkotás
közben hallgatni a történetet, vagy a történet
felolvasása és megbeszélése után hozzálátni a
kreatív foglalkozáshoz.

A Hasznos könyvek sorozat köteteként látott
napvilágot Gyenis Anett és Gyenis Lajosné
könyve: Bábok és játékok készítése. A kiad-
vány rövid terjedelme (alig 90 oldal) ellenére
számtalan kreatív ötletet kínál szülôk, pedagógu-
sok számára, bebizonyítva: nincs olyan anyag,
amelybôl ne lehetne bábot készíteni – elég, ha

csak körbenézünk a konyhában, máris kezünkbe akad egy-két
tárgy, amelyet némi fantáziával például állatbábbá alakítha-
tunk. A szûrô mellett kézenfekvô alapanyagnak tûnik a faka-
nál vagy a merôkanál is, ritkábban jut azonban eszünkbe bá-

bot készíteni zöldségekbôl vagy
gyümölcsökbôl, tortapapírból
vagy papírtálcából. Az elôkészü-
letet és az elkészítést segíti a te-
vékenységek besorolását támo-
gató egységes ikonrendszer,
amely segítségével eldönthetjük,
hogy van-e elég idônk, ügyessé-
günk a feladathoz, illetve azt is
megtudhatjuk, mire használható
az adott báb. Az internet adta le-
hetôségeket is kihasználják a
szerzôk: a www.panem.hu olda-
lon a témához kapcsolódó továb-
bi segédanyagokat ígérnek.

A tanulási zavarok minél korábbi
detektálása és a megoldási javas-
latok kidolgozása megkönnyíti az
eredményes iskolai haladást. Mi-
lyen egyszerû is lenne, ha csak
egy, könnyen meghatározható
oka lenne a tanulási problémák-
nak! Ám mivel a jelenségnek egy-

a család könyvespolca

Az iskolában eltöltendô idôhöz
Elkezdôdött az új tanév – sok-sok kihívással: az egész napos iskola, vagy a hit- és erkölcstan-
oktatás bevezetése csak két olyan újítás, amellyel kapcsolatban korábban a szülôknek
és a pedagógusoknak alig-alig volt meghatározó élményük az iskola falai között. Mostani
könyvszemlénkben a tanulás nehézségein átsegítô ajánlott olvasmány mellett olyan foglalkoztató
könyveket ajánlunk, amelyek még tartalmasabbá varázsolhatják a délután iskolában eltöltendô
idôt, vagy éppen a hittanórákat.
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szerre lehetnek lel-
ki, szellemi és testi
eredetû okai, ezért
a kidolgozandó
stratégia is gyer-
mekenként más és
más. Ráadásul eze-
ket az okokat fel-
térképezni sem
könnyû, hiszen a
g y a k o r l a t l a n
„ n y o m o l v a s ó ”
könnyen félreértel-
mezheti a gyermek
viselkedését maga-
tartásbeli problé-
mának gondolva
azt, ami valójában
egészen más okok-
ra vezethetô vissza.

A Kineziológia gyerekeknek címû könyv a Móra családi
iránytû sorozatban jelent meg, mely a sorozat korábbi kötetei-
hez hasonlóan könnyed stílusban, sok-sok képpel és magyará-
zattal mutat utat a tanácstalan szülôknek, ezúttal a tanulási
problémák összetett világában. „A kineziológia a mozgás tudo-
mánya. Azt tanítja, hogy a mozgás nemcsak testi és lelki hogy-
létünkre hat kedvezôen, hanem a gondolkodásunkra is.” A test
és az agy szoros kapcsolatban áll egymással, a pedagógiai kine-
ziológia vallja, hogy egyszerû mozgásos gyakorlatok segítségé-

vel könnyedén oldható
a tanulási problémák
legfôbb kiváltó oka: a
stressz. A stressz
ugyanis károsan hat a
gondolkodásra és a ta-
nulási képességekre, le-
blokkolja a kreativitást.
A könyv szerzôi végig-
kalauzolják az olvasót a
pedagógiai kineziológia
fô ismérvein, segítséget
adnak a tanulási blok-
kok felismerésében,
majd hasznos módsze-
reket nyújtanak a blok-
kok – és ezzel együtt a
stressz – oldásában. Az
utolsó fejezetben a fó-
kusz a gyermekrôl a
szülôre helyezôdik át:
ahhoz, hogy hatékony

segítôtárssá váljon, a szülônek magának is fel kell ismernie
blokkjait, és tennie kell azért, hogy ezek feloldódjanak, hiszen
– a pedagógiai kineziológia szerint – így tudja hatékonyan tá-
mogatni gyermekét a tanulásban.

Pompor Zoltán

Rejtvényes Biblia, Harmat Kiadó, 192 oldal, 2500 Ft; Christina Goo-

dings: Kézmûves ötletek bibliai történetekhez, Kálvin Kiadó, 32 ol-

dal, 1100 Ft; Gyenis Anett–Gyenis Lajosné: Bábok és játékok készí-

tése, 88 oldal, 1290 Ft; Ludwig Koneberg–Gabriele Förder: Kinezio-

lógia gyerekeknek, 136 oldal, 2590 Ft

A modern festészet bel- és külügyei
A tizenegy, eleven stílusban megírt tanulmányt felvonultató
kötet recenzensének azt kell(ene) kibontania, mennyire vál-
tozatos, sokszínû, befogadói szempontból olvasmányos, ta-
nulságos, mert adatokban gazdag ez a kiadvány; ne hagyjuk
említetlenül a jegyzetanyagot sem.

Ahogy már a könyv bevezetôjébôl kiderül, a felvilágoso-
dástól a 20. század harmincas éveiig terjedô periódust te-
kinti át. Egyik része a „szépmûvészetekkel”, elsôsorban a
festészettel foglalkozik, mindenekelôtt a festôkkel, a máso-
dik rész pedig a mûveket övezô körülményeket tekinti át,
amelyekbe a mûvek keletkezésük elôtti és utáni dolgok tar-
toznak, mivel „a mûvek önmagukban nem alkalmasak arra,
hogy leírják ôket… A látás gyönyöre nem mindig vegytisz-
ta.” Könnyen belátható, hogy a jelzett idôszakban micsoda
változások követték egymást a festészetben: a klasszicizmus
és romantika divatja, lecsengése után micsoda ütemben
született meg a képzômûvészetben az, amit leginkább mo-
dernnek nevezünk, az akadémizmussal szemben hányféle
izgalmas, divatos vagy éppen nehezen befogadható irány-
zat, izmus alakult ki!

Most pedig a részletekrôl, az elnagyolt ismereteinket izgal-
mas, érdekes tényekkel kiegészítô konkrétumokról. Fontos
kérdés a mûvész felkészülése-felkészítése, képzése. Itt aka-
démiákról és szabad iskolákról egyaránt szó van, hiszen a hi-
vatalos képzés megcsontosodott tudáskínálata helyett idô-
vel sokan választották a nagyobb szabadságot magániskolá-
ban. Hol kereste a 19. században az ihletet a független mû-
vész? A termékeny magánynak elôbb mûteremre volt szük-
sége, majd inkább a szabad természetre.  Micsoda példatár
a mûvészet és a képzelet autonóm tereire!  És a megmutat-
kozás helyei: anélkül nem hat az eszme, a program, a mû –
múzeumok, kiállítótermek, biennálék, szalonok, (magán)ga-
lériák, világkiállítások, kávéházak (!), folyóiratok. Nagyon
fontos kérdés, hová kerül a mûtárgy, honnan kell összeszed-
ni például ma a festményeket, ha minél gazdagabb kiállítást
akarunk rendezni a valahai X. Y. alkotásaiból. Aztán a keres-
kedelem bonyolult útjai!  A „barbizoni iskola” kifejezés
minden mûvelt embernek mond valamit, de hány helyütt
mûködtek még jelentôs csoportok, iskolák, társulások, mû-
vésztelepek Európa-szerte? Nem kevésbé érdekes, amit a

köztéri mûvészetrôl olvas-
hatunk, aztán a mûvészeti
folyóiratokról, majd a mû-
vészet sokszorosításáról. És
lényeges fejezet tárgyalja,
hogyan érvényesülhettek a
nô mûvészek.

Komplex szemléletû
könyvrôl van szó tehát, de
nem kronologikus vagy te-
matikus mûvészettörténeti
kézikönyvrôl. A gazdag il-
lusztrációs anyag nem szí-
nes, de ez nem mindig za-
var, a szövegbeli magyará-
zatok segítenek látni az ap-
ró részleteket is.

Csokonai Attila 

könyvrôl

Antonelli Negri

FESTÔK TÁRSASÁGA

Fordította Bánki Vera

Holnap Kiadó

288 oldal, 3900 Ft 
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Mesés és valós történetek
sok képpel
Elizabeth Dale 19 mesét tartalmazó köteté-
nek, melynek címe Hercegnô a barátnôm,
és amelyet Kimberley Scott színes illusztráci-
ói díszítenek, csupa hercegnô a fôszereplô-
je: van köztük rosszcsont, neveletlen, hisztis,
irigy, elkényeztetett, magányos, ügyetlen, a

többiek barátságosak
és értelmesek, segítô-
készek és izgulósak,
találékonyak és igaz-
ságosak, és így to-
vább. És nem éppen
olyan kalandok esnek
meg velük, amilyenek
a népmesékben szo-
kásosak! De hát pon-

tosan ebben rejlik e pompás képeskönyv
vonzereje. Ezek a hercegnôk éppen olyanok,
mint a mai gyerekek, kistinédzserek. Ugyan-
olyan problémákkal küszködnek, mint a mai
kislányok. No persze a mellékszereplôk, a
testvérek, barátok (legyenek akár királyi fen-
ségek) és a szülôk is leginkább mai embe-
rekre emlékeztetnek jó és rossz tulajdonsá-
gaikkal. A fantáziadús kötet a maga rendha-
gyó történeteivel, különleges szereplôivel
roppant szórakoztató és nem utolsó sorban
tanulságos. (Fordította Pataki Andrea.)

Joe Fallon rajzfilmsorozatának adaptációja
„A bajkeverô majom” címû füzetsorozat,
amelynek darabjait bármilyen sorrendben

kézbe adhatjuk a kicsik-
nek, akár tudnak már ol-
vasni, akár még nem.  Mo-
nica Perez George a ku-
tyakiállításon és Stephen
Krensky George takarít c.
rövid, vidám és tanulságos
meséje jó szórakozást nyújt

a gyerekeknek. Az
utolsó két oldalon pe-
dig egy (vagy több)
megoldandó feladat
teszi próbára a kis olva-
sókat, illetve egyszerû
kísérlet elvégzéséhez
kapnak biztatást, illet-
ve magyarázatot egy
szerkezet mûködésére.

Akiket a kicsik közül
foglalkoztat a foci, azoknak ajánlom Christian
Tielmann Berci világbajnok lesz c. kis köte-
tét a „Barátom, Berci” sorozatból. Mivel Berci
egy lánnyal focizik, a nagyszájú Tomi leszólja.
Erre a két gyerek kihívja a hencegôket egy

meccsre. Még
szerencse, hogy
Berci kivételesen
nincs haragban Fri-
civel, a nagybátyjá-
val, aki kiváló ka-
pus. Milyen elôké-
születek után csap

össze a két csapat, és hogyan alakul a mérkô-
zés? (Az illusztrátor Sabine Kraushaar, fordí-
totta Szûcs Kinga.) A „Már tudok olvasni” so-
rozatban jelent meg a másik foci témájú kö-
tet, Christine Nöstlinger Frici a focipályán c.
mûve. A fiú a korához képest kicsi, és amikor

eltalálja egy labda, el-
terül a földön. Nem va-
ló neki a valódi, férfias
foci – mondják a fiúk.
Kihagyják a csapatból.
Ám ekkor Bogi, akivel
amúgy jókat veszek-
szenek, közli, hogy
megalakult az FC Girl,
és Fricinek be kellene
ugrania, hogy ki le-

gyen a csapatuk. Én egy lánycsapatban? –
méltatlankodik Frici. A lányok hamarosan ki-
hívják egy meccsre a fiúkat… (Illusztrálta Bara-
nyai András, fordította Nádori Lívia.)

José Morán szövegével és Paz Rodero illuszt-
rációjával jelent meg a Menni vagy marad-
ni? c. nagy alakú képeskönyv, amelynek fô-
szereplôje A kalandvá-
gyó jegesmedve.  Olaf
ugyan békésen éldegél
családjával a jégmezôn,
de enyhébb éghajlatra
vágyik. S mit ad isten, egy
nap levelet kap nagybáty-
jától, az öreg barna med-
vétôl, aki a segítségét ké-
ri. És Olaf útra kel. Vajon milyen kalandok vár-
nak rá a távolban, egy egészen más éghajlatú
vidéken? (Fordította Rusznák György). Ugyan-
csak az Értékek sorozatban látott napvilágot
José Morán remek meséje Ulises Wensell il-
lusztrációival, a Derû vagy ború? A móku-
sok és az optimizmus. Ezúttal egy Hanna és
egy Lina nevû kismókusról van szó, akik jó ba-

rátok, de na-
gyon külön-
böznek egy-
mástól. Egyi-
kük nagyon
ügyetlen, ám
derûs, vidám
és optimista,
másikuk hiába

ügyes és kecses, mindent sötéten lát. Hogyan
töltik a telet, és milyen meglepetés vár rájuk,
amikor kitavaszodik? (Ford. Rusznák György.)

Gyerekek, mackók, törpék
és óriások

S̨enay asszony Güliz
nevû lányával egy, a
Fekete-tenger partján
fekvô kis faluba utazik
nyaralni. Itt megismer-
kednek Niyazi Tekinok
úrral, annak feleségé-
vel és unokájukkal, Er-
demmel. A fôvárosi kis-
lány, aki majd csak ôsz-

tôl fog iskolába járni, érdeklôdéssel figyeli, ho-
gyan kotlik a tojó 12 tojáson, ám Zeliha anyó-
val, Erdemmel együtt csodálkozással vegyes
szomorúsággal veszi tudomásul, hogy a tucat
tojásból mindössze egyetlen pöttyös kiscsibe
kel ki. Az árva pipit a néni elválasztja a tyúk-
tól, egy dobozban tartja, gondozza, eteti, itat-
ja. A gyöngyszemû, piros csôrû csibe szépen
fejlôdik. S̨enay asszony közben belekezd egy
gyerekeknek szóló könyv írásába, Güliz meg-
tanul úszni, élvezi a friss tengeri szelet. És
drukkol, hogy a következô ültetéskor mind a
12 tojásból kikeljen egy kiscsibe. Rifat Ilgaz tö-
rök író a való élet mozzanataiból épít fel egy

igaz történetet, amelybôl a természet
szeretetének fontosságát olvashatják ki
a 8 éven felüli gyerekek, akik szeretik a
humoros és elgondolkodtató, valós tör-
téneteket. (Fordította Sipos Áron.)

Bodó Béla népszerû meseregény-so-
rozatának hôse, a kis Brumi immár is-
kolás nagymackó lett. Brumi szeret is-
kolába járni, és szereti a tanító nénit,

aki kedves és igazságos. Brumi osztálytársai
közül Dagival és Panasz Mukival barátkozik
össze. Elôbbinek nevéhez méltón állandóan az
evésen jár az esze, utóbbi pedig folyton nyafi-
zik. Brumi az elsô osztály elsô félévérôl számol
be a maga jópofán okos-
kodó, kedvesen részlete-
zô, közvetlen módján.
Mesél hármójuk ôszi, téli
kalandjairól. Kérdés: ho-
gyan lesz Panasz Mukiból
Rendes Muki, kire osztja a
tanító néni a Télapó sze-
repét, és milyen félévi bi-
zonyítványt visz haza Bru-
mi? Az 5 éven felülieknek ajánlott, több nem-
zedék által ismert, immár klasszikussá vált me-

gyermek, ifjúsági

Vegyük észre a jó könyveket!
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sesorozat Brumi az iskolában c.
darabja új illusztrációkkal, Quirin
Ágnes és Pálfi Zsolt színes rajzaival
jelent meg.

Molnár Krisztina Rita Maléna
kertje c. regényének címszereplôje
a Málinak becézett 10 éves kislány,
magányos a nyár elején. A szülei so-
sem érnek rá. Sokat gyakorol, mert
zongoravizsgára készül, és kissé le-
törve várja a névnapját, mert apja
mobiltelefont ígért neki, holott ô jobban örül-
ne egy házikónak a kertben álló hársfájukon.
Magányán mindenekelôtt Szibill, a beszélô és
Vivaldit játszó tücsök enyhít, aki ezer évnél is

idôsebb, és valaha ember
volt. Aztán fölbukkan Luca,
az osztálytársa, és megismer-
kedik Janóval, akik ott van-
nak a névnapi buliján, miután
bemutatta ôket a szüleinek.
Végül Málinak nem csak egy
nagy vágya teljesül: amikor
szülei Krétára repülnek, velük
mehet, de akkor már Bicajos,
a postás, aki eredetileg aszta-

los, megépíti a kunyhót. A krétai nyaralásra
magával viszi Szibillt, aki úgy dönt, végsô nap-
jait itt szeretné eltölteni… Ez csak a vázlatos
cselekménye ennek az igazi, mai családi re-
génynek, amelyben van humor, de van némi
fátyol bánatból a hétköznapokon. A gyerme-
ki gondolkodás és vágyakozás nagyszerû
megörökítése a mû, amelyet Simonyi Cecília
különleges, párosával található és címmel ellá-
tott, merész montázsai illusztrálnak.

Erich Kästner, az Emil és a detektívek, a Má-
jus 35, A repülô osztály és A két Lotti népsze-

rû, Andersen-díjas írója a fel-
sorolt és a többi eredeti mûve
mellett olyan mesék feldolgo-
zásával gazdagította a gyer-
mekirodalmat, mint A schildai
polgárok, a Csizmás kandúr,
a Till Eulenspiegel valamint a
Gulliver utazásai. Lemuel
Gulliver utazásait eredetileg
Jonathan Swift írta meg a 17.
században. Swift mûvének

számos, gyerekeknek szóló feldolgozása van.
Kästner a maga humoros, olvasmányos stílusá-
ban a kalandos sorsú hajóorvos két kalandját
dolgozta fel: Gulliver egyszer a törpék, más-
szor az óriások országába vetôdik. Illusztrálta
Horst Lemke, fordította Rónaszegi Éva.) 

Újabb kötetekkel gyarapodott Mary Pope
Osborne „Csodakunyhó” sorozata. Jack-re és
húgára, Annie-ra újabb izgalmas küldetés vár
a Titanic fedélzetén c. kötetben. A kunyhó-
ban találnak egy kiskutyát, amelyet Morgan
le Fay levele szerint elvarázsoltak. Hogy meg-
törjék a bûbájt, elôször is meg kell szerezniük

egy ajándékot egy hajóról, ami
elveszett a tengeren. Az izgal-
mas kötet végén az olvasó még
több információt kap a híres,
1912-ben az Atlanti-óceánon
jéghegynek ütközött és el-
süllyedt hatalmas hajóról. Az In-

diánok táborában
c. kötetben az a fel-
adatuk, hogy hozza-
nak ajándékot a ké-
kellô síkságról. Ezúttal
az amerikai Nagy-sík-
ság kellôs közepén
találják magukat a
sziú indiánok között,
kb. 200 évvel ezelôtt.
A fehér ember ekkor
még nem hódította

meg Észak-Amerikát. (Ill. Sal Murdocca, fordí-
totta Dobosi Beáta.)

Csókot vesznek és adnak
„A Kissing Booth a legnagyobb szenzáció a
Wattpaden: eddig 19 millióan olvasták, és 40
ezren szóltak hozzá. A könyv elnyerte a leg-
népszerûbb tiniregénynek járó Watty Award-
díjat”. így reklámozza a 17 éves Beth Reekles

Kissing Booth ma-
gyarul Csókot ve-
gyenek! c. regényét
a kiadója. Elle és jó
barátja, akivel ugyan-
azon a napon szület-
tek, tehát akár iker-
testvérek is lehetné-
nek, azt találják ki,
hogy a suli Tavaszi
karneválján Csóksát-
rat állítanak fel. Egy

csók 2 dollár. Tuti biztos a nagy bevétel. De
kik vállalják be az „adakozó” fiúkat a lányok
közül, és fordítva. Elle hamarosan tizenhét
lesz, és még sohasem csókolózott. Lee-vel
tényleg csak elválaszthatatlan barátok. Ám a
fiúnak van egy bátyja, akibe kicsit bele volt
zúgva, de úgy érzi már túljutott a dolgon.
Csakhogy Noah éppen akkor lép be a sátor-
ba a csókért, amikor Elle-nek valakit helyette-
sítenie kell. Noah jóképû srác (kék szemek,
sötét haj, markáns vonások), akirôl az a hír
járja, hogy csak szédíti a csajokat. Elle nem
tud ellenállni, amikor úgy látszik, a fiú komo-
lyan járni akar vele. Mit szól majd ehhez az
apja és Lee? (Fordította Rézmûves László.)

Lauren Barnholdt Titkok és exek éjszaká-
ja c. regényének fôszereplôje, a hetedikes Eli-
za 12 éves korában kezdte el írni fel- és meg-
jegyzéseit, vágyait, érzéseit, azokat a dolgo-
kat, amiket megtenne, ha nem félne. Miután
a lány mindent elhagy, kulcsot, pénzt, tárcát,

nem csoda, hogy féltett
és pótolhatatlan lila no-
teszét is elveszíti. Eliza
pár hete bukta be a
kapcsolatát Cooper
Mariattival. S hát ki más
hívná fel telefonon az-
zal, hogy tudja, hol van
a notesz, mint Cooper?
És a fiútól azt is meg-
tudja, mit kell megten-
nie azért, hogy visszakaphassa. Ebbôl csak
kettôt említek: smárolnia kell Nigel Rickson-
nal, és bikinis képet kell feltennie magáról a
Lanesboro Lúzerei honlapra, ahol posztolt az
exérôl. Mi a garancia arra, hogy valóban
visszakapja a füzetet, és egyedül Cooper áll-e
a zsarolás mögött? A történet különlegessé-
ge, hogy minden egyetlen éjszaka alatt ját-
szódik le. (Fordította Zalotay Melinda.)

Hasznos és fontos
ismeretek
A szerzô saját il-
lusztrációival jelent
meg Az öt érzék-
szerv c. kötet,
amelyben Eleonora
Barsotti rövid ismer-
tetôk és részben
kedves, részben
meg érzékletesen
pontos színes rajzok segítségével magyarázza
el a kisgyerekeknek a látás, a hallás, a szaglás,
az egyensúlyozás és az ízlelés mûködését. Az
alapvetô információk mellett találunk jó né-
hány furcsaságot, érdekességet is, pl. a ku-
tyák nem tudnak izzadni, a kaméleon a táp-
lálékul szolgáló rovarok elejtésére használja a
nyelvét, a sertés szaglása nagyon kifinomult,
stb. A hasznos könyvet kvízjáték zárja.

A „Mi micsoda junior” sorozat (újra kiadott)
2. kötetében, melynek szerzôi Tina Beutner és
Dirk Hennig, címe pedig Építkezés, a gyere-
kek nyelvén megfogalmazott szakszerû ma-
gyarázatokat kapunk arra, hogyan épül fel
egy ház. Minden a tervezéssel indul, az építô-
munkások a tervrajzok alapján, az építési hiva-
tal és az önkormányzat engedélyezése után
fognak hozzá a munkához. Miközben a kis ol-

vasók megismer-
kednek ennek a
folyamatnak az ál-
lomásaival, gon-
dolkodtató felad-
ványokat kapnak,
furfangos rejtvé-
nyekre lelnek, és
különleges tudni-
valókkal gyarapít-
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ják ismereteiket.
Ugyancsak Rónaszegi
Éva fordításában ol-
vashatják a gyerekek
Sabine Schuck és Da-
nielle Pohl Repülô-
tér c. kötetének
újabb kiadását. Ez is
tartalmaz rejtvénye-
ket, játékokat és fel-

hajtható kukucskálókat, hogy az öt éven felüli
érdeklôdôk még jobban élvezhessék az ô ér-
telmi szintjükön megfogalmazott magyaráza-
tokat, és a valósághû rajzokat. Peti és a húga,
Zsófi repülôvel utaznak nyaralni. Kíváncsiak,
milyen a repülôtér, hogyan történik a beszál-
lás, hogyan ellenôrzik az utasok csomagjait,
mi van a pilótafülkében, mi a légi irá-
nyítók feladata. Persze legalább még
egyszer ennyi érdekes kérdésre kap-
nak választ az olvasók.

Mibôl veszem észre, hogy kamaszo-
dom?, Mire jó a szeméremszôrzet?,
Mi a szerelem?, Mi a szex?, És mi lesz
a kamaszkor után? – ha egy kistiné-
dzsert érdekelnek ezek a kérdések, ak-
kor neki szól Antje Helms és Jan von
Holleben Az enyém is megnô? c. kö-
tete, amelyben persze külön a lányokat és kü-
lön a fiúkat érintô kérdésekre is lehet választ

kapni. A legfontosabb
kérdések és válaszok a
felnôtté válásról, így
foglalhatjuk össze en-
nek a könyvnek a tartal-
mát. A kérdések válto-
zatosak, a válaszok rövi-
den is pontosak. A fo-
tók pedig szenzációsan
szellemesek. (Fordította
Nádori Lívia.)

A felnôtt csak felügyel,
a gyerek játszva tanul
A gyerekek szeretik a vidám, színes, képes
feladatokat – olvashatjuk Deákné B. Katalin
Dönci fejtörôi  1. c. kötetének hátsó borí-
tóján.  Játékos és egyben fejlesztô feladatok
óvodásoknak – ez áll az alcímben.  Továbbá
azt is megtudhatjuk, hogy
ezeket a változatos, a ta-
nulásra szórakoztatva ösz-
tönzô feladatokat a Tuda-
tos Szülôk Lapja címû,
kéthavonta megjelenô
magazin kölyökoldalaiból
válogatta a szerzô.  A ké-
pek kiszínezése pl. a fi-
nommotorikát, a vicces
képek a koncentrációt, a

puzzle a vizuális megfigyelést, a
mese a szövegértést fejleszti. De 4
éves kortól a kommunikáció, a fan-
tázia, a gondolkodás fejlesztése is
elôsegíthetô. 

Az „Alkotó kezek” sorozatban
két, minden bizonnyal nagy érdek-
lôdést kiváltó kötet jelent meg. A
Hajtogass papírrepülôket címû-
ben 65 különféle repülôgép modell-
je található meg, a legegyszerûb-
bektôl a legbonyolultabbakig – olvashatjuk
az impozáns kiadvány hátsó borítóján.  Sok-
féle repülôtípus létezik – olvashatjuk belül –,
de elsôsorban négy fô csoportba sorolható
mindegyik: vadászgépek, siklórepülôk, elfo-
gó vadászgépek és sportrepülôk. Minden

repülô esetében megne-
vezik a kellékeket (pl.
A/4-es vagy négyzet ala-
kú lap, színes ceruzák,
olló, cellux, gyurma),
megadják a jellemzôket
(típus, repülés, repülési
idô). Továbbadjuk, mert

fontos: a bemu-
tatott figurák
egy részének el-
készítése felnôtt
felügyelete mel-
lett ajánlott!

Az Origami.
Papírhajtoga-
tás mindenki-
nek c. kötetben
az 52 legnépsze-

rûbb origamifigura található meg. Kiscica haj-
togatásához négyzet alakú színes papír kell, a
nehézségi szint: 1. Nehezebb például házôrzô
kutyust hajtogatni, amit végül vidám könyv-
jelzôként használhatunk. Három piros pötty
jelzi, hogy a karácsonyfadísznek alkalmas an-
gyal elkészítése nehézségi szint szerint már a
harmadik kategóriába tartozik. Tyrannosau-
rust, mamutot, tarisznyarákot, virágcsokrot,
csigát, színpompás lampiont ennél is nehe-
zebb, végül a legnehezebb sárkányt, kisege-
ret, labdát, három- vagy ötszínû csillagot haj-
togatni.  A fentebb idézett figyelmeztetés itt
is érvényes. És érdemes a 94. oldalon találha-
tó instrukciók elolvasásával kezdeni a kötettel

való ismerkedést. 
Tanulj angolul Borival! – biztatja

olvasóit a „Barátnôm, Bori” foglal-
koztatófüzet-sorozat egyik darabja.
Az Uli Velte illusztrálta kiadvány ab-
ban segít, hogy az óvodások és a kis-
iskolások játékos formában ismer-
kedhessenek meg az angol nyelvvel.
Miközben kiszínezik a vonalas rajzo-
kat, megtanulják az oldal szélén,
szókártyákon található szavakat.

Megtanulhatják a számo-
kat 1-tôl 10-ig, a hét nap-
jainak nevét, az évszako-
kat, a testrészeket, a csa-
ládtagok megnevezését, és
hasonlók. Az utolsó lapon
az alapszókincset tartalma-
zó szószedet áll betûrend-

ben, és útmutató a
kiejtéshez. (Fordí-
totta Orosz Anett.)
Ugyanebben a so-
rozatban látott
napvilágot Hanna
Sörensen Kon-
centrációt fej-
lesztô játékos
feladatok c. mun-
kája, amely a nagy-
óvodásoknak segít

abban, hogy játékosan tanuljanak összpon-
tosítani egy-egy feladatra. Pl. fel kell ismer-
ni apró különbségeket két látszólag egyfor-
ma kép között. Lehet színezni és rajzolni. A
rejtvények és a keresôk változatosak. (Fordí-
totta Orosz Anett.)

Csokonai Attila

Barnholdt, Lauren: Titkok és exek éjszakája. Móra

Könyvkiadó, 248 old., 2190 Ft; Bodó Béla: Brumi az

iskolában. Holnap Kiadó, 140 old., 2700 Ft; Barsot-

ti, Eleonora:  Az öt érzékszerv. Tudatos Lépés Kft.,

32 old., 2100 Ft; Beutner, Tina?Hennig, Dirk: Épít-

kezés. Tessloff Babilon Kiadó, 26 old., 3490 Ft; Da-

le, Elizabeth? Scott, Kimberley: Hercegnô a barát-

nôm. Napraforgó Kiadó, 160 old., 3490 Ft; Deákné

B. Katalin: Dönci fejtörôi 1. Tudatos Lépés Kft., 40

old., 990 Ft; Gulliver utazásai. Móra Kvk, 102 old.,

1890 Ft; Hajtogass papírrepülôket. Napraforgó K.,

94 old., 3990 Ft; Helms, Antje-Jan von Holleben: Az

enyém is megnô? Móra Kvk., 160 old., 2490 Ft; Il-

gaz, Rifat: Árva pipi. Napkút Kiadó, 118 old., 1490

Ft; Morán, José- Wensell, Ulises: Derû vagy ború?

Napraforgó K., 24 old., 1990 Ft; Morán, José- Rode-

ro, Paz: Menni vagy maradni? Napraforgó K., 24

old., 1990 Ft; Molnár Krisztina Rita: Maléna kertje.

Naphegy Kiadó, 240 old., 2990 Ft; Nöstlinger, Chri-

stine: Frici a focipályán. Móra Kvk., 48 old., 1890

Ft; Origami. Papírhajtogatás mindenkinek. Napra-

forgó K., 94 old., 3990 Ft; Osborne, Mary Pope: A

Titanic fedélzetén.  Indiánok táborában. Animus

Kiadó, kötetenként 80 old., 1290 Ft; Perez, Monica:

George a kutyakiállításon.  Gerorge takarít.  Manó

Könyvek, kötetenként 24 old., 690 Ft; Reekles,

Beth: Kissing Booth. Csókot vegyenek! Manó Köny-

vek, 304 old., 2990 Ft; Schuck, Sabine -Pohl, Daniel-

le:  Repülôtér. Tessloff Babilon Kiadó, 26 old., 3490

Ft; Sörensen, Hanna-Uli Velte: Koncentrációt fej-

lesztô játékos feladatok. Manó Könyvek, 24 old.,

890 Ft; Tanulj angolul Borival! Manó Könyvek, 24

old., 890 Ft; Tielmann, Christian- Kraushaar: Berci

világbajnok lesz. Manó Könyvek, 24 old., 690 Ft

gyermek, ifjúsági
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szubjektív

Szavak honvágya, ez a megka-
pó, tartalmas, szinte önmaga
rejtjelezését azonnal feloldó cí-
me Ágh István új prózaköteté-
nek, az esszékbôl, rádió-elôadá-
sokból, tûnôdésekbôl és emléke-
zésekbôl álló gyûjteményének.
De hát nem biztos, hogy a felad-
vány egyértelmû. Amiként a sakk-
ban mondják néha, mellékmegfej-
tése van. Magam például azonnal
inkább a bonyolultabbra gondol-
tam: a szavaknak honvágya él,
hogy közlésbe, gondolati megfor-
málásba, összefüggésbe kerülje-
nek. Míg Ágh mintha inkább azt a
jelentést favorizálná, hogy a ma-
gyar szavak idegenben kicsit ma-
gunkra hagynak minket a kosztolá-
nyis értelmezésében: kicsi haza,
nagy-nagy világ. Nos?

Újabban magam sem szeretek már
„idegen” nyelven beszélni. Nem ér-
zem eredendônek egy-két éve a fordi-
tósdi feladatát, nem vágyom más nyel-
ven beszélô környezetekbe… de a vil-
lamos lépcsôjén felkapaszkodni sem
vágyom; emberek közt lenni – magya-
rul se; a minimális irodalmi tevékenysé-
geken túl – „nyista”; vigyázzunk tehát,
mely értelmezésnek hiszünk.

Hanem hát magam tkp. leéltem az éle-
tem egy módozatát, és legutóbbi köny-
vemben, az aforizmák elején joggal áll tô-
lem, hogy „a világban csak a világon kívül
lehet élni”, és hogy „még sok mindent
szeretek csinálni, csak csinálni nem szere-
tek már semmit…”  Ágh István nagy je-
lentôségû írói életmûve is egy sok min-
denben komplettül leélt élet, ennek elle-
nére – és Ágh mûvészete iránti minden
lelkesedésem mellékvágányaként – ma-
gam sosem látom barátomat, István urat
itten a magam iménti két mondásocskám
hittevôjeként… bár elképzelhetô, hogy
rendes szellemi terméknek tartja agyam e
szüleményeit, egzisztencialitásom ilyes
megfogalmazását.

Ágh István a létezés megannyi buktató-
ját ismerve megmaradt pozitív hôsnek. E
fogalom egyik legmélyebb érzületû kép-
viselôjének, persze. Esszéi, talán Zelkrôl
és Szabó Lôrincrôl szóló írásait kiemelve
– kiemelkedôek –, emlékezései… ah,
Nagy Lászlóról és Kondor Béláról… kin-
cseket ôriznek, de mint József Attilánál a
tárnák. S nem elégszik meg ennyivel, lel-
ke hûségével és szolgálatának jelentôsé-

gével. Ágh valami csudás módon ír, igen,
a „pozitív hôsségen” és a tárgyakon túl,
minden konkrétsága ellenére: ott az az
erôtere, ne mondjam, sugárzása az írásá-
nak, hogy a dolog szól. A legjobb hang-
szerelésben. És mégis minden kimódolt-
ság nélkül.

Bámulatos prózaíró a maga jegyében.
S mindenkit csak saját jegye szerint érté-

kelhetünk.
Amilyen nagyra én Ágh István konkrétu-

mát – hagyván most jegyeket, aktualitá-
sokat, nézve csak emberi egyedüliségét,
ld. Kosztolányi – igen, amennyire ôt így
értékelem, annál csak az általa kezelt tár-
gyak, az irodalom részletei vonzanak job-
ban. Szerzônk nem homályosítja el önma-
ga fontosságának semmi moccanása által
sem a konkrét tárgyat, melyrôl szól.

Így saját maga értékét is hatványozza,
másfelôl a közlendôket járja át valami
édesség nélküli, hízelkedést nem ismerô
szeretettel.

Nem ismertetem közelképeinek háttere-
it, részleteit. Huszárik, Császár István.
Nagy Gáspár… Nem, mértéket tartok.
Megelégszem annyival, hogy biztosítom
itt olvasómat: hiteles anyagokhoz jut
szakszerûen. A változatosság pedig akkor

is gyönyörködtet, ha sok tereprôl
„csak” jelzéseket ad. Így szólal meg hir-
telen Heidegger, Wittgenstein… de az
Ágh számára eleve adott, eredendô
„írótársaság” is számtalan prizmával
villogtat „világfényt”.

Ágh nagy szerencséje, hogy azok kö-
zé tartozgatott, akikrôl elsôsorban ír.
Mert olyan szelíden erôs alkat ô, ma-
kacskodás nélkül is kitartó, elzárkózás
nélkül is önmagához hû, legmélyeb-
ben nézve önértékóvó, hogy csordu-
lás és csorbulás nélkül tudott meg-
maradni mindenkor Ágh Istvánnak.

Rövidebbre fogom írásom, hogy a
gyönyörûséges könyvcímlap is ide-
férjen jól. Széles Judit munkája. A
Nap Kiadót és Sebestyén Ilonát kü-
lön elismerés illeti szerkesztôi mun-
kájáért. Ennek érdemei, erényei per-
sze ismertek.

Ágh esszéit eléggé jól ismerem a
fantasztikus In Memoriam sorozat
köteteibôl, ahol Domokos Mátyás
a szerkesztô-fôhôs, ám Sebestyén
Ilonával jócskán együtt. Jékelyrôl,
másokról írt ott Ágh, s nem titko-
lom, egyre bôségesebb magánbe-

szélgetéseink során is egyetértésben lele-
dzünk példásan, Ágh Pista és csekélysé-
gem. Az imént nevezett költô ügyében pl.
De ami Szabó Lôrincet illeti: úgyszintén.
Másutt megírtam ugyan, hogy Ágh István
bûvös módon húzza meg a magyar szép-
irodalmi romantika kacskaringós összekö-
tôvonalát. Nem vízválasztó! Igen, ld. Sza-
bó Lôrinc és Jékely. Szabó Lôrinc mint ro-
mantikus? Persze, Kosztolányi is az. De
hagyjuk ezt. A magam oly sokban roman-
tikus „szívének” mindig jólesô az ily
annyira józanul „megindult” szóhonvá-
gyos költôvel bármi mélyes írói találkozás.
Ám túl ne beszéljem, csakugyan.

Mikor már írni se vágyom igazán. Csak
hát a Szentlélek, az ihlet… Meg hát azt
hiszem, írás nélkül se menne az élet.

Tandori Dezsô

könyvrôl

Ágh István

SZAVAK

HONVÁGYA

Nap Kiadó

288 oldal, 3300 Ft

Honvágyunk, a szó

www.könyvhét.hu 169



A tavaly méltán József Attila dí-
jat kapott költô új verseskötete
a nô-férfi viszony dilemmáit
boncolgatja, más megközelítés-
ben a tárgya: a nemek harcát
övezô kommunikációs tér. A leg-
bonyolultabb területnek tekint-
hetjük, ha a téma eddigi történe-
te felôl közelítjük meg. Összetett-
sége ellenére Báger, Szabó Lô-
rinchez hasonlóan, mégis tud újat
mondani a szerelemrôl. A maga
olykor nyers, de mégis nagyon lírai
módján. Abszurd és groteszk mo-
dorban. A kötet feltétlen újdonsá-
ga a korábbi irodalmi erotika-min-
tákra való utalások sûrû szövete,
ami át- meg átjárja a hihetetlenül
gondolatgazdag és gazdagon ár-
nyalt tomust.

Az Aranybor címû versbôl való a
cím: „Névátvitel? Összenézô sza-
vak?/ Szótlan képek. Egymásnak lát-
szanak.” Távolról indít. Kitörésre
kész. Modora mintegy tudtán kívül
hat. Ahogy Tandori jellemezte Karin-
thy Frigyes költészetét 1981-ben, a
Gondolat Kiadónál megjelent, legen-
dás kötetében, ami a huszadik századi
költészetrôl adott keresztmetszetet. (Az erôsebb lét közelében).
Valóban Báger is az erôs tagolás, a „felfigyeltetés” (TD szava)
mestere. Olyan gyújtóanyagot fedez fel, tapint ki az alig használt
vagy éppenséggel túlkoptatott szavakban, amelyek eddig rejtve
maradtak. A könyv három ciklusra tagolódik. Lépéselôny, Dal-
lammá a dilemmákat, Erôvonalak.

Az Epika, mint szöveg, akár ars poetica is lehetne. „A száj-
üreg, mint táska./ Visszük benne az énünk./ Múltunk rekvizitu-
mait./ A ki nem mondottakat./ Azután kinyitjuk valaki elôtt,/aki
elôtt zárva kéne tartani./ A mi kis narratíváink./ Istennek tetszô,
profán hülyeségek.” 

Az Ég és föld címû opusban egy pongyola pitypang újraéleszté-
sének lehetünk tanúi, örökkévaló következtetés foglalatába he-
lyezve: „...majd a következô reggel visszaültették/ hadd élje to-
vább egy gizgaz életét/ de még aznap letépték és lepréselték/
egy Enciklopedia Britannica-val/ így tûnik el minden tünemény.”

A szöveg, a nyelv, mint test és tárgy, mint fizikai realitás nyeli
el a vers beszélôjét, amit a dolog elszenvedôje Tolnai Ottóra em-
lékeztetô stílusban regisztrál. „Süllyedôben olyannak tûnt a me-
tafora/ vasladikja, mint egy gömbkabin vagy 360°-os objektív:
látszott a/ tófenék, a homokbuckák, a pontyok rajzása, a kagy-
lók lélegzése,/ míg a jelek mondatokká, egységes történetté
összeálltak. Búvárszemüvegemen/ át egy lány úszott lelkembe.”
(Búvárszemüveg)

A Távlatok címû opus üzeni: „A Föld halála után/ jön majd a
felhôkön lakás./ Mindenki egy bárányfelhôt kap/ és azt kell be-
rendeznie szobának./ A szél szállítja majd/ az olvasnivalót./
Szellemi lényként/ csupán a disszertációk világát/ kell bebaran-
golnunk.”

A második rész nagyon jó darabjai
az Andersen és a Takarítás és az Al-
vajárók.

A Bdelliom címû versben Origenész
allegorikus világképe köszön vissza:
„Legszívesebben kibújna mindenébôl
a test./ Követné a lélek, mintha leved-
lené életét,/ míg a nyelv versnek öltö-
zik./ Megmondanád, mire jutottál,
amikor ezeket írtad?”

A testet, mint az archivált vissza-
emlékezés territóriumát mutatja be,
könyveli el: „Az emlékek múzeumá-
ba./ Falain rajzlapnyi tömbversek./
Vastag, tussal írt textúrák./ A te
csalimeséid./ Ott az edénybôl ivó
galamb./ Meg a tûzokádó kecske./
Mind a te lelked lakói, Dulcinea.”
(Opus vermiculatumok).

A Másik idô jó példája annak,
hogy a szerelmi líra akkor mûkö-
dôképes, ha magára a létre ref-
lektál, nemcsak az érzéki dimen-
zióra. „Az ablakon jött be az idô,
befészkelte magát az ágyam-
ba./Bebújt a paplan alá, mellém./
Puhatestû lény volt, finom anya-
gú álom. Mégis terhelô vallo-

mást tett ellenem,/ valami olyasmit állított, hogy feladtam./ De
ezt is homályosan rögzítettem akkor.” A Mondtam-e? címadó
versben pedig: „Én is csak sejtem, amit sejtesz, mikor benyúlsz
zakóm alá egy kis melegért, vagy lelkeddel röntgenezed tûnôdé-
semet.” Oda-vissza játék, mind a két fél lelke a másikéba kapasz-
kodik, de a végeredmény esetleges. Mindenesetre tudni tudják,
amit ki nem mondanak, csak esetleg a naplójuk számára rögzíte-
nek, hogy harc minden párkapcsolat, nemcsak együttmûködés
és integráció.  A szeretet ugyanakkor kiiktathatatlan, csak akkor
kerül megvonásra, ha valamelyik fél sérti a másig integritását-i-
dentitását. A könyv narrátora arról beszél, hogy mennyire inspi-
ráló volt a társ jelenléte/ piszkálódása. De abszurd módon, nem

a megszokott szavakkal fejezi
ki háláját. Így is lehet. „Annyi-
ra rólad szól, hogy bele se írta-
lak.” (Nem a múzsám voltál).
Közben elvégzi a „karakter él-
veboncolását”, egy remekbe-
szabott monológgal, amit a
hölgy szájába ad és ami róla, a
szerzôi énrôl szól, mégis a be-
szélô jelleme, természete bon-
takozik ki általa, nem a meg-
szólított mélylélektana.

Báger új könyve ismét meglep.
Van új „út” a nap alatt. Bebizo-
nyítja, hogy az ôszinte szó mé-
lyebben fekvô tárnái, forrásai
még feltáratlanok.

Kántor Zsolt

líra

Összenézô szavak

könyvrôl

Báger Gusztáv

MONDTAM-E?

Széphalom

78 oldal, 2000 forint
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könyvbölcsô

A nyár, a kánikula, az ôszbe nyúló utazás
nem kedvezett a rendszeres olvasásnak,
de immár nem kell nélkülöznöm a köny-
vek társaságát. Újraolvasását kéri két mû,
mielôtt a porrétegtôl most megtisztított
könyvfalon elfoglalnák helyüket; a har-
madik a minap érkezett.

Kortársalgó
címmel gyûjtötte össze interjúit Bozók Ferenc
költô, piarista szerzetestanár. Beszélgetések
21. századi magyar költôkkel, így az alcím. A
borítón: 21., a belsô címlapon: XXI. Kicsi az
elmozdulás, a Hét Krajcár Kiadó értékes, ol-
vasmányos, informatív könyvét mégis az ap-
ró szépséghibák szeplôzik. Bár Bozók tudat-
ja: a megszólaltatottakat csak irántuk és
munkásságuk iránt érzett szeretete fûzi egy-
máshoz, ez szerkesztési
szempontnak kevés. A
legidôsebb válaszadó
1931-ben született, a
legfiatalabb 1983-ban.
Kevéssé jó, jó és kiváló
poéták pillantanak ránk
a fényképekrôl. Túl tág
a mezôny. A részben is-
métlôdô kérdésekre
adott feleleteket legin-
kább korcsoportok
mentén tudjuk viszonyí-
tani. Bozók nyilván töb-
beket szeret a magyar lí-
ra élô legnagyobbjai kö-
zül is, hozzájuk azonban nem merészkedett
el. Akikhez igen, azokat sajátos vagy saját,
jellemzô környezetükben, felkészülten, sze-
rény diskurálással faggatta. A legsikerültebb
alkalmakkor a társalgás dialogizáló kisesszé-
vé, irodalomtörténeti forrássá, a kérdezett hi-
teles, újszerû portréjává lett. Mivel a kötet-
ben szereplôk többségét magam (hajdani pi-
arista diák) is atyai vagy nemzedéki barát-
ként, volt tanítványomként becsülöm, sokuk
könyvét szerkesztettem-utószavaztam-
fülszövegeztem, szívesebben szólnék még
lelkesebben a gyûjteményrôl. Tarbay Ede al-
kotói és gyerekirodalmi állásfoglalásai elgon-
dolkodtatnak, Czigány György válasz-ele-
ganciája mintaszerû, Csokonai Attila intellek-
tuális és stiláris ugrásra-készsége egy kis
irigységre is indít, Pál Dániel Levente szavait
új kötetével asztalomon mérlegelem, Madár
János sorsrajza „kész regény”, Zalán Tibor a
Quasimodo-fôdíj koszorúzottja pár hete. E
rokonszenv ellenére úgy vélem: a Kortársal-
gó akkor zökkenhet igazán a helyére, ha
még egy-két hasonló vállalkozásba belevág

Bozók. Ihletô olvasmányai: Bertha Bulcsu író-
interjúi, Görömbei András párbeszédsoroza-
ta mellett érdemes lenne Domokos Mátyás,
Lator László és Kabdebó Lóránt kérdezôi for-
télyaiból is ellesnie valamennyit.
A Gabo Kiadó újdonsága, a

{Hazudtam neked!}
címû regény elsôre lekötött a történettel; a
regénypoétika, a nyelvezet kevesebb figyel-
met kapott. A szerzôvel, a változatos tartal-
mi-formai világú könyveit gyors egymás-
utánban publikáló Oláh Gáborral is érde-
mes lenne alapos beszélgetést
folytatnia egy rátermett kérdezô-
nek, hogy a filmrendezéstôl az
irodalomig vezetô út állomásait
tisztábban lássuk. A legújabb

Oláh-regény kissé
olyan, mint egy bea-
vatószínházi produk-
ció: leginkább fiata-
loknak, részben fia-
talokról szól, de bárki
utat találhat hozzá,
nem ifjúsági regény.
Fôleg azok érezhetik
otthonosan (vagy
visszaemlékezôn ott-
hontalanul) magukat
benne, akik plasztikusan fel
tudják idézni az 1980-as éve-
ket. A történetmondó, Flóra
huszonhat esztendeje, még

középiskolásként lépett ki (zuhant át) a fel-
nôttlét kapuján. A vele megesett próbatéte-
leket, néhol egy (gyilkosság?/öngyilkos-
ság?/fátum?) krimibe illô, megérlelô lelki és
testi tapasztalatokat a beszédes nevû fôsze-
replô az elmesélés megindokolása nélkül
adja elô. Nem derül ki, miért épp most tár-
ja fel férje elôtt az eddig elhazudott valósá-
got. Igaz, az író nem nélkülözheti az évtize-
dek távolába vissza-
tekintô szerkezetet
(amiért a 24. fejezet,
az „utolsó óra” mi
történt velük az-
óta…? laposságaival
kénytelen adózni). A
törzsanyag erôs, a
tegnap nyelvezeté-
nek stiláris feléleszté-
se, néhány modoros-
ságon kívül, jól sike-
rült. A sorsfordula-
tok, sorsfonódások a
rendszerváltás elôtti

évtized egyik lehetséges, e formájában hû
és tanulságos lenyomatát ôrzik, tovább mé-
lyítve Oláh Gábor prózatechnikáját. 
A Göncöl Kiadó nagy ívû világirodalmi hori-
zontján ismét különleges jelenség a

RABINOVICH album
címû regény. Írója, az iráni-belga(-lengyel-
osztrák-zsidó) Philippe Blasband a részint ro-
kon tárgyú 2003-as film, A Rashevski-tangó
egyik szcenaristájaként lehet ismerôs. A
könyv kis fejezetei aprólékosan leírt fényké-
pekkel szembesítenek elöljáróban, majd négy

nemzedék egymás
nyomába lépô sarjai-
nak epikailag erede-
tibb-elkoptatottabb
vallomásai sorjáznak.
Mintha egy albumból
kihullott vagy oda
visszahelyezni szánt
fotókkal kártyáznánk.
A nem lineáris olvasás
lehetôségét is meg-
engedô szöveg Boros
Krisztina fordításában
legfôképp a közlések
tömör, dísztelen, a
sorok alatt mégis po-
kolian izzó formálásá-

val kapnak meg. Közel jár a trükkregényhez a
mû, hiszen például a haldokló-meghaló sze-
replô aligha írhatja le, legfeljebb ama végpil-
lanat „filmjeként” pergetheti a krónikát. Az
sem lehetetlen, hogy a vallomásfolyam egyet-
len „tudathasadt” tollból ered. A történet le-
zárul, önmagába törik, az utolsó fényképpel a
Munskból térbe-idôbe oly sokfelé szétszár-
mazó Rabinovich család ága mégis tovább él.
A másság regénye ez („Nem abnormális va-
gyok, hanem másmilyen – rögzíti egy, törté-
netesen homoszexuális szereplô. – Mint ha az
ember zsidó”), de nem csupán az egész re-

gényt átszövô zsidó sorsmeghatá-
rozottság, hanem a hétköznapitól
(netán az „ideálistól”) elütô szemé-
lyiségjegyek miatt is. Minden élet
„más”. A teremtés legfôbb jelzôje
is: más. Képes-e a szabályszerûtlen-
ségek univerzumában értelmezni,
legyûrni, a maga vagy a közösség
javára fordítani saját szabályszerût-
lenségeit az egyén, akit a „családi
album” és az emberiség-album is
magába zár: ez itt a kérdés, a mai
európai regény élmezônyéhez fog-
ható prózában.

Tarján Tamás  

Újra: olvasás
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panoráma

Tartozás
Bognár Antal legújabb regé-
nyét olvasva a legnagyobb él-
mény számomra az volt, hogy
egy összefüggésrendszerbe,
folyamatos jelen idôbe kerül-
tem. Pedig a könyv több év-
századot ölel fel, középpont-
jában az óbudai Kiscelli kas-
tély áll. A megépítése óta el-
telt bô 300 év érdekesebb
óbudai alakjai és eseményei
kelnek életre, miközben köz-
ponti szerep jut közelmúl-
tunknak, a huszadik század-
nak: 1944 karácsonya és 1945
eleje, az 1956-os események,
a Szent Margit-kórház és a
kastély körüli történések. A
történelmi tabló bejárásához
„Két angyalszobor a kalau-
zunk… Találkozni fogunk el-
hivatott lelkekkel, meggyalá-
zottakkal, megszégyenültek-
kel, de csalatkozókkal és
nagyzolókkal, elrontottakkal
is.” Több idôsíkon játszódik a
történet, alakjai élnek béké-
ben, háborúban, költôi képek-
ben. Rengeteg gondolatéb-
resztô elmélkedésben lehet
részünk, hogy csak egyet
idézzek most: „Mindent
együttvéve a háború ugyan-
úgy nem vett tudomást a ben-
ne sodródókról, mint ahogy

egy folyamnak közömbös, mit
ránt le, nyel magába, görget a
medre alján, mit terít el, letép-
ve a partról; maga cseppet
sem változik tôle. A sok két-
ségbeesett lelemény, megve-
szekedett akarás, magameg-
adás mind-mind, hiába, hogy
ideig-óráig beválhat vagy már
gyümölcsözni látszik, egyetlen
kanyarulatban semmivé fosz-
lik, ha a sors úgy akarja.”

A szerzô 1991-ben költö-
zött Újvidékrôl Magyaror-

szágra. Az Álmok a halálban
címû regényéért 1986-ban
megkapta a Híd Irodalmi Dí-
jat. Ô úgy tekinti, hogy a Tar-
tozás ennek párdarabja. Mi-
ért éppen Óbuda? „Óbudán
megtaláltam az origót –
mondja –, amelyben a koron-
kénti kataklizmákon, az óbu-
dai pestistôl a felszabadulá-
sig a szépirodalomban
olyannyira agyonírt átkok
láncolata, a fátum helyett át-
üt a mindennapi kis megvál-
tások misztériuma.” A mû-
ben valóságos személyek és
kitaláltak is szerepelnek. Uta-
zásához volt a szerzônek egy
kiváló kalauza: Pintér Endre.
Meséli, hogy ô még látta
gyermekként a fogolykiváltó
trinitárius rend kolostorának
épült, majd veteránmenhely-
ként, egyenruha- és bútor-
raktárként szolgáló kiscelli
kastély kettôs életû tulajdo-
nosát, Maximilian Schmidtet,
akihez a századforduló legbi-
zarrabb szerelmi története
fûzôdik (Krúdy is írt róla). Ô
még barátkozott a Margit
kórház nehéz sorsú fôorvosá-
val, Örlôs-Österreicher End-
rével, akit meghurcoltak,
csupán mert befogadta a né-
met orvoscsoportot 1956-
ban. Pintér Endre közvetve

kapcsolatba kerülhetett a ma
kevéssé ismert Toldalagi Pál
költôvel is, aki híres, régi er-
délyi család sarja és Pilinszky
jó barátja volt. 

Vajon mire utal a címben jel-
zett „tartozás”? Feleletként
találtam egy erre utaló mon-
datot a regényben: „Minden-
ki múltjával tartozunk min-
denki jövôjének.” Hogyan
értsük ezt? Mûvébôl ismerôs
pallérozott stílusában erre a
szerzô egy interjúban így vá-
laszolt: „Csak az önzetlen jó-
tett vethet gátat a fenekedé-
seknek, a kimondott átok, a
melengetett bosszú tovább-
hagyományozódásának. A
„jótettért jót” közmondás-
bölcsességének lényege nem
az adok-veszek!  – hanem a
jó megelôlegezése. Bármiféle
viszonzás elvárása nélkül.”
Még a könyv elején arra kéri a
szerzô az olvasót, hogy: „A
nyomkövetés egyszemélyes
kizárólagosságának jelenét él-
ve az olvasásban ki-ki kezesé-
vé válik e megnevezetlen tar-
tozásnak. Ezért itt fel kell hív-
nunk útitársaink, külön-külön
mindegyik olvasónk figyel-
mét: ki-ki csakis saját felelôs-
ségére tartson velünk.” Sze-
rintem érdemes.

Szepesi Dóra

Egy kortárs
dekonstruktivista

A sokféleség üdítô relativizmu-
sa közepette sajátos hangot
képvisel egy tanári szigorral
megírt, elméletileg elkötelezett
dekonstruktivista poétika. A
kortárs magyar irodalomelmé-
letet impozáns filozófia appará-
tussal megközelítô szerzô, Bó-
nus Tibor (1972–) az ELTE taná-
ra, s kutatási területei közé tar-
tozik a 20. századi magyar iro-
dalom éppúgy, mint az egyete-
mes irodalomelmélet. A Ráció
Kiadónál négy kötetet szerkesz-
tett, s jelen könyve ugyancsak
negyedik önálló kötete.

A mai magyar irodalomelmé-
let megteremtésében kitünte-
tett szerep jutott Németh G.

Bélának. A kánont meghatáro-
zó, vezetô kortárs irodalmárok
közé tartozik Szegedy-Maszák
Mihály, Kulcsár Szabó Ernô és
Kulcsár Szabó Zoltán. Ôk
azok, akiknek munkásságát
bemutatva igazítja el a szerzô
olvasóit a modern értelmezés-
módok útvesztôiben. Tisztele-
tet parancsoló névsor a nyuga-
ti elôdöké is: Friedrich Nietz-
sche, Martin Heidegger, Hans-
Georg Gadamer, Hans Robert
Jauss, Jacques Derrida és Paul
de Man. Elsôsorban tehát a
hermeneutikusok, a posztmo-
dernek és a dekonstruktivisták
gondolatvilágába vezet be, s a
például vett elemzések a 20.
század nagy írói, többek kö-
zött Marcel Proust, Kosztolá-
nyi Dezsô és Örkény István
mûveit tárgyalják.

Az irodalmi kritikát megpró-
bálták már az analitikus filozófia
eszközeivel, a beszédaktus-el-
mélet keretében pusztán bemu-
tató, jobb esetben értékelô mû-
vészi tettként leírni. Bónus a mai
irodalmi kritika talán legjelentô-
sebb alakja, az Oravecz Imrét,
Petri Györgyöt és Tandori Dezsô
költészetét a kánonba emelô,
így méltón elismertetô, továbbá
a Holmiban rovatvezetô Radnó-
ti Sándor munkásságának mél-
tatásakor kiemeli, hogy a dis-
kurzusban való sikeres részvé-
telnek elôfeltétele valamely for-
maeszmény iránti elkötelezett-
ség. Bónus maga a többféle ol-
vasásmód és olvasat bemutatá-
sával a kortárs dekonstruktivista
irodalomelmélet egyik legszín-
vonalabb képviselôje.

K. S. A.

Bognár Antal

TARTOZÁS

Napkút Kiadó

348 oldal, 2990 Ft

Bónus Tibor

AZ IRODALOM

ELLENJEGYZÉSEI

Ráció Kiadó

396 oldal, 3500 Ft
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irodalom

Hogyan kerülhet az olvasó kezébe frissen
közel százhúsz, kötetben eddig kiadatlan
Mándy Iván-novella és -karcolat? Nos, eh-
hez érdemes bemutatni pár szóban Urbán
Lászlót, a szövegek válogatóját és közre-
adóját, aki igazi irodalmi „csodabogár”:
idestova fél évszázada az Országos Szé-
chényi Könyvtárban tölti hétköznapjai ja-
vát, és a régi folyóiratokat, mikrofilmeket
bújja klasszikus magyar írók válogatásban
nem közölt, a többség számára ismeret-
len mûvei után. Urbán László több mint
nyolcvan kötetet gondozott már, „ásott
elô” szinte lehetetlen helyekrôl – olyan
folyóiratok hasábjairól, melyekrôl álmá-
ban nem gondolná az ember, hogy no-
vellákat közölnek. Holott csak az elmúlt
századig kell visszamennünk az idôben,
hogy az irodalom még szerves része le-
gyen a szak-, a tudományos és a napila-
pok tartalmának. (Urbán László egy
könyvbemutatója alkalmával egyszer
elmondta, miféle speciális lapokban buk-
kant már értékes klasszikusokra.)

A Ma este Gizi énekel címû válogatás épp
azt az idôszakot kelti életre, amikor a máso-
dik világháború kitörése után még üzemelô
pesti kávéházak nyeles újságtartójával ma-
gához vette a vendég a Magyarországot, a
Pesti Hírlapot, Az Újságot vagy a Nemzeti Uj-
ságot, felütötte az irodalomnál, és mások
mellett elolvashatta egy húszas évei elején
járó fiatalember, bizonyos Mándy írásait.
Nem a kiforrott, összetéveszthetetlenül
egyedi Mándy Iván ez még, a korai novellák
itt-ott magukon viselik az útkeresés jeleit, de
még ezekben a bizonytalanságokban is
megcsillan a késôbbi nagy író zsenije.  A kö-
tet a pályakezdés 1937 (vagyis az elsô Mán-
dy-írás megjelenésének éve) és 1945 közöt-
ti szakaszából szemezgette az ismeretlen
kincseket, azokat a novellákat, amelyek kívül
rekedtek az eddigi válogatásköteteken.

Urbán László elôszavában három típusba
sorolja a szövegeket, a kisprózai zsánerké-
pek, a szatírák és a klasszikus elbeszélések
jegyei szerint megkülönböztetve ôket.
Emellett azonban még számos tipológiát al-
kothatnánk a Mándy-életmû darabjait ol-
vasgatva, hiszen az író minden novellája,
karcolata valójában egyszerre viseli magán
a fenti három prózatípus jellegzetességeit, s
ez adja az egyedi Mándy-hangulat eszenci-
áját. Itt vannak például a késôbbi nevezetes
életképek és színterek elôfutárai: az uszo-
dáé (Strandon), a mozié (A szék), a csôszhá-
zé (A csôsz), a bérházé (Az albérlô), a kávé-
házé (A kabát), a sportpályáé (Az árnyék).

És megjelenik a kamaszfiúk, az elnyûtt há-
zasságok, a pletykálkodós szomszédok, a
hivatali fônökök és beosztottak, a tehetô-
sek és kiszolgáltatottak mikrovilága, melyek
a Mándy védjegyévé lett, végletekig lecsu-
paszított, szikár dialógusokból épülnek fel
parádésan beszédes tablókká. Ahogyan a
címek többsége egyetlen szó, úgy nincs egy
felesleges hang a novellákban sem – ez az
elbeszélésmód a kiforrott Mándynál aztán
még balladisztikusabb lesz az elhallgatások-
tól, a csupán sejtetô vagy jelzésértékû moz-
zanatoktól. Mándy nem is tagadhatná,
hogy a mozi szerelmese: novelláiban filmet
rendez, amelyben nincs jelentôség nélküli
gesztus vagy szócska.

Leírásait a részletek költôisége teszi mes-
terivé. „Az alacsony, hordófejû fiú úgy ló-
gázza a karját, mintha egy óvatlan pillanat-
ban el akarná hajítani.” (Az árnyék) „Majd-
nem elcsúszott a síkos, rosszindulatú szô-
nyegen.” (Páholyban) „Fölpattant az ajtó és
begurult Bandi bácsi. – Pompás! Hát fölkel-
tünk? Gratulálok! – Úgy nézett Imrére, mint
egy gyôztes versenyfutóra (Lábadozás).

Nem kevésbé „mándys” némely elbeszé-
lés álomszerûsége: a lélekben kavargó
„kognitív disszonancia” képei fátyolszerû-
en lebegnek képzelet és realitás határán. A
Páholyban címû elbeszélésben egy kispén-
zû fiúnak a színházi elôadás szünetében
egy jómódú vendég kezébe nyomja páholy-
ba szóló jegyét, mert elunta a darabot.
Bandira mint „betolakodóra” olyan elvisel-
hetetlen figyelem irányul az elit páholyban,

hogy szinte fuldokolva menekül vissza
az olcsó karzatra. A Mándy megalkotta
jelenet pusztán Bandi szorongásokkal
terhelt tudatának kivetülése, mégis
annyira valóságos és ismerôs – hányan
ne éltünk volna át hasonlót más körül-
mények között?

A Mándy-novellákban felvázolt szituáció
kerete mindig banális: egy beteg fiúcska
lassan felgyógyul, és ezt örömmel nyug-
tázzák a rokonok, egy feleség megosztja
este az ágyban a férjjel a jómódú vidéki ro-
kon látogatásának hírét, egy vasárnapi
ebéd alkalmával az egyik vendég fültanúja
lesz, mirôl beszélnek a másik szobában, a
gyerekvigyázással megbízott kis cselédlány
nehezen bánik a komisz kölyökkel az ut-
cán, a strandon a fürdôzôket fixírozza egy
házaspár… Látszólag szóra sem érdemes
hétköznapiság, ám a bemutatott helyzetek
mögött mélységes emberi drámák rejtôz-
nek: elfojtott sóvárgások, félelmek, irigység,
önbizalomhiány, kihunyó remények. Ha a
háborúba sodródott ország kilátástalan sor-
sa közvetlenül nem is jelenik meg ezekben a
kisprózákban, a zsánerképekben ábrázolt
szorongás és kiszolgáltatottság rendkívül
pontosan közvetíti a tragikus történelmi for-
dulat elôfutáraként megjelenô társadalmi
feszültségeket. E történetek visszatérô hôsei
a cselédlányok, a kispénzû bérházlakók, a
hivatalnokok – és nem utolsósorban az álla-
tok, melyek emberi attribútumok hordozói-
ként jelennek meg a Mándy-novellákban.

A kötet szövegeit olvasva újra és újra fel-
sejlik Kosztolányi és Karinthy prózavilága,
szereplôi, ábrázolástechnikája (Kosztolányit
meg is idézi egy novellájában Mándy, az írás
címe is maga az író neve), de miközben
érezni a nagy elôdök keze nyomát a téma-
választásban, már markánsan körvonalazó-
dik A locsolókocsi, Az egyérintô, A pálya
szélén, A villamos, a Csutak, a Trafik, és
még sok halhatatlan Mándy-klasszikus író-
jának utánozhatatlan stílusa. 

Laik Eszter

Nagy író a pesti kisemberrôl

könyvrôl

Mándy Iván

MA ESTE GIZI

ÉNEKEL

Novellák és

karcolatok

Argumentum Kiadó

456 oldal, 3500 Ft
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Bill Brysont már be sem kell mutatni a ma-
gyar olvasóknak: a Majdnem minden rövid
története, az Otthon – A magánélet rövid
története és a legutóbb megjelent Shakes-
peare – az egész világ színház címû köte-
tek után valószínûleg „Bryson-fan” lett,
aki olvasta bármelyiket is. A fotókról mo-
solygó, okulárét viselô, joviális, kissé poca-
kos, szakállas úr épp ezt a kiegyensúlyo-
zott tudósi derût képviseli könyveiben is:
semmi nyomasztó tudományoskodás, ri-
vális elméleteket támadó kardcsörtetés
vagy intésre feltartott mutatóujj. Hogy fel-
táró munkáiból ilyen élvezetesen forgat-
ható és izgalmas mûvek álljanak össze,
épp a kutatás mélysége és tágassága ga-
rantálja – Bryson mindig hatalmas köveket
mozgat meg aktuális tárgya feltérképezé-
se érdekében, de az ezzel járó izzadság
egy cseppjét sem hárítja át olvasójára, ne-
ki meghagyja az élvezetet.

Mindez igaz a korábbiaktól némileg elté-
rô Bajos szavak címû kötetére is. E külö-
nös lexikonban betûrendbe szedve találjuk
mindazokat a szavakat, amelyek az angol
nyelvhasználatban rendszeresen problé-
mát, zavart, döccenôket okoznak. Minden
szócikknél megtalálhatók az újságokból
idézett példamondatok magyar fordításai,
jól kiküszöbölve a problémát, hogy a fordí-
tás ne hibásan szerepeljen, ám ott álljon vi-
lágosan, hogy a példamondat mely részét
használta helytelenül megfogalmazója.
Pék Zoltán e „fordításérzékeny” feladatot
kitûnô érzékkel oldotta meg és magyarí-
totta Bryson lexikonját.

Maguk a címszavak persze csak „dob-
bantók” ahhoz, hogy az egyes nyelvhasz-
nálati furcsaságokra távolabbról, átfogób-
ban pillanthassunk, és kirajzolódjon általuk
a nyelvtörténet múltja, jelene és jósolható
jövôje is. A szavak között ugyanis számos
múltbéli alakot és alakváltozatot találunk,
de ugyanúgy megjelennek a médiának kö-
szönhetôen elterjedt, divatossá vált, bevé-
sôdött formák is.

A szótár nem csak lexémák, de szintag-
mák és mondatok szintjén vizsgálja a nyel-
vet, vagyis tárgya soha nem pusztán a szó-
használat, hanem mindig a nyelv mûködé-
se, a maga összetettségében: adott mon-
datokban és szövegkörnyezetben miért
helyes, helytelen, jó vagy kevésbé jó egy-
egy szó vagy nyelvtani formula használata.

Nagy erénye e szógyûjteménynek – és a
nyelvtanulók számára a kötetet ez igen
hasznos, leíró nyelvtani és egyben helyesí-
rási könyvvé emeli –, hogy Bryson a gram-

matikai kérdéseket sem
kerüli meg. Vagyis, az
abbrevtiations (rövidí-
tések) címszó alatt ki-
tér a szóösszevonások-
kal, mozaikszavak és
minden egyéb rövidí-
téssel kapcsolatos
tudnivalókra; a num-
ber (szám) szónál a
számnevek használa-
tát taglalja; a prepo-
sitions (elöljárószók)
szócikkében felsorol-
ja a prepozíciók kö-
rül kialakult tévhite-
ket; a collectives (gyûjtônevek) szakaszban
tisztázza az egyes és többes szám haszná-
lata közötti fontos különbségeket – és
még sorolhatnánk. 

Rendben, mondhatja az egyszeri olvasó,
de aki nem tud és nem is tanul angolul,
miféle haszonnal forgathat egy ilyen szó-
tárt? Érvelhetnénk akár azzal is, hogy az
angolba vagy az anglicizmusokba már az
is lépten-nyomon belebotlik, aki távolról
kerüli e nyelvet, de ennél meggyôzôbb
lehet, hogy bármilyen meglepô, a Bajos
szavaknak rengeteg hasznos magyar vo-
natkozása akad. Már csak az oldalanként
adódó rácsodálkozások miatt is: „nahát,
ez épp olyan, mint nálunk!” Amikor Bry-
son a personally (személyesen) szócikknél
felhívja a figyelmet, hogy „Dr. Leonard
úgy döntött, hogy [személyesen] elláto-
gat az oklahomai egyházmegyébe” pél-
damondatban teljesen felesleges e szó,
akkor egy magyarul szintén gyakori szó-
szaporításra hívja fel a figyelmet: elláto-
gatni valahová csak személyesen lehet.
Ugyanígy állunk az originally (eredetileg)
szóval: „A terveket [eredetileg] már
1972-ben kidolgozták.” Az each and
every (minden egyes) hangsúlyozása szin-
tén felesleges pleonazmus, és ha nincs is
pontos magyar megfelelôje, eszünkbe
juttatja például a „van rá mód és lehetô-
ség” túlhajtott használatát nyelvünkben,
aminek semmi értelme. 

A szószaporítások mellett a lexikon tete-
mes anyagát adják a hasonló alak és jelen-
tés miatt összecserélt szavak: complacent
/ complaisant (önelégült / nyájas),  malefi-
cence / malfeasance (gonoszság / törvény-
szegés); a teljesen különbözô alakú, közel
azonos jelentésû szavak: occur / take pla-
ce (tervezett, illetve váratlan események
felbukkanása szerint különböztetjük

meg), lectern / po-
dium (felolvasóáll-
vány és pódium);
az angolba idegen
nyelvbôl átemelt, és
ezért helytelenül írt
szavak (danse ma-
cabre és nem dan-
ce); vagy a nyelvtani
funkció szerint meg-
különböztetett, de
gyakran kevert kife-
jezések: though / al-
though (bár, habár).
Nem véletlen, hogy

Bryson példamondatai
a sajtónyelvbôl szár-

maznak: a zsurnaliszta szóhasználat a ma-
gyar nyelvben is melegágya a hibásan rög-
zült, rohamosan terjedô csacskaságoknak,
vagy egyenesen fülsértô tudatlanságoknak
– különösen az internet korában.

A Bajos szavak korántsem teljes, jóval
vaskosabb kötetet lehetne összeállítani, ha
tényleg átfogó gyûjteményt szeretnénk va-
lamennyi „bajos” nyelvhasználati  kérdés-
rôl. Inkább válogatás e szótár, és a leggya-
koribb, köznapi buktatók, a nyelvtanulók
fejébe vert tévhitek, a hibás nyelvi trendek
leleplezésén túl egyfajta szellemi csemege
is: ha egyszerûen csak barangolni szeret-
nénk a nagyvilágban, azt is megtehetjük
vele. Congo például két szomszédos Afri-
kai államot is jelöl – hívja fel a figyelmet
Bryson; az olympic-sized swimming pool
csakis az ötvenméteres medencére hasz-
nálható, erôs túlzás a sztárok házi uszodá-
jára minduntalan ezt a jelzôt ragasztani;
nem keverendô az angol és az amerikai
Stamford és Stanford; a Van Dijck néven,
Flandriában született világhírû festô neve
Angliában Van Dyck vagy Vandyke formá-
ban is használatos.

Bryson lexikonját átlapozva könnyen
megfogalmazódik a remény az olvasó-
ban: hátha valaki kedvet kap, és összeál-
lítja egyszer a „Bajos magyar szavak”
szótárát is.

Laik Eszter

language

Tévedni angolosan

könyvrôl

Bill Bryson

BAJOS SZAVAK

Akadémiai Kiadó

240 oldal, 3200 Ft
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könyvipar

A helyzet a magyar
könyvszakmában

A szerzôi jogi törvény 1999 óta ugyan több-
ször módosult, a könyvszakmában releváns
passzusai sok esetben mégis különösnek
mondhatók: „A szabad felhasználásról” szóló
fejezet 35. §-ának alábbi pontjait célszerû
szem elôtt tartani: „(2) Teljes könyv, továbbá
a folyóirat vagy a napilap egésze magáncélra
is csak kézírással vagy írógéppel másolható.”

Sajnos egyszer sem készült egy memoran-
dum of understanding, amely a kiadó–könyv-
tár közös értelmezést világossá tette volna. A
jelenleg mûködô szerzôi jogi törvény semmi-
lyen vonatkozásban nem említi az e-könyve-
ket, vagyis csak általános fogalmai szerint ke-
zelhetô ezek helyzete. Így nyilván még na-
gyobb a baj. A közös jogkezelés törvényi kere-
te 2012 óta adott, mégsem jött létre a könyv-
szakma közös jogkezelôje az elmúlt évben. 

A Magyar Reprográfiai Szövetség a fénymá-
solókra kivetett adók elosztásával foglalkozik,
de a fénymásolók kimennek a divatból. A
szkenner elôször elektronikus file-t hoz létre,
bárhova akárhányszor továbbíthatót, de ezek
és a számítógép-okostelefon-tablet termékek
után nincs adó. Franciaországban most vezet-
tek be 1% adót ezen eszközökre. 

A szerzôi jogok tulajdonosainak korábban
rendezettnek tekinthetô kezelése a 90-es évek
elején összeomlott, az Artisjus azóta nem fog-
lalkozik vele. A magyar szerzôk/fordítók szer-
zôi jogi adatbázisa egyszerûen nem létezik. Ki-
nek hol a joga nehezen tudható meg, ha egy-
általán megtudható.

A szerzôi jog gyakorlata
a könyvszakmában
Kiadói szinten a szerzôi jogok tisztázása – né-
hány kivételtôl eltekintve – általános. A fel-
használói szerzôdések azonban a régi gyakor-
latnak megfelelôen határozott idôre szólnak,
bár a 2008-as módosítás alapján már határo-
zatlan idôre is megköthetôk. A könyvkiadó –
mint informatikailag nem kötelezôen tájéko-

zott –, korábban a különféle elektronikus for-
mákra nem kötött, vagy ma sem köt szerzô-
dést. Nemzetközi viszonylatban is tartózkod-
nak az ügynökök az elektronikus jogok átadá-
sától. Nyilván, a határok nem jelölhetôk ki
egyértelmûen. Ez esetben éppen elôny, hogy
egy magyar változat szûk nyelvterület körében
forgalmazható.

A kiadó elvileg nemzetközi szinten is képvi-
selheti a szerzôt, de felhívni a figyelmet egy
magyar szerzôre összmagyar és nem kiadói
feladat. (Ilyen történt is, hiszen a Magyar
Könyvalapítvány Fordítástámogatási Irodája
13 év alatt 800 féle magyar fordítást sikerrel
támogatott, amelyhez nem tartoztak a már
nemzetközi képviselettel rendelkezô szerzôk,
mint pl. Kertész, Esterházy.)

Kiadói jogot a magyar szerzôi jog expressis
verbis nem tartalmaz, így a másolás elleni ki-
adói fellépést értetlenül fogadja akár a rend-
ôrség, akár a könyvtár.  Csak ismétlem,
szükség volna egy memorandum of under-
standingre, mintegy elôkészítésül egy új
szerzôi jogi törvényre.

E-könyvkereskedelem
Magyarországon
E-könyvek forgalmazásával többen elindultak
2009–2012 között. A jobbára szoftvervásárlá-
son és fejlesztésen alapuló beruházások nem
számoltak számos nehezítô tényezôvel. Ezek:
a másolásvédelem, vagyis DRM szoftverek
használhatatlansága; a 27% áfa, a szakszöve-
gek konverziójának (táblázatok, ábrák, képle-
tek) bonyolultsága, az eszközök sokfélesége,
és változékonysága. 

Az induló vállalkozások elsôsorban az OSZK
Magyar Elektronikus Könyvtárának állomá-
nyából kínálták a jogilag amúgy sem tisztázott
ingyenes tartalmakat. A kiadók az elôbbiek-
ben már érintett szerzôi jogi problémák, és a
kalózmásolatoktól való jogos félelem miatt
nem siettek és nem sietnek a könyvkínálatuk
digitális kiadásaival. Sem a kiadók, sem a ter-
jesztôk nem voltak felkészülve arra, hogy a di-
gitális kiadás éppúgy szerkesztôségi munka,
mint a könyvkiadás. Az elmúlt néhány év so-

rán világossá vált, hogy nagyon hosszú távú
megtérülésre lehet csak számítani a magyar
nyelvû e-könyv-piacon. Ehhez is szükséges
volna az értô szabályozás, és a már meglévô
releváns modellek ismerete. Annyi bizonyos,
hogy szem elôtt kell tartani, hogy a magyar pi-
ac nagyon kicsi, mert még a német piac is an-
nak számít a nyelvi korlátok miatt – ez a né-
met vélemény.

Három olyan e-könyvterjesztô sorolható fel,
amelyek nívós kiadók e-könyveit is kínálják.
Ezek: www.ekonyv.hu www.multimediapla-
za.hu melyek socialDRM-et használnak, vala-
mint a www.bookandwalk.hu amely egyedi
szoftveres DRM-et használ és technológiailag
megfelel a számítási felhôn keresztüli vásárlá-
si igényeknek. A www.publio.hu a selfpubli-
sherek (szerzôi kiadások) számára nyílt meg,
de Magyarországon egyedüliként az ibook-
store-on keresztüli terjesztést is megoldja. Ki-
adói fejlesztés a www.interkonyv.hu amelyen
elsôsorban szakkönyveket és egyetemi tan-
könyveket PDF formátumban kínálnak, akár
fejezetenként is letölthetôen.

A hagyományos szerzôdések és a szerzôi jog
olyan technikai körülmények között alakult ki,
hogy az idézésre vonatkozóan szigorú kitéte-
lek vonatkoztak. Újabban azonban már egyes
jogügynökök alkalmazzák a 10 ezer leütés
szabad közzétételét egy-egy mûbôl. Ezt irány-
adónak tartom, egyrészt kiadói szempontból,
hiszen ízelítô nélkül már nem kínálható könyv,
másrészt úgy látom, hogy e mentén a blogok,
és az egyéb szempontok alapján készített te-
mérdek gyûjtemény feloldozható volna a szer-
zôi jogsértés alól, miközben éppenséggel a
szerzôket népszerûsítik.  

Votisky Zsuzsa

Az e-könyv és a szerzôi jog
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala számára készítette Votisky Zsuzsa, a Typotex Kiadó
igazgatója az itt olvasható cikk alapjául szolgáló tanulmányt, az elektronikus könyveknek
a határokon átnyúló hozzáférését és átadhatóságát vizsgálva, mint felkért könyvszakmai szakértô.
Bár a könyvszakma számára sok minden jól ismert, az e-könyvek ügye számos új problémát,
és szempontot vet fel, amely folyamatos reflexiót igényel.
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panoráma

Bûvös szavak
Gyôrbôl

Az 58 éves, gyôri illetôségû,
a helyi irodalmi életben
munkálkodó Villányi László
1994-tôl kezdôdôen immár
nyolcadik verseskötetét je-
lentette meg az Orpheusz Ki-
adónál. Az elôzôek közül az
ismeretlen költônôk munkáit
közzétevô volt talán a legér-
dekesebb (2008). Mostani
kötetével a múltat összegezô
számvetéshez érkezett. Az
embereknek általában az is-
kolában tanított, igékhez ra-
gasztott „t” még mindig
egyértelmûen a múlt idô je-
le. Ha azonban a vonaton
mondjuk azt, hogy „Az utol-
só állomás Gyôr volt” – a vi-
szonylagos, jelennel kísértô
múltra érezhetünk rá. Köl-
tônk idevágó verse a követ-
kezô: „Anyja neve? Kérde-

zik. / Mindig jelen idôben. /
Amíg élek, jelen idôben.”

A költôt szinte a virágéne-
keket idézôen élénken fog-

lalkoztatja egy olyan madár
létezése, „aki képes / utá-
nozni tôle idegen hangokat,
akár szirénát is / vagy riasz-
tót, mert retteg, hogy pár
nélkül éri a nyár.” Ars poeti-
cává azonban inkább egy fél-
reolvasását emeli: a svéd
Borg tenisztechnikáját pró-
bálja párosítani az argentin
Borges költészetével.

Mûvészi alkata olyasféle té-
mák felidézésére hajlamos,
mint az aktuális szerelem, az
egykori gyerekkor, a min-
denkori otthon, a tanulságos
olvasmányok, a barátságos
szerelôk, a labdarúgás és az
álom, mindkettô lehetôleg
nôi társaságban, továbbá a
váratlanul megjelenô lóte-
tem és az olykor felhangzó
rigófütty. A költô megemlíti
gyerekkorának gyôri Lomb
utcáját, saját, egymásra alig
hasonlító, egészen különbö-
zôvé torzult beceneveit (Lac-

kó, Zászló), s az emlékeze-
tes, vele 13 évesen történt,
elsô egyenrangú találkozását
a nyári szünidei munka során
a szerelôkkel. Az épületes ol-
vasmányok közül megkülön-
böztetett erôvel idézi, hogy
„a szerelmet is csak az ér-
demli meg, / akinek naponta
kell meghódítania.” 

Verseinek olvasója fölfe-
dezheti majd a témák sokfé-
leségének ábrája mögött az
intellektuális tartás egyértel-
mû alaprajzát. Ráérezhet így
majd az írásokat feszítô, az
avatott, bûvös szavú költô-
ket és a jó irodalmi szerkesz-
tôket jellemzô felelôsségre
és aggódásra is, hiszen an-
nak a közösségnek a lehetô-
ségei és távlatai foglalkoz-
tatják, amelyben élnie nem
esetlegesség és véletlen
adottság, de sors és elköte-
lezettség.

K. S. A.

Nyelvatlaszunk
esszenciája

A magyar nyelv dialektusai-
nak, tájszavainak felbecsülhe-
tetlen értékû tárháza A ma-
gyar nyelvjárások atlasza, rövi-
dítve: Atlasz. E mû munkálatai
az 1950-es években kezdôd-
tek, s a gyûjtés eredményét,
1162 térképlapot 1968 és
1977 között adták ki hat nagy
dobozban. A kincseket rejtô
anyag könnyebben hozzáfér-
hetôvé tételének fontos esz-
köze lett az Atlasz mutatója
(1980), és így sorra készültek
az ennek alapján készített,
egyetemi dolgozatként be-
nyújtott szókincstanulmá-
nyok. A tudományos feldolgo-
zásban talán legnagyobb ér-
demeket Imre Samu
(1917–1990) akadémikus sze-
rezte, aki elsôsorban az Atlasz
és a hangtani tulajdonságok
alapján rendszerezte a magyar
dialektusokat.

Jelen kötet az Atlasz térkép-
lapjain fellelhetô tájnyelvi
anyagot 950 szócikkben, a
köznyelvi címszót kiegészítve,

összesen 13 590 tájszó, szó-
alak felsorakoztatásával tar-
talmazza. Egy-egy megneve-
zés nyelvjárási riválisai a szak-
irodalomban, az ebben az ér-
telemben helytelen szinoni-
ma elnevezést elvetve a hete-
ronima, sôt még szerencsé-
sebben tautonima nevet kap-
ták. (A heteronima az Atlasz
máig élô munkatársa, Balogh
Lajos javaslata, a tautonima
Imre Samué.)

Rögtön az Atlasz megjelené-
sekor megszülettek az elsô hi-
potézisek a tautonimák lété-
nek magyarázatára. Nagyon
általánosan megfogalmazott,
s így egyelôre nem kielégítôen
igazolt például az elsôsorban
germanistaként ismert Hutte-
rer Miklós megfigyelése, hipo-
tézise, mely szerint mindazt,
ami nem került országos vá-
sárra, azt minden tájon, sôt
talán minden faluban más-
képpen hívták. A alma meg-
nevezése (88. lap) annyira
egyöntetû volt, hogy jelen kö-
tetbe fel se vétetett, a dió szó
(101. lap) rivális tautonimát
csak alakváltozatként tûr meg
maga mellett (dia, divu, gyió,

gyivó), a késôbb megismert
burgonya (29. lap) megneve-
zése azonban nyelvjáráson-
ként eltérô (kolompér, krump-
li, pityóka stb.), s itt a részle-
ges egységesülést a helyi vá-
sárok alakíthatták.

A madárneveket áttekintve
már a 19–20. század forduló-
ján, a tudományos ornitológi-
ai nevezékek megalkotásakor
feltûnt Herman Ottónak és
társainak, hogy a nép által kü-
lönös becsben tartott, „ne-
mes” vagy „címeres” mada-
rak „egy nevûek”, ma úgy
mondanánk: megnevezésük
rendszere tagolatlan. Ilyen
madár a fecske (633. lap), a
holló (624. lap), a daru, a tú-
zok, némely ragadozó madár.
Ám már a szintén becses és
népszerû gólyának (623. lap)
több neve van a nyelvjárások-
ban, megnevezésének rend-
szere enyhén tagolt: gólya,
gagó, gagólya, cakó (ezek
alighanem mind hangután-
zók, belsô fejlemények), esz-
terág (szláv vagy német jöve-
vény), koszta (székely nyelvjá-
rási szó), bárza és kokosztirk
(mindkét utóbbi román erede-

tû, csángó szó). A kevéssé be-
csült madarak közül a tövis-
szúró gébicsnek (627. lap),
búbosbankának (628. lap) és
a búbos pacsirtának (632. lap)
sok tautonimája, temérdek
népi neve van.

Galambos Kristóf

Kiss Gábor–Bató Margit:

TÁJSZAVAK

A magyar nyelvjárások

atlaszának szavai, szóalakjai

Tinta Könyvkiadó,

163 oldal, 1490 Ft

Villányi László

ÁMULAT

Orpheusz Kiadó

100 oldal, 2000 Ft
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Költôportré
egy barát tollából

Az 1987-ben irodalmi No-
bel-díjjal kitüntetett költô
munkásságát már ismerheti
a hazai olvasóközönség. Két
válogatott verskötete (Post
aetatem nostram, Európa,
1988 és Új élet, Jelenkor,
1997) és két esszékötete
(Gyûjtôknek való, Európa,
1998, és Velence vízjele,
Typotex, 2008) is napvilá-
got látott magyar nyelven.
Így idôszerû volt már Bengt
Jangfeldt – aki nemcsak for-
dítója, hanem barátja is volt
Brodskynak – könyvének
megjelentetése, mely elsô-
sorban biográfia és a portré
mûfajába sorolható.

A szerzô az elsô nagy feje-
zetben felvázolja Brodsky
élettörténetét születésétôl,
szellemi eszmélésétôl egé-
szen a koncepciós perig,
mely elôbb elmegyógyinté-

zetbe való zárásával, majd
végül Szovjetunióból való
1972-es kiutasításával járt
együtt. Ezeken az oldala-

kon kibontakozik egy olyan
fiatalember portréja, aki
hatalmas ambícióval, a fia-
talokra jellemzô gôggel,
autodidakta módon válik
költôvé. Jangfeldt szót ejt a
Brodskyt megelôzô generá-
ció egyik kiemelkedô alko-
tójával, Anna Achmatovával
való barátságáról, szüleivel
való ellentmondásos kap-
csolatáról, kiolthatatlan kí-
váncsiságáról: dolgozott
traktorosként, tetôfedô-
ként sôt pásztorként is. És
életre szóló, szenvedélyes
szerelmérôl, Marina Basz-
manováról, akihez számos
verset írt.

A második fejezetben a
portré és a tudományos
szövegek mûfaji sajátossá-
gainak keverékével talál-
kozhatunk. A szerzô ír
Brodsky nyelvszemléletérôl,
Audenhez mint költôi min-
tához való viszonyáról, a
formaszeretetérôl és a
nyelvhasználatáról, vala-

mint politikai nézeteirôl, is-
tenhitérôl, sôt azokról az
országokról is melyeket
szeretett, vagy épp ellenke-
zôleg, nem kedvelt.

Az utolsó fejezetben töre-
dékeket, fôként személyes
élményeket közöl. Itt már
teljes egészében a portré
mûfaja dominál. Bár a pár
oldalas visszaemlékezések
mozaikjaiból Brodsky – a
Nobel-díj utáni – utolsó
éveinek a története is
összeáll, nem tekinthetô
valódi életrajznak.

Bengt Jangfeldt könyve
olvasmányos, szórakoztató,
segítségével Brodsky mûvé-
szetéhez nem, de az em-
berhez, a mûvészhez köze-
lebb kerülhetünk. A svéd
szerzô nagy szeretettel,
empátiával rajzolta meg
egykor volt barátjának
portréját, melyet érzéklete-
sebbé tesznek a könyvben
elhelyezett fényképek.

Hományi Péter

Pápaválasztás
egykor és most

Az egyházfôválasztás mé-
diaizgalma után nem is le-
hetne aktuálisabb visszate-
kinteni a néhány évszázad-
dal korábbi barokk idôkre:
hogyan is zajlott akkor
mindez tévékamerák és on-
line közvetítések nélkül? 

A néhány éve Budapestre is
ellátogatott Rita Monaldi és
Francesco Sorti házaspár ál-
tal sajtó alá rendezett törté-
nelmi sorozat Atto Melani
apát kéziratait dolgozza fel.
Melani egy neves kasztrált
operaénekes volt a 17. szá-
zadi Itáliában, de diplomáciai
és kémfeladatokat is ellátott.
Élete kész kalandregény – er-
re érzett rá a Monaldi–Sorti
páros, amikor módszeresen –
és regényesen – elkezdték
feldolgozni az apát ránk ma-
radt tetemes mennyiségû le-
velezését és kéziratát. Mint a
sorozat hatodik kötete, a
Szent Péter trónja bevezetô-

jében írják, a csodával hatá-
ros módon sikerült rálelni az
azonos címû kéziratra is, me-
lyet egy olasz nemesi család
magánkönyvtárában ôriztek.
Melani apát e mûvét a Napki-
rálynak ajánlotta, nem utol-
sósorban azért, hogy befo-
lyásolja és terelgesse XI. Ke-
lemen megválasztása felé. A
konklávé, a bíborosok és a
pápák kicsinyességeit feldol-
gozó mû egy mesteri, ám cél-
jai szentségében ôszintén hí-
vô manipulátor éles szemû
megfigyeléseinek összessé-
ge, mely kíméletlenül leránt-
ja a leplet a törtetô egyházi
diplomatákról. (A sorozat el-
sô kötete, az Imprimatur kö-
zéppontjában XI. Ince pápa
áll, amivel a szerzôpáros ki is
vívta az egyház haragját, és a
könyv állítólag azóta sem
kapható Olaszországban.)

„Két ok késztet arra, hogy
Ön elé tárjam e feljegyzése-
ket – kezdi a XIV. Lajosnak
címzett levelét Melani. – Az
elsô ama vágyam, hogy még
mielôtt földi életem napjai

véget érnek, Felséged több
olyan tényrôl tudomást sze-
rezhessen, amelyek a pápai
udvarral kapcsolatosak, s
amelyekrôl talán mind ez

idáig senkinek nem volt bá-
torsága tájékoztatni Önt” –
szól ajánlója a királynak, akit
kisgyermekkora óta jól is-
mert, és az elkövetkezô olda-
lakon részletesen beavatja
olvasóját a XI. Ince halála
utáni pápaválasztás politikai
„cirkuszába”. Közben illem-
tankönyvében illô kitérôkre
és kritikákra sem sajnálja tin-
táját, például a „Hogyan vi-
selkedjen a nagykövet, hogy
megkedveltesse magát a pá-
pával és elnyerje miniszterei-
nek a tiszteletét” címû feje-
zetben. (Olyan frappáns ta-
nácsokat megfogalmazva
például, mint hogy „soha ne
szövetkezzünk a pápa mi-
nisztereivel, a konkolyhintés
mestereivel”.)

Atto Melaninál kéz a kézben
jár bölcs tapasztalat és irónia
– a Szent Péter trónja olyan
élô történelemkönyv, mely a
puszta rang és méltóság tabu-
ját bátran ledönti, miközben
egy magasabb eszményt emel
e földi hívságok fölé.

L. E.

Rita Monaldi–

Francesco Sorti

SZENT PÉTER TRÓNJA

A pápaválasztás titkai

Libri Könyvkiadó

100 oldal, 2290 Ft

Bengt Jangfeldt

A NYELV AZ ISTEN

Feljegyzések Joseph

Brodskyról 

Typotex Kiadó

595 oldal, 2900 Ft
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Állatneveink
enciklopédikus
feldolgozása

Rácz János két évvel ezelôtti
magisztrális munkája, növény-
neveink enciklopédiája a ma-
gyar nyelvtudomány jelentôs
eredménye. Mostani, ugyan-
csak több évtizedes jegyzetelé-
sének köszönhetô, állatnevein-
ket feldolgozó enciklopédiája
578 szócikkben ismerteti a ge-
rinces állatok elnevezéseit, ezek
eredetét, etimológiáját, a szó-
történetet, nyelvjárási megfele-
lôket, s összefoglalja az illetô ál-
latról a legfontosabb tudnivaló-
kat. Ami jelen mûve fontosabb
elôzményeit illeti, áttörést jelen-
tett a maga korában Kiss Jenô
monográfiája madárneveinkrôl
(1984), a halnevek feldolgozá-
sát pedig már maga Rácz János
végezte el (1996).

A tudományos, hivatalos ne-
vek mögött sajátos szerkeze-
tet képezve létezik a népi név-

adás rendszere is, pontosab-
ban nyelvjárásonként eltérôen
több rendszer. Az állatnevek
értelmezésének hátterét ké-
pezô népi állatismeret nem
egyszerûen a megfelelô tudo-
mány, a zoológia kezdetleges
változata, hanem egy tôle sok
idegen elemet tartalmazó,
szempontjaiban is eltérô rend-
szer. A gyakran haszonelvûsé-
get kifejezô népnyelv a táplál-
kozás szempontjából központi
jelentôségû disznót olykor
csak tulajdonságait említve ír-
ja körül: sertés, hízó. A nép-
nyelvben máig szórványosan
elôfordulnak olyan kifejezé-
sek, amelyek a természet egy-
kori szakrális felfogására utal-
nak: a kutya az ördög, a bá-
rány az Isten állata, a denevér
az ördög, a fecske az Isten
madara. A denevér persze
nem madár, de nem is egér.
Mégis, a vele kapcsolatos
anomáliák vitalitását példáz-
va: ifj. Johann Strauss Die Fle-
dermaus (1874) címû, népsze-
rû operettje az 1880-as évek-

ben A bôregér címen került
mûsorra. A 20. század elején
a címet helyesbítették A dene-

vérre, ám a Budapesti Opera-
ház mûsorán az utóbbi éva-
dokban magyarul újra Dr. Bôr-
egér címen ment. Mindene-
setre Rácz enciklopédiájából a
váratlan irányokból érkezô ki-
hívásokra, sajátos, gyakran
modern tabukat képviselô
névválasztásokra találunk ma-
gyarázatot.

A magyar állatnévkészlet szó-
kincsünk jellegzetesen fejlôdô
rétege, amelyben az ôsi, uráli
és finnugor szavakat utóbb tö-
rök és szláv jövevényszók egé-
szítették ki. Az állatnevek taxo-
nómiája fontos alapja, elôzmé-
nye tudományos állatnévadá-
sunknak, melynek vázlatos tör-
ténetét Rácz János is felvillant-
ja. A szerzô munkája a magyar
kultúrában zoológiatörténeti
és etnozoológiai szempontból
sajátos gazdagságot regisztrál.
A népi és tudományos állatne-
vek felsorolásával, ezek kultúr-
történeti szemrevételezésével
pedig segít állatvilágunk meg-
ismerésében. 

Galambos Kristóf

Testrészelnevezéses
frazémáink

A nyugati filozófia hagyományt
képviselô olasz Giambattista Vi-
co és német Wilhelm Wundt
felismerései nyomán mutatott
rá a nagy magyar szemantikus,
Gombocz Zoltán (1877–1935)
arra, hogy az emberi testrészek
és cselekvések nevével elôszere-
tettel jelöljük a környezô termé-
szet tárgyait és folyamatait. Ezt
ô már szabályos jelentésválto-
zásnak sorolta be, s az asszimi-
lációs névátvitel leggyakoribb
eseteként tárgyalta. Beszélünk
a hegy lábáról, hátáról, gerincé-
rôl, derekáról, a hajó orráról,
faráról, gerincérôl; a korsónak
szája, ajka, hasa, füle, csecse,
talpa, a harangnak nyelve, a
boronának, gerebennek foga, a
máknak feje van. Hasonló átvi-
telek: puskaagy, kerékagy, bú-
zaszem, mákszem, szôlôszem,
szegfej, sôt hétfô. Emberi cse-
lekvések nevével jelölünk ter-
mészeti folyamatokat: a fahíd

lábakon áll, a felhôk jönnek,
mennek, a kocsi szalad. A test-
részelnevezéseknek azonban
nemcsak a rész-egész viszonyok

kifejezésekor, úgynevezett szi-
nekdochék megalkotásakor,
hanem egyáltalán egy nyelv fra-
zeológiájának, szóláskészleté-
nek felépítésében is kitüntetett
szerepük van.

A magyar nyelv szólásait és
közmondásait sokoldalúan fel-
dolgozó Tinta Könyvkiadó
népszerû sorozatában, Az
ékesszólás kiskönyvtárában
tûzte napirendre az emberi
testrészelnevezéseket tartal-
mazó kifejezések összegyûjtve
történô közzétételét. A szerzô
Bárdosi Vilmos, az ELTE egye-
temi tanára, a francia és ma-
gyar frazeológia nemzetközi-
leg is elismert szakértôje. Jelen
könyve 4 582 állandósult szó-
kapcsolatot tartalmaz, amely-
ben valamely emberi testrész
vagy szerv neve található. Nem
korlátozódik a köznyelvi kifeje-
zésekre, hanem bôséggel hoz
régi nyelvi és nyelvjárási adato-
kat is. A legtöbb állandósult
szókapcsolat a következô öt
testrészelnevezéshez kapcsoló-
dik: fej, szem, kéz, száj, láb.

A szerzô nemcsak frazeoló-
giai, hanem szószemantikai
szempontból is kivételesen
igényes munkát végzett. Szó-
tára segítségével tudakozód-
hatunk például a szemtípu-
sokról (bogárszemû, kökény-
szemû, mandulaszemû stb.), s
bizonyos testrészelnevezések-
nél a szinonimákról sem feled-
kezik meg (például arc – ábrá-
zat – kép – orca – pofa, arcát-
lan – pofátlan – szemtelen).
Az ajak szó nyelvjárási riválisai
közül Bárdosi a pitty szót sze-
repelteti, amelynek már több
specifikált jelentését is ismer-
jük (szájbiggyesztés, szájjal
való pattintás, lebiggyesztett
ajak). A gyûjteménybôl kide-
rül az is, hogy bizonyos kép-
zésmódok egyes szólásokban
párban járnak, mint a szinoni-
máknak tekinthetô nyakas és
a fejes az Aki nyakas, fejes is
(aki makacs, az önfejû is) és
Nyakas apa fejes fia (éppen
olyan konok, mint az apja)
szólásokban.

K. S. A.

Bárdosi Vilmos

LASSAN A TESTTEL!

Emberi testrészek

a magyar szólásokban,

közmondásokban

Tinta Könyvkiadó

244 oldal, 1490 Ft

Rácz János

ÁLLATNEVEK

ENCIKLOPÉDIÁJA

A gerincesek elnevezé-

seinek eredete, az

állatok kultúrtörténete,

néprajza és mitológiája

Tinta Könyvkiadó

547 oldal, 5990 Ft
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Egy eredeti költô
Az 1956-os emigráns líra, kü-
lönösen a Magyar Mûhely
magyarországi olvasói Nagy
Pál, Papp Tibor, Bakucz Jó-
zsef, Makkai Ádám, Thinsz
Géza és társaik körében egy-
értelmûen felismerték Bujdo-
só Alpár egészen egyéni, a
többiekénél olykor harsá-
nyabb, szertelenebb hangját.

Sz. Molnár Szilvia az avant-
gárd hagyományoktól sem el-
szakadó vizuális költészet és
intermediális mûvészet ava-
tott kutatója vállalkozott Buj-
dosó Alpár életmûvének be-
mutatására. 

A közönséges, ám örök vers
elfajulásának sokféle változa-
tát hozták létre a 20. század-
ban. A századelôn a szabad-
vers még botrányosan újnak
számított, a század végére a

lepusztított, esetenként bán-
tóan harsány poétikai eszkö-
zöket használó performansz
már bevett kifejezésforma
volt. A civilben ausztriai erdô-
mérnök Bujdosó mûvei meg-
alkotásakor sokféle kifejezés-
formával élt. Az epikai töredé-
kek, novellakezdemények,
groteszknek mutatkozó nyelvi
játékok, líraian expresszív szö-
vegmontázsok, abszurd dialó-
gusok, dadaista jelenetek,
idegen nyelvû betétek, grafi-
kai eszközökkel torzított ti-
pográfiák, különleges szöveg-
hordozók özönében sikerült
azonban megtalálnia, majd
megôriznie egyéni hangját.
Ugyanakkor Bujdosó részt vett
több, a Magyar Mûhely-talál-
kozókra készített közös (kol-
lektív) mû megalkotásában,
mégpedig Nagy Pál és Maurer
Dóra munkatársaként. Ugyan-

csak a Magyar Mûhely adott
lehetôséget szemiotikai kísér-

leteinek, Petôfi S. Jánossal va-
ló experimentális együtt mun-
kálkodásának.

A mûvészi folyamatosság
megôrzését sajátos, lappan-
gó élményanyag tette lehetô-
vé. Bujdosó huszonegy éve-
sen hagyta el szülôvárosát,
Budapestet, majd tizenhat év
távollét után tért vissza. Ek-
kor járkálni kezdett a hida-
kon Pest és Buda között, s vé-
gül megtalálta a hajdani itt-
lét teljességét egy éjszaka,
legalább néhány másodperc-
re az Erzsébet-hídon. A nem-
zeti elkötelezettség tehát
éppúgy jellemzô rá, mint az
européer hiperavantgárd mû-
vész kifejezésformái. Bujdosó
azonban nem nosztalgikus
mûvész, hanem a Magyar
Mûhely körének egészen ere-
deti, elôremutató költôje.

K. S. A.

Titkokkal teli,
különös világ 

Nemcsak azért érdemes elol-
vasni ezt a könyvet, mert még
nem került magyar olvasó ke-
zébe kurd regény – tudomá-
som szerint csupán egy, szin-
tén Mehmed Uzuntól A végzet
kútja –, hanem azért is, mert
szinte érezni, hogy egy sajátos
néplélek nyilvánul meg az író
keze nyomán. A szóban forgó
mû, a Szép, mint a szerelem,
csúf, mint a halál, amelybôl
titkokkal teli, különös világ tá-
rul elénk, Sipos Kata magyarra
ültetésében. 

A történetmesélés szikár,
tényszerû, érzelemmentes,
emellett sokszor nagyon is ér-
zelmes, szívszorító, mesesze-
rû, idilli, a múlt ködébe veszô.
A táj és a lélek örökérvényûsé-
ge az ôsi eposzok, mondák vi-
lágával érintkezik. Az idôsíkok
váltakoznak a jelen idôben író-
dott mûben, mintha egy film
peregne le a szemünk elôtt. A
végével kezdôdik a történetet,
így már a legelsô oldal köze-
pén kiderül, hogy Báz és Ke-
vok, a negyven-negyvenkét
éves katonatiszt, és a húsz év

körüli egyetemista lány hama-
rosan meghal. Egy mikrobusz-
ban kivégezni viszik ôket, ép-
pen aznap, amikor az államuk,
nemzetük nagy vezérének ha-
talomra kerülése évfordulóját
ünneplik. Jól behatárolható,
ám mégis fiktív földrajzi terü-
leten a Nagy Ország egyik bel-

sô tartományában, egy majd-
nem teljesen feledésbe merült
szegletében, a Hegyek Orszá-
gában – Gilgames egykori bi-
rodalmában – járunk… Ám
most ezt a képzeletbeli orszá-
got a mindenható Szerdár tá-
bornok és az ôt feltétel nélkül
kiszolgáló hadserege tartja
rettegésben.

Báz hírhedt katonai vezetô, a
diktátor legjobb fôtisztje és ki-
szolgálója, hatalmas sikereket
ér el a Hegyek Országában,
nem is sejti, miért képes ennyi-
re jól alkalmazkodni az ottani
körülményekhez, a zord hegy-
vidékhez. Származását homály
fedi, eleinte csak annyit tudunk
róla, hogy árvaházban nevelke-
dett, van két fia, felesége, aki
mellett pokol az élete, és szere-
tôt tart a nyilvánosházban, aki
a szeretkezések után hol kato-
nai indulóval hol ócska sláge-
rekkel altatja el. Merthogy a
katonai indulók, akárcsak az
ereiben csörgedezô vér vagy a
szívverése, egészen a részévé
váltak. Milyen körülmények
alakították az életét? Hogyan
fonódik össze a sorsa az ellen-
séghez tartozó finom és mûvelt
lánnyal, Kevokkal, aki irodal-
mat és nyelveket tanul, majd

egy váratlan esemény miatt az
ellenállókhoz csatlakozik? Báz
és Kevok különös vonzalmat
éreznek egymás iránt. Vajon
miért? Történetükre, életük kö-
zös pontjaira, múltuk sötét
részleteire fokozatosan derül
fény. A könyvet olvasva bepil-
lanthatunk a Nagy Országban
élô népek hétköznapjaiba, kul-
túrájukba, megismerhetjük
múltjukat, az üldözöttek, kite-
lepítettek hányatott sorsát,
majd a magashegységekben
bujkáló lázadók mindennapi
életét. Részesei lehetünk em-
bertpróbáló meneteléseiknek,
átérezhetjük a fiatal harcosokat
összekötô bajtársiasságot, az
árulás természetrajzát.

Uzun az 1990-es években ír-
ta ezt a lebilincselô könyvet,
némi valós alapja is van, egy
ismerôs lány története ihlette.
Ám a téma örök: a sötétség és
a világosság harca, gyûlölet és
félelem, kilátástalanság és re-
mény, élet és halál, sors és
identitáskeresés a legszélsôsé-
gesebb körülmények között.
Amennyire különös az élmény
földrajzi, politikai, lelki hátte-
re, éppen annyira közös em-
beri tapasztalat. 

Szepesi Dóra

Mehmed Uzun

SZÉP, MINT A

SZERELEM, CSÚF,

MINT A HALÁL

Napkút Kiadó

360 oldal, 3490 Ft

Sz. Molnár Szilvia

SZAVAK

VISSZAVONULÓBAN

Bujdosó Alpár

intermediális mûvészete

Ráció Kiadó

160 oldal, 2500 Ft
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Magyar tudós
Orwell nyomában

A 20. század az utópikus
(vagy utópisztikus) irodalom
nagy korszaka volt, sorra ké-
szültek olyan nagy sikerû
mûalkotások, amelyeknek
közös jellemzôje valamilyen
átfogó jellegû társadalmi jö-
vôkép, utópia bemutatása
volt. Ezen irodalomnak azon-
ban magyarul kevés jelentôs
mûvelôje volt (Karinthy Fri-
gyes, Szathmáry Sándor). Az
angol George Orwell 1948-
ban megjelentetett 1984 cí-
mû utópisztikus mûvével az
újbeszéd, a nyelvi manipulá-
ció  kutatását alapozta meg.
A nemzetközi könyvpiacon
az általa teremtett mûfaj má-
ig sikeresnek mutatkozik. A
szavakat fegyverként feltün-
tetô mûvek sorában több
hullámban jelennek meg az
utóbbi évtizedben is elméleti
újdonságokat kínálva az
USA-ban a menyétszókat
(weasel words) és kettôs be-
szédet (doublespeak), vala-

mint Nagy Britanniában az
antibeszédet (unspeak) tár-
gyalók. (Az elôbbi két foga-
lomról a Paul Wasserman-
Don Hausrath szerzôpáros
írt, az unspeakrol Steven
Poole, mindkét könyv elô-
ször 2006-ban jelent meg.)

Magyarországon a politika
nyelvének és a nyelvi mani-
pulációnak a kutatása a
rendszerváltást követôen
vett lendületet. Ezúttal a
nyelvészeti könyveirôl neve-
zetes Tinta Könyvkiadónak
sikerült megnyernie e tárgy-
ban szerzônek Péter Mihályt,
a neves fonológust és
russzistát, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Kara profes-
sor emeritusát. E mû általá-
ban a nyelvi leplezés, álcázás
és ámítás eszközeit veszi
számba a magyar és más
nyelvek anyaga alapján. Sze-
rencsés helyzetben vagyunk,
mert nem amatôr, hanem a
legképzettebb, legtapasztal-
tabb nyelvészek egyike vál-
lalta, hogy elfogulatlanul el-
igazítja olvasóit.

Péter Mihály a pragmatika
és a nyelvhasználat kérdése-
inek tárgyalására szánta
könyve elsô harmadát. Ezt
követik a hazugság, a tabuk
és eufemizmusok, a leple-
zés, az udvariasság, a meg-
gyôzés, a propaganda, a
reklám, a közhely és a vicc

nyelvi eszközeinek bemuta-
tása. Esetenként ókori elôz-
ményeket is felvillant a szer-
zô. Például a hazugság fôbb
összetevôi (úgynevezett tipi-
kalitási feltételei) a modern,
p r o t o t í p u s - s z e m a n t i k a i
elemzések szerint is a követ-
kezôk: (1) nem értek veled
egyet, (2) nem mondasz iga-
zat, (3) szándékosan nem
mondasz igazat, (4) a félre-
vezetés szándékával nem
mondasz igazat. Szent
Ágoston (Augustinus) De
mendicatio címû mûvében
így határozta meg: mendi-
cum est enuntiatio cum vo-
luntate falsum enuntiandi (a
hazugság hamisat állítás
szándékával tett kijelentés).
A gyerekeket azonban ne-
héz megtanítani a hazugság
felismerésére, hiszen ôk be-
érik az elsô, vagy legalábbis
az elsô két feltétel teljesülé-
sével. Péter Mihály tudós
könyvének olvasói pedig fel-
ismerhetik a sokféle formá-
ban jelentkezô nyelvi leple-
zéseket.

K. S. A.

Nemzetközi
szakácskönyv

„Banálisan hangzik, de igaz:
az étkezésnek az ember életé-
ben kettôs szerepe van. Alap-
vetôen az önfenntartást szol-
gálja, de bizonyos körülmé-
nyek között örömöt, élvezetet
is nyújt. Talán ez utóbbi kü-
lönbözteti meg a valamennyi
élôlényre jellemzô táplálékfel-
vételtôl, amit megkülönböz-
tetô névvel táplálkozásnak
nevezünk.”

Ebben a vaskos, de kézhez
álló, különféle mutatókkal jól
ellátott és számos színes fo-
tóval illusztrált kötetben 30
országba tehetünk kulturális-
kulináris kalandozást, és nem
kevesebb mint 250 receptet
/fogást próbálhatunk ki út-
mutatásai alapján. Az orvos
szerzôk tehát népek gasztro-
nómiájával és gasztrokultúrá-
jával ismertetik meg az olva-

sót, és az olvasmányos vala-
mint tartalmas leírások ked-
vet akarnak kelteni az érdek-

lôdôkben egy-egy ínycsiklan-
dóan jól hangzó étel megis-
meréséhez. 

De lehet, hogy még az
egészséges embereknek sem
ajánlják, hogy változtatás
nélkül megkóstolják például
a norvég ráksalátát, vagy ép-
pen a pakisztáni rizses húst,
és csak kis mennyiségben ja-
vallják az arab baklavát (ez
egy mandulás-mogyorós-mé-
zes desszert). Egy-egy recept
tartalmazza a hozzávalókat,
az elkészítés leírását, megad-
ja az egész mennyiség táp-
anyagtartalmát (energia, fe-
hérje, zsír és szénhidrát). Vé-
gül C, L és F betûk jelzik,
hogy a gasztrokalandozás
során a cukorbetegek, a liszt-
érzékenyek és a fogyni vá-
gyók ehetik-e az adott ételt,
illetve milyen feltételekkel
(változtatásokkal) készíthetik
el maguknak. 

Ahogy haladunk az európa-
iakkal kezdve az ázsiaiakon át

a latin-amerikai konyhák kí-
nálatáig, rengeteg tudniva-
lót, érdekességet ismerhe-
tünk meg (pl. mi jellemzi egy-
egy nép étrendjét, vagy ép-
pen milyen italokat kedvel-
nek, sôt olyan információhoz
jutunk, amely segít bennün-
ket pl. az iszlám illemszabá-
lyok világában, netán legen-
dákkal szórakoztat, vagy va-
lódi történeti érdekességek-
kel szolgál).

A kötet törzsanyagát egész-
ségügyi ismeretek elôzik meg:
Egészségmegôrzés – a dieteti-
kus üzenete, A cukorbetegség
és a gasztronómiai élvezetek,
A lisztérzékenységrôl röviden,
Étkezési tanácsok fogyókúrá-
zóknak. 

Mindezek az ismeretek az
utazót bátrabbá teszik – fi-
gyelmeztet bennünket a
könyv egyik ajánlója, aki
amúgy „gasztrokém”-nek ne-
vezi magát.           

Cs. A.

Dr. Winkler Gábor – Gézsi

Adrásné – Dr. Baranyi Éva

GASZTRONÓMIAI

VILÁGKALAUZ

SpringMed Kiadó, 616 old.

+ 20 oldal melléklet, 4900 Ft

Péter Mihály

A LEPLEZÔ NYELV

Tinta Könyvkiadó

167 oldal, 1490 Ft
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Hajdanában, amikor még fiatal voltam, amikor még
csak tanulgattam az életet, sok érdekes dolog történt
velem. Például volt egy kedves udvarlóm nekem.
Mûvelt fiú volt, verseket írt. Költôként, mûfordító-
ként is sikeres. Színházba, kiállításokra is sokszor el-
vitt engem. Megszerettem, egyetlen randit sem
mondtam le. Minden találkozás után úgy érez-
tem, megint tanultam valamit, megint több let-
tem tôle. De ha hozzámért, összerezzentem. Azt
még elviseltem valahogy, ha megfogta kezem, de
hogy átöleljen, azt már nem. Egyszer-kétszer azért
megpróbálkozott vele. Miután okos fiú volt, hiábavaló pró-
bálkozását egyszer szóvá is tette.
– Te nem szeretsz engem.
– Ezt meg honnan veszed? – kiáltottam mûfelháborodással.
– Mindenhova elmegyek veled – tettem hozzá nyafogva, pi-
tyergést tettetve. Úgy láttam, ettôl egy kicsit meghatódott. 
– De én jobban szeretlek – mondta megkönnyebbülten.
– Az nem biztos – gyorsan átmentem támadásba, örülve a sike-
remnek.
– De biztos – felelte megenyhülten. – Mindig az szeret jobban, aki-
nek nagyobb a fantáziája. 
Hát igen, ilyen bölcsességek jöttek ki belôle. Ez a gondolat rögtön
nagyon megtetszett nekem.
Tetszett, hogy olyan filozofikus, hogy mindennek, amit mondott,
megvolt a mélysége.
– Igaz lehet – mondtam én, titokzatos pofát vágva, és még a ke-
zét is megsimogattam, hogy kijelentésem kétértelmûbb és nyo-
matékosabb legyen.
Mégse húztuk már sokáig együtt. Szégyelltem magam, nem
akartam hazudni, nem akartam megalázni sem, úgy éreztem,
hálásnak kell lennem ennek a jótevômnek, és a szakítás lesz a
hálám legjobb kifejezôje.
Szakítani egyébként is nagyon szerettem. A szabadságomat
akkoriban nagyon féltettem. Rengeteg fiú forgott körülöttem,
sikereimet csakis az magyarázhatta, hogy a fiúk megérezték,
ôk nem fontosak nekem, és ez feltüzelte ôket. Bizonyításba kezd-
tek, hogy melyikük fog megdönteni engem.
Egyiküknek sikerült is. Ha jól belegondolok, máig sem értem, ho-
gyan történhetett. Ez a fiú építészhallgató volt, mindig a haverjaival
járt, lánnyal nem láttam egyszer sem. Többször keveredtünk egy tár-
saságba, többször oda is ült mellém, de mivel kuka volt, vagyis egy-
általán nem volt beszédes, soha nem szólt hozzám egy szót sem.
Egyszer aztán mégis megszólalt. Azt kérdezte: „Mehetünk?” Én bó-
lintottam, hogy igen.
El is mentünk. Együtt. Hozzájuk mentünk, a szülei külföldön voltak, üres
volt a lakás. Amikor bementünk a szobájába, egy kis udvari, egykori cse-
lédszoba volt ez, leültünk az ágyra, egy szék volt csak a szobában az ab-
lak elôtt álló asztal mellett.

Néztük egymást. És ô akkor azt kérdezte: „Lehet?” Bólin-
tottam. Nem adhattam olcsón magam egy kimondott

igennel.
Testünk viszont, ez a két test, remekül szót értett.
Akkor is megértettük egymást, ha rövidre fogtuk a
dolgot, akkor is, ha hosszan beszélgettünk, mesél-
tünk egymásnak a testünkkel. Ami a kimondott
szavakat illeti, késôbb sem éltünk vele.

Néma szerelmemnek volt egy furcsa hobbija is, búvárko-
dott. Arra a kérdésre, hogy miért teszi ezt, azt felelte:

„azért, mert ott hallgatni lehet”.
Ez már elgondolkoztatott engem. Szóval nem azért hallgat, mert

nem talál méltó szavakat erre a mi nagy szerelmünkre.
Azért hallgat, mert hallgatni szeret.
Nem tudtam magam tartóztatni, amikor gondolatban
idáig eljutottam. Ez már egy másik alkalommal történt,
éppen egy nagyobb társaságban voltunk, ahol min-

denki nevetett és egymás szavába vág-
va szerepelgetett. Ráförmedtem.
– Mi van? – kérdeztem. – Most is a víz
alatt vagy?
A szempillájával intett, hogy igen.
– Na és mit látsz, mi az, ami annyira tet-
szik ott neked?
– Mit látnék? Különbözô halakat látok,
az egyik, egy kedves pici hal, itt úszkál kö-
rülöttem. 
– Szégyelld magad, te nem is szeretsz en-
gem – sziszegtem.
Csodálkozva nézett rám, és csak ennyit
mondott: „De”.
Akkor jutott eszembe, hogy még egyszer
sem mondta, hogy szeret. Ezt felháborító-
nak találtam. Különösen annak fényében,
hogy sok szép verset olvashattam azóta at-
tól, aki megverselte, hogy mennyire megvi-
selte elvesztésem.

– És te? – szólalt meg a halakkal szórakozó búvárember.
– Mindig az szeret jobban, akinek nagyobb a fantáziája – vágtam a fe-
jéhez a nagy bölcsességet.
– Lehet. Igen, ez igaz. Ezt te fogalmaztad meg így, vagy idézted?
Felálltam, és ránéztem megvetôen. Higgy, amit akarsz. Meg se szólal-
tam, rögtön elmentem. Így szakítottam vele. Azt viszont azóta sem si-
került eldöntenem, hogy neki volt-e nagyobb fantáziája vagy nekem.

Kis Antónia

Ki szeret jobban?

21 novella

Hungarovox Kiadó, 120 oldal, 1500 Ft

Kis Antónia: Ki szeret jobban?
Kis Antónia elsô önálló kötete, a Stonhenge-i feliratok címû regénye 2007-ben látott napvilágot.
Ezt követte 2008-ban az Álmok délutánja címû novelláskötete, amelyet szerzôje a hiányérzetek
könyvének nevezett. A Szívroham a gleccsertavon címmel 2011-ben megjelent novelláskötete
a „bizonytalanságok könyve”. Legújabb, huszonegy novellát tartalmazó könyvének darabjai,
amelyek közül a címadó novellát közöljük, a szeretet sokszínûségét, változatosságát példázzák.

www.könyvhét.hu 181



Akadémiai Kiadó

1117 Bp., Prielle K. u.19.

T: 464 8200

ak@akkrt.hu

www.akademiaikiado.hu

EURÓPA

KORONAHERCEGNÉI

Az Akadémiai Kiadó egy igen
exkluzív albummal szeretne
tisztelegni Vilmos herceg és
Katalin hercegné elsô gyerme-
kének érkezése elôtt. A külö-
nösen igényes kiadványban a
brit koronahercegné mellett
bepillantást nyerhetünk Spanyolország és a skandináv országok her-
cegnéinek varázslatos mindennapjaiba, megismerhetjük származásuk
történetét és azt is, hogy hogyan kerültek be a királyi családokba.

Sokan közülük igazi ikonná váltak országukban vagy akár a vilá-
gon. Hölgyek milliói figyelik öltözködésüket, családi életüket és
munkájukat. Az Európa koronahercegnéi címû könyvvel mi is köze-
lebb kerülhetünk az igazi hercegnôk világához!

A kötetbôl megismerhetjük az uralkodói házak tagjait is, akik-
rôl mindannyian tudunk valamit, de személyiségüket már kevés-
bé ismerjük.

A könyv a legfrissebb tartalommal mutatja be a hercegnék és csa-
ládtagjaik életének jelentôsebb eseményeit, gyermekeiket és felme-
nôiket, gyönyörû képekkel illusztrálva. 

Minden kötet mellé ajándék belépô a Gödöllôi Királyi Kastélyba!
(X)

292 oldal, kötve, 8950 Ft

Matthew E. Bunson:

FERENC PÁPA KÜLDETÉSE

Út a tangótól a Vatikánig

Végre felszállt a fehér füst, és
nem sokkal ezután az új Szent-
atya megjelent a Szent Péter té-
ren várakozó 150 000 zarándok
és a tévénézôk százmilliói elôtt.
A messzi Argentínából érkezett
egyszerû és közvetlen ember
köszöntötte a sokaságot. Ked-
ves és barátságos szavaival az
elsô pillanatban megnyert min-
denkit magának.

Ferenc pápa sok szempontból
„elsô”: az elsô jezsuita szerzetes, az elsô az amerikai földrészrôl,
és az elsô, aki Itália leghíresebb szentjének nevét vette fel. Hozzá-
tehetjük még: az elsô, akit szinte az egész világ azonnal lelkes bi-
zalmába fogadott.

Ferenc pápáról még most is aránylag keveset tudunk, de ez az élet-
rajz pontos és érdekes képet rajzol életérôl, gondolkodásáról és az
ôt pápává választó konklávé tevékenységérôl.

A könyv magyar kiadásához, Böjte Csaba testvér, a dévai Szent Fe-
renc Alapítvány vezetôje írt elôszót. A kiadó közremûködésével a
kötetet megvásárló olvasók példányonként 120 Ft-tal támogatják az
alapítvány céljait.

(X)
268 oldal, kötve, 3500 Ft

Oliver Sacks:

HALLUCINÁCIÓK

Az agy legnagyobb mu-
tatványa az elme, az elme
legnagyobb mutatványa
az éntudat. Az agyunk
néha unatkozik, vagy
ilyen-olyan okból, például
betegség, sérülés miatt
nem kap elegendô ingert,
és a nélkülözô agykéreg
spontán tevékenykedni
kezd. Az elménk pedig,
mit tehet mást, tudatja
velünk, hogy halluciná-
lunk. Nem is hinnénk, mi-
lyen gyakran és milyen in-
tenzíven. Máig tartja magát az a téveszme, hogy a hallucináció
súlyos elmezavarok jele. Pedig mindannyian hallucinálunk, ez az
emberi lét természetes velejárója. Ilyen például, amikor elalvás
elôtt különbözô akusztikus és vizuális benyomásaink vannak,
amit szinte mindenki megtapasztalt már.

Sacks könyve amellett, hogy szórakoztató olvasmány, finomítja
az önmagunkról alkotott képünket. Az elménk rácsodálkozik ön-
magára: ezt mind én csinálom magammal? Új megvilágításba
helyezi az epilepsziát, a narkolepsziát, a fantomvégtagok és a kí-
sértetjárás jelenségét.

(X)
272 oldal, kartonált, 3600 Ft

BBS-INFO Kiadó

1630 Bp., Pf. 21.

Tel.: 407-17-07

www.bbs.hu

Bártfai Barnabás:

OFFICE 2013

E könyv segítségével megismer-
hetjük az Office 2013 programjai-
nak kezelését. A közérthetô nyel-
vezet miatt bátran ajánljuk akár
kezdôknek is, de hasznos lehet
azok számára is, akik ECDL vagy
egyéb vizsgára készülnek, vagy
akik a programok további lehetôségeivel kívánnak megismerkedni. A
könyvet ajánljuk azok számára is, akik a 2007-es vagy 2010-es verzi-
ót használják, mivel a kezelés tekintetében jelentôs különbség nincs.
Jelen könyvben ismertetjük a szövegszerkesztôt, azaz a Word 2013-at,
a táblázatkezelôt, azaz az Excel 2013-at, az adatbázis-kezelôt, azaz az
Access 2013-at, a prezentációkészítôt, azaz a PowerPoint 2013-at, il-
letve a levelezô-, névjegy- és idôbeosztás-nyilvántartót, az Outlook
2013-at is. Számos helyen olyan további kiegészítéseket is teszünk,
amelyek bár nem részei a programok kezelésének, mégis hasznos le-
het a munkánk során. A könyv fejezeteit képezô alkalmazások leírása
külön zsebkönyvek formájában is megvásárolhatók: Excel 2013 zseb-
könyv, Word 2010 zsebkönyv, PowerPoint 2010 zsebkönyv, stb.

(X)
ISBN 978-963-9425-86-6

456 oldal, B/5, 3920 Ft.

x úr a kh-ban
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x úr a kh-ban

Balassi Kiadó 

1136 Bp., Hollán Ernô u. 33. 

Tel. 483 0750

Fax: 266-83-43

balassi@balassikiado.hu

www.balassikiado.hu

Arató Krisztina-–

Koller Boglárka:

KÉPZELT EURÓPA 

Az Európai Unió alapítóinak el-
képzelése szerint – akik a II. vi-
lágháború rémületes tapasztala-
tai és a kialakuló hidegháború
ijesztô perspektívái közepette
próbáltak egyfajta modus vivendit kialakítani – lehetséges az euró-
pai nemzetek által létrehozott értékek megtartása úgy is, ha nem
egy másik nemzet kárára próbálnak érvényesülni. Olyan Európát
képzeltek el, ahol a francia kereskedô rá van utalva a német fo-
gyasztóra, ahol az olasz olajbogyót vámmentesen Belgiumban is
meg lehet vásárolni – mindezt azzal a gondolattal, hogy ily módon
talán az egyik nemzet a megélhetését részben biztosító másik nem-
zetet nem támadja majd meg.

Arató Krisztina és Koller Boglárka kötete bemutatja, hogyan ala-
kult ki a mi Európánk, az a közeg, amelyben az olvasó a mindennap-
jait éli. A szerzôk az európai integrációt egy különös házassághoz
hasonlítják – annak nemes és nagyszerû pillanataival, kisszerû vesze-
kedéseivel és sorsfordító válságaival együtt.

(X)
B/5, 236 oldal, kartonált, ISBN 978-963-506-903-3, 2200 Ft

ESTEFIA, ÉJFÉLFIA, HAJNALFIA 

Csíkszentdomokosi népmesék

Belatini Braun Olga gyûjtésében

Sajtó alá rendezte, szerkesztette

Benedek Katalin. Bevezetô tanul-

mány: Hermann Zoltán. A Magyar

Népköltészet Tára sorozatban

Belatini Braun Olga 1942-ben
Csíkszentdomokoson gyûjtött
meséinek teljes kiadásához rögös
út vezetett. Keveset tudunk a
gyûjtô életérôl, az pedig kifejezet-
ten csodának számít, hogy maga
a hatalmas terjedelmû, hányatott
sorsú kézirat az elmúlt hetven esztendôben nem veszett el. Csík-
szentdomokos a Felcsíki-medencében szélesen elterülô település, hí-
res szülötte Márton Áron püspök. Az erdôkkel övezett falu életében
meghatározó szerepet játszott a fakitermelés. Az idô múlásával a
férfiaknak egyre távolabbra kellett munkába járniuk, gyakran hóna-
pokra elszakadtak otthonuktól. Az erdei szállásokon estelente a me-
semondás, az ének volt az egyetlen szórakozásuk, az együtt élô ge-
nerációk egymásnak adták tovább a hallottakat. Az 1980-as évekre
az utolsó mesemondók is kihaltak, megváltozott az életforma, a kö-
zeg, amelyben a mesék születtek, de reméljük, könyvünk nyomán
tovább élnek. A rendkívül olvasmányos kötetet jegyzetek és képmel-
léklet egészítik ki.

(X)
B/5, 1018 oldal + 8 oldal melléklet, papírtábla, ISBN 978-963-506-905-7,

5000 Ft

Trivium Kiadó

1112 Bp., Menyecske u. 3. 10/59.

Tel.: (1) 248 1263

konyvek@triviumkiado.hu

www.triviumkiado.hu

Leif Lasse Andersson:

SZEX–KRÍZIS–PASI

Kidobott a feleségem

és én lefektettem 117 nôt

Leif, miután egy korábbi kalandja
miatt kidobja a felesége, bosszúból
beleveti magát az internetes párke-
resés útvesztôibe. Harsány egérkat-
togás közepette megpróbálja belopni magát a nôk szívébe, de több-
nyire csupán a lábuk között köt ki. A kezdeti hatalmas pofonok és
pofára esések után azonban igazi nagymenônek bizonyul. Új isme-
rôsei között akad naiv bölcsészlány, kávébarna eszkorthölgy, elvált
anyuka, szilikon mellû plázacica, sôt szado-mazo domina is.

Leif fejében ráadásul két társbérlô él. A cowboy igazi rámenôs ma-
csó, aki falja a nôket. A másik a kisfiú, aki mindennél jobban vágyik
a szeretetre. Miközben Leif ágyról ágyra száguldozik, rájön, hogy a
pénz és a szex önmagában nem boldogít.

Az ôszinte és szókimondó történet során hôsünk jobban megisme-
ri önmagát. Férfiszemmel olvasva lenyûgözô az a hatékonyság,
ahogy a hôs újabb és újabb ágyakban tûnik el. A nôi olvasó számá-
ra pedig kiderül, milyen is egy férfi lelke, hogyan forognak a fogas-
kerekek annak a pasinak az agyában, aki 117 nôvel bújt ágyba.

Kalandjait akár az internetes randizás tankönyveként is olvashatjuk.
(X)

135x200 mm, 320 oldal, 3290 Ft

UteEhrhardt–Wilhelm Johnen:

MINDENNAPI HAZUGSÁGAINK

Az igazság nem mindig a legjobb

megoldás

Senki nem vallaná be magától, hogy
füllent. Mégis mindennap meg-
tesszük. Nem akarjuk megbántani a
barátnônket és megdicsérjük borzal-
mas ruháját. Nevetünk fônökünk po-
csék viccein. Partnerünknek sem min-
den esetben mondjuk el az igazat.
Ráadásul magunkat is becsapjuk,
hogy ezzel javítsuk önértékelésünket.
Az okos hazugság a mindennapi életben elônyt jelent. Jobb kapcso-
latokat, szakmai sikert hoz.

És mégis úgy gondoljuk, a hazugság romba dönti kapcsolatainkat,
tönkreteszi életünket, öl, butít és nyomorba dönt. Hiszünk az ôszin-
teség erejében, hisszük, hogy az igazság a legegyenesebb út a
boldog, elégedett élethez. 

Ez a könyv másik oldaláról mutatja be a hazugságot. Megtudhat-
juk, miért, hogyan hazudunk. Szembeszállva az általános elképze-
léssel bebizonyítja, hogy a hazugság nem feltétlenül ördögien go-
nosz cselekedet. A humoros, elgondolkodtató példákon keresztül
megtudhatjuk, hogy bizony hazudni emberi dolog. 

A szerzôk nem feledkeznek el az érem másik oldaláról sem: gya-
korlati tanácsokat adnak a hazugság felismerésére.

(X)
135x200 mm,296 oldal, 3290 Ft
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Typotex Kiadó

www.typotex.hu

facebook.com/typotexkiado

G. V. Szapgir–

L. A. Levinova:

PIPACSKA ÉS

KOCKAPACI ÚJABB

KALANDJAI

Vidám matematika 2.

Gyerekek, ismeritek a
két jóbarátot, a piros-
pozsgás, zöld kalapos
Pipacskát és a koc-
kákból teremtett Koc-
kapacit? Ha hallotta-
tok már róluk egy má-
sik könyvbôl, akkor sem ismeritek léggömbökbôl alkotott ba-
rátjukat, Lufi pacit. Képzeljétek, Lufi paci színes léggömbjei
széthullanak, de két barátja a léggömbök keresésére indul.
Sok-sok kaland után Pipacska és Kockapaci megtalálja Lufi
paci léggömbjeit. Miközben ezt az izgalmas mesét hallgatjá-
tok, még sok olyan dolgot is megtanulhattok, aminek hasz-
nát veszitek majd, amikor iskolások lesztek. Jól figyeljetek,
mert mesehallgatás közben számtalan játékot is megismer-
tek, és ha a könyvet lapozgatjátok, sok gyönyörû, színes raj-
zot, Gaál Éva mulatságos képeit találjátok benne Pipacskáról,
Kockapaciról, Lufi paciról és kalandjaikról.

(X)
B/5, 230 oldal, 3600 Ft

Róka Sándor:

LOGIKA-LAND

Kalandozás

Logika országában

Logi-Kaland vagy Logika-
Land, vagyis a Kalandozás
Logika országában minden
korosztály számára jó szóra-
kozás, agytorna és készülô-
dés, hogy élesben is jól vág-
jon az agyunk. Róka Sándor
tengernyi forrás ismereté-
ben, nagyszerû érzékkel vá-
logat feladatokat, így min-
dig újabb és újabb vezérfo-
nalra fûzi fel a feladatsorait.
Ahogy az elôszavában Des-
cartes-ot idézi:

„Kételkedjünk mindabban, amit hallunk, látunk. Hiába látjuk azt,
hogy reggel a Nap keleten felkel, este pedig lenyugszik, mégsem a
Nap forog a Föld körül. »A nehezebben kifürkészhetô igazságok te-
kintetében a szótöbbség nem ér semmit, mert sokkal valószínûbb,
hogy egyetlen ember akadt rájuk, mint egy egész nép.« Ha nem fo-
gadjuk el kritika nélkül mindazt, amit hallunk, ha kételkedünk min-
denben, akkor egy dologban nem kételkedhetünk: abban, hogy ké-
telkedünk. A gondolkozásunkból ez következik cáfolhatatlanul:
Gondolkodom, tehát vagyok!”

(X)
A/5, 250 oldal, 2500 Ft

Daniel Arasse:

RAFFAELLO

LÁTOMÁSAI

Amikor a reneszánsz
fénykorának három leg-
nagyobb alakját sorolják
fel, Leonardo da Vinci és
Michelangelo után ha-
gyományosan Raffaello
következik, a grácia és a
harmónia eszményi mes-
tere. Különösen azért ma-
gasztalják, mert a leg-
komplexebb narratívákat
és filozófiai fogalmakat is
képes figurálisan ábrázol-
ni. Mûvészetének értéke-
lésekor azonban keve-
sebb figyelmet szentelnek
arra az átütô erejû készségére, amellyel a vallásos érzület bemu-
tatására képes. A Raffaello látomásai két tanulmányát  Arasse
húsz év különbséggel írta. Az elsô a képben a látnok és a láto-
más viszonyát vizsgálja, míg a Sixtusi Madonna esetén a mû egé-
sze tekinthetô látomásnak, ahol a látnok maga a nézô, aki Raf-
faello szerint az oltár elôtt álló hívô. Képet nézni Daniel Arasse
segítségével mindig a „figuratív gondolat”avagy a „figuratív
szövedék” megfejtésének kalandja. Jelen kötet immár a negye-
dik, amely a kiadó gondozásában eljut az olvasókhoz.

(X)
A/5,164 oldal, 2900 Ft

x úr a kh-ban
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Dr. Danima Damdindorj
AZ ÉLTETÔ ÉTKEK ARANY SZUTRÁJA

Dr. Danima Damdindorj
„Az éltetô étkek arany

szutrája” címû könyve egy
különleges egészségfilozófiai
írás. Rendkívül sajátosak és

tanulságosak a mongol fekete
asztrológia összefüggései

a kozmoritmológia
és bioritmológia terén.

Aki tiszteletben tartja saját
életét, annak tiszteletben kell

tartania a Természetet és
annak törvényeit, mert az

egészség boldog életalapja
a Természet teljes körû

tisztelete.

Geomantika Bt. 426 oldal, ára: 3500 Ft

Telefon: 06-20-427-4220
E-mail: ddanima@yahoo.com

honlap: www.danima.try.hu

A könyv kapható a Líra, Libri és Alexandra könyvesboltokban.
A www.bookline.hu-n meglehet rendelni postán is.





Az ünnepek fontosak. Egy pilla-
natra ilyenkor megállunk, mint
mikor kisvárosi vasútállomáson
lassít, majd fékez a vonat: le-föl
szállnak az utasok, sietve vagy
ráérôsen, van, aki könnyek közt
búcsúzik, mások mosolyogva
integetnek. Egy-két merengô
perc: visszatekintünk arra, ami
volt, emlékezünk az eddigi útra,
majd szépen megyünk tovább. 
Így látom én. 

Fontosak, meghatározóak
ezek a szertartásos percek, erôt
vagy hitet adnak a folytatáshoz. 

Június volt, mikor szívben és
gondolatokban elkezdtem Édes-
apám 85. születésnapjára készül-
ni. Radics Péter, a Petôfi Irodalmi
Múzeum és Digitális Irodalmi
Akadémia munkatársa kért ek-
kor fel: szeptemberben rendez-
zük meg Juhász Ferenc születés-
napi ünnepségét a Károlyi Palo-
tában. Az augusztus 16-i szû-

kebb körû családi ünneplés vé-
geztével szervezzünk egy nagy-
szabású tisztelgést, ahol barátok,
olvasók, a szakma összegyûlik,
és köszönti az idôs költôt. Édes-
apámat. Nekikezdtem a terve-
zéshez, és a kitûzött, szeptember
10-i estre összeállítottam a színes
programot, leforgattunk Gordon
Eszter fotóssal egy rövidfilmet,
végigkövettem Vásáry Tamás
zongoramûvész próbáit, Kodály-
elmélyülését. 

Szeptember 10-e.
Ünneplôbe öltöztem, kívül-be-
lül. Izgulok. Kántor Péter, a szü-
letésnapra írt gyönyörû verse jár
a fejemben. „Mit gondolsz, Fe-
renc? / Vajon meg van-e szabva
az életünk hossza elôre? / Va-
jon meg volt-e szabva elôre a
Papának a negyvennégy éve? /
Megvolt-e szabva a bicegô ma-
dár-bikának az ötvenhárom

éve? / Kormos 54 éve, Petri 57
éve, Pilinszky 60 éve? Orbán 67
éve! / Weöres 76 éve, Illyés 81
éve! Vas 81-e! / Vajon neked is
megvan-e szabva elôre, hány év
hûség? / Megvan-e szabva elô-
re, hány év Tékozló ország? /
Hány év Boldogság, meg van-e
szabva? / Vajon megvan-e szab-
va, s úgy ránk hagyva? Meddig
kell szeretni? / Meddig lehet,
szeretni? / Hányszor kell még
majd, újrakezdeni? / Mit gon-
dolsz, Ferenc?”

Háromnegyed hatkor ismét
Radics Péterrel beszélgetek, iz-
gatottan állunk a Múzeum bejá-
ratánál, a vendégeket várjuk, az
érkezô tömeget alig tudjuk ko-
ordinálni. Péter telefont kap,
odébb megy. Majd sápadtan tér
vissza mellém. Rossz érzés fog
el. „Meghalt a Budai Kata.”
Ennyit mond, és csend támad
körülöttünk. Megszûnik a külvi-

lág. Nem hiszek a fülemnek.
„Meghalt a Budai Kata, érted?
Autóbaleset.” „Nem, nem lehet.
Két napja leveleztünk, viccelôd-
tünk, hogy külön feljön majd
Édesapámhoz, mert az estre
nem tud jönni.” Nem is jött el. 

Kántor Péter szavai most éle-
sen, keményen csengnek a fü-
leimben. „Vajon meg van-e
szabva az életünk hossza elô-
re?” Micsoda kegyetlen játéka
a sorsnak, hogy a számomra
legfontosabb ember ünnepén –
aki nyolcvanöt évesen is sugár-
zó szemmel tekint ránk, akinek
hallgatása és merengése is élet-
ösztönzô – egy elkeserítôen
szomorú hír érkezik, megszûnik
valaki, aki mindannyiunk barát-
ja, gondviselôje, óvón-figyelôje
volt. Egy perc néma csend,
majd elindulok fel a lépcsôn, át
a termeken, és mosolygok,
mert mosolyognom kell, mert

évforduló

A megmaradás törvénye
Juhász Ferenc 85 éves ünnepségén
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mindeközben több száz ember
várakozik, örömmel, tisztán,
boldogan – ünnepelni jöttek,
ünnepelni a Költôt – az iroda-
lom és a költészet ünnepére. 

Mikor a terem elcsendesedik,
és Galkó Balázsnak intek, kezd-
het szavalni, az élet törvényein
gondolkodom, a hirtelen elmú-
láson, a megmaradáson, azon,
hogy mennyire fontos mindig
kifejezni a szeretetet, mert soha
nem tudhatjuk, soha. 

Vége a versnek, felállok a szín-
padra. Édesapám szemébe nézek,
máséba is, de végül mégiscsak Rá,
akinek ez az este szól, akin ke-
resztül ma szakma, politika, csa-
lád, barát és olvasó egyszerre ün-
nepli az írott szót, a szó hatalmát,
a versbe foglalt mindenséget. Va-
jon megemlítselek-e, Kata? Van-e
jogom ebben a percben meg-
említem, mi történt? Nem te-
szem, de nem önzôségbôl. Nem
tudom megváltoztatni, ami tör-
tént. Egyszerre szomorú és meg-
hatott pillanat ez, s szavaim
mélyrôl jönnek:

„Ha ôszintén elmondhatom,
azt hiszem, az a teljesség, amivel
Édesapám születésem óta irányít,
amit megmutat, amit ad, meg-
határozza minden mozdulato-
mat, és valójában munkámmal,
személyemmel, hûségemmel Ne-
ki szeretnék megfelelni. Megfe-
lelni annak, amit ô igaznak, szép-
nek, egyedül-élhetônek tart. Egy
dolgot biztosan tudok: egészen
kiskorom óta: neki, és az ô általa
sugárzó teljességnek vágyom a
része lenni, az ô világának a ré-
sze, és a saját eszközeimmel mi-
nél többet adni hozzá. 

Régóta gondolkodtam azon,
mit adhatok születésnapján a
teremtô-embernek. Annak, aki
a legtöbbet adja. Emberként,
íróként, apaként, barátként.
Nemrég egy felkérésnek eleget
téve rövid köszöntôt írtam
Édesapámhoz. Megpróbáltam
összefoglalni, mit köszönhetek
neki, mit adott nekünk – testvé-
remnek, Édesanyámnak és ne-
kem azóta, amióta élünk. Leír-
tam, tôle tanultam meg, mi az
irodalom, így neki köszönhe-
tem azt az érdeklôdést és nyi-
tottságot, ami ma a munkámat

jelenti. Leírtam, tôle és Édes-
anyámtól tanultam meg a sze-
relem erejét és szépségét, a ki-
tartást, a hitet, a tisztaság ha-
talmát és a mindig-egyenessé-
get és ôszinteséget. Leírtam
mozzanatokat az életünkbôl,
de nem írtam le, mert nem le-
hetett pár sorban leírni és most
sem tudom szavakkal összefog-
lalni a Tôle kapott teljességet.
Egyet mondhatok: nagyon sze-
rencsés vagyok, hogy egy olyan
ember mellett nôttem fel, aki
értékteremtô, aki hisz a költé-
szet és a szeretet erejében, aki
szavak nélkül is minden pillana-
tával tiszta és emberi.”

Az estet megnyitom, gyönyörû
köszöntôk sora veszi kezdetét:
az írószervezetek képviselôi lau-
dálnak, Vásáry Tamás zongora-
mûvész Kodály Marosszéki tán-
cok címû darabját játssza, Havas
Judit szaval, s a legkedvesebbek:
Esterházy Péter, Konok Tamás és
Grecsó Krisztián köszöntik Édes-
apámat. Levetítjük azt a rövidfil-
met, amelyet Gordon Eszterrel
forgattunk, benne Spiró György,
Tóth Krisztina, Kemény István,
Fehér László mellett Csányi Vil-
mos és Gryllus Dániel is megszó-
lal. S Kántor Péter, aki elszavalja
a fent idézett verset. Óriási taps
fogadja Juhász Ferencet, a szív-
ben és létben dobogó-Minden-
séget, aki felolvassa legújabb
versét, a Hárfaembert, majd kez-
detét veszi a dedikálás, több
száz ember vásárol könyvet és áll
sorba, hogy személyesen talál-
kozhasson a „Mesterrel”. 

Boldog vagyok, büszke és elé-
gedett. Közben valami hatal-
mas szomorúság van bennem.
Kántor Péter versét mormolom,
ismét: „Meddig kell szeretni? /
Meddig lehet, szeretni? / Hány-
szor kell még majd, újrakezde-
ni? / Mit gondolsz, Ferenc?”

Összepakolok, hazaindulunk. 
Nehéz, szeretô, egyben szo-

rongó szívvel ülök az autóba.
De menni kell. S hogy hány év
Boldogság? Csak legyen elég
idô kifejezni.

Isten éltesse Juhász Ferencet,
a költôt.

Isten áldjon, Kata. 
Juhász Anna

Budapest, 2013. szeptember 12.
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Búcsúzunk,
Kata!
XVII. évfolyamában
tartó lapunk sajnos
már több kiváló
munkatársát örökre
elveszítette, de alig-
ha túlzunk: a legvá-
ratlanabb és a leg-
fájdalmasabb tragi-
kus hír jó egy hó-
napja ért bennün-
ket. Ekkor tudtuk
meg, hogy szep-
tember 9-én autó-
balesetben életét
vesztette barátunk
és munkatársunk,
Budai Katalin. A

mindig mosolygós Kata, aki a kezdetektôl nemcsak ügyünk
mellett állt, pártolva igyekezetünket, hanem tehetségével,
sokoldalú érdeklôdésével, a kultúra számos területére kiterje-
dô figyelmével és tollával nélkülözhetetlen alkotótársunk volt
az utóbbi évtizedben.

Számos irodalmi, színházi portál megemlékezik róla, megvi-
lágítva pályájának különbözô irányát, illetve körét. Nagyon
szeretnénk, ha egyszer valaki egy alapos munkában össze-
foglalná, mi mindent végzett ô az egyetemet követô felnôtt,
döbbenetes kimondani: rövidre szabott életében – hiszen
nemrég még láttuk, tele van energiával, amit majd a család-
jára és a hivatására fordít.

Kiváló színikritikusként indult, de volt kiadói szerkesztô, mun-
katárs, rovatvezetô irodalmi lapnál, S. Maughamról írt kismo-
nográfiát (angol szakon végzett), de beszélt németül is, ez
azért említendô, mert 1998–2000 között ô volt a Frankfurti
Könyvvásár magyar jelenlétének programszervezôje. 2000-tôl
hosszú éveken át a kulturális minisztérium irodalmi ügyekért
felelôs köztisztviselôjeként dolgozott – ugye hányan megta-
pasztalták alaposságát, figyelmességét, segítôkészségét! 

Örömmel töltött el bennünket, hogy volt ideje és kedve fo-
lyamatosan írni a Könyvhétbe is. Fellapozva néhány számot
az utóbbi esztendôkbôl, rögtön kiderül, micsoda sokoldalú-
sággal segítette ô, hogy lapunk színvonalas, változatos és
eredeti legyen. Idei 2. számunkban az F. Scott Fitzgerald re-
gényébôl készült filmrôl, és magáról A nagy Gatsby-rôl írt ta-
nulmánynak beillô cikket, egy számmal elôbb egy mai ma-
gyar kisregényrôl készített alapos recenziót. Tavaly ôsszel re-
mek beszámolót kaptunk tôle a Frankfurti Könyvvásárról,
ahol Új-Zéland volt a kiemelt vendég. És hogy érdeklôdésé-
nek sokoldalúságát még egy kicsit érzékeltessük: ugyanab-
ban az évben írt két új magyar elbeszéléskötetrôl, amit egy
olyan cikke elôzött meg, amelyben „virtigli” (nála még így is
jellemzett: pompás) külföldi krimiket recenzeált. Hadd említ-
sünk más mûfajt, amirôl írt: „a nemzeti reprezentáció jelké-
peirôl”, a Kelet-Közép-Európa himnuszairól szóló tanulmány-
kötetrôl közölt figyelemfelkeltô ismertetést.

Budai Katalin 2013. december 31-én lett volna hatvanéves.
Emléked megôrizzük.

(a szerkesztôség) 





interjú

– Ön szerint szükség van az óvatosságra? Va-
lóban titkos erôk vesznek körül és próbálnak
befolyásolni minket?
– Közvetlen veszély talán nem fenyeget senkit,
de a kételkedés, a kritikus szemléletmód fon-
tos. Sem a könyvet, sem a blogot nem tudo-
mányos ismeretterjesztô fórumnak szánom.
Szellemi játszótér ez, ahol az összeesküvés-el-
méletek által teremtett gazdagon burjánzó te-
repen olyan emberek véleményei ütköznek,
akik minden hivatalos, kincstári megnyilvánu-
lást egészséges bizalmatlansággal, fenntartá-
sokkal, gyakran (ön)iróniával fogadnak, és
nem félnek ennek hangot adni.

Álláspontom szerint kételkedni nem bûn,
nem az elmebaj jele, s még csak nem is erköl-
csi deficit – bármit is mondanak egyesek. Ké-
telkedni, alternatív magyarázatokat keresni,
fejet csóválni s közben megpróbálni benézni a
díszletek mögé: jó. Egészséges. Izgalmas. És
nem utolsósorban szórakoztató. Az olvasók
agyában is ugyanez munkál, ezért ilyen nép-
szerû a Konteó blog, s talán azért is, mert az
általam összegyûjtött információk így, csokor-
ba szedve sehol máshol nem találhatók meg. 
– Ezért kezdett el öt évvel ezelôtt blogot írni? 
– Én úgy szocializálódtam, hogy semmi sem
az, aminek látszik. A blog valóban ötéves, de
elméleteimmel már sokkal korábban szóra-
koztattam jobb sorsra érdemes környezete-
met. Amikor utánanéztem a neten, rájöttem,
hogy nincs olyan fórum, ahol a konteósok és
a szkeptikusok egyforma eséllyel indulhatná-
nak az érv-versenyen, ahol kulturált intellektu-
ális környezetben, az „egyenlô fegyverek”
alapelvét betartva vitatkozhatnának egymás-
sal. Aztán öt évvel ezelôtt hirtelen sok szabad-
idôm lett, és belevágtam a bloggerkedésbe.
– Van kedvenc története?
– Érzelmileg egyértelmûen a Seuso-kincsekkel
kapcsolatos események állnak hozzám a leg-
közelebb (ez a téma a tervek szerint jövô ta-
vasszal megjelenô második kötetben szerepel

majd), talán azért is, mert
húsz évvel ezelôtt alkal-
mam volt közelebbrôl is
megismerkedni a szerep-
lôkkel és a történet hátte-
rével. Van ebben min-
den, mi szem-szájnak in-
gere: egyéni sorstragédia,
titkosszolgálatok, nem-
zetközi mûkincspiac,
nagypolitika, több rejté-
lyes halál… Néha elcso-
dálkozom, hogy Holly-
wood még nem csapott
le a sztorira, de innen is
üzenem: szívesen besegí-
tek a forgatókönyvíró-
nak, ha tippekre lesz szüksége.
– Volt-e olyan írása, amellyel annyira megkö-
zelítette az igazságot, hogy abból kellemetlen-
ségei származtak?
– A hamarosan utcára kerülô kötetben is ol-
vasható templomos sztori miatt a magyar
rend egyik vezetôje helyreigazítási kérelemmel
fordult hozzám. Miután ezt elutasítottam,
perrel fenyegetôzött, majd az akkori blogszol-
gáltatómnál elérte, hogy hozzászólásokat tö-
röltek a blogból. Nem lett komolyabb követ-
kezménye, de akkor eldöntöttem: önálló felü-
leten folytatom, ahol a magam ura és cenzo-
ra vagyok.
– Száznál több posztot írt eddig; ha kiválaszt-
hatna egyet, amelyikrôl megtudhatná, hogy
pontosan mi történt, melyik lenne az?
– A már említett Seuso-ügy mellett a Gyatlov-
rejtély az, ami évek óta kiemelten foglalkoztat.
Hogyan (és fôleg miért) halt meg az a kilenc
orosz túrázó 54 évvel ezelôtt a Halál-hegyen,
és kinek állt mindez érdekében?
– Szóba került az ön által összegyûjtött bôséges
információ halmaz. Az adatgyûjtése valóban
olyan alapos, hogy az emberben felmerül a kér-
dés: hozzá lehet jutni legálisan ennyi részlethez? 
– Görcsösen igyekszem ragaszkodni ahhoz,
hogy csak olyan tényszerû információt osszak
meg az olvasókkal, ami más forrásból is hoz-
záférhetô. Ami pedig a találgatásokat és a kö-
vetkeztetéseket illeti, senki nem tilthatja meg,
hogy összegyûjtsem, kiegészítsem és rendsze-

rezzem a szóbeszédeket.
Két dolgot tanultam meg
elôzô életemben: egyfelôl
azt, hogy a titoktartási
kényszer kötelez, másfelôl
pedig azt, hogy mi a kü-
lönbség a tényállítás és a
hipotézis között. Én hipo-
tézisekkel dolgozom, nem
gyanúsítok és nem vádo-
lok. Ha pedig olykor úgy
tûnik, hogy beletrafálok
valamibe, nos, ez kizárólag
a véletlen mûve. Vagy a
társas intelligencia diadala.
– Inkognitóját mégsem fedi
fel, a könyvre is a blogon

használt neve került.
– A kiadó minden érdeklôdést és megkeresést
továbbít hozzám. A blogon keresztül is elérhe-
tô vagyok és a személyes találkozásra is min-
denkinek lesz módja a dedikálással egybekö-
tött közönségtalálkozókon, amibôl többet is
tervezünk. Nem rejtôzködöm, aki egy kicsit is
akarja, könnyen kiderítheti, hogy ki vagyok va-
lójában, sôt részben azt is, hogy ki voltam. Ez
nem titok, csak nem reklámozom.
– A riport elôkészítéseként megkérdezte inter-
netes olvasóit, ôk mire lennének kíváncsiak. Az
itt feltett kérdések egy része tôlük érkezett.
Ennyire fontosak a kommentelôk? Ennyire fon-
tos a közösség?
– A közösség nem egyszerûen fontos, hanem
a legfontosabb. Azt várom a könyvtôl, hogy a
konteósok tábora növekedni fog. Mert – mi-
ként azt sokszor elmondtam – kételkedni jó.
Conteo, ergo sum.

Harsányi László

Konspirálni=együtt lélegezni
Mert semmi sem az, aminek látszik
Találkozónk színhelye tágas, jól belátható térség. Meg tudjuk figyelni azt, aki megfigyel minket.
Az összeesküvés-elméletek legaktívabb hazai gyûjtôjével és feldolgozójával beszélgetünk napokon
belül megjelenô könyve alkalmából.

könyvrôl

[tiboru]

KONTEÓ

Harminc válogatott

összeesküvés-elmélet

Göncöl Kiadó

408 oldal, 2940 Ft
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A randevúzás
tudománya

Akit elriasztana a romantika tu-
dományos megközelítése, meg
kell nyugtassuk: merôben gya-
korlatias és hasznos „tudomány-
ról” van itt szó: a Keresem a
párom címû kötet, mely a Pa-

nem Kiadó gondozásában je-
lent meg, már az elsô oldalain el-
gondolkodtató kérdésekkel
szembesít. Egészen mást jelent
ugyanis ma randevúzni, mint
akár csak húsz évvel ezelôtt –
ugye, milyen nosztalgikusan
cseng maga a randevú szó is? A
kötet izgalmas része éppen ez a
„szupermodern” találkák világát
boncolgató fejezet, amely a kö-
zösségi oldalak, a mindentudó
mobiltelefonok, a folyamatos
online kapcsolat világának veszé-
lyeire (és elônyeire) hívja fel a fi-
gyelmet. Ma, amikor virtuálisan
is kiélhetjük betöltetlen vágya-
inkat, amikor úgy válogathatunk
a lehetséges jövendôbelijeink kö-
zött, mintha bevásárlóközpont-
ban lennénk, amikor sem idô,
sem távolság nem akadály, hogy
kapcsolatba lépjünk bárkivel, ak-
kor különösen megfontoltnak
kell lenni, hogyan vágunk bele

egy-egy kapcsolatba. A könyv
természetesen a hagyományos
találkákhoz is kiváló vademe-
cum: kezdve attól, hogy mikor
kezdjünk készülôdni a találkára
és milyen részletekre ügyeljünk,
hogyan küszöböljük ki az izza-
dást és más kínos szorongásos
tüneteket, hogyan nyerjünk idôt
a szimpátiánk kifejezéséhez, ha

még nem vagyunk bizto-
sak a dolgunkban, egé-
szen odáig, hogy mit tu-
dassunk azonnal a part-
nerünkkel és mirôl hall-
gassunk, hogyan folytas-
suk a második randi
után, vagy mit mond-
junk, ha nem akarjuk
folytatni. A szerzô le-
nyûgözô alapossággal
járja körül mindazt,
amit jobb esetben egy
bölcs anyuka vagy
nagynéni részletesen
az orrára köt az ember-
nek tizenhat éves korá-
ig – vagy azt, amit sa-
ját tapasztalatból szép
lassan felszedegetünk.
A tanácsadó könyvek

jól átlátható struktúrája
szerint felépített kötet végén
csak felsóhajt az ember: milyen
jó, hogy ezt a tananyagot úgyis
mindig spontán alakítja az élet.

Torokszorító
és felemelô
Ritkán ajánlhatunk férfiíró tollá-
ból született romantikus regényt,
de Mike Greenberg elsô köny-
ve, az Amit csak akarsz igazi re-
meklés: az író úgy bújik nôi elbe-
szélôi bôrébe, hogy az olvasónak
egy pillanatig sem jut eszébe hi-
telességében kételkedni. Utósza-
vában Greenberg (aki egyébként
sportújságíró) maga sem titkolja,
hogy kezdetben kétes vállalko-
zásnak tûnt az ötlete – a megva-
lósítás annál jobban sikerült. Az
Erawan Kiadó égisze alatt újon-
nan indult „Fejôs Éva könyvtára”
sorozat, mely a magyar beszt-
szellerszerzô mûvei mellett más

sikerregényeket jelentet
meg, jó érzékkel nyúlt e
megrázó és egyben fel-
emelô történethez. Míg
a regény elsô felében
megismerhetjük három
hôsnôje problémáktól
nem mentes, de alapve-
tôen napfényes – ma-
gyar léptékkel egyene-
sen fényûzô – hétköz-
napjait, addig a törté-
net a második felétôl
ugyancsak éles fordu-
latot vesz. A család-
anyaság örömeiben
feloldódó Brooke-ot, a megcsa-
latását a nászútján leleplezô, ám
az arculcsapást is vagányan fo-
gadó Samanthát, és a Wall
Street elefántcsonttornyában
élô milliárdos Katherine-t olyan
sorsfordulat kapcsolja össze
egyik pillanatról a másikra, ame-
lyet álmukban sem gondoltak
volna akár csak elôzô napjukon.
Mindegyikük a maga vérmérsék-
lete szerint reagál az életében
bombaként robbanó hírre, és al-
kalmazkodik megváltozott kö-
rülményeihez. Ám hogy átvé-
szeljék legnehezebb napjaik, egy
dolog segít mindnyájuknak: a
barátság. Az Amit csak akarsz-
ban még a szerelemhez is az ön-
zetlen barátság segíti hozzá a
„mesebeli” hármas tagjait,
akiknek torokszorító törté-
netét sok humorral, egyedi
elbeszélôi stílusjegyekkel és
fordulatokkal tette rop-
pant életszerûvé és szeret-
hetôvé az író.

A listázás titka
Cecelia Ahern, a ro-
mantikus regények
egyik „királynôje”, aki
néhány évvel ezelôtt az
Utóirat: Szeretlek címû
mûvével aratott nagy
sikert, új regénnyel je-
lentkezett, mely ma-
gyarul az Athenaeum
gondozásában jelent
meg. Az Életed regé-
nye olyan romantikus

krimi, amelyben bûncselek-
mény nem történik, a történet
mégis legalább annyi izgalmat
tartogat olvasójának, mint egy
valódi nyomozás. A „detektív”
egy fiatal újságírónô, Kitty, aki
elveszíti fôszerkesztôjét és egy-
ben barátnôjét – Constance
mellrákban meghal. Azon túl,
hogy minden Constance emlé-
két hordozza, egy megfejtendô
titkot is örökül hagy az elhunyt.
Egy száz nevet tartalmazó listát
találnak a magazin szerkesztô-
ségében, és Kitty nyomába
ered a neveknek, hogy megírja
belôle Constance sztoriját,
amelyet ô már nem készíthe-
tett el. Legalábbis Kitty így véli.

románc

Listák, titkok, traumák
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románc

Elmélete a sztoriról azonban
meginogni látszik: a szálak
nem vezetnek sehová, nincs
összekötô kapocs a személyek
között, Kittynek egyre nagyobb
homályban kell tapogatóznia.
A rejtélyekhez csak hozzátesz-
nek az újságírónô életét beár-
nyékoló baljós események: úgy
tûnik, nem maradt következ-
mények nélkül egy fatális téve-
désbôl megírt riportja,
melyben egy ártatlan
embert lehetetlenített
el. A regényben az író
apránként avat be a lis-
ta bizonyos szereplôi-
nek életébe, akik egy-
tôl-egyik különös figu-
rák: megszállott lep-
kegyûjtô, mások imáit
meghalló férfi, vagy
egy „örök meny-
asszony” fiatal lány.
Míg Kitty fokozato-
san közel kerül ri-
portalanyai világá-
hoz, az is kikristályo-
sodik számára, va-
jon mi célja lehetett
Constance-nak ez-
zel a listával, és sa-
ját kudarcával is szembe tud
nézni. Romantikus regény lé-
vén a fiatal újságírónôt nem ke-
rüli a szerelem és a megcsalatás
sem, de talán nem is kell mon-
danunk, melyik kerül ki gyôzte-
sen a „harcból”.

Még keményebb
erotika
Valóságosabb krimit rejt a Seb-
zô vágyak címû regény, mely az
Art Nouveau kiadónál látott
napvilágot, és a borítón feltünte-
tett szlogen – „A szürkénél is ár-
nyaltabb” – nem hagy kétséget
afelôl, hogy mely mûfaj új darab-
ja ez az opusz. (A mondatnak
ugyan nincs értelme, de utalás-
ként jól mûködik.) A borítóképen
egy szétnyílt szirmú kála magas-
ba meredô porzója összetéveszt-
hetetlenül emlékeztet egy a re-
gényben is felvonuló tüskés dil-
dóra, amely a kötetben szerep-
lôk közül még a szolidabb szexu-
ális segédeszközök közül való. A
történet valóban kicsit árnyal-

tabb, kicsit szerteágazóbb, mint
az „ôsminta”: Lara nyomozni
kezd a félisten küllemû, krôzus
Wayne titkai után, jó oka van
ugyanis azt feltételezni, hogy a
férfi keze benne van apja halálá-
ban. Ráadásul más furcsaságo-
kat is tapasztal Wayne körül, ami
miatt gyanakodni kezd, hogy
egy kíméletlen, beteges, perverz
disznóval van dolga. Csakhogy

ugyanez az alak delejes hatással
van a lányra, akiben viaskodni
kezd a józan ész és az érzelmek.
Lara sorsa az „aki kíváncsi, ha-
mar megöregszik” közmondást
teljesíti be: a Wayne körüli nyo-
mozás, a számítógépe feltörése
súlyos bonyodalmakhoz vezet,
ami kettejük sorsát is megpecsé-
teli. Szerencsére az író még az
utolsó pillanatokra is tartogat
fordulatot, meg annak is a for-
dulatát – az olvasónak pedig bó-
nusz feladvány, hogy vajon ki az
a magyar szerzô, aki W. W. Hall-
way néven ír erotikus regényt,
ilyen nevû írót ugyanis nem talá-
lunk az interneten, ahogyan for-
dítója sincs a kötetnek…

Laik Eszter
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Szeivolt István
MINESTRONE
Szeivolt módra
A „minestra” annyit tesz olaszul,
„leves”. A „minestrone” jelenté-
se pedig „a nagy leves”. 
Nevét nem véletlenül kapta, hi-
szen tartalmas, kiadós és tele
van mindenféle zöldséggel. 
Egy jó leves jó alapanyagok kér-
dése; egy jó könyv a jó téma, írói
véna kérdése, azonban levest
bárki fôzhet, míg egy könyv meg-
írása nem ily egyszerû. A Minest-
rone Szeivolt módra Szeivolt Ist-
ván receptje; s most szívesen
megosztja mindenkivel a titkot.

Az izgalmas illusztrációkat
a szerzô lánya Szeivolt Katalin
készítette.

A  K A R I Z M A  K Ö N Y V K I A D Ó  A J Á N L J A

343 oldal, 2450 Ft
Kapható a Líra könyvesboltokban
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– Joggal merül fel a kérdés, lehet-e még újat mondani a Kennedy-
gyilkosság kapcsán. Ön a bevezetésében nagyon határozottan vá-
laszol a kérdésre. „Igen, lehet: az igazságot.” Mit emelne ki a
könyvébôl, mint legfontosabbat, amit nem írt le eddig még senki?
– A Kennedy-gyilkosság kapcsán aligha lehet olyasmit felvetni,
amit még senki sem írt le. Eddig több mint negyven összeesküvô
csoportot vagy kormányzatot gyanúsítottak meg a Ku Klux Klan-
tól a Moszadon, az orosz emigráción, a katolikus egyházon és a
maoistákon keresztül egészen a marslakókig. Természetesen a
CIA, a maffia, az FBI, a KGB, Fidel Castro, valamint a Castro-elle-
nes kubaiak tartoznak a leggyakrabban emlegetett gyanúsítottak
közé. Hihetetlen, de igaz: még Nagy Imre neve is felmerült a vizs-
gálatok során, akit Kennedy elnökké való megválasztása elôtt két
évvel korábban kivégeztek. De csak azért, mert összetévesztették
Nagy Ferenc emigráns magyar politikussal.
– Vajon milyen visszhangja lesz a könyvének a kollégái körében?
Érkeztek esetleg már visszajelzések?
– Kétféle történelmi könyv van. Az egyiket a történészek egymás
számára írják szûkebb kutatási területükön feltárt újabb eredmé-
nyeikrôl, sajátos terminológiát használva, s jelentôs történelmi is-
mereteket feltételezve az olvasótól. A másikat a szélesebb olva-
sótábor, a nem történészek számára írják, könnyedebb, olvasmá-
nyos stílusban, olyan témáról, ami sok embert érdekelhet. Ter-
mészetesen akad olyan nem történész olvasó, aki a szakkönyvek-
kel is megbirkózik, a történészek pedig gyakran érdeklôdve ol-
vassák kollégáik nagyközönség számára írt ismeretterjesztô
könyveit. Sôt olyan könyvek is születnek, amelyek nagy érdeklô-
dést válthatnak ki mind a „szakemberek”, mind a „laikusok” kö-

rében.  Ezt a könyvemet azonban inkább az utóbbi csoport ér-
deklôdésének felkeltése szándékával írtam – remélve, hogy a kol-
légáknak is elnyeri tetszését.
– A kötetbôl is kiderül, az esemény rendkívül kényes politikai
vonatkozásaiból is lehet erre következtetni, hogy mérhetetlen
mennyiségû dokumentum keletkezett az elnök-gyilkosság kap-
csán. Ön mióta foglalkozik ezzel a témával? 
– Húsz éve adták ki Gerard Posner Case Closed (Lezárt ügy) címû
könyvét az Egyesült Államokban; nekem egy-két évvel késôbb
került a kezembe. Azóta bosszant, hogy hazánkban nem váltak
szélesebb körökben ismertté az efféle józan, tárgyilagos, törté-
nészi feldolgozások eredményei.  Ha viszont a nemzetközi sajtó
felröppent egy-egy elképesztô elméletet, az azonnal szóbeszéd
tárgya lesz. Legutóbb arról írtak a lapokban, hogy talán a testôre
lôtte le véletlenül Kennedyt, az elnöki limuzin mögött haladó au-
tóból. Csakhogy ezt elôször huszonegy éve, egy 1992-ben meg-
jelent könyvben olvashattuk – vagyis már oly sok feltételezés szü-
letett meg, hogy senki sem tudja valamennyit számon tartani, s
bármelyik újra felröppenhet.
– A kötet alcíme: Tizenöt kérdés és válasz a Kennedy-gyilkosság
kapcsán. Hogyan épülnek egymásra ezek a fejezetek?
– Elôször a világtörténelem politikai merényleteinek sajátossá-
gait mutatom be, majd az amerikai elnökök elleni sikeres és si-
kertelen merényleteket. A Kennedy-gyilkosság magyarázata
ugyanis reményeim szerint elfogadhatóbbá válik, ha az ese-
ményt beillesztjük a világtörténet és az amerikai történelem ha-
sonló jelenségei közé. Ha pedig feltesszük a kérdést, hogy kik-
nek állt érdekükben az elnök félreállítása, akkor a különbözô
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A nem létezô rejtély
Hahner Péter a Kennedy-gyilkosságról
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tettesek és gyanúsítottak életútja mellett meg kell ismerked-
nünk John F. Kennedy pályafutásával is. A vizsgálatok eredmé-
nyei és a különbözô gyanúsítottak ismertetése mellett fontosnak
találtam egy egész fejezetet szentelni Oliver Stone JFK címû
filmjének, mivel alighanem jóval többen látták, mint ahányan el-
olvastak egy-egy kötetet vagy cikket a gyilkosságról. A Lincoln-
és a Kennedy-gyilkosság összevetése után pedig arra a kérdésre
keresem a választ, minek tulajdonítható az összeesküvés-elmé-
letek rendkívüli népszerûsége.
– Milyen szempontok alapján választott, hogy az ügy számos érin-
tettje közül kinek és milyen mélységben ábrázolt „portréja” kerül-
jön a kötetbe? 
– Természetesen a fôszereplôk, Kennedy, a felesége, Oswald és
Ruby életrajzának szenteltem egy-egy fejezetet.
– Ha én javasolhatnék önnek alcímet, a következô mondatot aján-
lanám: „Az igazság legnagyobb ellensége igen gyakran nem a
szándékos, kitalált és becstelen hazugság, hanem a makacs, meg-
gyôzô és irreális mítosz.” Mi a véleménye errôl?
– Ezt a szállóigét maga Kennedy tette közzé – azt persze nem
tudhatjuk, hogy melyik beszédírójától származhat. De akárki is
fogalmazta meg elôször – így igaz, és számtalan bizonyítékot
találhatunk erre.
– A különbözô összeesküvés-elméletek javára írható, hogy meg-
kérdôjelezik a hatalmasok szavahihetôségét és a hatóságok közle-
ményeit. De vajon mi a legnagyobb hátrányuk?
– Az, hogy elszakíthatnak a valóságtól, érzéketlenné tehetnek az
összetettebb, részletesebb, logikusabb magyarázatok iránt. Le-
egyszerûsítik a történelem lenyûgözô komplexitását, megfosztják
színeitôl, sajátos dinamikájától, elôre nem látható eredményeitôl,
mert azt hirdetik, hogy ami megtörtént, arra azért került sor,
mert egyesek így akarták. Passzivitásra, belenyugvásra ösztökél-
nek, mert azt sugallják, hogy nem érdemes semmit sem csinál-
nunk, semmiben sem hinnünk, hiszen mindenképpen baljóslatú,
ismeretlen, rejtett hatalmak döntenek sorsunkról.
– Hogy a kérdéseimmel keretbe foglaljam a könyvét, a kötet végén
arról olvashatunk, vannak-e hasonlóságok Lincoln és Kennedy
meggyilkolása között. Számomra az egész mû azt sugallja, hogy a
tények egy történész számára fontosabbak a „szükségszerûen
szebb”-nél. Nem gondolja, hogy ez a rész kilóg a kötetbôl, hiszen
ez is valamiféle mítoszt teremt? S ha tudatosan nem illeszkedik,
mi volt ezzel a szándéka?

– Oly sokszor küldték el számom-
ra az interneten keringô cikket,
amely a két gyilkosság közti való-
ságos és kitalált hasonlóságokat
sorolja, hogy úgy gondoltam,
nem árt újra tisztázni, van-e vala-
milyen alapja ennek a legendá-
nak. Mivel aligha létezik világtör-
ténelmi esemény, amelyet oly ala-
posan, minden részletre kiterjedô-
en megvizsgáltak, mint a Kenne-
dy-gyilkosságot, s aki keres, az ta-
lál, ezért mindig felfedezhetünk
hasonló vonásokat különféle em-
beri akciók, történelmi esemé-
nyek között.  De azért sokkal több
különbséget, mint hasonlóságot
találhatunk a két amerikai elnök
meggyilkolása között.

Illényi Mária
Fotó: Szabó J. Judit
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A fantasztikum univerzuma még
hatalmasabb, mint a saját, állító-
lag végtelen kiterjedésû világ-
egyetemünk, hiszen a képzelet a
határtalanságnak is újabb és
újabb, egymásra alig hasonlító
rétegeit tudja egymásra pakolni.
A fantázia irodalmának szerzôi
napról napra, hétrôl hétre na-
gyobb utakat járatnak be olvasó-
ikkal térben és idôben, mint
amekkorát az emberiség a való-
ságban képes lehet egyszer meg-
tenni. Kalandozásunkat ezúttal
kezdjük ismerôs környezetben,
saját Földünkön. Illetve… Biztos,
hogy ez a mi világunk?
Mark Frost A Paladin-prófé-
ciájának hôse, Will az átlagos
tinik életét éli, egyszerre küzd
pubertásával és az iskolával. Az

elsô furcsaság, hogy szülei nem
kiemelkedô tanulmányi ered-
ményeket várnak el tôle, ha-
nem éppen hogy azzal elége-
dettek, ha nem tûnik ki semmi-
vel kortársai közül. Aztán egy
országos szintfelmérô véletle-
nül mégis sokkal jobban sikerül
mindenki másénál, és ezzel egy
csapásra feje tetejére áll a fiú
élete. Szülei eltûnnek, ôt meg
fölveszik egy különleges iskolá-
ba, ahová hozzá hasonlóan
nem mindennapi gyerekek jár-
nak, igen fura képességekkel
megáldva.

Frost nevét a világ legnagyobb
része David Lynchcsel közösen

készített tévésorozatuknak, a
Twin Peaksnek köszönhetôen is-
merte meg, ez a munkája azon-
ban inkább emlékeztet két fris-
sebb forgatókönyvírói vállalko-
zására, az elmúlt évtized két
Fantasztikus négyes-filmjére. És
a regény valóban forgatókönyv-
szerû, pörgô dialógusokkal és
még pörgôsebb cselek-
ménnyel. Itt a rend kedvéért
azt is közbe kell szúrnom, hogy
Frost az irodalom terén sem
kezdô, ez már a negyedik re-
génye, bár az elsô, amit a fiata-
labb korosztálynak szánt. Ám
nem az utolsó, mivel szuperhôs-
történetét sorozatnak tervezi, a
folytatás, angolul legalábbis, jö-
vôre várható.

Maradjunk egyelôre a Földön,
de annak egy meglehetôsen való-
szerûtlen szegletében. Szent Kron
elvarázsolt szigete az egész világ-
tól távol, szinte tökéletes elzárt-
ságban létezik az óceán közepén,
lakói az excentricitás és a rendkí-
vüliség mintapéldái. Ennek ellené-
re csöndes nyugalomban telnek
napjaik, míg váratlan látogató
nem érkezik a komppal. És ez a
látogató hihetetlen ajándékot kí-
nál föl nekik: az öröklét ígéretét.

Benyák Zoltán regényének, Az
idô bolondjainak hôsei mesefi-
guráknak tûnnek, de ez a könyv
ízig-vérig felnôtt mese, csak ép-
pen a valóság fajsúlyos kérdéseit
az irrealitás torzító tükrén keresz-
tül szemléli. Stilizáltsága mögött
mély érzelmek, mély gondolatok
bújnak meg, melyekrôl a nosztal-
gikusan csapongó történetet
hagymarétegekként kell lehánta-
ni. És amikor elérjük a közepét,
egy gyönyörû, csillogó ékszer vár
ránk. Szépsége azonban minden-
ki számára mást jelent, közelebb
hajolva pedig meghallhatjuk sut-
togó ketyegését: „Isten ítélôszé-
két idôbôl sajtolják”.

A szerzô 2005-ben kezdett
publikálni, elsô kötetei Jonathan
Cross néven jelentek meg. Írásai
eszközéül elôszeretettel választja
a fantasztikumot, de annak egy-
re indirektebb és körmönfon-
tabb formáit.

És most nem csupán átvitt érte-
lemben rugaszkodunk el rögva-
lónktól, hanem lerúgjuk szkafan-
dercsizmánkról a föld porát, és
kiszáguldunk a bolygók közé. Ja-
mes S. A. Corey röpít magával
minket Leviatán ébredése címû
regénye lapjain. Ez a realista
hangvételû, terjedelmes ûropera
az egész Naprendszert választja
színteréül, egyik hôse pedig Jim
Holden, egy jégbányász hajó
tisztje, ingajáratban a Szaturnusz
és az Aszteroida-öv között. Ô
bukkan rá egy rég eltûnt ûrhajó-
ra, és ezzel hihetetlen méretû sla-
masztika kellôs közepében találja
magát. A másik fôszereplô egy
Miller nevû nyomozó, aki legin-
kább a kisbolygók bûnbandáit
próbálja távol tartani egymástól,
de most nemszeretem külön-
megbízatást kap: egy céges fejes
rossz társaságba keveredett, fel-
szívódott lányát kell elôkerítenie.
A szálak felgöngyölítése során
aztán egyszer csak beleütközik
Holden figurájába, és az össze-

kapcsolódó ügyeknek hirtelen
olyan mélyebb rétegei nyílnak
meg mindkettejük elôtt, ame-
lyeknek hordereje már az egész
emberiség létére kihathat.

A James S. A. Corey név valójá-
ban egy szerzôpárost takar, Da-
niel Abraham és Ty Franck sze-
mélyében. Kettejük közül Abra-
ham ismert saját jogon is íróként,
ezt bô tucatnyi önálló kötet és
szép számú novella bizonyítja, va-
lamint néhány díjjelölés. Egyaránt
otthonosan mozog az epikus
fantasy, a paranormális románc
és az SF területén. Franck jófor-
mán a Leviatán ébredésével mu-
tatkozott be szerzôi minôségben.
A regény amerikai megjelenése
óta immár trilógiává bôvült, és a
kiadó idôközben megrendelt egy
újabb trilógiát és több rövidebb
írást is ehhez a világhoz. Sôt az
sem lehetetlen, hogy a sikertörté-
net megfilmesítéssel folytatódik.

James Smythe a Naprendszer
színes gázgömbjei, a szürke öt-
venmillió árnyalatát megcsillantó
meztelen sziklák és krómtól ra-
gyogó ûrhajótestek helyett egy
mélységesen fekete világba kala-
uzolja el olvasóit klausztrofób re-
gényében, A felfedezôben.

A történet „hôse” Cormac Ea-
ston újságíró, aki azért kap helyet
egy szénné szponzorált expedíci-
óban, hogy a megbízó médiacég
számára dokumentáljon minden
eseményt az emberiség legna-
gyobb kalandja során. Az Ishigu-
ro ûrhajó legénysége azzal a fel-
adattal indul útnak, hogy
messzebbre jusson el minden
korábbi próbálkozásnál, bármi
áron. És persze a közönség szá-
mára minél szórakoztatóbban.
A bolygórendszerünk legkülsô
határait megcélzó küldetés ter-
mészetesen rossz véget ér, el-
pusztul valamennyi ûrhajós,
maga a hajó felrobban… és
még a regény elsô negyedén
sem vagyunk túl! Ekkor indul a
valódi történet, ami új megvi-
lágításba helyez mindent, ami
addig megesett.

Az angol szerzô már korábbi
– magyarul sajnos egyelôre
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nem hozzáférhetô – kötetei-
vel is bebizonyította, hogy szeret
kísérletezni, és A felfedezô sem
kivétel. Szövege embertpróbáló
labirintusa a legkülönfélébb em-
lékeknek és érzelmeknek, olyan
végletekig cibálva magával a ki-
tartó olvasót, ahonnan már nincs
visszatérés – akárcsak szereplôi
számára. Ô maga azonban látha-
tóan nem unt rá riasztó világára,
mert ha hinni lehet a híreknek,
jövô év elején jelenik meg a törté-
net folytatása, The Echo címmel.

Az utoljára hagyott regény az
elôzôeknek akár egyfajta szin-
téziseként is felmutatható, hi-
szen olyan témákkal foglalko-
zik, mint az emberi szuperké-
pességek, az idô manipulálha-
tósága és az ûrutazás a Nap-
rendszer határain túlra.

Valerio Evangelisti, az olasz
fantasztikus irodalom fenegye-
reke és egyik legelismertebb
sztárja hol Nostradamus életét
közelíti meg rendhagyó módon,
hol a Karib-tenger kalózairól

mond el meghökkentô történe-
teket, hol pedig egy mexikói sá-
mánt dob be az amerikai polgár-
háború kellôs közepébe. Már a
kiragadott példákból is kikövet-
keztethetô, hogy szereti a törté-
nelmet. Ez nem véletlen, hiszen
eredetileg történésznek és poli-
tológusnak tanult, a fantázia és
az irodalom csak hobbiként ke-
rült a képletbe. Eleinte.

Máig leghíresebb ciklusa Nicolas
Eymerichrôl, a katalán inkvizítor-
ról szól, és eddig anyanyelvén tíz
kötete jelent meg. Most végre
magyarul is olvasható az elsô, a
hazájában díjnyertes, több nyelv-
re lefordított Indulj, inkvizítor!
A regény története három szálon
fut, melyek közül a legfontosabb
Eymeriché, aki 1352-ben meg-
kapja az Aragóniai Királyság fô-
inkvizítori posztját, és rögtön mel-
lé egy feladatot: számolja fel a vi-
déken egyre népszerûbb pogány
kultuszt, és állítsa vissza a keresz-
ténység tekintélyét. Eddig akár
sima történelmi regényrôl is lehet-
ne szó, ám a másik két szál sokkal
meglepôbb irányba visz. Marcus
Frullifer, egy alternatív 21. század
renegát fizikusa felfedezi a mód-
szert, amellyel megkerülhetô
Einstein relativitáselmélete, ám
senkit nem tud meggyôzni igazá-
ról, csak egy feltörekvô politikust,
aki saját, szélsôséges céljai érde-
kében akarja kihasználni az új tu-
dományos elméletet. Az utolsó
szál jó egy évszázaddal késôbb
játszódik, egy ûrhajó fedélzetén,
amelyet Frullifer megvalósult haj-
tómûve röpít a távoli Gamma Ser-
pentis rendszer felé. S hogy mi
köze e két történetszálnak az ink-
vizítorhoz? Az is kiderül a fordu-
latos regény végére.

Németh Attila
irodalmi szerkesztô

Galaktika

Mark Frost: A Paladin-prófécia, Ga-

bo Kiadó, 463 o., 3490 Ft; Benyák

Zoltán: Az idô bolondjai, Grafo-

man Kiadó, 318 o., 2900 Ft; James

S. A. Corey: Leviatán ébredése, Fu-

max Kiadó, 581 o., 3995 Ft; James

Smythe: A felfedezô, Gabo Kiadó,

257 o., 2790 Ft; Valerio Evangelisti:

Indulj, inkvizítor!, Metropolis Me-

dia Kiadó, 232 o., 2990 Ft

Munka, munka és még több munka

Pep Guardiola neve sokak számára csak 2008 óta cseng isme-
rôsen (ekkor lett ugyanis az FC Barcelona labdarúgócsapatá-
nak vezetôedzôje), akik azonban ismerik Európa egyik legsi-
keresebb klubjának múltját, azok tudhatják, Guardiola volt a
csapat történetének egyik legnagyobb játékintelligenciával
megáldott középpályása, aki egy évtizeden át volt a katalán
csapat labdarúgója, kapitánya, 6 alkalommal lett spanyol baj-
nok, 1992-ben pedig elhódította a BEK-serleget is. 2001-ben
hagyta el szeretett klubját, hogy elôbb Itáliában, majd a Tá-
vol-Keleten, végül Amerikában töltsön el néhány levezetô
évet – de azt is mondhatnánk, hogy ezekben az években már
egy másik életpályára készült: edzôként szeretett volna
visszatérni Katalónia fôvárosába.

Guillem Balague könyve (Pep Guardiola – Ahogy nem gyôzött
még senki) a sokak által irigyelt játékos és edzô – korántsem le-
zárt – pályafutását mutatja be Pep Guardiola születésétôl egé-
szen addig, míg 2011-ben a klub valaha volt legsikeresebb idô-
szakát követôen felállt a Camp Nou kispadjáról, és az Egyesült
Államokba indult, hogy kipihenje magát. A könyv szerzôje spa-
nyol újságíró, a Sky Sports és számos más brit sporttal foglalko-
zó médium spanyolfoci-szakértôje kimerítô részletességgel idézi
fel Guardiola pályafutásának majd minden részletét. Lenyûgözô
hitelességgel sorolja a Barcelona edzôjeként eltöltött idôszak
mérkôzéseit, játékostársak, edzôk, szakírók szemével láttatja a
korszak derbijeit különösen pedig a bajnoki címeket és a Bajno-
kok Ligája gyôzelmeket.

A legtöbb olvasó persze arra kíváncsi mi Guardiola titka. A
válasz már-már kiábrándító: nincs titok, csak munka, munka és
még több munka – és persze nem kevés tehetség. Pep Guardi-
ola már labdarúgóként is meg akarta érteni, mit miért kér tôle
az edzôje, rengeteget kérdezett, tanult, játékos-pályafutása vé-
ge felé már tudatosan készült az edzôi pályára. Így lett korának
legtájékozottabb edzôjévé, aki már-már emberfeletti munkabí-
rással veti bele magát minden mérkôzésnek az elôkészítésébe,
az ellenfelek elemzésébe, az edzéstervek kidolgozásába.

Amit Pep Guardiola véghezvitt, még akkor is szenzációs do-
log, ha jól tudjuk, egyik edzô sem érhet el kiváló eredménye-
ket csapat nélkül. A Barcelonában Guardiola idején – és ma
is – számos kiemelkedô ké-
pességû játékos játszik (elég
csak Messi nevét megemlí-
teni, de mihez kezdene az
argentin zseni Xavi vagy Ini-
sesta passzai nélkül!), ah-
hoz, hogy a világ legjobb
edzôjévé avassák, szüksége
volt a világ legjobb csapatá-
ra. Guardiola jó helyen volt,
jó idôben – és tegyük még
hozzá, ki is használta a lehe-
tôségeket, egy olyan mes-
termûvet épített fel, amelyre
Gaudi remekmûvéhez, a Sa-
grada Famíliához hasonlóan
hosszú idô elteltével is emlé-
kezni fognak – és nem csak
Barcelonában.

Pompor Zoltán
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PEP GUARDIOLA

Ahogyan nem
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Sir Alex Ferguson elôszavával
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Az ôszi szezonban sem kell nélkülöznünk a magyar kri-
miket, sôt az Athenaeum Kiadó ígéretes sorozatának
köszönhetôen a továbbiakban sem szûkölködünk majd
magyar krimikben. 

Ahogy egy interjúból megtudhattunk, Pataki Éva és
Vajda Anikó egy házban lakik, és évtizedek óta ba-
rátnôk. Pataki Évát forgatókönyvíróként és szépíró-
ként (Ami elveszett, Nôbôl is megárt a nagymama) is-
merhetjük, Vajda Éva szintén forgatókönyvírói mun-
kái mellett tekintélyes színházi múltat tudhat maga
mögött, jó néhány színdarabot az ô átdolgozásában
láthattunk a világot jelentô deszkákon.

Szakmai múltjuk ismertében már érthetôvé válik a
témaválasztás: Széplaki Tibor ünnepelt színészt hol-
tan találják a lakásán, ráadásul Hamlet-jelmezben.
Az üggyel a harmincéves, egygyerekes, zûrzavaros
hátterû Salgó Anitát bízzák meg, akinek magánéle-
tét szintén nyomon követhetjük a sodró cselekményû kötetben. A
holtest megtalálása után rögtön világossá válik, hányféle motiváció
merülhet fel: a színész vállaltan homoszexuális volt, a színházat, ahol
játszott, elôzô este zárták be, így még az öngyilkosság lehetôsége is
szóba jöhet. A könyv, ahogy az eddig elmondottakból is világos, na-
gyon mai, modern darab, melyben a felgöngyölített gyilkosság mel-
lett látképet kaphatunk a mai magyar állapotokról – a történet szálai
a szélsôbalosokhoz, politikusokhoz, újságírókhoz vezetnek –, sze-
münk láttára elevenednek meg a nem éppen rózsás hazai viszonyok.

Mutat némi hasonlóságot az elôbbi
krimi és Kristina Ohlsson legújabb
mûve, az Ôrangyalok – bár az egyik
magyar, a másik svéd alkotás, mind-
kettôben fontos szerepet kap a tár-
sadalomábrázolás. Kristina Ohlsson-
tól ezt már megszokhattuk, a Mos-
tohák és az Elnémítva címû könyvei
is ugyanezt a vonalat képviselik.
Mindkét korábbi kötet és a leg-
újabb is a Friderika Bergman-soro-
zat része, tehát már ismerôsként
köszön vissza a lapokról a talpra-
esett nyomozó, akit legutóbb ter-

hesen láthattunk nyomozni. Most már megszü-
letett a kislánya, és váratlanul visszatér a munkába, hogy felgön-
gyölítse a szövevényes ügy szálait, melyben egymás után bukkan-
nak fel a különbözô ideje a földben lévô holttestek. A rendôrség
munkáját szinte napról napra követhetjük nyomon, miközben a de-
tektív magánélete is egyre szövevényesebbé válik. Friderika gyer-
mekének apja, a nála jóval idôsebb professzor kényes ügybe keve-
redik az egyetemen: egy diákja molesztálással gyanúsítja. A férfi a
döbbenettôl szinte cselekvésképtelenné válik, miközben az olvasó
is elmorfondírozhat azon, vajon milyen eszközei vannak ilyen eset-
ben a vádlottnak, hogyan védheti meg igazát, hogyan lehet bizo-

nyítani valaminek a meg nem történtét… Jel-
lemzô a skandináv viszonyokra, hogy a férfit a
bejelentés napján felmentik állásából, sôt
azonnal rendôrségi vizsgálat indul az ügyben.
Sajnos ahhoz képest, amekkora súlyt kap a
könyvben az ügy, végül kevés szó esik arról,
hogyan milyen eszközökkel sikerül tisztára
mosnia a nevét, miközben ráadásul még a soro-
zatgyilkossági ügybe is belekeveredik.
Sodró, lendületes, vibráló mû, a megszokott

Kristina Ohlsson-színvonal!

Egészen másfajta vizekre evezhetünk, ha Chris
Ryan új könyvét választjuk. A szerzô szintén nem
ismeretlen a magyar olvasók elôtt, korábban az
Oszáma címû kötetével találkozhattak.
Annak ellenére, hogy a történet bizonyos szálai

meglehetôsen kidolgozatlanok és néhol kissé ne-
vetségesek – Suze alakja elnagyolt, ilyen gyerek meg egyszerûen
nincs a világon, mint az övé – olvasmányos, pergô és nagyon izgal-
mas a Gyilkolni a cégért címû regény. Egészen sajátos technikát
követve valójában két fôszereplôje van
a mûnek, de minthogy kettôjük ismer-
tetôjegyei és tulajdonságai lényegében
megegyeznek, ez nem okoz különö-
sebb problémát.

Mindezen gyengeségek ellenére az
olvasó képes elhinni, hogy vannak
olyan emberek, akik a puszta pénz-
szerzés reményében rángatják vagy ta-
szítják bele Angliát különbözô hábo-
rúkba. Bár azért az, hogy egy ilyesféle
ôrültet egy a SAS-nál (Special Air Ser-
vice-nál) szolgáló különleges ügynök
képes megfékezni, azért kissé hihe-
tetlennek tûnik. Ráadásul úgy kell
mindezt véghezvinne, hogy minden-
ben engedelmeskednie kell a felette-
seinek, illetve a védett személynek,
sôt még egy egészen különleges képességekkel megáldott nôi gyil-
kológéppel is szembe kell szállnia…

A Kossuth Kiadó Relax sorozatában látott napvilágot John Locke
legújabb Donovan Creed-könyve, a Most és akkor. A sejtelmes tör-
ténet fôszereplôje Donovan Creed, a volt CIA-bérgyilkos és kissé bu-
gyuta, de annál szexibb barátnôje, Rachel. Már önmagában a kap-
csolatuk is meglehetôsen érdekes, a férfi a végletekig paranoiás,
olyannyira, hogy lényegében aludni sem mer, ha nincs egyedül, Ra-
chel pedig féltékenységi rohamokat kap rendre, miközben a körü-
lötte zajló eseményekbôl szemernyit sem fog fel. 

E meglehetôsen furcsa pár a floridai St. Alban's városkába kevere-
dik, amely adottságai alapján valódi turistaparadicsom lehetne, de

krimi

Magányos harcosok sora
Az ôszi krimikínálat bôvelkedik magányos harcosokban, akik minden segítség nélkül, lényegében
saját erejükre, ravaszságukra és szerencséjükre támaszkodva birkóznak meg a legkülönfélébb
bûnügyekkel. Találkozhatunk egy magyar nyomozónôvel, illetve svéd kolléganôjével is.
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mégsem az, mert 300 éve átok ül rajta:
minden vállalkozása tönkremegy, lakosai
magukba fordulnak. Végül találnak egy
egészen szokatlan megoldást bajaik
enyhítésére… Így hát fordul a kocka, az
idegenforgalom kezd felvirágozni, az
emberek megváltoznak, kezd visszaköl-
tözni a remény a lakókba. Ekkor csöp-
pen a városka életébe Creed, szokatlan
módon még munkát is vállalva. Köz-
ben egy furcsa ismeretlen üldözni kez-
di a furcsa párt, de akciói rendre balul
sülnek el, kis híján otthagyja a fogát a
nagy igyekezetben. És amikor lassan
kezdenek kivilágosodni az okok és az
elôzmények, akkor hirtelen váltással
300 évvel korábban találjuk magun-

kat, hogy megtudhassuk, miért is sújtja átok St. Alban’s városát. 
Izgalmas, sodró regényt olvashatunk, amely magával is ragadja az

olvasót, bár némi hiányérzet marad bennünk, amikor a jelenkori
események fonala hirtelen megszakad. A folytatást talán meglelhet-
jük a következô kötetben.

Valószínûleg régi adósságot törleszt az
Európa Kiadó, hogy elkezdi elérhetô-
vé tenni magyarul is A puszító soroza-
tot, Warren Murphy és Richard Sa-
pir tollából. A most A puszító szín-
re lép címmel kezdôdô regényfo-
lyam 1971-ben indult Amerikában
hódító útjára, és ma már a 150. kö-
tet környékén jár, már film- és kép-
regény-feldolgozása is született.

Az alaphelyzet a következô: a bû-
nözés féktelen terjedése, a karha-
talom és az igazságszolgáltatás te-
hetetlensége miatt az Egyesült Ál-
lamokban létrehoznak egy szu-
pertitkos szervezetet, mely akár
törvénytelen eszközökkel is, de
megpróbálja meg visszaszorítani a túlburjánzó bûnözést. A
szervezet létérôl és céljáról csak az elnök tud, illetve a szervezet, a
KÚRA vezetôje, valamint a végrehajtó, akit Pusztítónak neveznek. 

Hogy minden körülmények között az árnyékban tudjanak ma-
radni, olyan emberre van szükségük a Puszító személyében, aki a
külvilág számára láthatatlan, vagyis halott. Ezért megszervezik
Remo, vagyis a leendô Puszító halálra ítélését és az ítélet látszó-
lagos végrehajtását. Amikor Remo magához tér a döbbenettôl,
elkezdôdik a szigorúan titkos kiképzés. Mestere Csiun, a koreai
lesz, akinek hajlott kora ellenére egyetlen ütése is halálos. Ezután
Remo rögtön megkapja az elsô, meglehetôsen homályos felada-
tát, melyet igyekszik megfelelôen teljesíteni, még ha követ is el
kezdetben hibákat.

Feszültséggel teli, olvasmányos kötet, kíváncsian várjuk a további
köteteket!

Jolsvai Júlia

Pataki Éva – Vajda Anikó: Hamlet halott. Athenaeum Kiadó, 3490 Ft;

Kristina Ohlsson: Ôrangyalok. Animus Kiadó, 3690 Ft;

Chris Ryan: Gyilkolni a cégért. Ulpius-ház Könyvkiadó, 3999 Ft;

John Locke: Most és akkor. Kossuth Kiadó, 1390 Ft;

Warren Murphy – Richard Sapir: A pusztító színre lép. Európa Kiadó, 1990 Ft.
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Európa bennünk van
Az európaiság, az európai értékrend fogalmához sokféle
képzet társul, az Európai Unió bôvülésével a csatlakozó új
államok is hitvallást tesznek az európai ethosz mellett,
bár törekszenek – amennyire csak lehet – megôrizni nem-
zeti identitásukat az évtizedek során kialakult egységes
gazdasági, kulturális és történelmi játékszabályokhoz ne-
kik is tartaniuk kell magukat. 

Az európai kontinens történelme minden érettségi-
zett magyar ember számára többé-kevésbé ismert, az
alaptanterv által meghatározott mûveltségi tartalma-
kat ki-ki a maga szintjén, alaposan vagy felületesen el-
sajátítja. A kép tizenévesen ritkán áll össze átlátható
egésszé, könnyen elveszünk a helyszínek, történelmi
alakok, évszámok sûrûjében. Újabban egyre több olyan
könnyen emészthetô, olvasmányos kiadvány jelenik
meg, amely arra törekszik, hogy befogadhatóvá tegye
a középiskolai tankönyvekbôl töredékesen megismert
Európa-képet. 

Kis Tamás Közös bölcsônk, Európa címû könyvében a
hellén kezdetektôl napjainkig tartó európai egységgon-
dolat bemutatására tesz kísérletet röpke két és félszáz ol-
dalon. Talán ebbôl is kitûnik, hogy a hangsúly nem a tör-
ténelmi adatok összegzésére került, hanem a folyamatok,
összefüggések bemutatására. A fejezetek vissza-visszaté-
rô motívuma az adott korszakban az európai gondolat
megvalósulása. Mindezek mellett a középpontban a kon-
tinens arculatának és szellemiségének formálódása áll,
apró mûvelôdés- és kultúrtörténeti érdekességek formál-
ják az összképet, alátámasztva ezzel a szerzô azon szán-
dékát, hogy értékelvû megközelítésben tárgyalja a több
évezredes európai folyamatokat.

„A 21. század globalizált világában a földrész a helyét ke-
resi; ahhoz, hogy megtalálja, tisztában kell lennie saját alap-

értékeivel” – vallja Kis Ta-
más. A nagyobb perspektí-
va, a részletek helyett a
nagy egész szemlélése olyan
jellegzetességekre is rányit-
hatja a szemünket, amelyek
korábban elkerülték figyel-
münket. A magyarság törté-
nete az európai történelmen
belül minden korban meg-
határozó jelentôségû volt, a
nagy egész felôl szemlélve
arra is választ kaphatunk,
hogy mivel járult hozzá a
magyarság az európai érték-
rendhez. 

A Balassi Kiadónál meg-
jelent könyv érdekessége,
hogy Az Emberi Erôforrá-
sok Minisztériuma és az
MTA BTK Irodalomtudo-
mányi Intézet „Világunk
Európa”címû pályázatának
díjnyertes mûve. 

Pompor Zoltán
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Az európai identitás
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Segal Viktor korábbi szakács-
könyvei gasztronómiai magassá-
gokat ostromoltak. A séf most
kiadót, és ezzel együtt stílust is
váltott: biciklire pattant és pik-
nikre hívja olvasóit. Egy közért-
hetô és közismert mûfajban töb-
bet mutat meg a fôzésrôl, mint
amennyi a szakácstanulók mai
tankönyveiben áll.

Családi receptkönyv a Piknik,
és egyszerûsége mellett a hite-
lesség emeli ki a szakácskönyvek
tömegtermelésébôl, köszönhe-
tôen Acsai Miklós étel- és élet-
képeinek is. 

Segal Viktor bicikliútján min-
denhol lehet alkalom arra, hogy
a család közösen hódoljon az ét-
kezés örömének/szenvedélyé-
nek. Lépcsôkön, hidakon, par-
kokban is elfogyasztható a csir-
kemellsaláta zöldfû-
szeres majonézzel.
Nemcsak azt hisszük
el, hogy elkészítése
gyerekjáték, és hogy
hozzá a házi majonézt
összeütni pillanatok
mûve csupán, hanem
azt is, amiért a könyv
készült: nem kell
megmaradni a sarki
pékség megszokott
kínálatánál. 

Az italok és levesek,
szendvicsek és desszer-
tek közös jellemzôje,
hogy kevés alap-
anyagból készülnek,
gyorsan. Ezt persze
megírhatta volna más
is. Hogy Segal Viktor a szerzô, arra bizonyság – a magyar gyomor is-
merete mellett – a keleti hatás, a szín- és ízkombinációk, és a szám-
talan ötlet. A rántottáról is bebizonyítja, hogy érdemes mindig más-
ként: joghurttal és kefirrel, zöldséggel, sajttal készíteni, olaj helyett
vajban sütni, mert ez harmonizál vele a legjobban.
Hasonlóan színes egyéniség Kerekes Sándor séf, aki nemcsak fôz-
ni szeret, hanem ejtôernyôzni is, és szívszerelmei között elôkelô he-

lyen lehet a szürkemarha, ha külön szakács-
könyvet írt hozzá.  

A gasztronómiai divat felkapta ugyan a szür-
kemarhát, és egyre több étterem étlapján ta-
lálkozunk vele, de valójában keveset tudunk
ôshonos, védett állatunkról. Kerekes Sándor
szakszerû információival eligazodhatunk már
a hentespultnál: a szürkemarha húsa sötétebb
a többi marháénál, rostosabb, márványos
szerkezetû. Mindez az információ bôven elég
egy kihíváskedvelô séfnek, hogy 60 receptet
állítson össze a tradicionális magyar ételekbôl
és a világkonyha új kedvenceibôl. Bôséges öt-
leteibôl még a desszertre is futotta. 

Érdekes összeállításban: a szürkemarha
magyar bontása szerint követik egymást a
receptek. Ez már meghaladja a legtöbb há-
ziasszony, és sajnos sok hentes tudását is –
próbáljunk csak osso bucco-t kérni a piacon.
Viszont jó tudni, hogy melyik húsféleség mi-
lyen ételhez a legjobb. 

Használja az olyan új (vagy annak gondolt)
technológiát is, mint a konfitálás (lassú fô-

zés) a marharosté-
lyosnál, amivel szé-
pen megfér Sárika
néni – mindeddig –
titkos kapros ubor-
kamártásának re-
ceptje. Átformálja a
rossz menzai élmé-
nyeket a cipôtalp szá-
razságú, meggyszó-
szos marhahúsról e jól
elkészített sültekkel.
Olyan közkedvelt éte-
lek sem lógnak ki a
sorból, mint a bundás
kenyér és a hambur-
ger. Az elôbbit sajttal,
sonkával tölti meg, a
street food sztárjából
pedig hunburgert for-
máz, és hozzá frissen
süti – és sütteti olvasójá-

val is – a bagettet. Nagyétkûeknek a Gulyás reggelije való, ami
12 tojásból készül, viszont elûzi a másnaposságot. 

A magyar gasztronómiai tradíció és a modernség harmóniáját –
amit az olasz szakácskönyvekben megcsodálhattunk – még nem

gasztro

Új összefüggések a konyhában
Az ôszi szakácskönyvfelhozatal jól példázza, hogy vagy egy ismert név (Popper Péter, Segal Viktor,
Gundel), vagy egy közismert alapanyag (szürkemarha), vagy pedig egy nemes cél (Bátor tábor)
kell ahhoz, hogy a köréjük épített receptek átlépjék a szakácskönyvgyûjtôk ingerküszöbét.
Ehhez az kell, hogy az ételek új összefüggésben jelenjenek meg: az egészség tematikáját követve,
vagy az ezotéria köntöse alatt.
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képviselte ilyen ízléses, fo-
tóanyagával is kimagasló
értékû könyv. 

A magyar konyha Puskás
Ference a Gundel. Ven-
déglátásunk zászlóshajója,
ami megérdemelné a köz-
ismertséget. Története,
termei, díjai, vendégei, és
nem utolsósorban ételei
megörökítésre érdemesek.
Most patinás összeállítás-
ban, Habsburg György elô-
szavával Merczi Gábor séf
állította össze a klasszikus
recepteket és az új fogáso-
kat, amelyek jól illusztrálják
a Habsburg által is nagyra
értékelt gasztronómiai sok-
színûséget. Ô a libamájat
és a csokoládét emeli ki a
Gundel specialitásai közül,
valamint azt a békebeli
hangulatot, amiért a kül-
földi turisták fölkeresik a
103 éves éttermet és a ta-
valy nyitott cukrászdát.

Mi az élet étterme? – te-
szi fel a költôi kérdést Pop-
per Péter beszélgetôs
könyvének címében.  A vá-
laszhoz étel- és életrecepte-
ket ad, az ajurvéda ôsi ha-
gyományai és indiai életta-
pasztalatai alapján. Szemlé-
letmódot kínál az egészség
testi és lelki feltételeihez, és
tanácsait, ételeit a szabad
asszociáció rendezte meggyô-
zô könyvvé: az ajurvédikus ét-
kezés hús nélkül sem egyhan-
gú.  Popper azzal enyhíti a tilal-
mat, hogy azoknak az állatok-
nak a húsát kell kerülni, ame-
lyeknek tekintete van.

Meglepô dolgokat állít: evés
közben gyakran és sokat kell in-
ni. Beszéd helyett is inni kell. Teát, gyümölcslevet, limonádét, kókusz-
tejet. A tisztított vaj – ghi – minôségi követelményeinek szerinte meg-
felelnek a nálunk kapható vajmárkák, és a Popper-féle brokkoli leves-
kockával készül. Egy magyar dietetikus többször felszisszenne a recep-
tek hallatán, mert ez a konyha nem fukarkodik a markáns fûszerek-
kel, az édességgel – igaz, nem is epebetegeknek készült ez a rendha-
gyó szakácskönyv. A legjobban a szerzônek azt a megállapítását il-
lusztrálja, hogy a történelem folyamán a szellem, az ezotéria és a
transzcendencia nevében még egyetlen kultúra sem foglalkozott
annyit a zabálással, mint a miénk.  

A másik rendhagyó szakácskönyv, az Ízlelô (egy)háztáji ízeink az
alkotók szándéka szerint nem csak evangélikusoknak szól. A refor-

mátus lelkészcsaládok életének kézikönyve ad-
ta az ötletet, hogy a lelkészfeleségek megmu-
tassák, mi és hogyan kerül az asztalukra, mi-
lyen hagyományokat ôriznek, hogyan törek-
szenek a modernizálásra. Ennek jeleként gaz-
pachót is készítenek, a mozzarellát paradi-
csommal és pestóval kínálják. 

Mivel a gyülekezetek az ország különbözô vi-
dékeirôl adták össze a könyv receptjeit, ezért el-
sôsorban tájételekkel találkozhatunk: gödöllôi,
bükki, hegyaljai, tolnai ételekkel, sváb és szász
különlegességekkel, de olyan kedvenccel is,
mint a tojásos galuska. Amelyhez nemcsak hihe-
tetlenül sok tojást, hanem rengeteg vajat is
használnak, és ezt tekintik az igazinak.  

A könyvet az íz- és hagyományôrzô lelkészfe-
leségek lelkesedése, a kötetlen hangnem, az ün-
nepek és hétköznapok rituáléi jobban összetart-
ják, mint a szakácskönyvekkel szemben támasz-
tott olvasói igények.  

Ha egy gyermekhaematológus receptírásra adja
a fejét, annak jó oka van. Dr. Békési Andrea a
Bátor Tábor Alapítvány orvos igazgatója és gya-
korló háziasszony. Annyi mindent tud a beteg
lélek és test gyógyításáról, az étel és az élet
kölcsönhatásáról, hogy azzal több könyvet is
megtölthetne. Akik a táborukban jártak, azok
többé nem tyúkhúslevessel ûzik el a betegsé-

get, hanem a zöldségekbôl készült Hippokratész-levessel, amivel
az ókori görög orvos is táplálta a lábadozókat. A Bátor tál re-
ményt és példát mutat, a maga sajátos módján (receptekkel), és
ismert gasztrobloggerekkel, aki önzetlenül bôvítették az egész-
séges ételek kívánatos gyûjteményét.

Szikora Katalin
Chef&Pincér fôszerkesztô

Dr. Békési Andrea: Bátor tál, Bátor Tábor Alapítvány, 216 oldal, 3490 Ft;

Kerekes Sándor: Szakácskönyv a magyar szürkéhez, Kossuth Kiadó, 176

oldal, 4500 Ft; Gundel szakácskönyv, Kossuth Kiadó, 192 oldal, 3990 Ft;

Ízlelô – (egy)háztáji ízeink, Luther Kiadó, 148 oldal, 2580 Ft; Popper Péter:

Mi az élet étterme? Saxum Kiadó, 248 oldal, 2980 Ft; Segal Viktor: Piknik,

Libri Könyvkiadó, 296 oldal, 5990 Ft

gasztro
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sikerlista

Az ôszi kínálatban abszolút elsô
helyen áll Dan Brown Inferno
címû új könyve, amelyben a Har-
vard szimbólumkutatója, Lang-
don az életéért menekül egy
ôrült hajsza során Firenzén át,
beveti ismereteit a történelmi
homlokzatok mögött rejlô titkos
átjárókról és ôsi rejtelmek-
rôl. Második helyen Csáki
Judit Alföldi színháza címû
könyve áll (a Líránál a 4.),
melynek sikere egyfajta poli-
tikai ellenállás is. A Nemzeti
Színház, 2008–2013 közötti
idôszaka sokak számára a
legsikeresebb és legtartalma-
sabb öt esztendô a Nemzeti
Színház történetében. A
könyv választ ad arra is, ho-
gyan változott az extravagáns
celeb megfontolt, érett veze-
tôvé. A magyar származású Ti-
mur Vermes Nézd, ki van itt
címû könyve a Librinél és a
Bookline-on 3., az Alexandrá-
nál 7., a Líránál 9. Káprázatos
szatírájának feltámasztott Hitle-
re nemcsak végtelenül komikus
figura, de ijesztôen valóságos is.
Meghûl az ereinkben a vér,
hogy milyen könnyen megtalálja
a helyét egy cinikus, gátlástalan
világban, ahol a demokrácia
hosszú évtizedei után a dema-
gógia, a nézettségi adatok és a
like-gombok nyomogatása ve-
zérli a közéleti cselekvést. A
könyv a megjelenése óta töret-
len siker Németországban. Az if-
júsági irodalomban utazó Leiner
Laura, a Szent Johanna Gimi si-
kere után most Bábel címû re-
gényével is arat (az Alexandránál

1. a gyerekkönyvek között, a Li-
brinél 4. a Líránál és a Bookline-
on 5.). Ezúttal a legnagyobb
nyári zenei fesztivál történetét ír-
ja meg a kamaszok szemszögé-
bôl. Mi lehet jobb annál, mint ti-
zenhét évesen, életedben elô-
ször, egy hetet eltölteni itt a ba-

rátaiddal? Leiner Laura Szent
Johanna Gimi kalauza pedig
8. a Líra listáján. A kisebbeknek
szól Bartos Erika népszerû mese-
sorozatának legújabb darabja
Bogyó és Babóca alszik cím-
mel. Ebben a kötetben Bogyó és
Babóca két esti, elalvással kap-
csolatos meséje szerepel, és az
Alexandra gyereklistáján 2., a Li-
brinél 5., a Líránál 7. helyen áll.
Oravecz Nóra második könyve,
az Összekötve címet viselô re-
gény az elôjegyzés meghirdeté-
se utáni második naptól kezdve

vezette a Bookline elôjegyzési si-
kerlistáját (egyébként a 7. he-
lyen áll, a Librinél pedig 6.).  A
huszonéves szerzô közel 34 ezer
rajongóját lelkesíti és motiválja
nap mint nap a szerzôi Face-
book-oldalán. Blogját hetente
közel félmillió ember olvassa,
egyes posztjait 1000–1200-an
lájkolják és osztják meg a kö-
zösségi csatornákon. Az elô-
rendelések alapján máris a 2.
helyen szerepel a Líra listáján
Nyáry Krisztián Így szerettek
ôk címû magyar irodalmi sze-
relmeskönyvének második kö-
tete, mely csak október végén
jelenik meg. Az új kötetben
Karinthy, Jókai, Szabó Lôrinc
és még egy sor irodalmi
nagyság élettörténetébôl
tudhatunk meg érdekfeszítô
és zaftos anekdotákat. Régi
kötete is 9. helyen szerepel a
Líra listáján. Szintén az elô-
rendelés révén került a 3.
helyre a Líránál Frei Tamás
2015 – A káosz éve és a

magyar elit háborúja címû
könyve, mely izgalmas utazás a
következô évek Magyarországá-
nak kulisszái mögé. A nyári el-
adási sikereket idézi az Alexand-
ra listája, melyen E. L. James A
szürke ötven árnyalata, Paulo
Coelho Odaadása, valamint
Szepesi Nikolett Én, a szexmá-
niás címû kötete a 3., 5., és 6.
helyen szerepel. A tanévkezdést
csak az jelzi, hogy A magyar
helyesírás szabályai ismét sze-
repel a toplistákon (a Librinél 7.,
az Alexandránál 8–9.).

Sz. Zs.

Népszerû szerzôk és új nevek
A szeptemberi iskolakezdéssel – de nem ahhoz kapcsolódva –
a sikerlisták is szinte teljesen megújultak. Van bennük történelmi krimi,
ifjúsági regény, kicsiknek szóló mesekönyv éppúgy, mint politikai
felhangtól sem mentes színházigazgató- és színházportré, gyilkos szatíra
a feltámadó Hitlerrôl, és irodalmi anekdotagyûjtemény – régi, népszerû
szerzôkkel és felfedezésre váró, új nevekkel.

www.könyvhét.hu
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– Hogyan talált egymásra író és
pszichiáter?
P.Zs.: A kiadó hozott össze ben-
nünket. Dian Viktória, a Móra Ki-
adó fôszerkesztô-helyettese ötle-
tébôl született meg a sorozat,
amihez megtaláltak engem. A
sorozattal párhuzamosan egy
másik ifjúsági könyvsorozatba is
dolgoztam, ami a Tabu könyvek
sorozatcímet viseli és nagykama-
szokhoz szól. 
R.I.: A kiadóval már korábban is
kapcsolatban voltam, szülôknek
írt, gyerekpszichológiai kérdést is
érintô könyveket lektoráltam.
Viktória említette, hogy indítaná-
nak egy új sorozatot. Eredeti el-
képzelése szerint egy-egy témát
megírt volna az író, azt én gyer-
mekpszichiáteri szemmel elolvas-
tam, lektoráltam volna, és az

adott probléma feldolgozását se-
gítô feladatokkal, kérdésekkel
egészítettem volna ki. Ehelyett
azt gondoltam, hogy a kollégá-
immal együtt, teamben gondol-
kodva, beszélgetve, többféle ta-
pasztalatot, szemléletet adha-
tunk át Zsoltnak.
P.Zs.: Az itt dolgozó szakembe-
rek bizonyos dolgokban egyetér-
tenek ugyan, de más és más a
hátterük, a szakmai tapasztala-
tuk, az életkoruk, ezért az ötlete-
ik, kritikáik is mások. Számomra
ez építô jellegû. 
– Magyar ötlet a sorozat, vagy
külföldi licence? 
R.I.: Úgy tudom, hogy Franciaor-
szágból érkezett az ötlet. Nyugat-
Európában több korosztálynak
futnak különbözô pszichológiai
sorozatok, ezekre itthon is nagy

szükség lenne. A kiadó elsônek
ezt a korosztályt célozta meg. Ôk
már kezdenek leválni a szülôkrôl,
de még nincs elég tudásuk és ta-
pasztalatuk az önálló élethez, a
befogadóképességük viszont
nagy. Ha lenne folytatás, elsô-
ként a 12–14 éves korosztályra
szavaznék, majd felmenô rend-
szerben a többire.
– A kiadó minek alapján ajánlotta
a témákat?
P. Zs.: A kiadó tájékozódott az is-
kolákban, és felállított egy rang-
sort arról, mi foglalkoztatja legin-
kább a gyerekeket a 9–11 éves
korosztályban. A már megírt té-
mákon túl szerepel még a listán a
számítógépfüggôség (ebbôl szü-
letik a következô kötet), a pénz,
anyagiak, valamint az iskolautálat
is. Leginkább az iskolához, az ott

megélt helyzetekhez, tapasztala-
tokhoz is kapcsolódó történetek
sikeresek.  A számítógépes törté-
net alapszituációja az lesz, hogy
mi történik, ha áramszünet van?
Hogyan lehet internet nélkül élni? 
– Ez a harmadik kötet, amit együtt
írtak, tehát kialakult a  munka-
módszerük. Mibôl áll?
P.Zs.: Van egy téma, eljövök a
pszichológus-pszichiáter teambe,
ahol ötleteket kapok. Azt szok-
tam kérni, hogy mondják el, az
adott problémát illetôen mit csi-
nál rosszul a gyerek, a szülô vagy
éppen a tanár. Ebbôl tudok jól
dolgozni. Meghallgatom, milyen
problémákat kell beépítenem a
könyvbe, gyakran kész sztorikat
kapok, visszagondolok a saját
gyerekkori élményeimre, és az ut-
ca emberét (vagy gyerekét) is

pszichológia

Munkában a lélekdoktorok
Rigler Ilona és Pacskovszky Zsolt a Lélekdokiról
Lélekdoki címmel a Móra Kiadó tavasszal új pszichológiai könyvsorozatot indított útjára a 9–11 éves
korosztály számára. A könyveket Pacskovszky Zsolt író és Rigler Ilona, a Heim Pál Gyermekkórház
pszichiátere írta, illetve a Heim Pál Gyermekkórház Mentálhigiéniai Központjának munkatársai is közremû-
ködtek ötleteikkel és tanácsaikkal. Az elsô kötet az iskolai kiközösítés témáját dolgozta fel, a második
a szülôk válását, a most megjelenô, harmadik kötetben a kistestvér születésével foglalkoznak. A sorozatról
a két szerzôvel, Rigler Ilonával és Pacskovszky Zsolttal a Mentálhigiéniai Központban beszélgettem.
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pszichológia

meghallgatom. Nyitott füllel járok
a városban. Megszületik egy tör-
ténet, egy elsô verzió, amit elho-
zok ide és a szakértôk megbírál-
ják. Az elején volt egy kis félel-
mem, hogy finomkodva fogják
értékelni, amit írtam, de szeren-
csére nem. Nem vagyok olyan tí-
pus, aki magára veszi a kritikát,
tudok belôle építkezni. A pszichi-
áterek mellett a sorozat szerkesz-
tôjétôl, Dian Viktóriától is kellôen
kritikus javaslatokat kapok.   
R.I.: Miután az elsô beszélgetést
követôen Zsolt megírja az elsô
verziót, mindannyian átolvassuk
a történetet, beszélgetünk róla,
majd elhívjuk Zsoltot, és újabb
beszélgetés keretében elmondjuk
észrevételeinket, véleményünket.
Szükség esetén Zsolt ezek alapján
javítja az eredeti mûvet. Elég kriti-
kusak vagyunk, de a beszélgetés
a lényeg, nem a negatív kritika.
– Az eddigi két kötet eladási muta-
tói igazolni látszanak a sorozat lét-
jogosultságát. 
R.I.: A dráma, ami benne van a
könyvekben, érzelmileg megfogja
a gyerekeket. Nagy elônye még,
hogy az ô nyelvükön szól, nem le-
kezelô és nem túl bratyizós. 
–  A mostani kötetnél, a kistestvér
születésénél milyen problémákról
beszélhetünk?
R.I.: Ilyen hír hallatán a gyerek-
ben pozitív és negatív érzelmek
egyaránt elôtörnek. Örül persze,
de fél is, hogy a tesó születése
után már nem fogják eléggé sze-
retni. Vajon osztható-e a szeretet
és nem kevésbé az anyagiak?
Feltétlenül hangsúlyozzuk, hogy
nem a gyerek döntése, hogy
lesz-e testvére, kizárólag a szülô-
ké. Másképp éli meg a történést
egy fiú és egy lány. A lányok
gondoskodóbbak. A fiúk nem is
nagyon merik kimutatni, hogy
örülnek, kifelé csak a negatívu-
mokat mutatják.

– Egészen más
szempontokat vesz
figyelembe egy
író, aki elsôsorban
az érzelmekre hat,
és egy orvos, aki-
nek gyakorlatias,
kézzel fogható
megoldási javasla-
tai vannak. Nincs

huzavona ebbôl? Mi a recept
arra, hogy ne tanmese legyen a
közös munkából?
P.Zs.: Van küzdelem, kétségtele-
nül. Az író drámát ír, amiben
rossz dolgok történnek, rossz
megoldások születnek. A pszichi-
áter – szemléletébôl adódóan –
mindenben a pozitívumot keresi,
azt szeretné, hogy a történet po-
zitív kicsengésû legyen. Mindig
eljutunk egy olyan fázisba, ahol
recseg-ropog a dolog. Az utolsó
kötet elsô verziójában már direkt
túl is írtam a drámai helyzeteket,
a szereplôk reakcióit, hogy a túl-
zásokat farigcsálva könnyebben
eljussunk a hitelességhez. Nor-
mális szereplôket szeretnék te-
remteni, akiket az adott szituáció
kilök a komfortzónájukból, és er-
re valamiképpen reagálniuk kell.   
R.I.: Mi valóban pozitív irányba
próbáljuk lökdösni a történetet.
Bízunk abban, hogy a szülôk is
kezükbe veszik a könyvet, és fon-
tos, hogy ôk is pozitív megerôsí-
tést, jó ötleteket kapjanak. Nincs
fekete és fehér, mindenkiben van
ebbôl is és abból is. Sôt, a taná-
rok is beleolvasnak, és a pszicho-
dráma-foglalkozásokhoz felhasz-
nálhatják a szituációkat. A szituá-
ciós játékban a könyvbôl  kiindul-
va mindenki behozhatja a saját
problémáját. Ez a legjobb fel-
használás, mert ott helyben meg-
történik az érzelmi feloldozás.

Szénási Zsófia

könyvrôl
Pacskovszky Zsolt–

Rigler Ilona

HOGYAN ÉLHETED TÚL,

HA MINDEN A TESTVÉRED

KÖRÜL FOROG?

Lélekdoki

Ill. Kalmár István

64 oldal, 2290 Ft

Megjelenik decemberben!

Új könyvekkel jelentkezik a bécsi
Nischen Verlag
A 2011-ben Paul és Zsóka
Lendvai által Bécsben alapított
Nischen Verlag idén ôsszel új-
ra három magyar szerzô köte-
tét adja ki német nyelven. 

A kiadó sikeres indulása a né-
met nyelvû sajtóban szokatla-
nul erôs visszhangot váltott ki,
és ezért már ebben az évben
megkapta a Bruno Kreisky, volt
osztrák kancellárról elnevezett
kiadói különdíjat.

A kiadó vezetôje, Lendvai
Zsóka, aki kizárólag magyar
szépirodalmat kíván megjelen-
tetni, bízik abban, hogy a Ni-
schen Verlag három új kötete
hasonló figyelmet kelt majd.

Lángh Júlia sikeres köny-
ve, az Egy budai úrilány tíz év-
vel ezelôtt jelent meg. Most Zá-
dor Éva fordításában Ein Mäd-
chen zwischen zwei Welten
címmel kerül a piacra. A Ni-
schen Kiadó meg van gyôzôd-
ve arról, hogy a mû Konrád
György meleg ajánlásával sok
német nyelvû olvasót is talál.  

Tóth Krisztina Pixel cimû
varázslatosan izgalmas könyve
a magyar piaci siker után most
Buda György fordításában je-
lenik meg németül. Az írónô
Vonalkód címû kötete, Nádas
Péter ajánlásával elismerô kri-
tikákat kapott.

A Nischen Verlag tudato-
san választotta újra szerzôi közé
Spiró Györgyöt. Tavaszi tár-
lat cimû regényét Der Verruf
cimmel tavaly ôsszel adta ki a
kiadó. Ez volt Spiró elsô néme-
tül megjelent regénye. Most a
legfontosabb novelláiból ad-
nak közre egy válogatást, is-
mét Zeltner Ernô fordításában.

A Nischen Verlag mindhá-
rom szerzônek egy sor könyv-
bemutatót, felolvasást és be-
szélgetést szervez, többek
között a berlini és bécsi Col-
legium Hungaricum segitsé-
gével a Frankfurti Könyvvá-
sáron és a novemberi Bécsi
Könyvvásáron.

K. A.
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Fontos lépés, hogy az állam immár támogatja a
magyar könyvkultúra nemzetközi könyvvásáro-
kon történô megismertetését a Nemzeti Kultu-
rális Alap (NKA) Publishing Hungary-programja
(PH) keretében. „Ezt mi régóta szorgalmaztuk”
– említi Zentai Péter László, a világ legjelentô-
sebb könyves mustráján, a Frankfurti Könyvvá-
sáron nemzeti standot mûködtetô Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése
(MKKE) igazgatója. Elfogadhatatlannak tartja
viszont, hogy az erre szánt évi 100 millió forin-
tos állami támogatást a Balassi Intézet használ-
ja föl úgy, hogy abba a könyves szakmának
nincs beleszólása.

Az NKA-nál létrehozott PH-program indításá-
ról szakmai eszmecsere zajlott tavaly az EMMI
kulturális államtitkárságán, L. Simon László ak-
kori államtitkár vezetésével. Ezen a program ko-
ordinálására kijelölt Balassi Intézet vezetôin kívül
részt vettek az MKKE képviselôi, köztük Zentai
is. „Azt a Balassi Intézetet bízták meg ezzel a
feladattal, amelynek sem a budapesti központ-
ja, sem a hozzá tartozó külföldi magyar kulturá-
lis intézetei nem foglalkoznak könyvkiadással,
mert nem ez a dolguk” – jegyzi meg Zentai.
Hozzátéve, „a könyvvásárokon való részvétel
nem elsôsorban országimázs-megjelenés – ter-
mészetesen az is –, hanem könyvekrôl, vásárról
szóló. A cél: egymás kultúrájának beemelése a
hazai vérkeringésbe, a kölcsönös fordítások elô-
segítése. Ebben a kinti kulturális intézetek be-
tölthetnek bizonyos közvetítô szerepet, de nem
helyettesíthetik a szerzôket képviselô kiadókat”.

Az említett megbeszélés azzal zárult, hogy a
Balassi Intézet és az MKKE között megállapo-
dást kell kötni a szakmai együttmûködésrôl. Ta-
valy júniusban az Egyesülés vezetése ennek tar-
talmáról tett javaslatot Hatos Pálnak, a Balassi
fôigazgatójának. A dokumentumban kérik, a
PH-program keretébôl fizessenek alkalmanként
200–250 ezer forintot a vásári magyar könyv-
anyagért, és a könyvvásárok elôtt legalább há-
rom hónappal a mintegy másfélszáz kiadót és
kereskedôt tömörítô MKKE képviselôivel szak-
mailag egyeztessenek a program, illetve az In-
tézet munkatársai. Az együttmûködési megál-
lapodásban rögzítenék: a könyvvásárokra ké-
szülô könyvkatalógus összeállításakor vegyék fi-
gyelembe a szerzôk jogait, mûveit gondozó ki-
adók javaslatát. További kérés, hogy a PH-pro-
gram tegye lehetôvé legalább egy – kiemelt
könyvvásárokon vagy díszvendégi szereplése-
ken két – kiadói képviselô részvételét.

Magyarország a legtöbbször szívélyes viszo-
nosság alapján lesz könyves díszvendég külföl-
dön. Azért, mert a meghívó ország már koráb-

ban kiemelt vendége volt az MKKE által szerve-
zett Budapesti Nemzetköz Könyvfesztiválnak
(BNKF), amelyet ma már a legjobbak között tar-
tanak számon. Ennek alapján köthetett az
MKKE barter-megállapodásokat a Moszkvai, a
Pekingi és a Varsói Könyvvásárral arról, hogy ôk
ingyen állíthatnak standot a BNKF-en, cserébe a
magyarok ugyancsak bérleti díj nélkül vehetik
igénybe az ô vásáraik kiállító terét. Az egyesü-
lés azt kérte a Balassitól, hogy a PH-program té-
rítse meg e barterek itthoni költségét (az elma-
radt bérleti díjat). Ezen kívül az Egyesülésnél
szeretnék, ha a megállapodás kitérne arra,
hogy a 100 négyzetméter alapterületû frank-
furti magyar stand fölépítéséhez és mûködteté-
séhez is hozzájárulnak. Az ehhez szükséges
több mint húszmillió forintot ugyanis eddig tel-
jes egészében a nemzeti standot egymagában
kiállító Egyesülés finanszírozta.

Hatos Pál februári válaszlevelében azonban
indokolatlanul magasnak ítélte a vásári könyv-
anyag összeállításához kért összeget, a vásárok
elôtti szakmai egyeztetést pedig „nagyon kö-
rülményesnek” nevezte. Javaslatokat vár az
NKA által elfogadott éves PH-programtervhez,
amelyeket, mint írja, „lehetôség szerint figye-
lembe veszünk, viszont a döntést minden eset-
ben a PH-programot felügyelô szakmai kurató-
rium hozza meg”. Ami pedig a kiadói szakem-
berek könyvvásári részvételének finanszírozását
illeti, erre „a jövôben is lehetôséget teremtünk”
– olvasható a válaszban. (Zentai: „Jellemzô, Je-
ruzsálemben például azért szerepelhetett a Libri
Kiadó vezetôje, mert a vásár ösztöndíjasa volt.
A helsinki magyar díszvendégségen pedig azért
lehettek kint magyar kiadók, mert a finnek
meghívták ôket és fizették az útjukat.”) 

Nem tartja indokoltnak a Balassi fôigazgatója
a hozzájárulást a barter-megállapodásokhoz,
mert szerinte azok kinti magyar intézetek (pél-
dául a varsói) közremûködésével jöttek létre.
(Zentai: „A varsói intézet egy fillérrel sem járult
hozzá a barter-megállapodásunkhoz, mind-
össze egy levéllel segítette fölvenni a kapcsola-
tot a Varsói Könyvvásár új szervezôjével. Az ál-
talunk kötött barterek viszont csökkentik a Ba-
lassi vásári szerepléseinek kiadásait.”) Végül,
kereken nem utasította el a támogatást a frank-
furti magyar stand fölépítéséhez a Balassi veze-
tôje, ám ahhoz kötötte, elôbb jöjjenek létre „az
együttmûködés alapvetô föltételei” az Egyesü-
léssel. (Az idei frankfurti stand megújításához,
mûködtetéséhez sem adtak támogatást.)

Nos, a föltételek máig nem fogalmazódtak
meg, nincs megállapodás tavaly június óta. Áp-
rilisban a törökök bejelentették, eleget téve a
Budapesti Könyvfesztivál meghívásának, jövô
tavasszal díszvendégek lesznek nálunk, ôsszel
pedig díszvendégként fogadnák Magyarorszá-
got az Isztambuli Könyvvásáron (mindezt az
MKKE vezetôi másfél éve készítik elô). Ennek
kapcsán az egyesülés levélben kérte a Balassi
Intézet támogatását, de választ nem kapott. A
hírek szerint az isztambuli szereplést fölvették a
PH-programba, de föltehetôen ez is a kiadók és
az MKKE nélkül valósul meg, akárcsak a szep-
temberi moszkvai könyves vendégség.

Varsányi Gyula

könyvipar

Könyvvásári szereplések:
Csak az érintett szakmát hagyják ki?

Állami támogatás nélkül volt kénytelen elôte-
remteni az MKKE a most kezdôdô frankfurti
könyvvásár magyar nemzeti standja installáci-
ójának 20 millió forintos költségét – tette
közzé a közelmúltban a szakmai egyesülés
igazgatója. Bár 4 millió forintot kértek a Pub-
lishing Hungary program évi 100 milliójából,
de az Intézet vezetése „azt a minôsíthetetlen
döntést hozta, hogy inkább egy másik ma-
gyar standot állítanak ugyanebben a csarnok-
ban azért, hogy a magyar könyvkultúra kép-
viselôinek, a könyvszakmának ne kelljen tá-
mogatást adniuk” – jegyezte meg Zentai Pé-
ter László. Hatos Pál, a Balassi Intézet fôigaz-
gatója válaszul kifejtette, egy csaknem hat-
vanmilliárd forint forgalmú üzletágat nem
kell adóforintokból támogatni. Ô úgy látja,
nincs abban semmi „tragikus”, hogy két
stand képviseli Magyarországot, más európai
országok is több pavilonnal vannak jelen. „A
standoknak amúgy sincs nagy szerepük a
könyvvásáron” – jegyezte meg a Balassi veze-
tôje, szerinte inkább az a fontos, hogy prog-
ramokkal hívják fel a német média, irodalmá-
rok figyelmét a magyar irodalomra. „Mi nem
a magyar kiadók, hanem a magyar irodalom,
kultúra promócióját végezzük” – szögezte le. 
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