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A Beckett képei címû, magyarul 2006-
ban megjelent szöveges fotóalbum
címlapjáról egy Lennon-szemüveges,
Bowie-frizurás „popsztár” néz le ránk.
Meglepôen 21. századi arc. Talán Sa-
muel Beckett sem sértôdne meg e
blaszfémikus hasonlaton, hiszen miért
ne tekinthetnénk az ír mesterre a
klasszikusoknak kijáró tisztelet mel-
lett mint az irodalom sziporkázósan
szellemes médiahekkerére? A magya-
rul most frissen megjelent Ekhó csont-
jai címû posztumusz elbeszélése épp
ezt a vonását erôsíti.

2006-ban egyébként születésének száza-
dik évfordulójára az Európa Könyvkiadó
az író több halhatatlan mûvét is megje-
lentette. Így az életmûben a legfôbb he-
lyet elfoglaló Molloy – Malone meghal –
A megnevezhetetlen trilógiát. Az 1951-
ben megjelent Molloy címû regény kö-
zéppontjában a keresés és az emlékezés
áll; két, egyes szám elsô személyben elô-
adott monológot olvasunk: az anyját ke-
resô címszereplôét, aki elveszetten bo-
lyong városban és vidéken, illetve az ô ke-

resésére küldött magánnyomozóét, Mo-
ranét, akivel épp csak elkerülik egymást.
A Malone meghal egy ágyhoz kötött, le-
bénult öregember története, aki mesék-
kel és kitalált történetekkel szórakoztatja
magát, miközben várja a halált. A megne-
vezhetetlen egy nehezen körülhatárolha-
tó „óriástudat” monológja, amelyben a
testek már szinte teljesen elvesznek, vég-
tagok nélkül jelennek meg, épp a testré-
szek hiánya reprezentálja ôket. A megne-
vezhetetlenben egyébként nemcsak a tri-
lógia két regényelôzménye, de Beckett
korábbi mûveinek szereplôi is felbukkan-
nak. A regényt „a kétségbeesés és a ré-
mület feneketlen mélységeibe való alá-
szállásként” szokták jellemezni, s mint
ilyen, kifejezô esszenciája Beckett egész
életmûvének. 

Szintén a centenáriumi év apropóján je-
lentek meg újra Beckett drámái egy kö-
tetben, amely a legnagyobb, s egyben
legismertebb színpadi mûvek mellett –

Godot-ra várva, A játszma vége, Ó, azok
a szép napok! – tartalmazza az író életé-
ben meg nem jelent Eleutheria címû drá-
máját is. Érdekes, hogy az abszurd dráma
alapmûveként számon tartott, és a Be-
ckett világhírnevét megalapozó Godot-ra
várva (1952) címû színmûvét a nagykö-
zönség hosszú ideig alig ismerte, ahogy
Beckettet is sokáig csak az irodalmi elit
„fogyasztotta”.

Megjósolható, hogy a most megjelent
Ekhó csontjaira ez fokozottan igaz lesz,
hiszen e fergeteges irodalmi játék, amely
Mihálycsa Erika kitûnô fordításában kerül
az olvasók elé, csakis „hozzáolvasással”
értelmezhetô. Az Elôszó szerencsére ala-
posan eligazít bennünket a mû keletke-
zéstörténeti labirintusában. Az Ekhó
csontjai címû alkotás egy 1934-ben meg-
jelent novellafüzérbôl maradt ki, mert a
kiadó nem vállalta a publikációját – „az
emberek elborzadnának, tanácstalanok
és zavarodottak lennének, és nem na-
gyon érdekelné ôket, hogy borzadályuk
okait elemezzék”, állt az érvelésben –, a
címet Beckett késôbb egy verseskönyvé-
be forgatta vissza. A Meglehetôsen jó

nôkrôl álmodom címû
regény részleteinek
f e l h a s z n á l á s á v a l
megírt tíz elbeszélés
elsô darabja a ma-
gyarul is megjelent
Dante, homár. Eb-
ben tûnik fel elôször
az Ekhó csontjai fô-
hôse, Belacqua, aki-
nek alakját Beckett
Dante Isteni színjá-
tékából kölcsönöz-
te, ahol a lustasá-
gáról ismert lantké-
szítô mester tétle-
nül hever embrió-
szerû pózban a
megváltás reménye
nélkül. „Testvér, mit érne itt fellebbre
lépni? / Úgysem engedne vezeklésre
mennem / Isten madara, ki a kaput védi”
– mondja a Purgatóriumban a várakozás

szikláján Belacqua, aki Beckett prózai ko-
médiájában immár egy fal tetején ül és
szivarozik. Már a dantei hôs is rengeteg
irodalmi képzettársítás felé nyit utat, de
Beckett mûve hemzseg az irodalmi utalá-
soktól (a „visszhang csontjai” képet is
Ovidius Metamorfózisából kölcsönözte)
Szent Ágostontól Joyce-on át Ezra Poun-
dig és hosszan sorolhatnánk. Nem be-
szélve a csavaros szójátékoktól, melyek
átültetései kapcsán ismét említsük meg
Mihálycsa Erika sziporkázó megoldásait
(“Bôszen nekifarolt ülepe ikerpajzsának
két fesztelen pajzsdudorával”; „Fel va-
gyok hangolva – mondta Belacqua –, egy
pillanat és elpattanok.”). Az értelmezést
segíti a szöveghez kapcsolt szótár, amely-
nek forgatása önmagában is szórakozta-
tó, és egy kicsit megmártózhatunk általa
a becketti észjárásban és humorban. (A
Baby Austen például a tömegautó és az
angol írónô nevének összevonásából ke-
letkezett, vagy az aggszûzre utaló anilis
szûz kifejezésben ott lapul az anus szó.) 

A kisregénynyi novellában a fôhôs elô-
ször egy prostituáltnál vendégeskedik,
majd egy gróf próbálja utódnemzésre rá-
venni, késôbb egy struccal valcerozik (is-
mét szójáték: a Strauss név struccot je-
lent), végül önnön üres sírját keresi fel.
Beckett szereplôi között pingpong labda-
ként pattognak a mondatok, sokszor csu-
pán hangzásbeli asszociációk vezetnek át

az újabb játékos, ám annál
mélyebb utalásokkal át-
szôtt gondolatokhoz, s
így gördül a szöveg a –
talán már ismerôs – vég-
kifejlet felé: „Így megy ez
ezen a földön.”

Az Ekhó csontjai elô-
ször nyolcvan évvel meg-
születése után, 2014-ben
jelent meg, s most ma-
gyarul is kézbe vehetik az
olvasók ezt a kis kuriózu-
mot, amely biztosan nem
tömegek olvasmánya lesz,
de az ínyenceknek igazi
szenzációt ígér. 

Laik Eszter

Samuel Beckett:

EKHÓ CSONTJAI

Európa Könyvkiadó, 112 oldal, 2290 Ft
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A könyvhétre megjelenô Kéjutca
számos aspektusból mutatja be a
bremerhaveni Lessingstrassén élô
magyar nôk életét. Nyelvi, anyagi,
fizikális, utazásszervezési szem-
pontból, miközben a szcéna összes
szereplôjével megismerkedhetünk,
a prostituáltakkal, a stricikkel, a ma-
dame-mal, akitôl a kabinokat bére-
lik, sôt a kliensekkel is. Ez egy hiva-
talos piros lámpás utca, ahol legális
a prostitúció, és ahol a rendôrségtôl
kezdve a szociális munkásokon át a
biztonsági ôrökig jó néhányan segí-
tik a szexmunkások munkáját.

– Borzasztó nehéz lehetett mindenkinek a
bizalmába férkôzni, rengeteg idôt vehe-
tett igénybe.
– Fél évig jártam Németországba, össze-
sen öt alkalommal. Ez tényleg nem
módszertani kérdés, vagy titkos techni-
ka, hanem egyszerûen sok idôt kell ott
eltölteni. Kulturális antropológia és szo-
ciológia szakot is végeztem az egyete-
men, tehát nem ismeretlen nekem a résztvevô megfigyelés, másfe-
lôl tizenöt éve újságíró vagyok, van rutinom. Szerencsémre az Index,
a munkahelyem nagyon támogatott ebben a kutatásban, illetve si-
került elnyernem egy EU-s újságíró ösztöndíjat is.
– Kibôl lesz tipikusan prostituált?
– Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy minden, amit most mondok,
az arra a bizonyos utcára vonatkozik, amirôl a könyvem szól. Általáno-
sítani még ott is nagyon nehéz, mert nagyon sokfélék a történetek, de
azért vannak metszéspontok. Nagyon sokan jönnek Kelet-Magyaror-
szág hányatott régióiból, ahol a munkalehetôség korlátozott, az alter-
natíva a közmunka, Sokan nôttek fel állami gondoskodásban, nincs tá-
mogató szülôi háttér mögöttük. Közös vonás továbbá, hogy mindenki
valakivel, jellemzôen egy férfival, dolgozik kint. Ezt a férfit nevezhetjük
a férjének, a szerelmének, a gyermeke apjának, vagy a stricijének is. A
nôk ott egytôl egyig a szerelmükként tekintenek rájuk.
– A fôszereplô, akit Bertának nevezel, stricit vált. Az új strici-
nek van itthon felesége és három gyereke. Ennek Berta tudatá-
ban van, ismeri is ôket.
– Ez gyakori, majdnem minden ottani férfinek van felesége és
családja Magyarországon, és gyakorlatilag az a munkája,
hogy van egy barátnôje, akivel kint dolgozik. Minden szerep-
lô tisztában van mindennel. Gyakran a feleségek is részt vesz-
nek az üzletben. 
– Az a furcsa, hogy ez a férfi, mikor Magyarországon van, hívo-
gatja Németországban Bertát, hogy küldjön pénzt. Miközben
Berta rendszeresen hazajön hozzájuk, és látja, mennyire jól él-
nek az általa küldött pénzbôl. Miért hiszi el ezt Berta?
– Mert pszichés függésben él. Berta szemszögébôl közösen építik a
jövôt, ô úgy éli meg, hogy ha ô beleteszi ebbe a közös kapcsolatba
az energiát, a munkát, a testét, akkor neki jobb élete lesz. 

– Ez azért a szerelemnek számunkra eléggé ide-
gen megközelítése.
– Nekem is ez volt a legnehezebben belátható az
egészben. Ebben a miliôben a szeretet nagyon erô-
sen kötôdik a gazdasági jóléthez. A futtató a nô
szemszögébôl biztonságot jelent, hozzásegíti ah-
hoz, hogy legyen mit ennie, legyenek szép ruhái,
küldhessen haza pénzt a gyerekének, idôs szülei-
nek. A nôk társukként beszélnek ezekrôl a férfiak-
ról, és ki vagyok én, hogy megkérdôjelezzem: ez
szerelem-e? Hiszen mit jelent az, hogy szerelem? 

Amikor arról kérdeztem ôket, miért vannak egy
férfival, miért osztják meg a pénzüket vele, akkor
olyan kifejezésekkel illették a kapcsolatot, ahogy
én is gondolok a szerelemre. Hogy szeretik, hogy
közösséget alkotnak, hogy együtt dolgoznak. 
– Védelmet kapnak a férfitól, igen, de le kell adni-
uk a pénzt, akkor is, ha nincs ott a férfi. Igaz, hogy
olyankor gondoskodik a helyettesítésérôl.
– Ebbôl is látszik, hogy mennyire nem egyértel-
mû ez a helyzet. Ráadásul ebben a piros lámpás
negyedben van rendôr meg biztonsági ôr is. Így
az egész védelmi érv idézôjelbe kerül. Én ott biz-
tonságban éreztem magam, amikor mászkáltam
az éjszakában.

– Találkozott-e olyan lánnyal, akinek sikerült kitörnie, sikerült abba-
hagynia?
– Ebben a közegben, ahol nagyon fiatal nôk dolgoznak, ez még
nem igazán merül fel. Mindig mondják, hogy mindjárt befejezik, de
egy kivétellel nem találkoztam senkivel, akivel megtörtént. Ezzel
kapcsolatban rengeteget kutakodtam, szakirodalmat olvastam,
megkérdeztem jogvédôket, akik azt mondták, hogy akkor szokták
abbahagyni, amikor valami nagyon kemény dolog történik. Prostitú-
cióval kapcsolatos bûncselekménybe keverednek vagy droghaszná-
latba. Az is elôfordul, hogy beléjük szeret a kliens, de annak általá-
ban nincs jó vége, kevés az igazi Pretty Woman-sztori. Mert például
a kliens-férj továbbra is szeret prostituáltakhoz járni, és ezt feleség-
ként vagy barátnôként már nem olyan könnyû elviselni.

– Pár klienssel is sikerült beszélgetni. Hogy sikerült
rávenni ôket?
– Féltem, hogy nem fognak megnyílni, és tényleg tô-
lük kaptam a legtöbb visszautasítást, de mégis sike-
rült jó pár vendéggel beszélnem, egyikük egy helyi
politikus volt. Érdekes módon a vendégek nagyobb
része meg van róla gyôzôdve, hogy ez a munka a
prostituáltaknak jó, mert ôk élvezik, hogy napi 16
órában szexuális szolgáltatást nyújtanak.

Jolsvai Júlia
Fotó: Szabó J. Judit

Munk Veronika:  KÉJUTCA – Magyar szex euróért

Bookline Könyvek, 220 oldal, 3499 Ft
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„Mit jelent az, hogy szerelem?”
Munk Veronika Kéjutca címû könyvérôl





|jelen|

Prózaíróként eddig a múltban kalando-
zott. Egyszer a XVII. században, máskor
a XIX. század egy különös figuráját állí-
totta története középpontjába. Napja-
inkhoz legközelebb az 1950-es években
egy határvidéki faluban játszódó mûvé-
ben került. Most meg, Célia címû regé-
nyében fejest ugrott a jelenbe.

– Min múlik, hogy mikor milyen korszakot
választ terepül?
–  Nem annyira korszakot választok, mint in-
kább élethelyzetet, esetleg olyan figurát,
amelyik megtestesíti ezt az élethelyzetet.
Hogy pontosan miért érint meg egy-egy tör-
ténet vagy alak, azt magam sem tudom, az
írás csak részben tudatos tevékenység. Ami
például a XIX. század végén játszódó VS-t il-
leti, olvastam róla, hogy a férfinéven író, fér-
firuhát viselô Vay Sarolta/Sándorról a börtön-
ben derült ki, hogy valójában nô, vagyis a
„valakit szembesítenek egy számára elvisel-
hetetlen igazsággal” volt az a helyzet, ami a
történetet elindította bennem. A Hullócsillag
éve gyerekkorom Sopronjában játszódik,
elég sok önéletrajzi elem van benne, és bár
az ötvenes évek egyfelôl már félig-meddig
történelem, másfelôl ez az én legsajátabb
anyagom. Azt hiszem, mindenki gyerekkorá-
ban szerzi a legerôsebb benyomásokat a vi-
lágról, és úgy éreztem, meg kell írnom.
– Mi miatt érezte most úgy, hogy a jelenre
kell koncentrálnia, méghozzá Budapestre?
– Ennek a történetnek sok olyan mozzanata
van, amelyik vidéken nem vagy nem így ját-
szódna le. A regényalakok életvitele is olyan,
amilyennel leginkább nagyvárosban lehet
találkozni, és jellemzôen a mi korukban. 
– A hol bosszantó, hol nevettetô telefonos
ügynökök, az E-számok és a kigyúrtság
vagy a szingli lét bûvöletében élô társada-
lom, az általánosnak látszó depresszióból
fakadó, kilátástalan, elkötelezettséget vál-
lalni nem akaró életvitel terjedése „diktál-
ta” ezt a könyvet?
– Depresszió? Nem hinném, hogy ez lenne
az elkötelezettségtôl ódzkodó életvitel oka.
Inkább a szabadság bizonyos fajta felfogása.
Amelyik idegenkedik a döntéstôl, a válasz-
tástól, mert az elkötelezôdést jelent, köteles-
ségeket, amelyek akkor is megmaradnak, ha
közben megváltoztak az érzéseink. A regény
narrátora görcsösen ragaszkodik ehhez a faj-
ta szabadsághoz, míg a címszereplô lány,
akit már „szabadon” neveltek, sodródásnak

érzi ezt a fajta szabadságot, elkötelezô-
dést keres, szabályokat, amelyek szerint
élhetne, és mert ezeket másutt nem ta-
lálja, végül egy szektában köt ki.
– Egyik szereplôje se egészen „komp-
lett”. A fôhôsök szerethetôen fura szer-
zetek, noha hathatóan ártanak egymás-
nak. Íróként mintha valamennyiüket
sajnálná. Melyikük áll legközelebb
szerzôi szívéhez?
– Nem tudom, milyen egy egészen
„komplett” ember; bevallom, én olyat
még nem láttam. Vagy ha igen, csak
messzirôl. Ha közelebbrôl megismerünk
valakit, alighanem kiderül róla valami-
lyen „furaság”. Viszont talán tényleg
sajnálom valamennyit, kit jobban, kit
kevésbé. Némelyikrôl megvan a vélemé-
nyem, mint ahogy életbeli megfelelôikrôl is
meglenne, másokat szeretek és becsülök is,
például a „keresô” címszereplôt... Legjob-
ban talán az egyik mellékszereplôt, az öreg
hölgyet, aki az öregség ezer kínja-baja kö-
zött is megôrzi a tartását és a méltóságát.
– Szokták emlegetni a nôi hangon megszóla-
ló férfiírók esetében, hogy nagy teljesítmény
volt belebújniuk egy asszony bôrébe. A Célia
elbeszélôje férfi, és ön nôként adta a szájá-
ba a szavakat, találta ki az ôt foglalkoztató
gondolatokat. Nehéz volt? Át kellett „progra-
moznia” az agyát?
– Miért kellett volna átprogramoznom az
agyamat?  Szerintem elsôsorban egyének
vagyunk, és csak másodsorban férfiak és
nôk – néha egy-egy férfi személyiségét sok-
kal közelebb érzem a magaméhoz, mint
egy másik nôét. Ezzel persze nem azt aka-
rom mondani, hogy nem ta-
lálkozunk bizonyos fajta gon-
dolkodásmóddal vagy maga-
tartással gyakrabban a férfi-
ak, mint a nôk között, és vi-
szont, de ez az adott egyén-
rôl nem árul el semmit.
Mondjuk talán úgy, hogy a
férfi- és a nôi lélek vagy
gondolkodás között vannak
ugyan különbségek, de
elég nagy „közös metsze-
tük” is van. Ezzel a fajta
görcsös függetlenség-i-
génnyel például, ami az el-
beszélôre jellemzô, gyakrabban
találkozni a férfiak között, de a nôk egy ré-
szétôl sem idegen.

– De a lelkiismeret-furdalás, pláne annak
nyílt vállalása kevésbé férfi jellemvonás. Ta-
lálkozott már ilyen férfiszemélyiséggel?
– A férfiaknak is van lelkiismeretük, ezért
lelkifurdalásuk is van idônként. Az elbeszé-
lôé viszont nem is annyira valódi lelkifurda-
lás, inkább csak a felelôsségtôl való félelem
egyik formája.  Mivel eltûntek vagy vi-
szonylagossá váltak az általánosan elfoga-
dott erkölcsi szabályok, mások viselkedésé-
bôl igyekszünk kiolvasni, helyesen csele-
kedtünk-e. Elég egy szemrehányó tekintet,
és máris elfoghat bennünket az a fajta szo-
rongás, amit ebben az esetben bûntudat-
nak nevezünk, még ha igazából talán  nem
is tudjuk, hogy mi a bûnünk. Az ilyesfajta,
neurotikus bûntudaton keresztül igen jól
lehet manipulálni másokat, ezért, aki (mint
a regény elbeszélôje) nagyon óvja a füg-
getlenségét, emiatt tart is tart a szoros

kapcsolatoktól, ahol a
másik fél követelésekkel
léphet fel vele szemben,
ha pedig nem teljesíti
ôket, bûntudatot okoz-
hat neki. És hogy ismer-
tem-e olyan férfiakat,
akik hajlamosak erre a
fajta bûntudatra? Hajjaj,
de még mennyire!

Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit

Rakovszky Zsuzsa: CÉLIA

Magvetô Kiadó, 312 oldal, 3699 Ft
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|sûrítve|

Mostanra a hazai irodalmi
közvélemény napirendre
tért a korábban szokatlan-
nak tartott jelenség fölött,
hogy egy elismert, sikeres
költô jó tárcákat is ír. A Mag-
vetô a könyvhétre jelentette
meg Tóth Krisztina újabb,
második tárcakötetét Pár-
ducpompa címmel. 

– Lehet, hogy más ezt furcsának
tartja, én azt hiszen, a költôi te-
hetség éppen hogy segítheti a
tárcaírást. Abban legalábbis,
hogy tömör fogalmazásra késztet.
– Azt azért megjegyzem, hogy
csak a nôi szerzôk esetében szo-
kott szöget ütni a szakemberek
fejében a vers-tárca kettôsség. A
férfiak szabadon kalandoznak a
mûfajok között, és ezt mindenki
lelkesen üdvözölni szokta. Egyéb-
ként egyetértek, a tárca éppúgy a
sûrítés mûfaja, mint a vers. A csak
prózát írók többnyire szeretik ki-
bontani a történeteket, elágaztat-
ni, majd összekötni az indákat. A
költôk kondenzálni szeretnek, és
a tárca éppen ennek a terepe: a
lehetô legkisebb terjedelemben a
lehetô legtöbbet kell megmutat-
ni. A tárcanovella alapanyaga is
nagyon hasonlít a verséhez. Az
ember rácsodálkozik egy-egy
képre, helyzetre vagy párbeszéd-
re, amely a kontextusból kiemelve
többet jelent saját magánál.
– A Párducpompa számomra el-
sôsorban a magyar provincializ-
musról szól. Sötétebb tónust fest
életünkrôl, mindennapjainkról,
mint elôzô, 2009-ben megjelent
tárcakötete, a Hazaviszlek, jó?
címû. Abban is szerepelt hétköz-
napi agresszió, elôítéletesség,
kirekesztés, de mindezek mellett
több humort és szerzôi – anyai,
nôi – önreflexiót is tartalmazott.
– Valóban szerepelt benne né-
hány írás, amely tele volt baljós-
latú feszültséggel. A mostani
kötetet viszont uralják az ilyen
jellegû tárcák, bár nem monda-
nám, hogy a humor teljesen hi-

ányzik belôle. Azon a határon
van ez a könyv, amikor a szerzô
kezdi elveszíteni a humorérzé-
két, és azt mondja: eddig ez vic-
ces volt, de most már nem olyan
vicces, elég volt ebbôl az ab-
szurdból. Igyekeztem kis hazánk
életébôl összegyûjteni azt, ami
az abszurd szemlélettel megra-
gadható, de köszönöm, nem kí-
vánok ebbe beleköltözni. Úgy
látszik, nagyon rossz irányba
ment sok minden körülöttünk.
Az említett agressziót, elôítéle-
tességet, kirekesztést vagy hát-
rányos helyzetet kifejezô sztori-
kat könnyen megtalálja az em-
ber, nem is nagyon kell keres-
gélnie. Volt egy-két „ajándék
történetem” is, például a Kime-
nô hívás címû. Jöttem haza egy
követségi fogadásról, és borzal-
mas ünneplôs cipô volt rajtam,
már azt hittem, le kell vennem,
mert nem tudok benne haza-
menni, és egyszer csak elém állt
egy motoros. Mivel járt már a
lakásomban rabló, úgy gondol-
tam, megint ez történik, de ki-
derült, hogy mégsem. Egészen
másról volt szó. A sors néha azt
mondja, nesze, itt van egy szto-
ri. Másik eset: éppen a még lé-
tezô Népszabadság szerkesztô-
ségébe tartottam a Respekt Díj
megbeszélésére, és közben be-
ugrottam a Corvin plázába, ahol

találkoztam egy kerekes székes
fiúval, akit egy másik fiú kísér-
getett. Az a pillanat, amikor
megfordult a liftben, és meglát-
tam mindkettôjük arcát, és rá-
jöttem, hogy ikrek, csodálatos
volt. Rögtön éreztem, hogy itt
van a történet az orrom elôtt.
Általában nem szeretem ezeket
kiemelni a többi közül, mert azt
a látszatot kelti, mintha minden,
ami le van írva, a szerzôvel meg-
történt, holott rengeteg fikció is
van ezekben az írásokban.
– Az sem utolsó történet, amikor
egy népes cigánycsalád megy a
plázában és árgus szemekkel kí-
sérik, nem lopnak-e, majd mikor
néhány luxustáskát vásárolnak
méregdrágán, az veri ki a bizto-
sítékot az alkalmazottakban.
– Igen, ez is egy „talált történet”,
én ilyenkor utána
is megyek a szto-
rinak, követem,
teljesen beleolva-
dok, mert min-
den részlet szá-
mít, hiszen az
ember nagy
„hulladékhal-
mazzal” dolgo-
zik. Olyan ez,
mint egy kollázs, minden kis da-
rabkát meg kell ôrizni ahhoz,
hogy hiteles képet tudjak konst-
ruálni. Lehet, hogy a sok mozza-

nat közül csak egy megfelelôt ra-
kok bele az írásba. Tudja, nagyon
jó a helyzetmemóriám – az arc-
memóriám viszont csapnivaló –,
visszaemlékszem arra is, ki mit
mondott. Gyûjtöm magamban a
hangokat, a szóhasználatot, a
mondatokat, és hozzá tudom
rakni egy-egy figurához. 
– Móricz Zsigmondról tudjuk,
mindenhová cédulákkal teli zseb-
bel járt. Ha valami érdekeset lá-
tott, hallott, azonnal följegyezte.
– Én is följegyzem, de néha pó-
rul járok. Ilyen volt a „szatyros
nô” az egyik cédulámon, amirôl
utólag semmi nem jutott
eszembe. A memória olykor
mégis kihagy, de itt a történet
megírásának képtelensége lett
egy új sztori kiindulópontja.
– Van egy veszélye a lapoknak
szánt tárcák írásának: a rutinná
válás. Ezt hogyan kerüli el?
– Ahogy mûfajok között, egyes
munkák között sem szoktam
különbséget tenni, függetlenül
attól, mikor és hová készülnek.
Mindent egyformán nagy fele-
lôsséggel próbálok kezelni. Az
egyetlen valós veszély, ami en-
gem alkatilag fenyegethet, az,
hogy elsütöm az olyan történe-
teket is, melyek alapul szolgál-
hatnának egy nagyobb lélegzetû
sztorinak. Ezeknek rendszerint
túl nagy érzelmi töltésük van ah-
hoz, hogy ellenálljak a kísértés-
nek, erôsen kifejeznek valamit
abból az országból, világból,

amelyben élek. Lehet,
hogy az a jelenség to-
vábbra is idegesíteni
fog, de akkor mégis úgy
érzem, megtettem, amit
lehetett: megírtam.

Varsányi Gyula
Fotó: Szabó J. Judit

Tóth Krisztina:

PÁRDUCPOMPA 

Magvetô Kiadó, 208 oldal, 3299 Ft
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„Gyûjtöm magamban a hangokat”
Tóth Krisztina új tárcakötetérôl





Tom Hanks
léghajóra száll
Hosszú hallgatás után tért vissza az irodalomba Haklik Norbert, aki-
rôl jó tíz évig alig hallhattunk. Pedig legutóbbi prózai munkája igen-
csak nagy port vert fel: a Big Székely Só, ez a csípôs pamflet a szé-
kelyekrôl szóló sztereotípiákat figurázta ki, és megjelenése után so-
kan magukra is vették azt a bizonyos inget.

Haklik Norbertet eddig elsôsorban az anekdotázó-tréfálkozó, játé-
kos, nyelvi bravúrokat halmozó szövegvilág jellemezte, s a székely
szatíra mellett e vonulatba tartozott A Mennybemeneteli Iroda vagy
a Világvége Gömörlúcon is. A Scolar Kiadó közelmúltban indult, fia-
tal magyar szerzôket bemutató „scolar live” sorozatának új szerzôje-
ként egy merészen újszerû novelláskötettel rukkolt elô az író: a Tom
Hanks a vizek felett némely darabjában ugyan még felvillantja a tré-
fásan népies, anekdotázó hangot, de az elbeszélések többsége új vi-
lágokba kalauzol. Kikacsint ugyanis a sorok közül a világjáró, a múl-
tat kutató, az ízig-vérig európai, a sok nép között megforduló, a
nyelvzseni, a zenerajongó és a magyar gyökereit sosem felejtô Hak-
lik Norbert. Pontosabban nem is ô, hanem rokonszenves hôsei és el-
beszélôi: legyen az akár egy ifjú zsurnaliszta, egy multinacionális vál-
lalat dolgozója, egy székelytusvándi medveszelídítô fiúcska, a radešíni
pityókos tûzoltó vagy a temeskubini bolondok házában élô festô. A
Haklik-novellák teremtette kisvilágokban egész regények bújnak
meg, atmoszférájuk olyan könnyen magával ragadja az olvasót, mint
a Berlinben léggömbre szálló hôseit a vihar, amelyet szerencsésen
megúsznak. A léggömbözés adja a keretét a címadó novellának is,
de azt nem áruljuk el, mit keres Tom Hanks egy csehországi falucska
fölött, legyen annyi elég, hogy remek cimborákra talál.

A szerzô le sem tagadhatná vonzalmát a cseh irodalmi hagyomány
iránt, novelláit átszövi a hašeki, hrabali, a čapeki kedély és mesélô-
kedv. A kötet legautentikusabb darabjai azok a novellák, amelyek-
ben a magántörténelem fordulatai kötik össze a múltat és a jelent,
és rajzolják ki a mi közös kelet-közép-európai sorsunk káprázatosan
tarka mintázatát.

Haklik megkapóan sokféle húron játszik: a mikszáthi hangulatú me-
sétôl a kortárs prózanyelv megújításán át a posztmodern játékosságig
a legkülönfélébb stíluseszközökkel
operál. Hogy felvillantsunk egy-két
emlékezetes novellát: a Jovan háború-
ról álmodik egy korokon átívelô dél-
szláv sorstörténet, a Ha eljön az idô
egy zsebóra vándorlásán keresztül
avat be szívszorítóan a halhatatlanság
titkába, a Gyapjas hal egy abszurd és
kacagtatóan szellemes utópia a való-
ságról. És azon se lepôdjünk meg, ha
olykor az internetes mémekhez ha-
sonló szóképviccekkel, kisatírozott
nevekkel vagy áthúzott szavakkal ta-
lálkozunk bizonyos oldalakon. 

Laik Eszter

Haklik Norbert:

TOM HANKS A VIZEK FELETT

Scolar Kiadó, 160 oldal, 2750 Ft

|www.könyvhét.hu|11|

|könyvrôl|

könyvrôl





|pöttyös|

Miklya Luzsányi Móniká-
val, aki számos gyermek-
könyv, ifjúsági regény, pe-
dagógiai segédanyag szer-
zôje, itt Budapesten talál-
koztam. 19 éve él családjá-
val Kiskunfélegyházán,
ahonnan azért érkezett,
hogy elôadást tartson Ho-
gyan szeressük kamasz
gyermekünket? címmel. A
2013-ban a Családbarát
Médiáért Közönségdíjjal
jutalmazott íróval erôsen
szûkíteni kellett interjúnk
témakörét, lévén eddigi
életmûve nagyon gazdag.

– Hogyan illik és fér bele az ön tág
tevékenységi körébe ez az elô-
adás, hiszen termékeny író, szer-
kesztô és öt gyermekes anya, az-
az most már nagymama is.
– Elsô diplomám szerint mód-
szertanos pedagógus vagyok.
Teológiát is végeztem, szociál-
etika szakosként. Az ezredfor-
dulón vettem észre, hogy azok
a módszerek, amikkel addig
dolgoztunk, nem vagy másként
mûködnek a digitális nemze-
dék gyermekeinél – akkor
kezdtem el ezt a témát kutatni.
Tudományos kutatási terüle-
tem ez a korosztály, de anya-
ként, pedagógusként is sok ta-
pasztalatom van ebben a témá-
ban. A férjemmel, Miklya Zsolt

költôvel, szülôként öt kamasz-
kort éltünk végig.
– AZ ÜKH-ra a Móra Kiadónál
meg fog jelenni a népszerû
Pöttyös könyvek sorozatban egy
nagyon érdekes regénye, a Cília
árnyai. Milyen tapasztalatok,
megfontolások érlelték meg ezt?
– Minden könyvnek van egy refe-
renciális olvasata, minden írásom
saját élményekbôl táplálkozik. De
az írói fantázia úgy mûködik,
hogy ezeket az apró élménytöre-
dékeket átgyúrja, és megalkot
egy másik valóságot. Ebben a kö-
tetben is megjelennek a mai tár-
sadalmi problémák, azok a viszo-
nyok, amelyek között a gyereke-
ink élnek. Nagyon örültem, ami-
kor a szerkesztô, Dóka Péter fel-
vetette, hogy legyen „Pöttyös”,
mert gyerekként faltam a sorozat
könyveit. Péter egyszer azt
mondta: Cília pont olyan, ami-
lyen te lehettél kiskamaszként. És
ez igaz, pont ilyen kicsit „elszállt”
gyerek voltam. Számomra a pár-
huzamos világok létezése, hogy
egyszerre látom a múltat és a je-
lent, hogy megelevenednek a ré-
gen élt karakterek, teljesen nor-
mális volt, mint Cíliának.
– Ez bizony nem csak „egyszerû”
lányregény, hanem több rétegû if-
júsági regény, amelynek címadó
hôse egy rendkívüli fantáziával
megáldott, nagyon értelmes, érzé-
keny hetedikes. Melyek ennek a
mûnek az elôzményei?
– A Macskaút mindenképpen.
Ebben Misi az apakomplexusát
úgy dogozza fel, hogy az édesap-
jával kialakított másik világban
jár-kel. Ezeken a fantázia-kirán-
dulásokon keresztül küzdi meg
saját lelki problémáit. Úgy gon-
dolom, a fantáziavilág nagyon
sokat tud segíteni a gyerekeknek
mindennapi konfliktusaik, lelki
problémáik feldolgozásában. Az
elôzmények közé tartozik a Tit-
koskönyv is, ami, mondhatni

bestseller lett. Vagy az Apati szö-
vetsége, amiben szintén a gyere-
kek fantázia-útjai találkoznak a
felnôtt valósággal. A Cília árnyai
egyébként tele van humorral,
életvidámsággal. Nem is beszélve
a megelevenedô szellemekrôl, a
kazamatákban mûködô titkos
társaságról, az élô és holt szerel-
mesekrôl! Mert tényleg vannak
gyomorszorító részei a könyvnek,
de a „kemény” mondanivalót ér-
demes humorba, kalandba „bu-
gyolálni”, úgy könnyebben
emészthetô, könnyebben el lehet
fogadtatni.
– Éppen csak megemlítem, hogy
jelent meg novelláskötete (Madár-
kenyér, Ráday Könyvesház) és
egy felnôtteknek szóló regénye is
(Te csak tánczolj szépen! Jelenkor
Kiadó). Nem térhetünk ki a férjével
együtt alkotott pedagógiai segéd-
anyagokra vagy játékokra sem. Az
ön nevét már a legkisebbek is
megismerhetik olyan képesköny-
vek által, mint a Zoknimanó kará-
csonya, Zoknimanó és a sulicso-
da, Cerkatinka és a szürke lord.
– Nekem azért nagyon fontos ez
utóbbi, mert az elszürküléssel, a
lélek megölésével veszi fel a har-
cot egy kislány. Az érzékeny fô-
hôs és „marginalizált rétegbôl”
jött társa fog össze az ellelketlení-
tô hatalom
ellen. Egy ol-
vasmányos,
é r d e k e s ,
kedves mesei
közegbe il-
l e sz te t tem
mindezt. Na-
gyon szeretek
mesét írni.
Egyébként is
nagyon kön-
nyen írok, de mesét meg aztán
végképp. Egyszerûen beugrik egy
ötlet, elôször igazán a karakter.
Elkezd élni a fejemben, aztán
„csak” le kell írni, hogy mit csinál.

– Fontos része életmûvének az a
tucatnyi életrajz, dokumentum-
kötet, amelyeket magyar misszi-
onáriusok, papok életérôl írt és
szerkesztett.
– Szerettem volna példaképeket
adni a mai gyerekeknek, fiatalok-
nak. Lássák, hogy nem csupán a
virtuális világban vannak szuper-
hôsök, hanem a mi történel-
münkben is voltak valódi hôsök.
Kistamás címû könyvemet Szteh-
lo Gáborról írtam, hogy megmu-
tassam: az embertelen viszonyok
között, amikor mindenki behó-
dol, hogyan lehet istenkövetô
emberként megmaradni. Vállalni
azokat az értékeket, amikre fel-
tettük az életünket. A Cília árnya-
iban nincs semmiféle vallásos vo-
nulat, de ez is arról szól, hogy van
egy érték, nemcsak az iskola, ha-
nem a gyerekközösség, az alko-
tói sportközösség, a gyerekszere-
lem, a közeg, amiben élnek. És
ezt el akarják venni tôlük. Ho-
gyan tudnak harcolni érte, akár
egyénileg, akár összefogva? Ta-
pasztaltam, hogy a szülôk sok-
szor elfedik a hétköznapi problé-
mákat, azokat a gondokat, amik-
re a gyerekek nagyon érzékenyen
tudnak reagálni, például a diszk-
riminációra. Itt nem csak a két
„ellenséges” iskolát vonják

össze, hanem a kültelki iskolát
is beolvasztják az elit iskolába.
A gyerekek jól reagálnak erre,
el tudják fogadni egymás
hendikepjeit és árnyait, és lát-
ják a másik pozitív oldalát is.

Csokonai Attila
Fotó: Füle Tamás

Miklya Luzsányi Mónika

CÍLIA ÁRNYAI

Illusztrálta Bölecz Lilla

Pöttyös könyvek, Móra Könyvkiadó

336 oldal, 2499 Ft

könyvrôl
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Cília világai – avagy a digitális
nemzedék megszólítója
Beszélgetés Miklya Luzsányi Mónikával



|babilon kiadó, manó könyvek, napraforgó|

Nagy Katalin kis kötetei, a Tûrhetô La-
jos és a Világgá mentem a „Régi Ked-
vencek” sorozatban együtt láttak nap-
világot. (Illusztrálta Dudás Gyôzô.) Miért
hívják a családban a harmadik, legifjabb
Lajost tûrhetônek? Mert másodikban
félévkor magatartásból majdnem meg-
bukott, éppen csak „tûrhetô”-t (2-est)
kapott. A három nemzedéket magába

foglaló Kormos
családot a bátyja
különös módon mutat-
ja be: amikor a ma-
gyartanár Bemutatom
a családom címmel fo-
galmazást írat az osz-
tályával, az ötödikes
Csaba titokban min-
denkivel magnófelvé-
telt csinál. Elvégre ri-
porter akar lenni, írni

meg nem szeret. Hogy öcsi folyton verek-
szik? Igyekszik megvédeni a lányokat. S
hogy összehívja a lakógyûlést? Azt gondol-
ja, erre azért van szükség, mert a nagyi így
legalább megláthatja, más unokája (gyere-
ke) sem jobb, mint ô, Öcsi.

Az „Utazik a család” sorozat Csapody Kinga
Irány Eger! c. kötetével bôvült. Anya nagyon
nyúzottnak és fáradtnak tûnik, elhatározzák,
hogy a tavaszi szünetben Egerbe utaznak. De
bejárják Eger környékét is,
megnézik a Bükk-hegy-
ség számos nevezetessé-
gét. Csak ízelítôt adhatok
a szülôk, a három gyerek,
valamint Tóbiás kutya és
Nasi cica úti kalandjaiból.
Olvashatunk a noszvaji
kastélyszállóról, az egri
várról, a minaretrôl, a
Gárdonyi-házról. Ebben a
városban található Európa legrégibb mûködô
panorámakivetítô berendezése, latinul: came-
ra obscura. De járnak Szilvásváradon, Bélapát-
falván, Egerszalókon, Parádsasváron, a Kékes-
tetôn, majd elmennek Gyöngyösre, ahol a
múzeumban mamutcsontvázat látnak, Mezô-
kövesdre, a matyóhímzés „ôshazájába”. A
kötet végén találjuk Tóbiás tippjeit arról,
hogy még mit nézzünk meg. A Szalma Edit
rajzaival illusztrált kötet tényleg remek
kedvcsináló egy jó kis utazáshoz.

Ruth Symes Bella Donna sorozata, csak-
úgy, mint tavaly, most is két kötettel bô-
vült: az 5. A Boszitábor, a 6. az Elvará-
zsolt Bella címet viseli. Hol töltik a boszita-
noncok a nyári vakációt? Boszitáborban.
Bellának ez az elsô igazi nyara Vajákos

úton, amióta Lili örökbe
fogadta, de végül is szíve-
sen megy el a táborba,
ahol, gondolhatjuk, re-
mek kalandok várnak a
hat fiúra és hét lányra. A
boszitábor bûbájjal és

mókával teli. És per-
sze van meglepetés
is! De összességé-
ben: „A Boszitábor a
legizgalmasabb, leg-
csodálatosabb és
legvarázslatosabb
hely a világon” – írja
le Bella. Vannak dol-
gok, amiben kimon-
dottan jó, például a
tanoncságban és a

bájolásban, ám a tesiórákat nem szereti, a kö-
télre mászás egyszerûen nem megy neki. Az-
tán olyan mutatványt látnak tôle, hogy attól
nem csak Békés tanárnô ámul el. Vajon mi
történt, mi változott meg hirtelen? Ugyanen-
nek a kötetnek a második felében Lili „meg-
fázással” ágyba kerül. De tüsszög más is. Va-
jon mi a magyarázat? A két új kötet a maga
könnyed elôadásmódjával remek folytatása
az eddigi négynek.

Abby Hanlon Dory és a fekete
bárány c. regényében a Pocok

becenevû, 6 éves, szep-
lôs kislány ezzel indítja
történetét: „nekem két
világom is van. Az egyik
az igazi, a másikat csak
úgy képzelem.” A való-
di világ része apa, anya,
a testvérei, az óvodából
ismert George és az el-
sô osztályban megismert barát,
Rosabelle. A képzeletbelié: Frics-

ka úr, aki Dory tündérkeresztanyja (!), a jó
barát Mary és ellensége, Szipircsók asszony-
ság, aki Fricska úr bájitala hatására egy idô-
re kislánnyá változik. Most Dory olvasópaj-
tást kap, akivel az Én kicsi tanyámat kell ol-
vasnia. Ebbôl lép elô a Koboldnak nevezett,

persze lapos birka.
Az eleven, vidám szö-
veg a jópofa rajzok-
kal remek szórako-
zást nyújt a 6 éven
felülieknek, csakúgy,
mint elôzményei: Do-
ry fantáziája elszaba-
dul, Dory végre igazi
barátra lel. (Fordítot-
ta Fenyvesi Orsolya.)

Tavaly jelent meg, és sikert aratott Baár
Tünde Buda és Vince c. regénye, amelynek
most itt a folytatása: Imádom a nyarat!
189 tanítási nap után az évzárón jöhet az
éljenzés, tapsolás és füttyögés, aztán a tá-
borozás a Börzsönyben. 3
tanár és 30 gyerek tölt el
egy érdekes események-
ben bôvelkedô hetet. Így a
tanév végén ez a szerzônek
évtizedes tanári tapasztala-
tai alapján született, oldott
stílusban elôadott, alapjá-
ban vidám meséje sok-sok
gyereknek meghozza a
kedvét, hogy részt vegyen
ilyen vagy hasonló kalan-
dokban, amilyenekben Buda és Vince vett
részt: egész napos kirándulás, kenyérlángos
sütése, strandolás, focizás a helyi fiú csapat-
tal, origamikészítés, borkóstolás (persze
szülôi engedéllyel, és max két korty!), stb.

A Bella Donna sorozatból tudjuk, milyen a
Pegatha névre hallgató boszorkánymacska,
aki egy szóval („hal”) képes mindent kife-
jezni, s ha kell, átváltozik, stb. Jutta Aurahs
Macskák c. Mi Micsoda-kötetébôl viszont
megtudjuk, milyenek valójában ezek a „Do-

romboló ragadozók”,
ahogy az alcím jelzi két
fontos tulajdonságukat.
Ragadozók, azaz a tigris,
a puma, a jaguár, a hiúz,
a leopárd és a gepárd ro-
konai. Ugyanakkor nem
csak állják a gazdik szere-
tetrohamát, de kifejezet-
ten jó néven veszik, ha bi-
zalmasuk megvakargatja
a hasukat. De ne feledjük,

a macska, ha úgy tartja kedve, kiváló társa-
ság, jó játszótárs, ugyanakkor önfejû jó-
szág. Szó esik ebben a gyönyörû fotókkal
teli könyvben a macskák érzékelésérôl, „be-
szédes” mozdulataikról, háziasításukról, vi-
lághírû egyedeikrôl, különbözô fajtáikról, é.
í t. (Fordította Varga Csaba.)

Csokonai

Aurahs, Jutta: Macskák. Babilon. 48 old., 3200

Ft; Baár Tünde: Imádom a nyarat! Manó Köny-

vek, 112 old. 2490 Ft; Csapody Kinga: Irány

Eger! Manó Könyvek, 64 old.1990 Ft; Hanlon,

Abby: Dory és a fekete bárány. Babilon, 160

old.,2390 Ft; Nagy Katalin: Tûrhetô Lajos + Vi-

lággá mentem. Manó Könyvek, 144 old. 2290

Ft; Symes, Ruth: Bella Donna 5. A Boszitábor.

6. Elvarázsolt Bella. Napraforgó Kiadó, köteten-

ként 192 old., 1490 Ft

|14|www.könyvhét.hu|

Valóság és fantázia kalandos útjain



|móra|

A Móra Kiadó Ünnepi
Könyvheti kínálatából

Boldizsár Ildikó
író-mesekutató
legújabb össze-
állítása az Esti
állatmesék cí-
met viseli. A Kô-
szeghy Csilla il-
lusztrálta kötet-
ben magyar
népmesék mel-
lett jócskán talá-
lunk egészen kü-

lönleges történeteket Európából, Ázsiából és
Afrikából. A holló meg a bagoly például esz-
kimó, a Rókáné komámasszony fülönfüggô-
je román népmese. A király meg a kakas pa-
kisztáni, A béka és a holló tibeti származású.
Boldizsár Ildikó dolgozta át La Fontaine legis-
mertebb, A róka és a holló c. verses meséjét.
Van mese, amelyet magyar írók jegyeznek,
pl. Benedek Elek a régmúltból, Bajor Andor a
közelmúltból, de Grimm-mesék átiratával is
találkozunk. A fordítók, átdolgozók névsorá-
ból csak néhány kiváló költô, mûfordító ne-
vét hadd említsem: Rab Zsuzsa, Kerényi Grá-
cia és Árvay János.

Kirsi Kunnas, a hazájában
népszerû, angol, német, fran-
cai és svéd nyelvterületen is is-
mert finn írónô Nyakigláb
Nyuszi bukfencei c. verses
meséje a finn gyermekiroda-
lom klasszikusának számít. Az
Erdei Varázsló pálcájával a bû-
vös kalapból elôvarázsolja a
nyúlpalántát, akinek a világra
jöttét bejelenti a Szél. Frászfo-
gú Farkas és Villogónyelvû
Róka is meghallja a hírt Nyuszi furcsa születé-
sérôl, és természetesen fáj rá a foguk. Nyuszi
vándorútra indul, hogy kiderítse, mire való a
füle, a szeme, az orra és a szája. A 3-6 évesek-
nek ajánlott humoros verses mesét Rönns

Christel illusztrálta.
Fordította Gáti István
(Olga Huotani nyers-
fordítása alapján).

Lesi Zoltán Karton
és Matild. A zombi-
mentôk c. köteté-
nek egyik fôszereplô-
je, Karcsi 6 éves, fé-
lôs kisfiú, aki nem
mer lemenni játszani,
állandóan a gépe

elôtt ül, és számítógépes játékokat ját-
szik. A valamivel idôsebb szomszéd
kislány kezdte Kartonnak hívni, mond-
ván: aki sokat ül a gép elôtt, annak
olyan lesz a feje, mint egy kartondo-
boz. Kalandjaik azzal veszik kezdetü-
ket, hogy egy nap elômászik az ágy
alól egy zombi, aki méretre inkább ko-
boldnak tûnik. A Matild által Fülinek
elnevezett, rövidnadrágos, baseball-
sapkát viselô, zöld bôrû és szörnyen
büdös emberke szeretné kiszabadítani
a testvérét, akit egy ádáz növény körbenôtt
– de nem tudja. Copfos kiszabadítását esô-
tánccal érik el. Aztán szembe kell nézniük a
törpékkel, akik zombikra vadásznak. A vál-
tozatos, szórakoztató történet végén Füli
tiszteletbeli zombivá avatja ôket. A szerzô
ötletes meséjû mûve végeredményben a fiú
bátorságpróbája. Illusztrál-
ta Lanczinger Mátyás.

Az építészmérnök vég-
zettségû és roppant nép-
szerû író, Bartos Erika 6 kö-
tetesre tervezett sorozata,
a Brúnó Budapesten me-
sei keretek között temati-
kusan mutatja be fôváro-
sunknak a gyerekek szá-

mára is érdekes
helyeit: tereket,
épületeket, múzeumokat, stb.
Az elsô kötet, a Buda tornyai a
Duna jobb parti, hegyes részét
mutatja be, azaz annak történel-
mi részeit, a Várnegyedet, a Gel-
lérthegyet és Óbudát. Hogyan
változott a Nagyboldogasszony-
templom neve Mátyás-templom-
má? Hol áll Budapest legmaga-
sabb építménye, amely 203 m
magas? Hol közlekedik a Fogas-

kerekû? Ilyen érdekes kérdésekre is választ
kap az olvasó, miközben a gyerekcsapat ját-
szik, kirándul, rengeteg élményt gyûjt a nyá-
ri napokban. De, én azt gondolom, ennek a
könyvnek a legnagyobb vonzereje a képek-
ben van. Az írónô maga illusztrálta könyvét,
lerajzolta a gyerek- és a felnôtt szereplôket,
de látványosan színesek azok a helyek, ahol
megfordulnak, és pontosan ábrázolta azo-
kat a látnivalókat, amikrôl szó esik ebben a
térképekkel is eligazító remek könyvben.

„Ha vannak olyan mûvek, amelyeken sok
generáció nôtt fel, hát a Robin Hood biz-
tosan közéjük tartozik. Ugyanúgy kihagy-
hatatlan fiatalkorban, mint Karl Maytól a
Winnetou vagy Molnár Ferenctôl A Pál ut-
cai fiúk. A sherwoodi erdô lakóinak törté-

nete számos könyvbôl
és filmes feldolgozás-
ból ismert. /.../ Nem
Mándy Iván volt tehát
az elsô, aki életre kel-
tette a tolvajok feje-
delmét magyar nyel-
ven – viszont az ô vál-
tozata terjedt el a leg-
szélesebb körben ná-
lunk. Hogy mennyire
így van ez, arra elég

egyetlen adat: a jelen kötet már a 12. ma-
gyar kiadás! (Ezek közül a 2-8. kiadás je-
lent meg a Móra Kiadónál, Szecskó Tamás
illusztrációival.) A legpontosabban úgy fo-
galmazhatnánk, hogy a legenda átiratáról
van szó. Inkább adaptációról, mint egy tel-
jesen önálló, független mûrôl” – írja a per-

gô cselekményû, izgalmas
regény új kiadásának utó-
szavában Darvasi Ferenc.

A Vígszínház a 2016. no-
vember 5-i bemutató óta
nagy sikerrel játssza a Molnár
Ferenc regénye nyomán szüle-
tett zenés játékot, A Pál-utcai
fiúkat. A könyv újabb és újabb
kiadásait a Móra Kiadó gon-
dozza. A Fôvárosi Szabó Ervin
Könyvtárban nemrég, a könyv

megjelenésének 110. évfordulóján, vándorki-
állítás nyílt, amely
majd 10 éven át ván-
dorol az ország hely-
ségeiben. Tárgya: az
író és halhatatlan hô-
seinek a világa. A
Nemzeti Múzeum, a
Petôfi Irodalmi Mú-
zeum és a Vígszínház
mellett a Kiadó hoz-
zájárulásával állt
össze a bemutatott
anyag. Ugyanakkor
megjelentetett a Kiadó egy kottafüzetet, az
elôadás képeivel, címe: Dés László–Geszti Pé-
ter A Pál-utcai fiúk. A zenés játék dalai.

Cs. A.

Bartos Erika: Brúnó Budapesten. Buda tornyai.

288 old., 2999 Ft; Boldizsár Ildikó: Esti állatme-

sék. 128 old., 2624 Ft; Dés László-Geszti Péter: A

Pál-utcai fiúk. A zenés játék dalai. Kottafüzet az

elôadás fotóival. 80 old.+8 old. színes melléklet.

2999 Ft; Kunnas, Kirsi: Nyakigláb Nyuszi buk-

fencei. 64 old., 2499 Ft; Lesi Zoltán: Karton és

Matild. A zombimentôk. 104 old., 2499 Ft; Mán-

dy Iván: Robin Hood. 224 old., 1999 Ft

A Pál-utcától a sherwoodi erdôig
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|Arany 200|

Arany János évében – tárcák és tanul-
mányok címû könyvében Szörényi
László, a BTK Irodalomtudományi Inté-
zet emeritus professzora a tôle meg-
szokott kultúrtörténeti csemegékkel
szolgál. A kétrészes gyûjtemény elsô
felében nem csak Aranyról van szó, a
másodikban csak róla.

– Arany születésének 200. évfordulója évé-
ben országszerte számos elôadásra hívják, a
Petôfi Irodalmi Múzeum kiállítását is Ön nyi-
totta meg. Mi érdekli ennyire Arany János
életmûvében?
– Arannyal kapcsolatban minden érdekel, de
leginkább azt a félreértést szeretném a tanul-
mányaimmal kiküszöbölni, amelyek az egyik
és a másik olvasói, értelmezôi szekta fejében is
egymást kizárva szoktak virulni. Tudniillik,
hogy Arany nagyszerû a Toldiban meg az epo-
szokban, de a lírai versei kényszeredettek eh-
hez képest, és nem olyan jók, kivéve a balla-
dákat, de hát azok is félig az epikához tartoz-
nak. A másik oldal szerint igazából a lírikus
Arany az érdekes, és az öregkori, az Ôszikék
és a Kapcsos könyvben összegyûjtött anyag.
Szerintem Aranynál minden mindennel össze-
függ. Végtelenül hatalmas memóriával ren-
delkezett, a saját maga hajdani meg nem va-
lósult, vagy félig megvalósult terveire is emlé-
kezô ember volt. Ha megnézzük például, csak
ebbôl a szempontból az Ôszikéket, tele van
olyan költôi tervek emlegetésével, amelyeket
elkezdett, aztán abbahagyta, különbözô
okoknál fogva megint elôvette, és így tovább.
Másrészt az eposzai szereplôinek rengeteg
olyan kifakadása van, amely beleillene bár-
mely lírai versébe is. Ne felejtsük el, hogy
Arany legfôbb és mindenek fölött álló minta-
képe a drámaíró Katona József. Shakespeare-
t nagyon hamar végigolvassa, két iszonyú ne-
héz darabját, a Szentivánéji álmot és a János
királyt kétszer is fordítja, a Hamlet meg remek-
mûve. Emiatt a szövegek egy drámai szerke-
zetben élnek valamiképpen talán a memóriá-
jában is; onnan bármikor elôvarázsolhatók, és
ha akarja, csinál belôle elégiát, ha akarja, ke-
res hozzá egy mesét. A dallam kezdi megszül-
ni a magának való történetet, tehát elôbb van
a zene, aztán jön hozzá a szöveg. Ezt a fajta
mûködést két költô merte eddig bevallani a
magyar irodalomban, Weöres Sándor és
Arany János. Minden Arannyal kapcsolatos ta-
nulmányomban a lírikus meg az epikus közöt-
ti egységet szeretném hangsúlyozni.

– Hogyan kötôdhetünk egy ilyen nagy formá-
tumú költôhöz manapság?
– Érezzük, hogy ugyanúgy süllyedünk és zül-
lünk, mint ahogyan azt ô öreg korában érez-
te ebben a világvárossá fejlôdô és akkor is
rendkívül nehezen élhetô fôvárosban. Káosz
vesz körül bennünket, az emberek tanácsta-
lanok. A halál pedig lopakodik a maga mód-
ján. Ott van az a Margitsziget, ahol Toldi pár-
bajban gyôz, ideális sziget, középkori toposz,
Szent Margit ott van eltemetve. Arany, az ô
mintájára, oda temeti Piroskát is, a szent-
asszonyt, aki végül is az ôrjöngô és bûnös
Toldi lelkébe valamiféle lelki nyugalmat hoz a
halálával. Arany öregkorában erre a szigetre
vonul vissza – hála Istennek csak hajóval le-
het közlekedni –, de amikor megépítik a hi-
dat, az összes öngyilkos megtalálja a cirkuszi
fesztivál lehetôséget, és akkor elkezdôdik a
haláltánc a versben… Körülbelül itt tartunk.
Az ember ilyenkor egy korszerû, modern
költôt akar olvasni, és Arany az. 
– Korszerû? Modern? Ezt hogy
értsük?
– Egy példával érzékeltetném. A ha-
lálra készülô Orbán Ottó utolsó kö-
tetét maga rendezte sajtó alá, a cí-
me: A költészet hatalma – versek a
mindenségrôl és a mesterségrôl. Eb-
ben a kötetben Homérosztól Vas Ist-
vánig sokakat megszólít, egy csomó
élô fiatal kollégáját is, egyedül Arany-
hoz intéz hat verset. Az egyiknek a
címe szintén Epilógus, mint a híres ôszikének,
amelyben azzal búcsúzik el, hogy Aranynak a
valódi aranypénzét ô nem váltotta rézre. Meg-
köszöni, hogy élni segítette, állandóan a lehe-
tô legmagasabb és minden tekintetben alkal-

mazható mérce maradt
Arany, a legfôbb tudója
ennek a nyelvnek; és ha
majd meghalt, akkor föl-
kelti ôt és megtanítja járni.
Ez nagyon fontos, hiszen
tudjuk, hogy Orbán Ottó
bénán töltötte utolsó éveit
egy tolókocsiban. Hihetet-
lenül erôs vers, alig lehet
meghatottság nélkül olvas-
ni. Számomra az utóbbi
években ô foglalta össze a
legszebben az Aranyhoz
tartozást és azt a megfizet-
hetetlen segítséget, ame-
lyet mindnyájan, közönsé-

ges olvasók, de különösen a költôk kaptak és
kapnak tôle. Érdekességként említem, hogy
1917-ben a 100 éves évfordulón Kodálynak
még volt szerencséje, hogy fonográffal száz-
éves öreg pásztoroktól olyan hiteles zenei
meg szövegfolklórt tudott gyûjteni Nagysza-
lonta környékén, amelyet még Arany ismert,
és amelybôl rekonstruálni lehet azt a világot. A
viaszhengert restaurálták, és 2006-ban, a Ba-
lassi Kiadó ki is adta lemezen. A centenárium-
ra jelent meg Négyesy László könyve Aranyról
és azt ingyen szétosztották az összes középis-
kolában. Szerencsére a mostani kormány is
kellô összeget adott pályázatokra, rendezvé-
nyekre, szavalóversenyekre. Ami a legfonto-
sabb, 1950-tôl 2016-ig lezárult a kritikai ki-
adás tizenkilenc kötetének megjelenése. Köz-
ben kiderült, hogy Aranynak rengeteg egyéb
mûve is van, fôleg bejegyzések könyvekbe és
jegyzetek, amelyeket a mûveibe írt, azóta elô-

került hivatali iratok, írókhoz írt
levelek, még vers is. Hász-Fehér
Katalin gondozásában elindult
az új sorozat, az elsô kötet idén
már meg is jelent. Lesz legalább
huszonöt, mire a 300 éves év-
fordulóhoz elérünk…

Szepesi Dóra 
Fotó: Szabó J. Judit

Szörényi László:

ARANY JÁNOS ÉVÉBEN

Tárcák és tanulmányok

Magyar Esszék sorozat

Nap Kiadó, 184 oldal, 3500 Ft

könyvrôl
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Arany korszerû, modern költô
Beszélgetés Szörényi Lászlóval
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ÁLOMGYÁR

Anne L. Green:
A REMÉNY HAJNALA
410 oldal, 3499 Ft
Amy Avens San Franciscóba
menekül erôszakos zaklatója
elôl. Új fônöke arrogáns és ki-
állhatatlan. Folyamatos csipke-
lôdéseik ellenére mégis vonza-
lom ébred köztük, melyet re-
ménytelenül igyekeznek el-
nyomni. Mélyen rejtôzô érzel-
mek, hétköznapi, hibás dönté-
sek, fájdalmak, erô és félelem
kíséri az útjukat.

ÖRÖKSÉG KULTÚRPOLITIKAI INTÉZET

Ewa M. Thompson:
A BIRODALOM TRUBADÚRJAI 
Az orosz irodalom és
a kolonializmus
406 oldal, 3900 Ft
Thompson posztkolonialista újra-
értelmezésben világít rá a 19-20.
századi orosz irodalomra. Olyan
mûveket mutat be teljesen újsze-
rûen, mint a Háború és béke,
amely az Orosz Birodalom alapí-
tó mítosza. Az írónô bizonyítja,
hogy ebben az irodalomban sok-
kal mélyebb és kifinomultabb a
hatalom és a szöveg közti kap-
csolat, mint azt gondolnánk, s
nem csak marxista alapon mûvel-
hetô a posztkolonialista kritika. 

ÁLOMGYÁR

Szekeres Judit:
MEZTELEN IGAZSÁG
380 oldal, 3499 Ft
Szimóna múltját hátrahagyva
kettôs életet él. Nappal egy
gyorsétteremben remegô
kézzel szolgálja ki a mit sem
sejtô rejtélyes férfit, aki egy
korábbi éjszakán sietett se-
gítségére, mikor Kasszandra-
ként álarcban táncolt egy éj-
jeli klubban. Túlélheti-e a
kapcsolatuk a titkot, melyet a
lány rejteget?

ÖRÖKSÉG KULTÚRPOLITIKAI INTÉZET

Mikola Rjabcsuk:
A KÉT UKRAJNA
292 oldal, 2990 Ft
Oroszország befolyási övezet-
ként tekint Ukrajnára, a Nyugat
ellenben egyfajta pufferzóna-
ként. Csak azt felejti el megkér-
dezni a Kelet és a Nyugat is,
hogy ez az ország hogyan te-
kintene saját magára a legszíve-
sebben. Hogyan jutott el Ukraj-
na odáig, hogy nemzeti tartal-
mat adhasson a birodalom szét-
esése után elnyert függetlensé-
gének, és ki merjen állni mellet-
te az újjászervezôdô birodalom
ellenében is? A kötetben olvas-
ható esszékbôl összeáll a kép.

ÁLOMGYÁR

Nyitray György:
ÖTMILLIÓ PERC
A fátyolon túl
304 oldal, 3499 Ft
Ernye az elsô pillantás után
tudja, hogy Kriszti az igazi.
Londonban kezdenek új életet,
ám az idegen nagyváros fel-
ôröli közös álmaikat. A lelkük-
ben szárnyat bont a titok. Mil-
liónyi közös perc után a fátyo-
lon túl mindenre fény derül.
Izgalmas és szókimondó re-
gény igazi emberi sorsokról.

ÖRÖKSÉG KULTÚRPOLITIKAI INTÉZET

Anne Applebaum:
KELET ÉS NYUGAT KÖZÖTT
Európa határvidékén
368 oldal, 2990 Ft
Már lebomlottak a régi kom-
munista struktúrák, de még
nem épült ki a demokrácia
vagy az új diktatúra a Balti-ten-
gertôl a Fekete-tengerig tartó
határvidéken, amikor Apple-
baum leírt tapasztalatait sze-
rezte. Az írónô szemszögén át
azt láthatjuk, mi maradt meg a
térség országainak a kultúrájá-
ból a kommunizmust követô
korszakra, hogyan született
valamiféle régi-új civilizáció
Kelet és Nyugat között.  

ÁLOMGYÁR

Katie Francoise:
BOSSZÚ
A harag ébredése
312 oldal, 3499 Ft
Nathan a CIA beépített ügynö-
keként dolgozik, mikor kide-
rül, hogy munkaadója nem-
csak a maffia tagja, de apja
halálához is köze van. Egyenes
az út a bosszúhoz, ám felbuk-
kan Jessica, a családfô elvisel-
hetetlen, ám ôrjítôen vonzó lá-
nya... Vajon létezik olyan sze-
relem, amely felülírja a bosszú-
vágyat is?

ÖRÖKSÉG KULTÚRPOLITIKAI INTÉZET

Agnieszka Kolakowska:
KULTÚRÁK HÁBORÚI
ÉS MÁS HARCOK
292 oldal, 2990 Ft
Manapság divatos különbözô
ortodoxiák és ezek következmé-
nyei kerülnek terítékre a rendkí-
vül éles szemû Kolakowska érte-
kezéseiben. Globális felmelege-
dés iparága, radikális iszlám és
terrorizmus, a palesztinbarát
baloldal antiszemitizmusa, mul-
tikulturalizmus és a „gender”
ideológiája – ma is kimondottan
aktuális kérdések az újságíró ér-
telmiségi szerepkörében tetszel-
gô írónô megközelítésében, iró-
niával és öniróniával gazdagítva.

EXPERT BOOKS

Böhönyey Márta – Tóth Melinda:
MIRA
Így váltsd meg a világod!
272 oldal, 3490 Ft
Éld át és értsd meg a terápiát!
A népszerû pszichológusduó
formabontó könyvében Mira
regényes életét nyomon követ-
ve a saját életünkben is beazo-
nosíthatjuk azokat a sokszor
észrevétlen önsorsrontó be-
idegzôdéseket, amelyek miatt
újra meg újra hasonló nehéz-
ségekbe ütközünk. A mû sé-
materápiára támaszkodó gya-
korlati útmutatói segítenek ab-
ban, hogy megszakíthassuk
ördögi köreinket.

ÖRÖKSÉG KULTÚRPOLITIKAI INTÉZET

150 KIÁLLÍTÓHELY ÉS
KULTURÁLIS LÁTNIVALÓ
Magyarország tavainál
176 oldal, 1500 Ft
A kötet a négy nagy hazai tó
(Fertô tó, Balaton, Velencei-tó,
Tisza-tó) környékén található
kiállítóhelyeket és kulturális
látnivalókat mutatja be,
hasznos útitársként szolgálva
az ezekre a helyszínekre terve-
zett látogatások során. A kiad-
ványban szereplô intézmények
felfedezése önmagában is iz-
galmas élményt jelent, de akár
kiegészítô programként is szol-
gálhat a nyaralók, kirándulók,
túrázók számára.

KORTÁRS

Nényei Pál:
NE BÁNTSD A ZRINYIT!
2., bôvített kiadás
328 oldal, 3500 Ft
Zrinyi: így, rövid i-vel írva – és
nem csak ezzel hozott meglepe-
tést elsô kiadásakor Nényei Pál
esszéje. A könyv sikere jelzi, hogy
e régi költô miként válik kötelezô
penzumból egyre többek szív-
ügyévé. Nényei szembeszáll a két
évszázados „pozitivista áfium-
mal”, vagyis irodalomtudósi Zri-
nyi-(félre)értelmezésekkel. A sza-
tíra és a filológia fegyvertárából
egyaránt felvértezi magát, mun-
kája ötvözi az esszé, értekezés és
pamflet mûfajjegyeit.

EX-BB

Szemadám György:
ÁLLATI TÉNYEK ÉS TALÁNYOK
144 oldal, 3950 Ft
A tudomány határmezsgyéjén
kalandozó, gazdagon illuszt-
rált és olvasmányos kötet sajá-
tos állatenciklopédia: jól meg-
férnek benne a valós és elkép-
zelt lények, a megmásíthatat-
lan tények és megmosolyogta-
tó talányok. A hihetetlen te-
remtményekhez fûzôdô kalan-
dos megfigyelések mellett a
szerzô tudományos alaposság-
gal veszi számba a már bizo-
nyítottan kihalt, újrafelfede-
zett és az ismeretlenségbôl
elôbukkant fajokat.

RÁCIÓ

Kelemen Erzsébet:
A SZÖVEG TESTÉN TÚL
L. Simon László lineáris
és vizuális költészete
3200 Ft
A szerzô a költô L. Simon László
lineáris és vizuális költeményeit
elemezve a bennük feltáruló lírai
én szerepére fókuszál, miköz-
ben jellemzôen az alkotói attitûd
megnyilvánulásaira, mû és olva-
só kölcsönhatására, a produktív
befogadói státusra irányítja a fi-
gyelmet. Mû-megközelítéseivel
közelebb kívánja hozni az olva-
sót a vizuális költészethez és egy
gazdag életmû felfedezéséhez,
értékeléséhez is.

RÁCIÓ

Ujváry Gábor:
KULTURÁLIS HÍDFÔÁLLÁSOK II.
Bécs és a magyar kulturális
külpolitika
3500 Ft
Az 1918 elôtti Magyarországra a
határain kívüli centrumok közül
nem csak politikai, de kulturális ér-
telemben is Bécs gyakorolta a leg-
nagyobb hatást; bár a közös szö-
vetségi állam majdnem száz éve
megszûnt az intézményes érintke-
zések és a személyes kontaktusok
hálózata azóta is továbbél. E bécsi
„híd-szerep” akkor is kölcsönös
gazdagodást eredményezett szá-
zadokon át, ha ezt gyakran egyik
fél sem érezte így.

RÁCIÓ

Gulyás Gábor:
MIRE VALÓ A MÛVÉSZET?
Kiállításokról kurátori szemmel
3900 Ft
Gulyás Gábor könyve olyan al-
kalmi írásokat ad közre, ame-
lyek a szerzô kurátori tevé-
kenységéhez kapcsolódnak.
Ennek megfelelôen a kötet be-
tekintést enged a kortárs kép-
zômûvészet világába éppen
úgy, mint egy-egy kiállítás
koncepciójába vagy a konkrét
mûalkotások befogadási lehe-
tôségeibe.

MAGYAR MÛHELY

Hegedûs Mária:
KALANDOZÁS BAKUCZ JÓZSEF
KÖLTÉSZETÉBEN
2490 Ft
Bakucz korai költészete az „újhol-
das”, „nyugatos”, „kosztolányis”
szépségeszmény gyökereihez köt-
hetô. Ám a folytatás messze elru-
gaszkodik ettôl. A nyelvi kubiz-
mus és a vizualitás érintésével, a
legmodernebb magyar szürreális
és konkrét költôi nyelvet alkotja
meg (nem kizárólag magyar nyel-
vû) életmûvével, melynek számot-
tevô része máig kiadatlan. E
„számûzött költô” sehová be
nem sorolható, a magyar költé-
szet egyetemes állócsillaga.

PUBLIO

KARIKÁZZA BE, AHOL FÁJ!
Krónikus fáradtság, arcbénu-
lás, szédülés, elviselhetetlen
fájdalom, memóriaromlás...
Egyik orvos a másik után, tu-
catnyi vizsgálat,de senki sem
képes a valódi diagnózis felállí-
tására. Mi lehet ez? Krónikus
fáradság vagy fibromyalgia?
Szklerózis multiplex vagy Par-
kinson-kór? Lupusz vagy reu-
matoid arthritis? Esetleg dep-
resszió? Hitetlenség, remény-
telenség, teljes kétségbeesés...
A Lyme-kór alternatív gyógy-
módjai alkotójának újabb, sze-
mélyes hangvételû könyve.
248 old, 4064 Ft 

ZÖLD-S STUDIO

Vladimir Lossky:
A KELETI EGYHÁZ MISZTIKUS
TEOLÓGIÁJA
316 oldal, 5680 Ft
Vladimir Lossky (1903–1958) a
XX. sz. egyik legnagyobb orto-
dox teológusa. Az ökumenikus
párbeszéd környezetében szü-
letett meg az Essai sur la théo-
logie mystique de l'Église
d'Orient 1944-ben. Könyve a
nyugati értelmiség számára
íródott, hogy bemutassa nekik
az ortodox egyház tanításának
a lényegét. Ez az elsô ilyen jel-
legû könyv az ortodoxiát be-
mutató mûvek sorában.”
(Az Elôszóból)   

ÁLOMGYÁR KIADÓ www.facebook.com/alomgyar EXPERT BOOKS www.adlibrum.hu KORTÁRS KIADÓ 1062 Budapest,
Bajza u. 18. www.kortarskiado.hu ÖRÖKSÉG KULTÚRPOLITIKAI INTÉZET info@oroksegintezet.hu www.nyugateurazsiaiido.hu
EX-BB KIADÓ www.ex-bb.hu RÁCIÓ KIADÓ 10872 Budapest, Akácfa u. 20. www.racio.hu PUBLIO KIADÓ www.publio.hu 



IPC MIRROR

Mary Kay Andrews:
VÍKENDEZÔK
432 oldal, 3290 Ft
Vannak, akik az egész nyarat a
Belle-szigeten töltik, mások
csak hétvégre jönnek. Riley-ra
egy egész szezonnyi szórako-
zás vár, amikor a dolgok nem-
várt fordulatot vesznek. Mi-
közben a férjére vár a kikötô-
ben, egy bírósági kézbesítô hi-
vatalos iratokat nyom a kezé-
be. A férjét sehol sem találja,
ráadásul a szigeten lévô házuk
is árverés alá került. Meg kell
találnia a módját, hogy felku-
tassa a sziget titkait, s a férjét,
akit talán nem is ismer igazán.

ORIOLD ÉS TÁRSAI

Popovics Péter:
FUKUSHIMA [3.11]
Maradjunk vagy menjünk?
Ford. Kuragane Kei
212 oldal, 3800 Ft
Személyes történet a 2011-es
japán földrengésrôl, tsunamiról és
a fukushimai atomkatasztrófáról,
magyar és japán nyelven. Az em-
lékirat központi része napi bon-
tásban mutatja be a katasztrófa
kibontakozásával párhuzamosan
a velük történteket mindaddig,
amíg el nem hagyták Japánt. Fon-
tos ismeretekkel szolgál a hazánk-
ban kibontakozni látszó vitához,
mely a paksi atomerômû fejleszté-
sével kapcsolatban merül fel.

IPC MIRROR

Linda Fisher:
AZ EMLÉKKÖNYV
352 oldal, 3290 Ft
A szerzô egy budapesti régiség-
boltban vásárolt könyvecskéjérôl
kiderül, hogy egy régi emlék-
könyv. A huszadik század fordu-
lóján sok lány vezetett emlék-
könyvet. Ebbe az ismerôsök és
barátok örökzöld versikéket és
aforizmákat írtak a tulajdonosá-
nak, Amálkának, aki olyan he-
lyekre látogatott el, amelyek
csak kevés amerikai számára is-
mertek. A szerzô e könyv lapjain
korunkra is kiterjeszti a szeretet
üzenetét, és segít, hogy Amálka
története tovább élhessen.

ORIOLD ÉS TÁRSAI

Hegedûs Katalin:
LÉTEZIK-E JÓ HALÁL?
198 oldal, 3800 Ft
Vajon aki nagyon beteg, tudja-
e, hogy meg fog halni? Mitôl
fél, mirôl szeretne beszélni a
családtagokkal, ápolókkal, or-
vosokkal? Hogyan kezdjük el a
beszélgetést, mit válaszoljunk
neki? Egyre többen akarnak
elôre dönteni arról, hogyan kí-
vánnak meghalni, de sokan
nem tudják, milyen lehetôsége-
ik vannak. Terjed a világban az
életvégi ellátások elôre tervezé-
se, arra az idôszakra vonatkozó-
an, amikor már esetleg nem le-
szünk döntésképes helyzetben. 

IPC TRAVEL

Dr. Nagy Balázs (szerk.):
MAGYARORSZÁG REJTÔZKÖDÔ
TÚRAÚTVONALAI 
400 oldal, 5499 Ft
Ahol a jelzett ösvény véget ér…
ott kezdôdik az igazi kaland!
Magyarország túraútvonalai
könyvsorozatunk legújabb kö-
tetében ezúttal kifejezetten a
komolyabb felkészülést igény-
lô, ritkábban járt, trükkös útvo-
nal-vezetésû terepekre fektet-
tük a hangsúlyt, amelyek bejá-
rásakor kihívást jelenthet a tájé-
kozódás – elsôsorban a hala-
dóknak kedvezve ezzel. Keljünk
útra, és fedezzük fel hazánk rej-
tôzködô túraútvonalait!

ORIOLD ÉS TÁRSAI

Keenan, Marie:
A GYERMEKEK SZEXUÁLIS
BÁNTALMAZÁSA
ÉS A KATOLIKUS EGYHÁZ
Gender, hatalom és szervezeti kultúra
490 oldal, 4990 Ft
A könyv egy rendszerszemléletû
családterapeuta interjúin alapszik.
A bántalmazó papok történetei-
bôl alkotott modell segítségével
komplex módon elemzi a Katoli-
kus Egyházon belüli gyermekbán-
talmazás jelenségét. Ajánlott az
olyan hatalmi struktúrákon alapu-
ló szervezetben dolgozóknak,
ahol magától értetôdônek tartják
és használják az alá- és föléren-
deltségi viszonyokat.

STUDIUM PLUSZ KIADÓ 

Luzie Bosch:
TORI ÉS AZ ELVESZETT KANCA
Napfény tanya
216 oldal, 2699 Ft
Amikor a Napfény tanya tulajdo-
nosnôje két hétre elutazik, Tori
és barátnôi veszik át a lovarda
vezetését. Felosztják egymás
közt a teendôket, igazán nem
unatkoznak! A kezdeti lelkese-
dés azonban hamar kétségbe-
esésbe fordul: Becky, a vemhes
kanca egyik éjjel eltûnik. A lá-
nyok Tori vezetésével nyomo-
zásba kezdenek. Nincs veszte-
getni való idejük, hiszen ha az
ellés megindul, Becky és csikója
élete veszélybe kerülhet…

ORIOLD ÉS TÁRSAI

Oravetz Dániel és Kulcsár Teodóra:
MENTÔÖV
Önsegítô kézikönyv lelki
problémákkal küzdôknek,
családtagjaiknak és segítôiknek
136 oldal, 1990 Ft
Az elsô magyar pszichiátriai ön-
segítô szakkiadvány, gyakorlati-
as tanácsokkal, saját tapaszta-
latokkal. Bemutatja a pszichoti-
kus epizód kialakulásának jele-
it, jellemzi a betegség szakasza-
it. A felismerésig, hogy segít-
ségre van szükség, akár hóna-
pok, sôt évek múlhatnak el
anélkül, hogy az érintett beteg
vagy környezete észrevenné, mi
áll a betegség hátterében.

IPC KÖNYVEK 

Augusta Trobaugh:
SOPHIE ÉS A FELKELÔ NAP
240 oldal, 3299 Ft
Egy álmos georgiai kisváros.
Egy férfit és egy nôt elválaszt
egymástól a félelem és az
elôítélet.
Miután az elsô világháborúban
elvesztette szerelmét, Sophie az
édesanyját és a nagynénjeit
gondozza. Halálukkal magára
marad, és úgy érzi, már kive-
szett belôle minden szenvedély.
Ám egy napon felfigyel Mr.
Otóra, az idôsödô, keleti férfira.
Közös történetük épp kibonta-
kozna, amikor megérkezik a
Pearl Harbor-i támadás híre.

ORIOLD ÉS TÁRSAI

Kirsch, Thomas B.: 
A JUNGIÁNUSOK
Összehasonlító és történeti
nézôpont
320 oldal, 4600 Ft
Végre magyarul is olvasható a
Jung követôirôl elnevezett nem-
zetközi mozgalom, a jungiánusok
hiteles története. Történetileg és
szociálpszichológiailag is izgalmas,
ahogyan a különbözô országok-
ban megalakultak az egyes szak-
mai társaságok. Többek között a
könyv olyan, eddig tabunak szá-
mító témákat is tárgyal ôszintén
és tényszerûen, mint C. Jung kap-
csolata a nácikkal és a zsidókkal,
vagy az antiszemitizmus vádja.

IPC KÖNYVEK

Clive Cussler–Paul Kemprecos:
TÛZJÉG
416 oldal, 3299Ft
Amerika keleti partjánál tö-
résvonalak haladnak az óceán
mélyén, és metánhidráttele-
pek találhatók több helyen. A
metánhidrátot „tûzjég”-nek
is nevezik, mert nagy nyomás
alatt hidegben jégszerû
anyaggá fagy, ami gyúlékony
gázzá szublimálódik. A rob-
banás következtében szökôár
keletkezik… 
Ilyen mesterséges természeti
katasztrófát akar elôidézni egy
orosz iparmágnás, aki a cárok
örökösének vallja magát.

ORIOLD ÉS TÁRSAI

Csabai Márta:
ESET-TÖRTÉNET
A klinikai mesétôl az adatbankig
350 oldal, 4500 Ft
Az esettanulmány, esettörténet
ismét elôtérbe került a tudomá-
nyokban, de az üzleti és közös-
ségi kommunikáció területén is.
A történeti áttekintést nyújtó
hiánypótló mû emblematikus
és tipikus példákon keresztül
keresi a választ arra, hogy mi
történik az egyedi esettel a sa-
ját történetén belül, a szakem-
ber által való feldolgozáson át
a nyilvános közlésig. Tudomá-
nyos vagy irodalmi alkotás-e a
közzétett „klinikai mese”?

KRÁTER MÛHELY

Bányai András:
AZ IMMIGRÁNS
Egy erdélyi család Kanadában
(önéletrajzi regény)
428 oldal, 5000 Ft 
A szerzô hitelesen vet számot
élete minden mozzanatával: mi-
lyen sors várt egy magyar értel-
miségire a kommunista Romá-
nia besúgókkal, szekusokkal, ki-
hallgatásokkal terhes, Ceauses-
cu uralta, Erdélyt lezüllesztô vi-
lágában; mi kényszerítette arra,
hogy családostul Kanadába
emigráljon. S most, néhány évti-
zed távlatából visszatekintve ho-
gyan ítéli meg a múltat, megér-
te, újra ezt tenné? 

KRÁTER MÛHELY

Ördögh Ottó:
A KIS HERCEG ÉS BUDDHA
(regény)
320 oldal, 2800 Ft
A csalódások között talán a leg-
nehezebb feldolgozni a szerelmi
megrázkódtatást. Mit kezdjen
magával az, aki önhibáján kívül
érzelmi mélypontra kerül? Mit
kezdjünk a veszteséggel, ami
fenekestül felforgatja életünket,
kibillent minket a megszokott
énünkbôl. Lehet, hogy éppen
ebben rejlik a megoldás is? Ez a
regény segítséget  nyújt a kiút-
keresôknek, hogy önmaguk fáj-
dalmán túllépve újra rátalálja-
nak belsô harmóniájukra.

KRÁTER MÛHELY

Somlay Gizella:
KITÁRULÓ VILÁG
(novellák)
240 oldal, 2400 Ft
A szerzô a tôle megszokott
humorérzékkel vezeti végig
olvasóit a világ több tucat or-
szágán, hogy a számos látni-
való bemutatása mellett, az
utazások sokféle nehézségei
közepette mosolyt fakasszon
olvasóiban. Írásaiban nagy
hangsúlyt kapnak az ott élô
emberek, hiszen csak velük
együtt kerek ez a csodaszép
„kitáruló világ".

KRÁTER MÛHELY

Somlay Gizella:
SEGÍTSÉG, NEM TUDOM
ABBAHAGYNI (esszék)
104 oldal, 1800 Ft
Az írónô hatodik kötetének
gondolatai jól példázzák azt a
képességét, hogy apró dolgok-
ban és eseményekben is fel tud-
ja fedezni a  részletek mélységét
és szépségét. A lélek derûje su-
gárzik az esszégyûjtemény min-
den történetébôl, bölcselkedé-
sébôl. A nevetés gyógyító ereje
nem engedi beszûkülni, áthatja
a mindnyájunkat körülvevô vilá-
got, hiába járunk mankóval, s
hiába gyötör bennünket ezerfé-
le alattomos fájdalom. 

KRÁTER MÛHELY

Urbán Gyula:
KOLUMBUSZ
UTOLSÓ UTAZÁSA
(versek)
152 oldal, 1800 Ft
Urbán Gyula sokszínû élete
egy különleges világba vezeti
az olvasóit, ahol izgalmas uta-
zások várnak rájuk az érzelmek
háborgó-megnyugvó tenge-
rén. És: hajózni jó! 
De kikötôbe érni még jobb.
Egy olyan révbe, ahol asszony
vár és otthon és gyermekek,
valamint a kert, a csönd züm-
mögése.

KRÁTER MÛHELY

Vincze József:
SZIVÁRVÁNY-HÍDON
100 oldal, 1952 Ft
Ez a kötet egy sokszínû híd,
mely lírikus verseket, bölcs
gondolatokat és novellákat
tartalmaz. A költô a szeretet
nyelvén szól az olvasóihoz,
hogy ez a szeretet megsok-
szorozódva  termékeny ta-
lajban burjánozzon tovább.
Írásai tükrözik az író-szob-
rász fanyar humorát is, ami
átvisz a „túlsó partra”, de a
visszautat sem zárja ki. A
kötetet a szerzô szobrai il-
lusztrálják.
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Faragó Annamária:
HÁBORÚ ÉS LÉLEK
Történelmi és családregény,
egy jász család életét meséli
el Trianontól a kommuniz-
musig. A történet minden
epizódja a Jászság egyik falu-
jából indul és oda tér vissza.
A fôszereplô a szovjet
kényszermunkatáborban
küzd az életéért, több év
után tér haza, drámája itt-
hon folytatódik. A megren-
dítô eseményláncolat elle-
nére a regény végsô kicsen-
gése pozitív. 
284 oldal, 2490 Ft

KÖNYVKLUB 

Nagy Imre:
GÖDÖLLÔ
VADGAZDÁLKODÁSÁNAK
200 ÉVES MÚLTJA
A kor kiváló szakembere Gö-
döllô vadgazdálkodásának
történelmi áttekintésével, az
élôhely pontos leírásával, a
vadászati adatok-, agancs-
rajz- és hullottagancs idôso-
rok részletes ismertetésével,
valamint átfogó elemzésével,
illetve szinte egyedülálló fotó-
dokumentum-anyagával a
magyar és nemzetközi szak-
irodalom kiemelkedô könyvét
alkotta meg.
264 oldal, 4000 Ft

KÖNYVKLUB 

bikafalvi Máthé László:
AZ ÖTÓRAI NÔ
ÉS A VÉN KÉJENC
Valójában ki az ÖTÓRAI NÕ?
Ô az, aki bejárta a világot és
mindenhol valami jót ta-
pasztalt.
Történetei tele vannak a va-
lóságon alapuló huncutság-
gal, humorral, pikantériával,
élményszerû szex-villaná-
sokkal.
Minden története olyan, hogy
az bárkivel megtörténhetett
volna, mégis vele és csakis vele
történtek meg, ezért is izgal-
masak.
196 oldal, 3300 Ft

EZÜSTSZEM 

Gelek Rinpocse:
JÓ ÉLET, JÓ HALÁL
201 oldal, 2900 Ft
Gelek Rinpocse a misztikus
Tibetrôl mesél, ahol megszü-
letett és felnevelkedett, de a
mai Amerikáról is, ahol jelen-
leg él. Arra kér, hogy legyünk
nyitottak és vizsgáljuk meg,
hogy képesek vagyunk-e a
halál utáni életrôl – akár csak
egy percre is – teljesebb ké-
pet alkotni. Elénk tárja erô-
teljes érzelmeink, a harag, a
ragaszkodás, az irigység, a
büszkeség, valamint a múl-
tunk és jövônk közötti kap-
csolatot.

KÖNYVKLUB 

Szele Anna:
FELEJTSD EL A LAJOST!
Miközben a szerzô rávilágít a
harmincas évei elején járó
Grét mindennapjaira, vívódá-
saira, érzelmeinek csapdáira,
sejtelmesen beleszövi a me-
sébe a fôhôsnô kalandjait,
élményeit, életének ellent-
mondásait. Az izgalmas tör-
ténetet végig átszövi a mar-
káns humor, amely által a
mai magyar valóság még át-
tetszôbbé válik.
232 oldal, 3490 Ft

EZÜSTSZEM 

Dusza Erika:
A BOUDHANATH SZTUPA ÉS
ÚJJÁÉPÍTÉSÉNEK KRÓNIKÁJA
120 oldal, 1980 Ft 
A fotókkal gazdagon illusztrált
könyv az UNESCO világörök-
ségként számon tartott kat-
mandui Boudhanath sztupa
földrengés utáni felújítását és a
sztupánál zajló színes minden-
napi életet, rítusokat mutatja
be. A 2015 áprilisában történt,
nagyerejû, nepáli földrengés-
ben rengeteg mûemlék rongá-
lódott meg, köztük a turisták
és buddhisták által közkedvelt
sztupa, melyet aztán egy év
alatt sikerült helyreállítani.

KÖNYVKLUB 

UGYANOLYAN MÁSOK
Ötvennyolc kiváló mai ma-
gyar író küldött a másságról
szóló, megrendítô írást, az
Igazgyöngy Alapítvány pedig
csodálatos gyermekrajzokat
ebbe a jótékonysági céllal
összeállított antológiába. A
könyv bolti forgalomba nem
kerül, a rászorultakat segítô
alapítványok és egyesületek
kapják adományként, közvet-
len értékesítésre.
356 oldal, 3790 Ft

TRIVIUM

Laurent Gounelle:
A NAP, AMIKOR, MEGTALÁL-
TAM A BOLDOGSÁGOT 
Kiadója szerint Gounelle a fran-
cia Coelho! Ezzel a regényével
aratta elsô nagy sikerét!
Hôsünk nyugodtan sétálgat,
amikor egy cigánylány hozzá
lép, jövendôt mond: egy éven
belül eljön a halál. Ettôl kezdve
semmi nem az, ami régen. A fel-
kavaró találkozás után elindul,
hogy megismerje önmagát. Útja
során megváltozik az életérôl és
a világról alkotott elképzelése. 
Megjelent: Az ember, aki boldog
akart lenni, Amikor Isten inkogní-
tóban jár.   3290 Ft

KÖNYVKLUB 

Móczár István–Róka Ildikó:
RÉTESEK
Ebben a kötetben az Ízôrzôk
televíziós sorozat réteseinek
legjavát találják. Készíthetjük
sósan: pörkölttel, krumplival
vagy zöldségekkel töltve. Az-
tán ott vannak a gyümölcsök:
alma, szilva, szôlô, meggy,
körte, mikor mi érik. Készít-
sük hagyományosan vagy
kelt tésztaként, sodort zsíros
rétesként, ostoros változat-
ban, tejszínben totyogósan,
abroszban fôzve vagy pala-
csintával töltve, ha nagy elis-
merésre vágyunk. 
96 oldal, 1990 Ft

TRIVIUM

Ayşe Kulin:
AYLIN, EGY RENDKÍVÜLI NÔ
ÉLETE
Egy líbiai hercegnô, aki pszicho-
lógus, világmegváltó hippi és az
amerikai hadsereg ezredese
Aylin kontinenseken átívelô élet-
útját ismerhetjük meg, aki a török
társadalom legfelsôbb köreibôl
származik. Párizsi útja során talál-
kozik egy arab herceggel, aki fele-
ségül veszi, de nem boldog. Ame-
rika egyik legnevesebb pszichiáte-
re, a hadseregbe is belép, ahol
gyógyítja az öbölháborús katoná-
kat. Bár szakmájában sikeres, de
életét nagy szerelmek és fájó csa-
lódások kísérik…   3990 Ft

KÖNYVKLUB 

Wass Albert:
ÉLETEM: VOLTAM II.
A szerzô valamikor Voltam
címmel elkezdte önéletrajzi
regényének megírását, ezt
feljegyzései igazolják. Sajnos,
a kézirat sehol nem található,
létezett viszont egy külön
dosszié, amelybe az ezzel
kapcsolatos, különbözô idôk-
ben és helyeken született írá-
sok kerültek. Ezek az önélet-
rajzi jellegû írásai, amelyek
többnyire az emigráció évei-
ben születtek, átfogó képet
adnak Wass Albert nem ép-
pen könnyû életérôl. 
280 oldal, 2490 Ft

TRIVIUM

Donald Trump:
AZ ÜZLETKÖTÉS MÛVÉSZETE
A kiadónál már megjelent
egyetlen hiteles életrajz jelle-
gû SOHA NEM ELÉG és  GON-
DOLKODJ GYÔZTESKÉNT! cí-
mû sikerkönyvek után itt is
megkapó ôszinteséggel ír a
profi fogások egyszerû alkal-
mazásáról, egy üzletember
nehézségeirôl, kudarcairól és
az újrakezdésekrôl. A titok az
a tizenegy szókimondó arany-
szabály, melyeket ô kôkemé-
nyen használt. Ha ezeket kö-
veti, az üzleti élet minden
szereplôje haszonnal forgat-
hatja a könyvet.   3790 Ft

Budai-Sántha János:

Kapitalizmus
elôtt – alatt – után

A társadalom belsô
összefüggéseit, változá-
sait, kiváltó okait elem-
zi. Vizsgálja a ma is ha-
tó törvényszerûsége-
ket, amelyek csak a tör-
ténelmi tények és ta-

pasztalatok filozófiai általánosítása útján ragad-
hatók meg. A történelmi elôzmények nyomán, a
korábbi társadalmak kialakulásának, létének,
megszûnésének példája az általánosítás több
szintjén bizonyítja, hogy a mai társadalom elmú-
lása is elkerülhetetlen. De tovább is lép: bemutat-
ja a jövendô új társadalom lehetséges tulajdoni
formáját, elemzi elsô történelmi próbálkozásait.
K. u. K. Kiadó, 496 oldal, 7000 Ft
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E karcsú kartonált kötet a Magyarországra látogató turisták

számára készült, de a magyar vásárlóknak is, akik meg-

ajándékozhatják vele külföldi barátaikat és üzletfeleiket.

Gámán-Morvay Katalin válogatta a kollekciót,

Szelényi Károly fotómûvész fényképezte.

A kiadványban a leírások a magyar mellett angol, olasz,

francia, orosz, német, spanyol és japán nyelven olvashatók.

Gámán-Morvay

Katalin –

Szelényi Károly

BABÁK

MAGYAR

NÉPI

VISELETBEN

32 oldal
1800 Ft

Kapható: Alexandra, Könyvtárellátó, Libri,
Líra Könyv, Tóthágas Plusz könyvesboltjaiban
és online könyváruházaiban

Osvát Ernônek, a Nyugat
legendás fôszerkesztôjé-
nek – akinek egy-egy
szava, mondata írói
reménységeket volt
képes fölemelni vagy
porba sújtani –, néhány
szavas, néhány
mondatos aforizmáiban
egy élet bölcsességének
irodalmi esszenciája
mutatkozik meg. Nem
sziporkázik, éppen
ellenkezôleg: a gondola-
tok mélyére hatol, mai
olvasóját is gondolkodás-
ra késztetve.
Ajándék ez a könyv
mindazoknak, akik
szerint gondolkodni jó.

Kapható: Alexandra, Könyvtárellátó, Libri,
Líra Könyv, Tóthágas Plusz könyvesboltjaiban és
online könyváruházaiban

Osvát Ernô

AFORIZMÁK
Fráter Zoltán
utószavával
88 oldal, 1890 Ft



Varga Dániel, több verseskötet szer-
zôje, a Szépírók Társaságának tagja,
legújabb kötetében prózával jelent-
kezett. 

– Ez a 6. könyve a Fekete Sasnál. Két koráb-
bi kötete a Magvetônél jelent meg. Egyik
könyvének (Nagy ôszi érzés-kiállítás) fülszö-
vegében a következô sorok olvashatóak: „E
könyv szerzôje egyáltalán nem író, még csak
nem is irodalmár, hanem, költôien és ele-
gánsan szólva, kívülálló, aki nem foglalkozik
az »élet értelmével«, sem más emelkedett
kérdésekkel." Akkor mi az, ami Önt leginkább
foglalkoztatja? 
– Óvatosan úgy válaszolnék, az a fülszöveg,
mint gyakran a szövegek, képletesen fogal-
maz, vagyis tulajdonképpen az ellenkezôjét
jelentette. Az a könyv egyértelmûen, direkt
módon az élet értelmével foglalkozott, egy
fiatalember szemszögébôl. Mai eszemmel
talán túlságosan is közvetlenül – bár valószí-
nûleg nincs valamirevaló regény a világiro-
dalomban, amelyik ne érintené a kérdést
valamilyen formában.
– „Kívülállóként" hogyan és mikor került az
írás közelébe? 
– Szerintem mindenki kívülállóként kezdi,
legföljebb közben szerez valamilyen diplo-
mát. Logikusan bölcsész lesz, mások mate-
matikusként végeznek, megint mások ke-
reskedôként vagy gyógyszerészként. Olyan
is van, aki semmiféle diplomát nem szerez,
most kapásból Karinthy és Móricz neve jut
az eszembe. Az tény, hogy az emberiség
egy része egy adott idôpontban ellenállha-
tatlan vágyat érez arra, hogy írásba öntse a
világról alkotott képét. Az állapot valószínû-
leg leginkább a kényszerbetegség spekt-
rumba tartozik – csak félig tréfa.
– Fôként a könyv elolvasása után, igen el-
gondolkodtató a kötet címe: „Az Austerlitz-e-
set”. Mesélne errôl?
– Ez a regény, most visszafogottan fogal-
mazok, bôséggel él a „posztmodern idézet-
technika eszközeivel”. Sajnos, illetve szán-
dékosan nem lábjegyzetelek, így fönnáll a
veszélye, hogy valaki ráismer valamelyik
motívumra, és plágiumért kiált. Nekik igye-
keztem kulcsot adni ezzel az Austerlitz-cel –
fôleg, ha utána belelapoz, és eljut az elsô
oldalig. Abban bízok, utána már kellemes
meglepetés éri. Különben sem hinném,
hogy a dolog annyira fontos. Minden könyv
más könyvek között áll.

– Különleges megoldás a regényben, hogy
feltûnik benne Dr. Varga Dániel adjunktus
alakja. Sôt, a fôszereplô, Lovász István egy
félreértés vagy talán mégsem véletlen tele-
fonhívás által elindított esemény során, kí-
váncsiságból belebújik Dr. Varga Dániel bô-
rébe. Ebbôl kiindulva felvetôdik a kérdés, a
leírt eseményeknek van bárminemû valóság-
tartalmuk? 
– Ki kell ábrándítanom, ezt a fogást is alkal-
mazták már. Mint esett róla szó, szemtele-
nül éltem a „transztextualitás” eszközei-
vel… Szóval sokaknak tartozom köszönet-
tel. A történet viszont a továbbiakban ere-
deti, alapvetôen ezoterikus, tehát természe-
tesen semmi valóságtartalma nincs. Magam
részérôl csökötten hiszek a valóságban.
Máshonnan nézve minden szereplôje vala-
milyen formában létezett
vagy létezni fog, és jó ré-
szük természetesen én va-
gyok. Akkoriban például
kétségtelenül orvosként, a
Lipótmezô folyosóit rót-
tam. Az is biztos, 2009-
ben volt egy napfogyatko-
zás. És tagadhatatlanul
volt Pesten színházépítke-
zés is, amit félbehagytak.
– Többször elhangzik a kö-
tetben, mennyire fontosak
a szavak. Ön mit gondol
errôl, önnek mit jelent a szó?
– Mindenkinek, aki írással foglalkozik,
életeleme a nyelv. Mint halnak a folyó.
Aztán, hogy ki hogy úszik a vízben, az

más kérdés... Az ember szerintem leg-
többször földhözragadt elképzelések
alapján kezd neki az írásnak: hogy meg-
hódítsa a szerelmét, hogy megfogalmaz-
za viszonyát a környezô valósághoz, le-
gyen az egy szoba vagy az egész ország,
vagy, hogy rögzítse a lelkiállapotot, ami-
ben éppen tartózkodik. Bármilyen kifino-
mult egyébként a gondolkodása, alapve-
tôen ösztönös elképzelések alapján folya-
modik ehhez vagy ahhoz a formához:
függetlenül eredeti elképzelésétôl, s
ugyanígy függetlenül attól, hogy vállalko-
zásának milyen hatása van, milyen nagy
vagy kicsi lesz a hallgatósága, létrejön egy
érzés: hogy közvetlen kapcsolatba lépett
a nyelvvel. Függôségbe került vele, mint
mások a heroinnal. És onnantól kezdve
függ mindentôl, amit e nyelven már elôt-
te leírtak. A szavakkal dolgozó személy,
akarja vagy nem, a nyelv létezésének esz-
köze. Ô az, aki által a nyelv él.
– A könyvben olvasható a következô, a re-
gény ívét szépen érzékeltetô  mondat:
„Na, e hullástörténetet nevezte Kazinczy a
história apadásának.” Kik hatottak önre
leginkább a hazai illetve a világirodalom
szerzôi közül?
– Köszönöm, hogy szépnek találja a mon-
datot. Igazság szerint blöff, nem hinném,
hogy Kazinczy valaha mondott volna ilyes-
mit. Sôt bevallom, Kazinczyt csak kevéssé
ismerem, azt tudom, hogy sokra tartotta
Báróczy Sándort, akibôl viszont a könyv
egyik szereplôje lett. És, hogy válaszoljak a
másik kérdésére is, volt idô, amikor elég
sokat olvastam, random módon. Mosta-

nában megint több lett az idôm. Utoljá-
ra egy Franzen és egy Koszto-
lányi nevû szerzô vágott mell-
be, a szellemességükkel és a
valóság – általam csak messzi-
rôl irigyelt – ismeretével. Meg,
ki fog nevetni, ôszintén nagyra
tartom a skandináv krimit. A
Gutenberg galaxis sokat kö-
szönhet nekik.

Illényi Mária

Varga Dániel:

AZ AUSTERLITZ-ESET

Fekete Sas Kiadó, 360 oldal, 3800 Ft

könyvrôl

Közvetlen kapcsolat a nyelvvel
Varga Dániel az Austerlitz-esetrôl

|kívül|
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Amikor a növények fesztivált rendeznek
Szijj Ferenc hosszú évek óta nem jelentkezett elbeszéléskötettel,
így olvasói bizton felkapják a fejüket az Ünnepi Könyvhétre
megjelenô Növényolimpiára. Valamiképp még át is ível az
1992-es A futás napja világa az új prózakötethez, s ez alatt az
ív alatt olyan feledhetetlen verseskötetek sorakoznak, mint a
legutóbbi Agyag és kátrány – Fényleírás, vagy a Kenyércédulák.

Szijj Ferenc frissen megjelent elbeszélésfüzére nemcsak a mû-
fajváltás okán szólal meg új hangon korábbi köteteihez képest,
hanem a szövegekben reflektált világ is jócskán megváltozott
mára. Valami mégis megmaradt: a (fény)írói lencsébe nézô
megfigyelô önmagát is a tájba helyezi, érintettségébôl és érzé-
kenységébôl egy cseppet sem veszít. Ezt azért fontos kiemel-
ni, mert a Növényolimpia vérbeli szatíra, vitriolos társadalmi
kórrajz, korunk Magyarországának látlelete, miközben sem a
„korunk”, sem Magyarország nincs pontosan kijelölve a no-
vellákban. Inkább csak elôgomolyog a félmúlt a történetek-
bôl, amelyeket benépesítenek a mindenhol ott lappangó
ügynökök, a packázó hivatalnokok, a leselkedô szomszédok,
„adóellenôrök, munkaügyi ellenôrök, jövedéki ellenôr, BKV-
ellenôrök”, no meg a „megalázott és bús pesti népek”, akik a kisszerû
érvényesülés útvesztôiben csetlenek-botlanak.

Az elbeszélések a trükkös szerkezetnek köszönhetôen valójában re-
génnyé állnak össze, de efölött akár el is lehet siklani, és önálló opuszok-
ként kezelni a szövegeket. A történet, mint a lavina, egy jelentéktelen-
nek látszó epizódból indul el: az elbeszélô Aranka nevû lakótársa unszo-
lására bekíséri az asszonyt annak kacathegy-lakásába, innen aztán két-
ezer forinttal és egy kisrádióval a zsebében távozik, ígéretet téve egy ex-
humálási procedúra meggyorsítására, „magas szintû” kapcsolatain ke-

resztül. A fôhôst innentôl a
legváltozatosabb helyzetek-
ben látjuk viszont, amelyek-
nek azonban cseppet sem
ura, inkább folytonosan véde-
kezik az ellenséges külvilág
számonkérései áradatában.
Mindehhez a hátteret a meg-
rendezés küszöbén álló orszá-
gos növényolimpia, avagy nö-
vényfesztivál adja, amely miatt
még a temetôben sem lehet ki-
hantolni a régi sírokat. A hol
örkényi abszurdba hajló, hol
kacagtatóan szellemes, hol
húsbavágóan fájdalmas leírások
idôtlenül érvényesek: „a papí-
rok, a papírok, kiabálták az em-
berek, vagy mások azt, hogy
vesszen a kormány, és hogy el-
sikkasztották a segélyeket, elkó-
tyavetyélték a közvagyont, de

bezzeg növényfesztiválra vagy olimpiára, karneválra arra van pénz!”
Szijj mondatkígyói hosszan tekergôznek elô a beszélôk szájából, alá-

és fölérendelésektôl, kitérôktôl, hurkoktól és asszociációktól hemzseg-
nek, de épp e parttalan – olykor józan, olykor erôsen alkoholos befolyá-
soltságú – beszédfolyamból rajzolódik ki a metszôen éles szatíra.

Laik Eszter
Szijj Ferenc: NÖVÉNYOLIMPIA 

Magvetô Kiadó, 332 oldal, 3699 Ft
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Ókori bölcsességek
Sokat tanulhatunk a görög-latin hagyo-
mányból, az ókor bölcseitôl. A nyugati fi-
lozófia e korai képviselôi a való életbôl
vett példákkal adtak tanácsokat a hozzá-
juk fordulóknak. A Tinta Könyvkiadó 500
rövid történetet tett most közzé ebbôl a
hagyományból. A legtöbb, 49 történet
fôszereplôje Diogenész, de ugyancsak
sok fûzôdik Szókratészhez, Nagy Sándor-
hoz és Arisztotelészhez.

Az egyes történetek olyan témákat ölel-
nek fel, mint az adakozás, az ajándék, az
akarat, az állam, az asszony, a babona, a
baj, a barátság, a becsület, a béke, a be-
széd, a boldogság stb. A baj elviselésére
már az ókor bölcsei is más baját ajánlják
figyelembe. Az egyik történet így szól:
„Szókratész szokta mondani: Ha az em-
berek összes bajait egy rakásra hordanák
össze, s mindenki kapná meg a maga részét,
megesnék, hogy ki-ki szívesebben venné vissza a saját bajait, mint a
közösbôl ráesô adagot.” Rokon példázat: „Khilón elôtt valaki a saját
mostoha sorsán kesergett. A bölcs így szólt hozzá: Ha mások ügyes-
bajos dolgaira gondolsz, könnyebben fogod viselni a magad baját.”

A félelemrôl tanulságos egy Erasmus írásai között található példázat.
„Démonax követi minôségben Ázsiába indult. Mikor hajóra szállt, va-
laki azt kérdezte tôle: Nem félsz, hogy hajótörést szenvedsz, s elnyel-
nek a halak? Mit féljek én a halaktól, válaszolta a bölcs, hiszen már

annyi halat elnyeltem.” Az ôszinteséget és fé-
lelmet egyaránt példázza a következô törté-
net. „A kelták Nagy Sándorhoz követeket
küldtek, hogy barátságát kérjék. Nagy Sándor
szívesen fogadta ôket, s lakoma közben meg-
kérdezte, mitôl félnek legjobban a világon. Re-
mélte, hogy ezt fogják felelni: Nagy Sándor ha-
talmától. De bizony ezt a választ kapta: Mi csak
attól félünk, hogy az ég ránk szakad.”

A hadvezér fontos erénye az önbizalom, ami-
re a következô történet a példa. „Xerxészben,
ebben a nagy lélekben akkora volt az önbiza-
lom, hogy mikor attikai fügét vittek hozzá
megvételre, így szólt: Nem eszem belôle mind-
addig, míg meg nem hódítom azt a vidéket.” A
Kiss Bernadett szerkesztette kötetben különö-
sen sok, 23 történet témája a vitézség. Íme az
egyik sztori. „Mikor Marcellus néhány napig
egyfolytában harcolt Hannibál ellen változó sze-
rencsével, a pun vezér így szólt: Olyan ellenség-
re akadtam, aki sem mint vesztes, sem mint
gyôzô nyugodni nem tud.”

A történetekbôl rálátás nyílik nemcsak a szereplôk életére, hanem
magára a korra is. A kötet mindazok számára hasznos olvasmány,
akik érdeklôdnek az ókor világa iránt.

K. S. A.
Kiss Bernadett (szerk.):

500 RÖVID ÓKORI SZTORI

Ókori bölcsek szentenciái az adakozástól a vitézségig

Tinta Könyvkiadó, 153 oldal, 1990 Ft

|22|www.könyvhét.hu|



A FEKETE SAS KIADÓ ÜNNEPI KÖNYVHETI ÚJDONSÁGAI
Várjuk olvasóinkat június 8. és 12. között a budapesti Vörösmarty téren a 16. számú pavilonnál (a díszkút mellett).

Fekete Sas Kiadó, 1064 Budapest, Vörösmarty utca 53. Telefon: 3328931 feketesas@feketesas.hu www.feketesas.hu



Leslie L. Lawrence:

Ördögtojások I–II.

Leslie L. Lawrence kétszáz éves múmiák után nyo-
moz Svájcban, ahol már többször is szembekerült
a „vérfarkassal”. Frau Ebner fogadóját gyanús
alakok lepik el: Leslie L. Lawrence-en kívül példá-
ul Herr Kuster, aki tataroztatni óhajt egy omlado-
zó kísértetházat; Fräulein Mironova, aki néha bo-
szorkánynak adja ki magát (talán az is!) egy ván-
dorkedvû halott (kocsiból ki, kocsiba be!); Fräu-
lein Weisswein (aki zsaru is meg nem is); egy rej-
télyes térkép (az is három darabban) és frissen
festett fatojások; valamint titokzatos események
minden mennyiségben.

Hôsünk pókhálóba ragad (errôl kiderül, hogy vatta-
cukor!); a felsoroltak többségét gyilkossággal gyanú-
sítja (nem is egészen alaptalanul); végül bemerészke-
dik az orosz házba, ahol II. Miklós cárral és rossz szel-
lemével, Raszputyinnal találkozik – száz évvel a halá-
luk után. És ez még csak a kezdet… 
„Igazán megható az olvasóim szeretete, ez jelenti
számomra az igazi elismerést. Volt olyan, aki azt
mondta: »Lassan te leszel a nemzet Laci bácsija!«” –
áll Lôrincz L. László rajongói Facebook-oldalán. Nos,
valóban, sôt talán kijelenthetjük, már nemcsak ô lesz
az ország Laci bácsija, hanem mint az egyik legolva-
sottabb és legtöbb eladással büszkélkedô magyar
szerzô, már most az.

Az immár több mint 100 kötetes író leg-
újabb regényében, az Ördögtojásokban a Hi-
malája-beli történetek után ezúttal egy régi-új
helyszínre, a gyönyörû Svájcba – ahol a szin-
tén nagy sikerû Vérfarkas-trilógia játszódik –
kalauzolja olvasóit. 
A kötet fôhôse, Leslie L. Lawrence különle-

ges megbízást kap egyik kedves barátjától,
lord Halifaxtôl: fel kell keresnie egy svájci kis-
várost, bizonyos Krumbachot, hogy segítsen a
lord hölgyismerôsének egy nyomozásban. Ez a
bizonyos ismerôs, Annika, kezdô zsaru, akinek
még nem volt komolyabb ügye; ez a mostani

jelenthetné számára az áttörést. Az eset: he-
gyekben kétszáz éves, francia katonai
egyenruhás múmiákat találnak; mindegyikük
zsebében ott lapul egy-egy esztergált, festett
fatojás. Egy probléma van csupán: a tojások
frissek. Vajon ki és miért rejtette el ôket, mi
lehetett az üzenete, és vajon milyen veszélyek
leselkedhetnek a gyanútlan nyomozókra?

A nyelvi humorban és helyzetkomikumokban
bôvelkedô krimi ismét sok meglepetést és izgal-
mat tartogat az olvasó számára, a már jól is-
mert, klasszikus, igazi lawrence-es stílusban.

512 oldal, 3699 Ft

LESLIE L. LAWRENCE LEGÚJABB KÖTETÉT

KERESSE A WWW.KONYVTUNDER.HU-N!

Francine Rivers:

Skarlátvörös fonal

Francine Rivers New York Times-
bestseller-szerzô ismét egy lebilincse-
lô, sok szempontból kényes és nehe-
zen megválaszolható kérdéseket fe-
szegetô könyvvel lepi meg olvasóit.
A két szálon futó történetben elô-
ször Sierra Madridot ismerjük meg a
’90-es évek Amerikájából, akinek
házassága a szakadék szélére kerül
egy váratlan költözést követôen. A
bizonytalansággal teli idôszak alatt

megtalálja egyik felmenôje, Mary
Kathryn McMurray naplóját, és a megsárgult lapokon egy lenyûgö-
zô élettörténet bontakozik ki elôtte: a 19. században élô fiatal nô
megpróbáltatásokkal és tragédiákkal teli útját veti papírra, amint
egy ekhós szekéren utazva igyekszik megküzdeni az Oregon-ösvény
embertelen körülményeivel. Bár a két nôt több mint egy évszázad
választja el egymástól, Sierra mégis úgy érzi, hogy hasonló kérdések-
kel és döntéshelyzetekkel kell szembenézniük. 

A Skarlátvörös fonal egy mesterien szôtt történet sérelmekrôl és
megbocsátásról, félelmekrôl és elengedésrôl, kétségbeesésrôl és hit-
rôl. Rivers – Mary Kathryn történetén keresztül – legismertebb mû-
véhez, a Megváltó szeretethez hasonlóan ismét a 19. századi Ame-
rika világába kalauzolja olvasóit, és finom érzékkel ábrázolja a nyu-
gat felé tartó telepesek küzdelmeit. 
(Harmat, 2017)

|könyvrôl|
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Malcolm Clark:

Az Iszlám – Tantusz
Könyvek 
A napi hírekbôl és a napi sajtóból röp-
ködnek az olyan szavak, mint iszlám,
muszlim, síita, szúfi, szunnita, dzsi-
hád, Korán és így tovább. Szeretnéd
ismerni a jelentésüket?
Isten hozott a könyv olvasói között! 

Újdonságunk segítségével elkerül-
heted, hogy összekeverd Mohame-
det, Mekkát és Medinát; feltárul
elôtted, amit tudni szeretnél az iszlám hitrôl, szokásokról, az iszlám
eredetérôl és történetérôl.

Az iszlám (jelentése „engedelmesség Isten akaratának”) az élet
minden területét átfogó egyistenhívô vallás és életforma. Mindazo-
kat, akik az iszlám hitet vallják, muszlimoknak nevezzük. Az iszlám
tehát a muszlimok által követett vallás megnevezése, de vonatkozik
a világ minden olyan részére is, ahol ezt a vallást gyakorolják.

Iszlamista alatt pedig az iszlám politikai hatalmát támogató sze-
mély értendô. Míg az iszlám vallási és civilizációs, az iszlamizmus po-
litikai kategória.

Csak kapkodjuk a fejünket… most azonban megértheted Mo-
hamed próféta és a Korán jelentôségét, az iszlám hagyomány, jog
és etika világát a Tantusz Könyvek megszokott könnyed stílusá-
ban. Olvashatsz még Gábrielrôl és a többi angyalról, Aladdin lám-
pájáról és a dzsinnekrôl, de természetesen az Ördögrôl és a ma-
gyarországi iszlámról is.



Író, festô és fotós. Az Opera-
ház, majd az Egyetemi Könyv-
tár padlásán volt a mûterme.
Hivatalos papírral rendelkezik
arról, hogy ô a „könyvtár fan-
tomja”. Néhány éve túlélte az
aorta-szakadást és az azt kö-
vetô mûtétet, így a sors nagy
kegyének tartja, hogy még
egyáltalán dolgozhat. Az el-
múlt 17 év eredményeként
most három kötetes, monstre
könyvet ad közre Árnyékke-
reskedô címen – ezt a szót a
világhálón még nem írták le a
magyarul. 

– Honnan ered a brit irodalom és
kultúra iránti mélységes érdeklô-
désed? Már a 2002-ben megje-
lent Madárfészekárus alcíme is
Brit olvasónapló volt, új köteted
szintén ebbe a kultúrkörben kala-
uzol végig az anyaországtól a
gyarmatokig.
– Hiszek benne, hogy gyerekkor-
ban dôl el minden. Három könyv-
táron nôttem fel: anyámén, aki
orosz avantgárd verseket olvasott
fel nekem, apámén, akinek ko-
moly, történelmi témákkal felvér-
tezett férfikönyvtára volt, és egy
táblabíró barokk könyvtárában.
Kiskoromtól fogva tanultam an-
golul, de mint ahogy ez lenni szo-
kott, a véletlennek köszönhetô az
elkötelezôdésem. Isaac D'Israeli
könyve lett az elsô fordításom, az-
tán jöttek a többiek; a viktoriánus
kor képviselôitôl egészen a 20.
századi avantgárdokig. Ôk lettek
a Madárfészekárus címû köny-
vem lakói. A könyv meg is jelent,
meg nem is. Mindössze 200 pél-
dányban adták ki, viszont ennek
köszönhetem például Határ Gyô-
zô barátságát. Alig hitte el, hogy
soha nem éltem Angliában, még-
is ilyen sokat tudok róla.
– A most megjelenô, három köte-
tes esszégyûjtemény értelmezhetô
az olvasónapló folytatásaként is?
– Mindenképpen. A három kötet
szerkezete a sûrû lábjegyzetháló-
zatra támaszkodik: úgy fogják

egybe a szövegeket, mint egy
szimfóniát a kotta. Az idôközben
felfedezett hálózatelméletre épül
a szöveg, amelynek rejtelmeibe
köbüknagybátyám, az agykuta-
tó-matematikus Lábos Elemér ve-
zetett be. Lehel Jenô professzor-
ral is sokat beszélgettem errôl a
könyvrôl – mindketten befolyá-
soltak a szöveg szerkezetének és
a lábjegyzethálózatnak a kialakí-
tásában –, bátorítottak.
– Hogyan határozható meg a
könyv mûfaja?
– Sokat kaptam már az elôzô kö-
tet kapcsán mûfajügyben: nem
fikció, és nem tudomány, és több
mint esszé. Azért hívom olvasó-
naplónak, mert abba minden be-
lefér. Tolnai Ottó barátom mond-
ta róla a legjobb meghatározást:
„Ez egy verseskötet, öregem,
csak a vak nem látja”.
– Az angol irodalom jól ismert
alakjain túl az Üvegsziget címû el-
sô kötetben van egy sor itthon tel-
jesen ismeretlen figura; például
egy kitalált alak, a középkorban
„élt” Sir John Mandeville. Hogy
találtál rájuk?
– Felütöttem egyszer egy szótárt
a „compass” , azaz az „iránytû”
szónál, és ott egy Mandeville idé-
zetet találtam. Utána olvasva ki-
derült, hogy ô volt az angol pró-
zairodalom atyja, de nem léte-
zett, ráadásul hazudozott, mert
sohasem utazott sehová, legfel-
jebb Jeruzsálembe, de talán oda
se, csak a legközelebbi liège-i
könyvtárig, ugyanis francia volt,
sôt, tán „csak” egy belga, azon
belül is liège-i vallon, és legalább
két személy, ezek közül az egyik
majdnem bizonyosan szakállas.
Ez nekem mindjárt megtetszett.

Hadd mondjak arra egy példát,
hogy függnek össze a dolgok. Ír-
tam egy fejezetet Dickensrôl és
az általa megalapított Urania
Cottage nevû Otthonról, amelyet
a börtönbôl szabaduló tini prosti-
tuáltak számára hoztak létre, mi-
elôtt Ausztráliába hajóztatták vol-
na ôket. Kiderült, hogy Dickens

ebben az intézményben egy
olyan, piros és fekete pontokkal
operáló büntetési-jutalmazási
rendszert alkalmazott, amelyet
egy Alexander Maconochie nevû
katonatiszt vezetett be a börtön-
gyarmat Norfolk Islandon, egy fe-
gyenctelepen, és aki humánus
ötletével abszolút úttörônek szá-
mított abban az idôben, amikor a
verést és a korbácsolást tartották
az egyetlen elfogadható fegyel-
mezési módnak. A bonyolult
büntetési rendszer alapján kiszá-
mítottam, hogy egy élet hány
korbácsütés. Mert az adatok fáj-
dalmasan szépek is lehetnek. 
– Kik szerepelnek a többi kö-
tetben?
– A régenskorban élt Charles
Lambot lapozva bukkantam rá
például Leo Africanusra, a mór
történészre.   A Varázscsomó cí-
met viselô, második
könyv a történetírás
története. Régi tör-
ténetírókkal és az
Ezeregyéjszaka me-
séinek magyar, an-
gol, francia percep-
ciójával és forrásai-
val foglalkoztam. A
kutatás során ren-
geteg, az Ezeregyéjszakából ki-
maradt mesét találtam – többsé-
güket a viktoriánus korban gyûj-
tötték Kairóban –, ezeket Ezer-
egy-apokrifek címen közzétet-

tem. A harmadik könyv a Muta-
bor címet viseli, ez a Hauff mesé-
jében szereplô varázsszó, ami ál-
lattá változtat, de aki elfelejti, állat
marad.  Mellette Mandelli Dávid-
dal, a párizsi „magyar zsidó Dio-
genésszel” foglalkoztam részlete-
sen, akit magamban azonosítot-
tam a Gólyakalifa Szelimjével. Ez
a különc tudós, 30 évig élt és dol-
gozott egy könyvtárban, lényegé-
ben egy ládában lakott. 
– A három kötet több mint 1500
oldalt tesz ki, aminek megjelen-
tetése igencsak próbára tesz
egy kiadót.
– Jelen pillanatban a tördeléssel
szenvednek barátaim és a Kor-
társ Kiadó: elsôként Szerdahelyi
Krisztina olvassa át, aki már A
madárfészekárust is szerkesztet-
te, majd Ambrus Lajos író foly-
tatja a mesebeli almáskertjében,

aztán Bogdán Csilla
könyvtervezô mûvész
foglalkozik az óriási salá-
taanyaggal. Kicsit szé-
gyellem is magam. 

Szénási Zsófi
Fotó: Tulipán Zsuzsa

Lábass Endre:

ÁRNYÉKKERESKEDÔ I.

Varázscsomó

Kortárs Kiadó, 288 oldal, 3000 Ft

könyvrôl
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Árnyékkereskedôk
Lábass Endre esszékötete három könyvben

|esszé|



A. Túri Zsuzsa: TÛZTÜNDÉRTÁNC
80 oldal, 980 Ft
A. Túri Zsuzsa nem törekszik szokatlan, kreált kifejezésekkel,
erôltetett stílusforradalommal hökkenteni, feltûnést kelteni. Egy-
szerûen csak színt vall. Ôszintén, keresetlen egyszerûséggel. S
ettôl a póztalan, magától értetôdô kitárulkozástól a leghaszná-
latosabb szavak is új csillogást kapnak verseiben. Persze,
azért megmutatja itt-ott, hogy nyelvi, formai bravúrokra is ké-
pes, csak hát nem ez az elsôdleges célja. (Baranyi  Ferenc) 

Koncz-Kovács Anna: FABULA PLÁZA 
(Secperces mesék)
152 oldal, 1800 Ft
Hogy mi az a Fabula pláza? Tabula rasa, történetek tiszta
lapra írva. Tisztára, jó alaposan begroteszkítve a fehér
felületet. Ha úgy tetszik, kitalált mesék, társadalomkritikák,
mulatságos vagy éppen keserédes, olykor olvasó képébe be-
lepancsoló novellák. Egy elképzelt világ, egyedi szereplôkkel. 

CSINÁLJANAK VÉGRE VALAMIT,
HOGY ÉREZZÉK, A SZABADSÁG AZ Ô ÜGYÜK!
A Liberális kör beszélgetései
Összeállította: Tarján András
328 oldal, 3000 Ft
A beszélgetések résztvevôi: Iványi Gábor, Ferenczi Kriszti-
na, Tóta W. Árpád, Csillag Adám, Magyar Péter, Rédei
Éva, Pogátsa Zoltán, Fodor Gábor, Heller Ágnes, Lendvai
lldikó, Kálmán László, Móra Veronika, Ritók Nóra, Mend-
rei László, Vágó István, Rényi András, Miklósi László, Toro-
nyi Zsuzsanna, Kész Zoltán és Krug Emilia.
Radnóti Sándor elôszavával.

www.kukkiado.hu

A K. U. K. KIADÓ
AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN
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Divatos, talán mondhatjuk úgyis,
hogy manapság trendi dolog a nagy-
dobra vert boldogságkeresés. Terápi-
ákra járnak az emberek, szakértô mû-
sorokat néznek, de talán csak azon az
egy helyen szégyellünk kutakodni,
ahol a vágyott boldogság kulcsa van
elrejtve: önmagunkban. Ördögh Ottó
A kis herceg és Buddha címû könyve
az útkeresésrôl szól.  Errôl beszélget-
tem az íróval.

– Hogyan kezd el valaki – aki filmrendezônek
készül, majd humorista lesz – írni? 
– Az írás nekem már akkor is megvolt, ami-
kor humorista voltam, meg amikor rende-
zônek készültem. Azt hiszem, ez elválaszt-
hatatlan tôlem. Magam sem tudom, hogy
az írás nôtt-e ki belôlem, vagy én nôttem ki
az írásból. Tudok ugyan nem írni, amikor
nem tudok írni, de ha írásról van szó, akkor
egyszerûen nem tudok nem írni. A kreativi-
tás ajándék: a teremtô aktust nekünk kell
elvégezni, a mû pedig maga a jutalom, és
az én ajándékom. 
– Mégis viszonylag hosszú idô, hat év telt el
az elôzô könyve megjelenése óta. Nem ka-
pott ihletet?
– Igazából ez a könyv már 2004-ben megszü-
letett bennem, legalábbis az ötlet. Innentôl
kezdve hét évig írtam, ami maga is szép me-
sebeli szám. Most pedig megjelenik. Szóval
fogalmazhatunk úgy, hogy ez a könyv immár
tizenhárom éves. Pont annyi, ahány éves vol-
tam, amikor számomra eldôlt, hogy írni fo-
gok. Ráadásul ez a tizenharmadik könyvem.
Nem véletlen tehát ez a szám sem, hiszen ez
a tizenhárom év volt az egyik legtartalmasabb
idôszaka az életemnek. Pár évig elvonultam,
az íráson kívül nem foglalkoztam mással. Elin-
dultam egy belsô úton, a könyv tulajdonkép-
pen ennek az útnak hiteles visszatükrözôdé-
se. Persze, az egyéni élményeket átszûrtem
egy „irodalmi rostán", hogy mások által is
megközelíthetôvé, megfoghatóvá, ugyanak-
kor élményszerûvé váljanak. 
– Melyik szereplô ebben a fejlôdéstörténet-
ben Ördögh Ottó?
– Elsôdlegesen és szándékoltan a fiú va-
gyok én, de benne vagyok a Zöregben is.
Ô a belsô mesterem, és ô maga az a fejlô-
dés, ahova elérhet az ember. Úgy gondo-
lom, és ez benne is van a karakterekben,
hogy bár mindenkitôl lehet tanulni, de
leginkább magunktól érdemes. A könyv

pont ezt meséli el: azt, ahogy én kapcso-
latba kerültem a belsô vezetômmel, vagy-
is rátaláltam önmagamra. 
– Hogy jön a képbe az Elefánt?
– Az elefánt talán a legszimbolikusabb elem
a történetben. Nagyon sokféleképpen értel-
mezhetô, hiszen az Elefánt több szinten is
szerepel a mûben: ott van az Elefánthegy,
ahol az öreg lakik, aztán személyesen is
megjelenik a mûben, ellentétben a klasszi-
kus Kisherceg sztorival. Tulajdonképpen az
ember elméjével való viaskodásának és ki-
békülésének a jelképe ô, más néven a nagy-
betûs Realitás.
– Mi történt az életében, ami elindította a
könyvbeli ént a keresés felé?
– Az írásnak az a lényege, hogy vallomást
teszünk a világ felé, legtöbbször ma-
gunkról mesélve. Így tettem most
én is, ahogy veszteségek sorozatát
írtam ki magamból, beleértve szü-
lôk halálát, vagy elmúlt szerelme-
ket. De a konkrét történetek eb-
ben a könyvben nem hétköznapi
eseményekként jelennek meg, ha-
nem átlényegülve, a Kisherceg, a
Zöreg, és az Elefánt különleges
találkozásába oltva.
– Manapság a boldogságot keresô
emberek elbeszélnek saját maguk
mellett, és rossz helyen keresgél-
nek. Miért történhet ez meg?
– Talán a fô gond az, hogy odakint kere-
sünk, és nem idebent. Képtelenek vagyunk
befogadni a végtelent, ezért csak embe-
rekhez, helyszínekhez, tárgyakhoz kötve

tudjuk megélni a boldogságot. Aztán, mi-
kor – mint a gyerek kezébôl – elveszik ezt
a játékszert, elkezdünk szenvedni, és a
szenvedést továbbra is ugyanezekkel a tár-
gyiasított dolgokkal próbáljuk enyhíteni,
ahelyett, hogy saját magunkban keresnénk
meg az útmutatást. Aztán egyszer csak el-
jutunk addig a pontig, amikor ezt már nem
lehet tovább csinálni, és rá kell döbben-
nünk, hogy mindaz, amit odakint keres-
tünk, bennünk van. 
– Rávezetheti egy ilyen történet, mint A kis
herceg és Buddha az embereket az önma-
gukhoz vezetô útra? 
– A könyv pont erre jó, mert láthatatlanul
visszatessékeli az embereket ahhoz a gon-
dolatmenethez, amelyek elvezethetik ôket a
bennük rejlô bölcshöz. Ez a kötet sem más,
mint egy hétköznapi történet, ami egy fiúról
szól, aki bár elveszti a szerelmét, de végül rá-
talál saját magára – a sorok között azonban
ennél sokkal több olvasható ki: a könyv egy
kálváriát mutat be, ami a vágyott, általam
fénynek nevezett állapothoz vezet végül. Ez
az állapot pedig, mint egy belsô iránytû, új-
ra és újra felidézhetô bennem, ahányszor
csak olvasni kezdem a történetet. 
– Mit értsünk az említett fényállapot alatt? 
– Egy olyan lámpás, ami mindig is égett
bennünk, csak eddig nem vettük észre.
– Boldogságkeresôknek szól a könyv, vagy
azoknak is, akik már úgy érzik, hogy megtalál-
ták azt az életben, amit, vagy akit kerestek?
– Célközönségem soha nem volt, de
annyit mondhatok, hogy talán azoknak
érdemes a leginkább elolvasni A kis her-
ceg és Buddhát, akik úgy érzik, hogy ép-

pen elakadtak az életükben.
Azonban reményeim sze-
rint azok is haszonnal for-
gathatják majd, akik ezen
a sokat emlegetett belsô
úton már elindultak. Ne-
kik talán – korosztálytól
függetlenül is – egyfajta
kalauzzá válhat a Zöreg és
a fiú története. 

Kurcz Orsi

Ördögh Ottó:

A KIS HERCEG ÉS BUDDHA 

Kráter Kiadó, 320 oldal, 2800 Ft

könyvrôl

„Az a baj, hogy odakint keresünk,
és nem idebent…” – Ördögh Ottó



Fazakas Sándor (szerk.)

A protestáns
etika kézikönyve
Ahogyan a reformáció az élet
valamennyi területén válto-
zást hozott, az utóbbi évtize-
dek gyors társadalmi fejlôdé-
se, valamint a technikai civili-
záció vívmányai is állandó
változást eredményeznek vi-
lágunkban. Ezért a reformá-
ció örökségéhez való méltó
viszonyulás nem nélkülözheti annak a kérdésnek a tisztázását, hogy
a hit és az élet összhangja, illetve a szabadság megélése hogyan ér-
vényesülhet itt és most, korunk erkölcsi döntéseket igénylô kihívása-
inak összefüggéseiben.

Napjainkban felértékelôdött az etikai tájékozódás iránti igény. Ezt
a törekvést az értékek és morális megoldási lehetôségek iránti tájé-
kozódás sokfélesége jellemzi. Elkerülhetetlen tehát, hogy a protes-
táns keresztyénség valóságértelmezése újra megszólaljon ebben a
folyamatban, méghozzá a reformáció 500., jubileumi évében.

A kötet egyrészt módszertani segítséget kíván nyújtani az önál-
ló és felelôs erkölcsi véleményformálás kialakításában, valamint
betekintést enged az etika, illetve szociáletika fôbb területeinek
(a kommunikáció, környezet és technika, házasság és család,
gazdaság és közélet stb.) mai dilemmáiba, válasz- és útkeresésé-
be, megoldási kísérleteibe.
Kálvin Kiadó – Luther Kiadó, 460 oldal, 3200 Ft

Ignacy Karpowicz:

Szálkák
A sokértelmû cím egy huszonegye-
dik századi nagyregény tartozéka:
a nagyváros modern eposzáé,
amely a kortárs Varsóban játszó-
dik. Szerzôje, Ignacy Karpowicz
lengyel író hazája egyik legismer-
tebb tehetségének számít. E köte-
te 2014-ben a Nike Irodalmi Díj
döntôse volt. Magyarul már két
másik mûve is olvasható: a monu-
mentális Égiek és földiek és az öt-
letes Csoda, amelyek a hazai ol-
vasók körében is nagy sikert arat-

tak. Nem véletlenül: meglepôek, provokatívak és él-
ményadóak. Ahogyan a Szálkák is: egy szerteágazó és inspiráló történet
emberi kapcsolatokról, szerelmekrôl, vonzódásokról, telve humorral, ér-
zelmekkel és kis tragédiákkal. Fôhôsei, a hétköznapinál is átlagosabb tu-
catemberek, mégis valamennyien igazi egyéniségek és felejthetetlen ka-
rakterek: a fajgyûlölô és a vietnami; a házasember, aki férfiba szeretett
bele, és a nôs ember, aki egy idôsebb nô iránt vonzódik; a férfi, akit ki-
rekeszt a világból a külseje, és a nô, aki önmagát rekeszti ki a világból…
A kulcsregényként is olvasható, különleges nyelvezetû mû összegyûjti
korunk összes normasértését, sejtetve, hogy normalitás talán nem is lé-
tezik… Ironikus találkozás közép-európai jelenünkkel, s furcsa párjaival
egyben a világirodalom egyik legfurcsább szerelmes regénye…

Bárdos Dóra
Typotex Kiadó, 472 oldal, 3900 Ft

Tuutikki Tolonen:

Mumuslabirintus
A hatéves Matilda egy rejtélyes föld alatti vi-
lágban nekivág, hogy megkeresse barátját,
Mörrt. Mindeközben odahaza Hanna és Ar-
túr azon törik a fejüket, hogyan léphetnének
kapcsolatba Matildával. Nem is sejtik, hogy
csintalan húgocskájuk micsoda veszélyekkel
néz szembe, és hamarosan a mumusvilág

félelmetes uralkodójával is szembetalálja magát. 
A számtalan nyelvre lefordított finn meseregény második részében
még több a kaland, és még több a mumus is!
8 éves kortól ajánljuk.
Babilon Kiadó, 288 oldal, 3490 Ft

Olvass velünk
Az olvasóvá nevelés fontosságát nem
lehet eleget hangsúlyozni, hiszen a he-
lyettesítô tevékenységek egyre inkább
elvonják a gyermekeket az olvasástól.
A Napraforgó Könyvkiadó Olvass ve-
lünk! sorozata négy szinten kínál ol-
vasmányokat. Az elsô két szint az ol-
vasással éppen ismerkedô gyermeke-
ket segíti az olvasási rutin megszerzé-
sében: egyszerû szövegû klasszikus
vagy modern meséket, ismeretterjesztô olvasmányo-
kat kínál. A harmadik és a negyedik szint a nagy klasszikus olvasmá-
nyokat hozza közel a gyermekekhez, azokat az írásokat, amelyek az
általános mûveltség részei, ám világuk és nyelvezetük annyira
messze áll a mai kor gyermekeitôl, hogy emiatt nehezen élvezhetô
a számukra. Ezekbôl a kötetekbôl tájékozódhatnak a mûvek tartal-
máról, és ki tudja? Talán egy nap majd kézbe veszik az eredetit is. 
Napraforgó Kiadó, kötetenként 1290 Ft

Májusi vírusválság:
regény és valóság
Május 12-én szinte az egész világot megren-
gette egy számítógépes vírus felbukkanása.
Felhasználók millióira tört rá a rettegés. 
Mark Russinovich hekkerkrimijében, A nulladik
napban kiberterroristák vírusokat küldenek
amerikai számítógépekre, hogy megadott idô-
pontban leállítsák azokat. Csakhogy az idô nincs

a gépeken pontosan beállítva. Így aztán a leállások nem egyidôben tör-
ténnek, és az antihekkerek meg tudják állítani az ilyen katasztrófák so-
rozatát: egy repülôgép majdnem lezuhant a robotpilóta leállása miatt,
egy nagy tankhajó irányíthatatlanná vált, és kimászott a partra, mûtét
szakadt félbe, autógyári robotok megölték a kezelôjüket. 
A regény szerint 800 000 számítógépet ért támadás, és ennek kö-
vetkeztében 23 haláleset is történt. 
Atomerômûben hangzik el a regény egyik kulcsmondata: 
– Mi történik, ha az összes francos számítógép elromlik? 
– Ez nem történhet meg, uram. Feltéve, ha betartják az utasításokat,
és frissítik a szoftvert. 
Ennél jobb tanácsot napjaink vírusválságában sem lehetne adni. 
SZAK Kiadó
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Király István irodalomtörténész nemrég meg-
jelent Naplójában (1956–1989) nem az idô fu-
tását megállító esemény az ünnepi könyvhét.
Mégis e mû adta az ötletet: tekintsek át né-
hány nagy terjedelmû naplót, írójuk miként ejt
szót a könyvnapok, könyvhetek valamelyiké-
rôl. (Ortutay Gyula: Napló 1–3., 1938–1977
[2009–2010]; Illyés Gyula: Naplójegyzetek
[I–VIII], 1939–1983 [1986– 1995]; Karinthy
Ferenc: Napló 1–3, 1967– 1991 [1993]; Fodor
András: Ezer este Fülep Lajossal [1986], A Kol-
légium [1991], A hetvenes évek I–II [1995,
1997] stb.) Levelezés-gyûjtemények (Takáts
Gyula, Csorba Gyôzô), kisebb memoárok egé-
szítették ki a sort. Tersánszky Józsi Jenô példá-
ul már az „ôs-könyvnapot” is szerette 1930
táján. Hajlott koráig vállalt könyvheti szereplé-
seket. Szabó Magda minél több könyvheti
meghívásnak tett eleget, Határ Gyôzô emble-
matikus figura lett a Vörösmarty téren.  

A fenti források alapján író, tudós számára a
könyvnap, az ünnepi könyvhét fontos, vonzó
esemény, de csupán egy a számos különféle
szakmai csomópontok sorában. 1947. június
2-án Ortutay Gyula (akkor vallás- és közokta-
tási miniszter) nyitotta meg a könyvhetet a
Blaha Lujza téren, ez az esztendô viszont egé-
szében hiányzik naplójából. Központi meg-
nyitót szabad téren a kezdetekben még álta-
lában nem tartottak: az egyes pavilonok kö-
szöntötték pezsgôvel, dióval íróikat, vásárlói-
kat a sátornyitáskor. A Blaha Lujza tér ké-
sôbb, 1956-ig (és még két alkalommal) gya-
kori színtere lett a megnyitóknak. Ortutay
egyébként 1939-tôl könyvünnepi szerzô. A
Rákóczi két népe könyvnapi ára 2,40 P,
könyvnapok utáni ára 4 P volt.

Illyés naplói közvetve érzékeltetik: tart a
könyvhét. 1975-ben tôle az Iránytûvel I–II lát
napvilágot, de nagyobb gondja, hogy Simon
István a betegágyról küldött dedikált könyvhe-
ti verseskötetét (Rapszódia az idôrôl) már má-
jus 15-én levélben megköszönje, vigaszt
nyújtva a haldoklónak: „Csúcson vagy. Nem a
pályádén. Azon a hegyvonulatén, amely –
egyszerûsítésül – Burnsnél kezdôdik.” 1976-
ban neki magának két „könyvpremierje” van
május végén (Hattyúdal ébreszt…, Itt élned
kell 1–3), de Illés Endre (A só íze), Galgóczi Er-
zsébet (A közös bûn), Szécsi Margit (Biroda-
lom) hozzá eljuttatott új alkotásainak örül. Lá-
nyát így nógatta június 2-án: „Végül Ikát már
a feddô pillantásom is zaklatta: mikor szerzed
meg végre Füst Milán Naplóját? Kifogyott”.

Karinthy Ferenc a Budapesti tavasz megújí-
tott kiadásával, 1965-ben került be a „könyv-
heti protokollba”, hogy lassacskán aztán mind
kihagyhatatlanabb részese legyen a könyvün-

nepnek. (Születésnapja, június 2. is sokszor
„könyvheti napra” esett.) Nemegyszer úgy
(például 1978-ban, 1983-ban), hogy apja, Ka-
rinthy Frigyes valamelyik mûvének címére szin-
tén rálapozhattunk a könyvheti prospektus-
ban. Ámde 1988-ban el kellett viselnie, hogy
az általa nem a legfinomabb szavakkal illetett
Kosztolányi Dezsôné Karinthy Frigyesrôl címû
emlékezését is ott lássa a pultokon. Naplója
jobbára nem a friss megjele-
néseken örvendezik, hanem
jövô évi opusa elkészülésé-
tôl könnyebbül meg. 1971
októberében az Ôsbemuta-
tót már antológiákba is ké-
rik tôle, Szabó István rende-
zô filmtervvel kecsegteti –
de érdemben nem tárgyal-
hat, „mert a Szépirodalmi a
könyvhétre hozza ki”
(1972-ben). „Dr. Karinthy
Cini nagyon happy most Le-
ányfalun. A regény (Uncle
Joe) kész, és írok egy tévéjá-
tékot, és gyönyörû napok,
úszás, csónakázás, dumák,
tenisz, pingpong, és csudás
csillagos éjszakák, és tízezer
évig éljünk” – jegyzi be
1986. május 7-én, majdani,
1987-es regényérôl, családi
mitológiájának egyik doku-
mentum-vallomásáról.

Fodor András sem egy-
könnyen került be a könyv-
heti „csapatba”, ráadásul a
Könyvnap / Könyvhét / Ün-
nepi könyvhét / 50 esztendô
[1929–1979] címû, 1979-
ben közreadott összegzés
az 1084. számú tételt Fo-
dornak „ajándékozza”, hol-
ott e szám alatt (a kezdetek-
tôl folyamatosan számozva
a könyvheti újdonságokat)
Oravecz Paula Kócos címû
regénye áll. Épp Déry Tibor
második feleségének alko-
tása! Ha visszaugranánk a
Karinthy-naplóhoz, kivilág-
lana: mennyire nem állhatta
„Cini” „Tibulit”, mivel az
utóbbi az 1969-es könyvhe-
ti Ítélet nincsben megírta Karinthy Frigyesné
Böhm Arankával folytatott viharos szerelmi vi-
szonyának históriáját. Karinthynak az 1969-es
könyvhét egyik sikerkönyve, Konrád György-
tôl A látogató is csak részben volt ínyére.

Fodor sosem fukarkodott a
csípôs kritikával, de az iroda-
lom, a könyv ünnepeiben és
megbecsült kollégái sikereiben
az örömet, a dicsérendôt ke-
reste. S mennyire örvendett,
amikor 1974-ben napvilágot
látott (posztumusz) Fülep Lajos
korai írásainak foglalata, A
mûvészet forradalmától a
nagy forradalomig I–II.! Hiszen
a „Fülep-kör” leghívebb tagja-
ként elsôsorban ô szorgalmaz-
ta, hogy a professzor szánja el
magát erre a betakarításra (és
új mûvek koncipiálására).

Fodor 1978. május 29-én
Vallomások Bartókról címû
könyvét szûkebb pátriájában,
a szeretett Somogyországban,
Kaposváron mutathatta be.
Ekkortól kezdve, 1997-ben be-
következett váratlan haláláig
átlagosan minden harmadik
könyvhét termését gazdagítot-
ta egy-egy könyve. Reá talán
az a legjellemzôbb, hogy a
maga és mások – írók és olva-
sók – könyvekben megteste-
sülô öröménél, élményénél is
fontosabbnak tartotta, irodal-
mi országjárásaival, fáradha-
tatlan programszervezésével
bizonyította: a könyvek világá-
ban élni, a könyvekért, alkotó-
kért, irodalombarátokért fára-
dozni – Fodor kedvelte e szót –
szolgálat. A könyv nemesebb
énünk elengedhetetlen formá-

lója, s bár június eleje tájt óriási hullámokban
zúdul ránk az új könyvek özöne, értékük, va-
rázsuk is megsokszorozódik ilyenkor.

Tarján Tamás

|emlékezet|
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Lukács Sándor:
A KEZDETEK UTCÁJA
Aknay János képeivel illusztrálva
Álarcok sorozat
68 oldal, színes képekkel, 2520 Ft 
A Prima Primissima és Kossuth-díjas színész
70. születésnapjára!
Ezek a versek igazi költô mûvei. Lukács Sándor új kötete ismét
bizonyítja: nem verselgetô színész, hanem valódi költô. Nem
csupán verseket ír, hanem szóalkotásaival, kifejezésmódjával,
gondolatvilága gazdag rétegzettségének mûvészi erejével
költészetet teremt. Saját, csak rá jellemzô világot épít fel, ki-
alakítja a maga költôi nyelvét, lehetôvé teszi, hogy az ô sze-
mével lássunk. Egyéni hangja már elsô kötetébôl jól hallható
volt, és egyre határozottabban, letisztultabban szólal meg. 
Ahhoz, hogy a világról szólni lehessen, sokféle eszközzel
élhetünk. Kimondott és leírt szóval, sírással, hallgatással. A
költô és a színész szerencsés ember, mûvészetével máso-
kat is meg tud szólítani, ahogyan a múzsák testvériségé-
nek segítségével a társmûvészetek is. Ezt üzeni azzal is,
hogy a kötetet Aknay János képei teszik teljessé.

Ágh István:
ELVARÁZSOLT ÉNEK
Ágh István Életmûsorozat
160 oldal, 3150 Ft
Ágh István költészete az idô (és saját életkora) elôrehaladtá-
val egyre nemesedik, egyre jelentôsebbé válik, szinte a fokoz-
hatatlanságig mélyül-szépül… A Nemzet Mûvészének új ver-
sei jórészt elégiák, és az elmúlt két esztendôben született köl-
teményeiben az öregségé, a mulandóságé, az emlékezésé a
fôszerep. Olyan finom és érzékletes hangon szól ezekrôl a
dolgokról, hogy szinte magával ragadja az olvasót. Ezek mel-
lett az elégiák mellett most is megjelenik a politika. Ágh István-
nak sohasem kellett politikai nézeteit megváltoztatni, az igaz
hang is e költészet erényévé nemesedett.

Szörényi László:
ARANY JÁNOS ÉVÉBEN
Tárcák és tanulmányok. Magyar Esszék sorozat
184 oldal, 3500 Ft
Az önfeledt olvasás szépírói munkák esetében is mind kivé-
telesebb élményét kínálják a szerzô írásai. Szörényi fontos
tulajdonságokkal bíró ember, aki tanulmányaiban közvetle-
nül is jelen van, akinek nemcsak a vizsgált mûvek történeti-
sége, hanem a sajátja is fontos. Ezért mutatja meg magát,
s nem titkolja eleven, megállíthatatlan, anekdotázó kedé-
lyét, amely beépül szaktanulmányaiba is. Olyannyira,
hogy e kedély olykor el is fedi, hogy az írások milyen ko-
moly tudományos teljesítményt jelentenek Új kötetében a
szokásos Magyar Nemzet-beli tárcák mellett a tanulmá-
nyok most mind Arany Jánosról szólnak.

VILÁGOL TISZTA FÉNYE
Arany János szellemujja
Válogatta: Csûrös Miklós
Az utószót írta: Szörényi László
Különleges mûbôrkötésben, aranyozott

dombornyomással, 324 oldal, 3900 Ft

Csûrös Miklós egészen tragikus hirtelen távozásáig,

2015-ig gyûjtött minden magyar verset, melyet

Arany Jánoshoz, vagy Arany János hatására, vagy

Arany János valamely mûvéhez kapcsolódóan írtak.

Az elsô szerzô 1812-ben, és születési sorrendben

az utolsó, 165 esztendô múlva, 1977-ben született! 

Ady Endrétôl Zelk Zoltánig 133 költô szólal itt meg,

némelyek több verssel is: Petôfi Sándor, Vas István,

Erdélyi József, Szabó Lôrinc, Takáts Gyula, Tandori

Dezsô, Bertók László és még sorolhatnánk tovább.

A válogatáshoz közreadjuk Csûrös Miklós apró

megjegyzéseit, és ahol szükséges, Szörényi Lász-

ló, a kötet szerkesztôje is megszólal. 

A kétszázadik évfordulón ebben az antológiában

valóban „világol” Arany János „tiszta fénye”.

www.napkiado.hu

ÚJBUDA, ALLÉ MELLETT
2017. június 8. csütörtök
Ágh István . . . . . . . . . . . . .16.00–17.00

VÖRÖSMARTY TÉR
2017. június 9. péntek
Udvaros Béla . . . . . . . . . . .11.00–12.00
Monostori Imre  . . . . . . . . .13.00–14.00
Pusztay János  . . . . . . . . . .14.00–15.00
Lukács Sándor  . . . . . . . . . .14.30–15.30
Gróh Gáspár  . . . . . . . . . .15.00–16.00
Sárosi Bálint  . . . . . . . . . . .15.00–16.00
Kodolányi Gyula  . . . . . . . .16.00–17.00
Ágh István . . . . . . . . . . . . .17.00–18.00
Szörényi László  . . . . . . . . .17.00–18.00

VÖRÖSMARTY TÉR
2017. június 10. szombat 
Dallos Szilvia  . . . . . . . . . .11.00–12.00
Juhász Elôd  . . . . . . . . . . . .13.00–14.00
Kiss Gy. Csaba  . . . . . . . . .15.00–16.00
Arany-antológia kortárs költôi .16.00–17.00
Ágh István . . . . . . . . . . . . .17.00–18.00
Szörényi László  . . . . . . . . .17.00–18.00
Lukács Sándor  . . . . . . . . . .17.00–19.00

VÖRÖSMARTY TÉR
2017. június 11. vasárnap
Juhász Elôd  . . . . . . . . . . . .14.00–15.00
Arany-antológia kortárs költôi .15.00–16.00
Ágh István . . . . . . . . . . . . .17.00–18.00
Lukács Sándor  . . . . . . . . . .17.00–18.00
Szörényi László  . . . . . . . . .17.00–18.00

DEDIKÁLÁSOK A NAP KIADÓ STANDJÁN

A NAP KIADÓ ÜNNEPI KÖNYVHETI AJÁNLATA




