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– Ennek a rokonságnak ezt az 1944-es históriáját régóta ismerem, és
nem csodálkoztam, hogy Rózsa János rendezôt is megihlette – ô kere-
sett meg ugyanis azzal, hogy segítsek neki megírni egy játékfilm tervét.
Ez persze nem a valóságos történetet követné, hiszen fikciós film vol-
na, de persze minden szóba jöhetô forrást el kellett olvasnom ahhoz,
hogy a munkában részt vehessek. A bôséges szakirodalomból kibon-
takozik az alapító, Weiss Manfréd alakja és mûve, vállalkozásainak rop-
pant sikere és meggazdagodása – majd örököseinek, a két háború
közti korszak iparbáróinak világa, akik családi kapcsolataik révén az or-
szág legjelentôsebb tôketömörülését képezték, befolyásuk pedig nem-
csak a gazdasági életre terjedt ki. Ez a rokonság kötötte meg a német
megszállást követôen a maga különalkuját a vállalatbirodalom tartós
használatba adásáról. Ahogy beleástam magam ezeknek az évtizedek-
nek a viszonyaiba, kirajzolódtak elôttem bizonyos szereplôk, mint re-
gényalakok is, és ahogy rátaláltam a megformálás mikéntjére, elkezd-
hettem írni. Az én könyvem természetesen regény – sok ismert, való-
ságos motívumra támaszkodik persze, de döntôrészt olyan rétegek föl-
tárására vállalkozik, amelyek a fikció birodalmába tartoznak. Hiszen a
források viszonylag kevés támpontot adnak például a személyes, bel-
sô, érzelmi világok megragadásához, így az ilyesmi többnyire már a

képzelet mûve.  Abban is a fantáziára kell hagyatkozni, hogy a sors-
döntô pillanatban vajon miféle dialógus hangozhatott el a rokonság
nevében tárgyaló Chorin Ferenc és az SS-t képviselô Kurt Becher kö-
zött. Ki kellett lépnem tehát a tényirodalomban elvárható dokumenta-
rista krónikás szerepébôl, hogy átengedjem a terepet a regényszövés
belsô mechanizmusainak. És miközben az ismert alakok alapvonásait
igyekeztem megôrizni, másoknak jóval gazdagabb fiktív magánélet ju-
tott. Így született meg például Artúr, Helén és Lola szerelmi háromszö-
ge – ôk egyébként mindhárman önálló elbeszélôi szólamot is kaptak. 
– Regényének a legtehetségesebb vô, Chorin Ferenc az egyik központi
szereplôje, aki zseniális üzletember hírében állt. Nem véletlenül volt ô a
fôtárgyaló az SS-en keresztül magával Himmlerrel egyeztetett titkos pak-
tum megkötésekor.
– Ôt emlegették nemcsak a rokonság, hanem a nemzetgazdaság esze-
ként – már az apja is jeles üzletember volt –, akinek a Weiss Daisyvel kö-
tött házassága roppant mértékû tôkekoncentrációt eredményezett. A
források és a családi emlékek mégis szerelmi házasságról szólnak – a
részletek persze nem ismeretesek. Én mégis inkább egy másik sógor-
társ, Kohner Artúr magánéleti viszonyaiból szôttem szálat a regényben.
Olyan eljáráshoz hasonlít ez, mint amikor Gárdonyi az Egri csillagokban
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Závada Pál beszél új regényérôl

Sorsdöntô különalku a 20. század
legsötétebb napjaiból
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A csepeli Weiss Manfréd
Mûvek örököseinek mene-
külési történetét gyúrta re-
génnyé a két világháború
közötti legnagyobb válla-
latbirodalom végnapjairól
szóló nagyszabású prózájá-
ban Závada Pál Hajó a köd-
ben címmel. A gyáralapító
gyermekei és a kiterjedt ro-
konság tagjai zsidó szárma-
zásuk okán végveszélybe
kerültek a holokauszt ide-
jén. A folytatás közismert:
Weiss Manfréd örökösei
1944-ben, a németek bevo-
nulását követôen meg-
egyeztek az SS-szel, hátra-
hagyták a gyárakat, az
összes ingatlant és ingósá-
got, cserébe a teljes nagy-
család szabadon távozha-
tott az országból. Történe-
tük egyszeri és különleges,
egy kivételezett társadalmi
csoport legdrámaibb napja-
inak krónikája.
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a valóban is létezett Bornemissza Gergelynek kitalált magánéletet kom-
ponál, ismert alakok mellé fiktíveket költ, vagy elképzelt irányba fordít-
ja Török Bálint történetét – akit kora Chorin Ferencének is tekinthetünk,
akit szintén rabságba vetnek a megszállók.
– A Weiss család tagjainak komoly jelentôségük volt a korszak szellemi
és politikai életében is.
– Nagyvonalú kulturális és jóléti támogatásaik voltak, a lapkiadás terén
pénzelték például a Magyar Szemlét, amely Bethlen István köréhez tar-
tozó konzervatív lap volt, majd megalapították a Magyar Nemzetet a fa-
sizmussal szembeni szellemi ellenállás jegyében. Szellemi elôzményként
pedig még Adyt is tisztelték és – Hatvanyval versengve – támogatták is
ôt. Kapcsolatot ápoltak némely ellenzéki politikusokkal csakúgy, mint
kormánypártiakkal. Sôt Chorin bennfentesnek számított magánál Hor-
thynál is, akit még a portugáliai emigrációban is anyagilag segített. Ta-
lán úgy érezte, hogy köszönettel tartozik neki a gazdasági fölemelkedés
lehetôségéért, esetleg, hogy befolyással volt a Weiss család kimenekíté-
sére – pedig erre nincsen adalék. Ami biztos: Horthyt súlyos történelmi
felelôsség terheli kormányzásának legsötétebb periódusában a zsidóság
deportálásáért is. 
– A regényírás közben – Spiró György ajánlatára – színdarabot is írt a re-
gény centrumában álló kényszerû üzletkötésrôl, amelyet a Szegedi Nem-
zeti Színházban mutattak be.
– A színdarabírási fölkérésnek nehéz ellenállni, örültem ennek a lehetô-
ségnek. Az utolsó üzlet címû darab egy kiélezett történelmi helyzetben
próbálja megragadni egy kivételes helyzetû családnak és az agresszor
hatalomnak a viszonyát. Beszél magándolgokról és közügyekrôl, mene-
külési próbálkozásokról, szégyellnivalókról is, helytállásról is. Hogy ilyen-
kor milyen utak választhatók – hajózni muszáj, navigare, ugyebár, ne-
cesse est. Vagy nem. Mert a regény kérdései is ekörül forognak, amely-
nek megformálásához egyébként jó ösztönzést adtak a színpadon ki-
próbált összecsapások, viták, gyôzelmek és vereségek.
– Mivel a regényben majd minden Weiss családtag a saját nevén sze-
repel, nem tart-e attól, hogy az utódok neheztelni fognak a könyv ol-
vasása után?
– Remélem, nem fognak. A leszármazottak közül Chorin Daisyvel leve-
lezésben álltam, aki a színdarabra is kíváncsi volt, és támogatónak lát-
szott. Édesanyjának titokzatos alakja a könyvemben háttérben marad,
az apjának, Chorin Ferencnek az esetében pedig a leghívebben ragasz-
kodtam a rendelkezésre álló forrásokhoz. Az ô alakjának megrajzolásá-
hoz volt a legkevesebb szükségem a képzeletre. Rendkívüli képességû,
nagy formátumú, ellentmondásos személyiség volt – ma is megrendítô-
en szomorú olvasmány például a Horthynak szóló ’44-es búcsúlevele,
vagy az 1939-es felsôházi fölszólalása a zsidók térfoglalásának korláto-

zása tárgyában. Amikor szorgos munkára és kötelességteljesítésre
szólítja fel zsidó sorstársait minden
megalázás dacára – mert jobban kell
szeretni az országot, mint gyûlölni el-
lenségeinket. De hogy ez a különalku
súlyos lepaktálást jelent-e az ag-
resszorral, avagy az életveszélyes fe-
nyegetésbôl való kimenekülésnek mi-
nôsül – ez mindvégig vitakérdés ma-
rad a rokonságon belül is, szerepük
késôbbi megítélésekor is. 

Szénási Zsófia
Fotó: Szabó J. Judit

Závada Pál: HAJÓ A KÖDBEN

Magvetô Kiadó, 420 oldal, 4299 Ft
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Az 1974 és ’99 között kelet-
kezett négy esszét már olvas-
hattuk korábbi Nádas-köte-
tekben, ebben a válogatásban
új egységbe rendezve és kö-
tetcímmé emelve A szabadság
tréningjeit új kontextust is
kapnak az írások. Voltaképp
„talált tárgy” valamennyi szö-
veg (kettô épp a Talált cetlik
címû kötetben látott egykor
napvilágot), egy, a valóság
legapróbb rezdüléseire is
rendkívüli érzékenységet mu-
tató író gondolatnaplója. A
Világló részletek után azt
mondhatnánk: csillogó foszlá-
nyok. A szabadság kérdése
kulcsmozzanat a Világló rész-
letekben is („Számomra a sza-
badgondolkodásból nem volt
visszaút. A mai napig nincs
visszaút”), s most e válogatás
mintha e szabadgondolkodás
lenyomataként kerülne az ol-
vasó elé. A címben jelzett tré-
ningek voltaképp a szabadság
elsajátíthatatlanságára utal-
nak: a tanulási folyamatnak
sosincs vége, örök edzés az
élet – Nietzsche közhellyé lett
bölcsessége ideidézhetô. (S
még egy fanyar áthallás is
adódik a tréning szóból, hi-
szen a kötet lapjain néhol
megelevenedô hetvenes évek
szívszorító lerobbantsága óha-
tatlanul elôhívja a tréningnad-
rág-kultúra „jó lesz ez így is”
magatartásának emlékét.)

A szövegek szabad asszociá-
ciókra épülnek, álmok keve-
rednek valósággal, filozófia a
realitás naturalista részletei-
vel, politikum a történelem-
mel, monarchiás kisvilágunk a
nagyvilággal, a városi zsivaj a
falu beszédfoszlányaival, az
abszolutizált magány az elvi-
selhetetlen tülekedéssel. A
nádasi perspektíva közép-
pontja „a világ felméréséhez”
Gombosszeg, amelynek nevét
talán csupán egyszer említi az
író a szövegben, mégis innen
indulnak, és ide futnak vissza
azok a szálak, amelyek Ná-
dast a múlthoz és a jelenhez,

a magyar és a világirodalom-
hoz (a magyar és a világkultú-
rához) kötik. És persze a kör-
tefa, ez a sajátos világfa, élet
és halál tudója, amely a ház
ablaka elôtt áll, és ahogy
„zöldjén átüt az égbolt
kékje”, úgy szüremlenek be
az írói mindennapokba a kül-
világ zajai. Sokszor eleven,
nyers zajok, a falusi világ kér-
lelhetetlen, szókimondó való-
sága, ahol hosszú idô után is
valami furcsa, idegen, gyanús
szerzet az alkotó lény. Ebbôl a
környezetbôl sarjadnak Nádas
Péter elmélkedései (Észrevéte-
lek, ahogy a cikluscím mond-
ja), önmagára és az irodalom-
ra vonatkozó megfigyelései.
Nádas mindig összefüggései-
ben tekint a hagyományra,
nem léteznek izolált mûvek,
izolált nemzetek, sem izolált
történelem – ilyen észrevétel
nála például a két halhatatlan
cseh Josef: Švejk és Josef K.
összehasonlítása, akik a mi
közös kelet-közép-európai
„mítoszunk”, amiképp meg-
álmodóik sorsában sem lehet-
nek véletlenek a párhuzamok.

A Hírek ciklus a múltból vá-
logat foszlányokat, újságcik-
kek mozaikjából áll elô volta-
képpeni jelenünk, hiszen
csak a szereplôk változnak. A
Dreyfus-per abszurditása em-
lékeztet a ma történéseire, s
a helyzet képtelenségét és
örökkévalóságát fokozza,
hogy a hírválogatás alatt
1974-es a dátum. Persze van
itt megmosolyognivaló relik-
via is, például „Higiénikus
óvszer dr. Gutmanntól. De
nem gumi ám!”, na meg
„Báli ruha, sárga selyem, de-
koltált, kicsiny és törékeny
hölgynek való, már hordott,
olcsón eladó” – átüt a hirde-
tések báján a történelem és a
szinte regénnyé összeálló
sors. (Van megindítóbb egy
olcsón meghirdetett báli ru-
hánál, amelynek magunk
elôtt látjuk kicsiny és töré-
keny gazdáját?)

Az Álomháztartás darabjai-
ban szürreális tablókká rende-
zôdnek az elmosódó valóság-
elemek. Olykor szorongatóak,
olykor borzongatóak, olykor
kacagni valóak az álombéli lá-
tomások – különösen, amikor
a való élet szereplôi bukkan-
nak fel bennük: „Az a hír ér-
kezett, hogy munkásfelkelés
van a külsô Fehérvári úton, és
a Balassa Péter fog a munká-
sokhoz beszélni.” Vagy a hús-
ba vágó nádasi mondatok:
„Ezen a napon erre a két
mondatra ébredek: Meghalt
Ottlik. Féljen a szabadság.”
Összességében a szorongás
uralja a jeleneteket, legyen az
az értelmetlen meghívások, a
szerepléskényszer, az elvárá-
sok, a „sok dilettáns barom”
miatt. Nádas költôi sûrítmé-
nyei önmagukért beszélnek:
az összedôlni készülô ház át-
fogásának, egybetartásának
lehetetlen kísérlete, vagy a
haldokló kutya visszatérô ké-
pe mind a cselekvés szabadsá-
gának hiányából fakadnak.

Szintén vissza-visszatérô mo-
tívuma a kötetnek a tenger,
amely elmossa a határokat, ki-
nyitja a teret a végtelennek,
ugyanakkor a levizelt vécé-
deszkák és a provinciális kis-

stílûségek földjérôl az elérhe-
tetlent sugallja, partra vetett
halak beteljesületlen vágya-

ként jelenik meg. Nádasnál
egyéni és közösségi szabad-
ság egy, egyikbôl fakad a má-
sik, hiszen a keretek, korlátok
áttörésével önmagát teszi él-
vezhetetlenné az ember – írja.
De a másik birtokolhatatlan-
sága, a szerelem lehetetlensé-
ge is a szabadság tárgykörébe
tartozik. Párizsi, New York-i,
berlini pillanatokból, jelene-
tekbôl bomlanak ki az emberi
cselekvés határai, a még le-
hetséges és a már megbotrán-
koztató között.

És milyen sajátos, hogy a kö-
tet egyik legmegrázóbb esszé-
részlete éppen a Budapest és
Zalaegerszeg között közleke-
dô gyorsvonat vécéjének leírá-
sa, melynek soha meg nem
változó állapotában egész
nyomorúságos, kelet-európai
létünk és mûködésünk kilátás-
talansága bûzlik. Amin kínjá-
ban csak röhögni tud az em-
ber, miként egy másik „vécé-
szituációban”, amikor az íróra
ráront a németországi alkotó-
ház gondnoka, s e teljesen ki-
szolgáltatott helyzetben bo-
csátkoznak párbeszédbe – ta-
lán épp e teljes leplezetlenség
kellene az íráshoz is, követ-
keztet az író. Esszéi kímélet-
lenül tárják fel önnön valón-
kat, amit máskülönben el is
lehet rejteni: a Faustban Goe-
the „kitalálta, hogy szorgal-
mas, napi munkálkodással
miként fedheti el valaki a sa-
ját realitását”, sommáza Ná-
das Goethe tarthatatlan esz-
ményét. A szabadság tré-
ningjei címû kötet mintha ez-
zel dacolna minden monda-
tával: a realitással való szem-
benézés szakrális, egyszers-
mind nagyon is materiális, kí-
méletlen aktusa a könyv. 

Laik Eszter

Nádas Péter:

A SZABADSÁG TRÉNINGJEI

Jelenkor Kiadó, 152 oldal, 2999 Ft

könyvrôl

Hol a szabadság mostanában
|talált tárgyak|
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A Minden napra egy sztori címû új köteté-
nek január 1-jei nyitó bejegyzése már-már
érzelmes történet arról, milyen apró vélet-
lenen múlik az ember, ez esetben a szerzô
élete. Aztán az abszurdtól a stílusparódi-
án át a szocioriportig terjedô mûfaji meg-
közelítések váltogatják egymást a „kalen-
dáriumban”.

– Talán valamiféle újévi fogadalma volt, hogy
„na, most aztán, ha fene fenét eszik is, minden-
nap megírok egy történetet”?
– Nyáron lesz két éve, hogy háromszáz napig
egyszer sem esteledett be új Facebook-os
sztori nélkül. Egy szlovén fotóstól vettem az
ötletet, aki ugyanezt valósította meg a maga
szakmájában, roppant leleményesen. Felhasz-
nálta a fényképezés teljes arzenálját, minden-
nap új szemszög, új tárgy, volt ott tájkép, akt,
portré, makrofotó, légi felvétel, színes, feke-
te-fehér, szépia vagy torzított változat, és így
tovább. Élveztem a kihívást, sokfele jártam
évközben, Ausztráliától Vietnámig, és idôzí-
tettem az írásokat, vagy megtaláltam minden
napban azt a zugot, amelyben elfért ez a
csuklógyakorlat. 
– Eleve toleranciahiányos mindennapjaink
megírását határozta el? Az egyikben elfogadha-
tatlanul idomítgatják más gyerekét a buszon
utazó felnôttek. A másikban felveti, hogy rég el-
mérgesedett keserûség miatt húzott ki szöges-
drótot a háza elôtti autóútra Szopornyica néni,
és milyen átgondolatlanul kegyetlen választ ad-
tak az ô gonoszkodására a gyerekek.
– Erôs a szatirikus vonal, szeretem a torz jelen-
ségeket felnagyítva, kifordítva tálalni. Létezé-
sünk abszurditását tényleg az adja vissza, mi-
kor Buñuelnél az asztal körül, vécén ülve tár-
salognak, majd titokban a kamrában zabálnak
a jól szituált vendégek. Vagy mikor Hrabalnál
papa méregbe gurul, fejszét ragad, és a cselé-
dek már cipelik is ki a pajtából a sokadik ócs-
ka almáriumot, amit szecskává apríthat. Érde-
kes lenne összeírni, milyen a jókedvû és a
rosszkedvû sztorik aránya, de igyekeztem szé-
les spektrumon dolgozni, apróságoktól az ab-
szurdig, bûnesetektôl a szocioriportig, emlé-
kektôl a stílusparódiákig.
– Mintha folytatná a magyaroknak az egyik ko-
rábbi kötetében elkezdett jellemzését, és amit
lát, amivel a sztorikban szembesít, az nem vet
túl jó fényt erre a társadalmunkra. Elkeseredett
vagy hisz az írás jobbító erejében?
– Nem hinném, hogy aki görbe tükröt lát, rög-
tön megjavul vagy kijózanodik. De nem is zá-

rom ki ennek esélyét. Böjte Csaba jól mondja,
a sötétség ellen nem sokat ér, ha Stihl fû-
résszel próbáljuk nyeszetelni, ám ha mécsest
gyújtunk… Az ember Vörösmarty biblikus sza-
vával „sárkányfog-vetemény”, és hát mit
mondjon egy kongói vagy szomáliai, ha mi
bosszankodunk magunkon…
– A napi tapasztalatán múlt, hogy éppen sza-
tirikus vagy megbocsátó vagy haragos írás
született?
– Ritkább, hogy mérgesen mérges írást, szo-
morún szomorút, vidáman vidámat írok. In-
kább mindig olyat, ami íróként izgat. Elkép-
zelek egy OKJ-s Betyárképzô tanfolyamot,
milyen romantikusan hangzik, csak hát a
gyakorlati útonállás, ugye, kicsit más. Vagy
elgondolom, hogy a kockázatkezelô a disz-
kóban tud-e párkapcsolati kockázatot vállal-
ni. Vagy a hentes vajon a húsvágásban gya-
korlott ember szemével méregeti-e kuncsaft-
ja testét? És beindul a masina…
– Gyanítom, hogy nem tartotta be – ha egyálta-
lán volt ilyen fogadalma – a napi „meseírás”
kötelezettségét, hanem voltak az ihlettelenebb
napokra tartalékai. A történetek egy-két kivétel-
lel nem kötôdnek az évnek az írások élén meg-
jelölt dátumához, még az ünnepekhez is csak
ritkán. Az augusztus 20-ával jelzett „bejegy-
zés”, a Guggolós például fagyos hidegben ját-
szódik. Minek alapján datálta, húzta elô a tarso-
lyából a sztorikat?
– A fogadalom nem jelentette, hogy mindig
a naptárnak megfelelôt írjak, ez nem érde-
kelt. A „kalendárium-szerû” elrendezéskor
igyekeztem követni a nagyobb ünnepeket.
Aki októberben szeretne ’56-os sztorit olvas-
ni vagy karácsonykor megérintôdni a betle-
hemi események szellemétôl, az így is hasz-
nát veheti a kötetnek. 
– Megkapóak a gyerekek jótékony érze-
lemvilágát mutató életképek is. Ezeket
saját lányai és fia ihlették?
– Számos gyerektörténet akad, hiszen sok
idôt töltök-töltöttem kölkök közt. Már-
quez mondta, hogy ami írói mûködése
szempontjából fontos volt neki, azt ki-
lencéves koráig megélte. A gyerekkori
bevésôdések döbbenetes kihatással van-
nak késôbbi szemléletünkre. Meg egy
gyerektársaságban ott van a társadalom
miniatûr verzióban, gyûlölködéssel, ne-
mes indulatokkal, tulajdonjogi vitákkal, önzések-
kel, közösségi lendületekkel. Minthogy öt-hat
gyerek szaladgált idehaza, és ez a történet folyta-
tódik most négy unokámmal is, nem kellett szo-

ciográfiai gyûjtésben vagy parlamenti gyakorla-
ton részt venni, hogy tudjam, miként szervezôdik
az emberiség. A gyermek robbanékony világlátá-
sa sok mûvész tekintetét forradalmasította már.
Villámgyors asszociációkkal hidalják át a nyelvi és
valóságismereti akadályokat. A gyermek kijelenti,
úgy szeret, mint egy csillagjárda. Vagy, hogy ô
egy sonkát szeletelô pók, azaz sonkász pók. Ha
pedig rám mondja, hogy bocsontos tüzér va-
gyok, pontosan érzem, mennyire neheztel.
– Hogyan fogadták és miként élik meg ma a
gyerekei, most már az unokái is, hogy versek
és prózai mûvek szereplôivé tette, teszi ôket? 
– Kicsiként nehezteltek indiszkrécióm miatt,
vagy mert a mûvészi hatás kedvéért „elferdítet-
tem” karakterüket. Egyiküket „könnyûvérû”
óvódásnak ábrázoltam, holott élete nagy szerel-
mét élte meg öt évesen. Kamaszként is volt ben-
nük szégyen, amiért kicsi gyerekként rögzültek
a papíron, lélekben viszont felnôttnek érezték
magukat. Kisjuli lányom hároméves kori böl-
csességeit hónapokig közölgettem a Faceboo-
kon, s egész komoly rajongótáborra tett szert.
Aztán leálltam, hadd legyen rendes gyerekkora.
Újabban egyre többször lépek fel felnôtt lánya-
immal, ami nagy öröm. Margit irodalmár, egy
kötetemet is illusztrálta, Johanna és Dorottya

pedig verseimet éneklik.
Boldog ember, akinek gyer-
mekei, mint a nyílvesszôk,
töltik meg tegezét. Ha
összetûzésbe keveredik a
kapunál, utódai mellette áll-
nak, nem vall szégyent.

Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit

Lackfi János:

MINDEN NAPRA EGY SZTORI 

Helikon Kiadó, 350 oldal, 3999 Ft

könyvrôl
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A „bocsontos tüzér” egy éve
Lackfi János beszél egyperceseirôl 
A „bocsontos tüzér” egy éve
Lackfi János beszél egyperceseirôl



– Szembetûnô a tematikai kü-
lönbség két éve megjelent tárca-
novella kötete, a Párducpompa és
a mostani között. Véletlenül ke-
rültek egymás mellé ezek az írá-
sok, vagy tudatosan válogatott?
– A társadalmi vetület – ha erre
gondol – valóban sokkal erô-
sebb volt Párducpompa címû
kötetemben. Itt viszont magán-
emberi sorsokba világítok be
egy zseblámpával. Egészen sö-
tét sorsokba. Most a legsöté-
tebb könyvemet szerettem vol-
na megjelentetni, szándékosan
komorra akartam hangolni.
– Miért döntött így?
– Nézze, ennek a könyvnek a
középpontjában az abúzus áll, a
visszaélés az alá- és fölérendelt-
ségi viszonyokkal a magánem-
beri kapcsolatokban. Mostaná-
ban ez nagyon foglalkoztat.
Úgy éreztem, muszáj ezt egy
önálló könyvben is megfogal-
mazni, ezért gyûjtöttem össze
az ezt körbejáró korábbi és vi-
szonylag friss novelláimat. Ezzel,
ha rejtetten is, mindenféle hata-
lommal szembeni ellenérzése-
met szerettem volna kifejezni,
és azt a körvonalazatlan rossz
közérzetet, ami eluralkodik raj-
tunk. Nem volt célom, hogy eh-
hez társadalomrajzot is adjak.
– Fájdalmas titkok derülnek ki
ezekben a novellákban, mondhat-
nám, sokunk titkai, amelyekrôl ál-
talában nem beszélünk. Amikor
ezek fölbukkannak a szövegben,
szinte arcul csapják az olvasót.
– Azt gondolom, hogy ezek a
titkok hosszú távon gyilkolnak.
Ez régi mániám, nem csak itt
kerül elô, de most jutottam el
oda, hogy össze tudok állítani
errôl egy kötetet. Ez ilyen szem-
pontból egy radikális könyv,
amely – tisztában vagyok vele –
némelyeket visszarettenthet. Hi-
szen egyre inkább arrafelé halad
az irodalom vagy akár a színház,
hogy szórakoztasson, kikapcsol-
jon. Ha az olvasó, a nézô nem
ezt kapja, hanem a befogadás

|kapcsolatok|

Zsákutcás sorsokkal, megalázó kapcsolatban vergôdô nôkkel és férfiakkal találkozunk Tóth
Krisztina Fehér farkas címû új novelláskötetében. A szerzôvel a gyakran fölbukkanó magántit-
kokról, a nyugtalanító hiányérzetrôl és a szégyenrôl beszélgettünk.

Ezek a titkok gyilkolnak
Tóth Krisztina új novelláskötetérôl
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|kapcsolatok|

során „szálka kerül a bôre alá”,
akkor haragszik a szerzôre. Ezt
magam is tapasztaltam már, de
vállalom a kockázatot.
– Korábban említette azt a ve-
szélyt, hogy a szerzô olyan törté-
netet is elsüthet tárcaként,
amelybôl hosszabb sztorit lenne
érdemes írni. Ez talán novellánál
is elôfordulhat. Új kötetében ol-
vasható például egy írás, amely-
nek végén két, Romániából átte-
lepült férfi találkozik, fölismerik
egymást, néhány szavukból ki-
derül, hogy mindketten valami-
lyen szekus rémtörténet része-
sei bûnösként és áldozatként, de
nem beszélnek róla. Elválnak.
Mi viszont várnánk a történetet.
– Azt hiszem, téved. Ez itt szán-
dékos sûrítés. Kimetszettem az
életükbôl egy pillanatot, amikor
a legváratlanabb helyzetben be-
köszön a múltjuk, és azt mondja
az egyik a másiknak, hogy „azt
hiszed, elbújhatsz”. Éppen csak
fölvillan valami borzalmas régeb-
bi dolog, de utána mindenki éli
tovább az életét. Ott rohad a
múlt, a múltunk, de nem fakad
ki a genny és nincs következ-
mény. Elmarad a kibeszélés, a
számonkérés, a bûnhôdés. Min-
denki viszi tovább a maga cso-
magját. Színpadi nyelven szólva:
jobbra-balra el. Pedig az ember
katarzisra vágyna, de – és ez a
sötét üzenete ennek a könyvnek
– nincs katarzis. Hiába várunk rá
több évtizede. Engem életkori-
lag ez foglalkoztatott, hogy
ugyanabban a szemétben ta-
picskolunk még mindig.
– Elfogadom, de
azért a hiányérze-
tem megmaradt.
– A hiányérzet
nyugtalanító,
mert nincsenek
megnyugtató
válaszok, kive-
zetô utak. És a
n o v e l l á b a n
szereplô nô,
aki talán a
n y o l c v a n a s
években szü-
letett, nem is
érti, mirôl van szó. Amikor
megtudja, hogy az egyik férfi a
rendszerváltás után települt át
Magyarországra, nem kérdi

meg tôle, vajon miért akkor.
Tartok tôle, a fiatalabb olvasók
között is lesznek, akik nem értik
ezt a helyzetet.
– Az idei Könyvfesztivál díszven-
dégének, Karl Ove Knausgårdnak
szóló köszöntésében a többi kö-
zött azt mondta, a legfôbb kér-
désnek azt tartja, hogy „legyôz-
hetô-e az a rohadt szégyen, amit
autoriter apáink ránk hagytak.
Hogy van-e kiút az életünkbôl,
aminek kereteit ôk teremtették
meg.” Úgy érzem, könyvének vá-
lasza az, hogy nincs.
– Igen. Ezért mondtam, hogy ez
egy sötét könyv, nem a tematika
miatt. Mert én íróként azt gon-
dolom, hogy a saját életemben
ez nem fog bekövetkezni. Leg-
alábbis abban a termékeny idô-
szakomban, amíg tudatosan fo-
gok élni a világban. Nem fogom
kibekkelni a katarzist. Ehhez túl
késô van így ötven fölött.
– Ez talán túlzás. Évtizedei van-
nak még.
– A játékidô nem végtelen. De
ha már idézett a köszöntôm szö-
vegébôl, hadd jegyezzem meg,
hogy a miénk egy szégyen alapú
társadalom. Az alanyok minden
lehetôt elkövetnek, hogy elke-
rüljék a szégyent. Én viszont
gyerekkoromban a legtöbbször
azt hallottam, hogy „szégyelld
magad”. És szégyelltem is ma-
gam, vagyis azt, aki vagyok.
Mert ez egy idô után belsôvé vá-
lik. Valószínûleg ez nemcsak az
én személyes tapasztalatom, ha-
nem nemzedéki tapasztalat. A
szégyen, a megszégyenítés, a

bûntudatkeltés.
Még ha nem tu-
dom is, mit kö-
vettem el, de
elôbb-utóbb biz-
tosan ki fog derül-
ni. Mi valamilyen
homályos bûntu-
dat burkában ne-
velkedtünk.

Varsányi Gyula
Fotó: Szabó j. Judit

Tóth Krisztina:

FEHÉR FARKAS

Magvetô Kiadó, 132 oldal, 3499 Ft

könyvrôl
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A PARÁZNABILLEGETÔ

Hogy kicsoda Pálóczi Antal, aki 63

évesen jegyzi elsô kötetét, s verseit

mégis csak az Élet és Irodalomból,

a Nyugat most folyóiratból és inter-

netes orgánumokból ismerjük? Az a

Szabó Antal, aki a Szép versek ’89

antológiában három verssel szere-

pelt, s ezek egyikét Koncz Gábor

elmondta a Magyar Televízióban. Harminc évvel ezelôtt a „ré-

gi" Mozgó Világ, az Élet és Irodalom, a Párizsi Magyar Mû-

hely, a Somogy folyóirat, a Somogyi költôk antológiája, az

„új” Mozgó Világ és az ELTE Egyetemi lapok több versét is kö-

zölte. Aztán majdnem húsz évig semmi. „Helyette" nôsülés,

rendszerváltás, egy családi ház önerôs felépítése Budapesten

és két fiúgyerek felnevelése

„tartós apaként”, újságírói

munka mellett, egy dédro-

kon asszonynevének, a Pá-

lóczinak a felvételével. Vé-

gül a szépírás újrakezdé-

se, most már Pálóczi Antal-

ként, a Jónás Tamás és

Lackfi János alapította

Dokk.hu internetes irodalmi

lapban. Ez a kötet a szerzô

fiatalkori és a veteránkori

válogatott verseinek gyûjte-

ménye. „Találkozás a fia-

talemberrel”.

GARBO Kiadó





Ferencváros
angyalai
Kevés jobb jelzôt talál-
hatnánk Varsányi Gyula
Franzstadti történetek
címû kötetének novel-
láira, mint hogy béke-
beli mesék. Nemcsak
azért, mert a történe-
tek részben a „bol-
dog békeidôk” kor-
szakát idézik fel, de
mert a prózaírásnak
is egyfajta klasszikus,
patinás, és rendkívül
élvezetes hagyomá-
nyához nyúl vissza a
szerzô. Ismerôs han-
gok (íróké, költôké), ismerôs
helyszínek és pillanatok bukkannak fel az elbeszélések lapjain,
még akkor is, ha az olvasó kevés eséllyel élhette át személyesen e
több évtizeddel ezelôtti történeteket. De Franzstadt házai, utcái
ôrzik a letûnt korok szereplôit, neszeit, színeit, illatait, és Varsányi
Gyula kivételes érzékkel varázsolja elô „Ferencváros angyalait”. Az
elsô fejezetben mindjárt a Tompa utca kezd nyüzsögni, mintha
csak régi fotókból elôvarázsolt diaporámán játszódnának elôttünk
a kiragadott jelenetek. A szerzô hidat épít múlt és jelen között,
melyben egy hajdanvolt világba sétálhatunk át, például a Ferenc
téren álló „K. u. K.-korszakot idézô zöld vizelde-építmény, amely
mûtárgyként sem utolsó, de funkciójában is öröm forrása, ha nyit-
va van”, no és ahogy „az egyetemisták kedvenc bárjuk asztalaihoz
telepszenek, és hosszú söröskriglijeik fölött dobnak fricskát a ki-
számíthatatlan sorsnak”.

Aztán megismerhetjük Sztojánovot, a bolgárkertészt a Duna-parti
piacról, aki 1933-ban szinte összeroppan bánatában, amikor meg-
tudja, hogy fia magyar lányt készül feleségül venni, de történetébôl
a magyarországi bolgárok sorsa is kirajzolódik: „No hiszen, kimerjük
itt a Dunából a vizet mások elôl, ez jó vicc (…). Meg kell egyezni egy-
mással, ahelyett, hogy a bolgárokat kitiltatnák a piacról…”

A kugler címû novellában egy kísértetiesen ismerôs fiúcska bámul-
ja éhesen a cukrászda kirakatában a kuglófot, 1918-ban járunk, és
az ôt megszólító Zsiga bácsinak elmondja, hogyan lopnak tüzelôt a
ferencvárosi pályaudvaron. Egyébként a Mester utcai polgáriba jár az
Attila nevû fiú, és a találkozás akár meg is történhetett volna, hiszen
„Zsiga bácsi” az Üllôi úton lakik.

A Zsaluzéban egy rendhagyó zenetanár alakján keresztül („Csak
ketten-hárman vagyunk gádzsók. Mindenki nagyon nyüvi a húrokat.
A cigány csávók mind olyannak akarnak látszani, mint Öcsi bácsi, aki
ugyancsak cigányember”), a nemzetiségeiben is sokszínû Ferencvá-
ros kultúrájában merítkezhetünk meg.

Varsányi Gyula novelláiban a történelem folyama hömpölyög
elô és dob fel drámai, megmosolyogtató, szívhez szóló vagy el-
gondolkodtató történeteket, amelyek rendkívül emberiek. Ró-
lunk szólnak, s még ha csak olykor-olykor vetôdünk is a kilence-
dik kerület utcáiba, az elbeszélések által egy kicsit mindannyian
franzstadtiakká leszünk.

Laik Eszter
Varsányi Gyula:

FRANZSTADTI TÖRTÉNETEK

Noran-Libro Kiadó, 290 oldal, 3490 Ft

|békebeli|
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|mesés|

A Világszép Alapítvány szakmai munka-
társa, aki Tarkabarka Hölgynek nevezi
magát weboldalán, a nemzetközi mese-
mondás népszerûsítésére használja 2007-
ben indított blogját. Az Ünnepi Könyv-
hétre adta ki a Móra Könyvkiadó Ribizli a
világ végén: Régi magyar népmesék mai
gyerekeknek címû mesekönyvét. Ebbôl
az alkalomból beszélgettünk.

– Hogyan talált rá erre a nem mindennapi hi-
vatásra?
– Eredetileg régészként végeztem az ELTÉ-n.
Egyetemista koromban derült ki számomra,
hogy a professzionális mesemondást nemzet-
közi viszonylatban is sokan ûzik. Az egyetem
befejezése után Fulbright Ösztöndíjjal kijutot-
tam az USA-ba, ahol az East Tennesse State
University-n mesemondásból szereztem mes-
terdiplomát, majd 2017-ben doktori fokoza-
tot a Bowling Green State University Kulturá-
lis Tanulmányok szakán.
– Mikor volt az elsô fellépése? És hogyan ala-
kult a pályája azóta?
– Elsô hivatalos fellépésem 2006-ban volt. Ki-
találtam, mostantól mesemondó leszek, és el-
kezdtem járni fellépni. A nemzetközi része ott
jött képbe, amikor, hála az internetnek, sike-
rült felvennem a kapcsolatot más országok
mesemondóival. Elkezdtem tôlük tanulni. Ki-
alakult a repertoárom: nemcsak magyar nép-
mesék voltak benne, hanem más kultúrák me-
séi is. A nemzetközi mesemondást úgy defini-
álnám, hogy nemcsak magyar mesét mesélek,
angolul és spanyolul, hanem más kultúrákból
valókat is, és nemcsak Magyarországon, ha-
nem utazok külföldre is konferenciákra, fesz-
tiválokra. Számos országban volt már fellépé-
sem, szeretem elvinni a magyar meséket kül-
földi közönségekhez.
– A Móra Kiadónál megjelent Ribizli a világ vé-
gén már a harmadik magyar nyelvû könyve.
Két éve jelent meg a Mesemondók márpedig
vannak, a Ribizlivel párhuzamosan jön ki a Hô-
sök és pimaszok: Mit és hogyan meséljünk ka-
maszoknak? (PONT Kiadó), ami szakkönyv me-
semondóknak, pedagógusoknak, szülôknek, de
tartalmaz meséket is. Kiknek szól a Ribizli, és
hogyan született meg ez a kötet, amelyet
Herbszt László színes képei illusztrálnak?
– Úgy született, és azért is Régi magyar nép-
mesék mai gyerekeknek az alcíme, hogy sze-
rettem volna olyan meséket válogatni, ame-
lyek a mai gyerekeknek fontos és értékes dol-
gokat mondanak. Eredetileg a magyar nyelvû

blogomon volt egy bejegyzés-sorozat, amit
úgy hívtak: Feminista magyar népmesék.
Többen kérdezték olvasóim közül, mikor lesz
majd mesekönyv ezekbôl, mert a bejegyzé-
sekben csak összefoglaltam a meséket, és ar-
ról írtam, szerintem mi a különleges és érté-
kes bennük. Nagyon sok olyan mesét talál-
tam, ami gyönyörû és érdekes, de nem isme-
rik az emberek. Nem nagyon kerültek be az
ismert mesegyûjteményekbe, vagy nem ab-
ban a formában, ami számomra izgalmas. A
Képzômûvészeti Egyetem hallgatói tavaly a
Múzeumok Éjszakáján ebbôl a blogsorozat-
ból Elfeledett magyar népmesék címmel ren-
deztek kiállítást. Meghívtak, hogy nyissam
meg. A megnyitón ott volt Szlukovényi Ka-
talin (ô lett a szerkesztôm), aki említette,
hogy nagyon aktuális lenne egy ilyen témá-
jú kötet megjelentetése – és nem csak a lá-
nyok miatt. Ez a könyv fiúknak is való. Nem
hiszek abban, hogy van „fiús” és „lányos”
mese. Van, amelyiknek fiú a hôse, és
olyan, amelyiknek lány, de úgy válogattam
a meséket, hogy a kötet mindenki számá-
ra érdekes legyen. Ráadásul sok olyan me-
sét válogathattam, amely nem volt még
soha publikálva, vagy olyan régen jelentek
meg, hogy nehezen hozzáférhetôk.
– A kötet végén olvasható egy utószó, és meg-
adta a forrásait, a blogjain kívül ennek elolva-
sását is ajánlom olvasóinknak. Hogyan alakul-
tak ki az ön verziói? 

– Ha megtetszik egy mese, nagyon sok háttér-
kutatást végzek. Fôleg azoknál, amelyeknek
több variánsa létezik. Szeretem a mesének mi-
nél több változatát elolvasni, és minél többet
olvasok el, annál inkább kiviláglik, mik azok az
állandó motívumok, amik mindig benne van-
nak, és mik azok a díszítô elemek, amiket az
egyes mesemondók költöttek hozzá. Az én
verzióm úgy alakul ki, hogy az állandó eleme-
ket, a mese struktúráját tiszteletben tartom,
viszont a díszítô elemeket szeretem úgy válo-
gatni, hogy a legérdekesebbek kerüljenek az
én változatomba. Például amikor lehet válasz-
tani, hogy az elátkozott testvérek hollóvá,
hattyúvá vagy daruvá változnak, nekem a da-
rumadár volt a legszimpatikusabb. A szövegek
aztán a szóbeli mesélések során alakulnak to-
vább. Például azonnal „kiugranak” azok a
dolgok, amik írásban mûködtek, élôszóban
azonban nem. Szóban alakul az is, hogy mit
talál a közönség rendszeresen humorosnak.
Minél többet csiszolódik a mese azon, hogy
mesélem, annál inkább válik a sajátommá, an-
nál inkább érzem, hogy kerek.
– Hol szokott mesélni? Hány éveseknek szól-
nak ezek a mesék?
– A Ribizli hivatalosan a 9–12 éves korosztály-
nak szól, de én jobban szeretem úgy monda-
ni: 9-tôl fölfelé, mert felsô korhatára a nép-
meséknek nincs. És nyilván vannak fiatalabb
gyerekek is, akiket már érdekelnek ezek a
mesék. Sokszor hívnak óvodába, iskolába,
könyvtári rendezvényekre; múzeumokban te-
matikus elôadásokat tartok. Szerencsére az
utóbbi évtizedben nagyon népszerû lett a
mesemondás, rengeteg helyszíne van. A Ha-
gyományok Házában mesemondóképzés fo-
lyik, van több meseterápiás iskola is, valamint

fesztivál, népmese-
mondó verseny.
Sokszínû a mese-
mondás Magyaror-
szágon, és remé-
lem, hogy idôvel
még színesebb lesz!

Csokonai Attila
Fotó: Becky Jenkins

Zalka Csenge Virág:

RIBIZLI A VILÁG VÉGÉN:

Régi magyar népmesék mai gyerekeknek

Móra Könyvkiadó, 240 oldal, 3499 Ft

Népmesékkel itthon és a világ körül
Beszélgetés Zalka Csenge Virággal
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Az egyik legnépszerûbb
lovas mese a Napraforgó
Kiadó kezdô olvasóknak
szóló Szandi sorozata. A
New Jersey-ben élô Alexa
Pearl eddig negyven gyer-
mekkönyvet jelentetett már
meg, az angolul a tizedik
köteténél tartó Szandi –

eredetileg Sasha – lovas regénynek a könyv-
fesztiválon a harmadik, a könyvhéten pedig a
negyedik kötete is napvilágot látott magyarul.
Paco Sordo spanyol képregényrajzoló és il-
lusztrátor mókás rajzai még vonzóbbá teszik a
kis méretû, könnyen forgatható, puha lapok-
ból álló kivitelezésével a ponyvákra hajazó
gyermekkönyveket. A hercegnôi vizsga cí-
mû kötetben Szandi, a Zöldellô völgyben élô
kiscsikó, rájön, hogy nemcsak azzal tûnik ki
társai közül, hogy repülni tud – és ezért az elô-
zô kötetekben elindul megkeresni a hozzá ha-
sonlókat – hanem azzal is, hogy ô a repülô lo-
vak elveszett hercegnôje! 

A Babilon Kiadónál a
kezdô olvasók számára
készülô, idén elindított
Mi MICSODA Olvasó
sorozat Christina Braun
által írt újabb darabja a
Természet rejtelmeibe
vezet be. Ezúttal Hanni,
a kedves kis mókus ka-
lauzolja az olvasókat a természet szépségei-
nek felfedezésében az otthoni környezetbôl
kiindulva bejár erdôt, mezôt, hegyvidéket és
vízpartot. A jó tagolású, színes fotókkal és
ábrákkal illusztrált könyvben most is tudás-
próbák sora várja az iskolásokat. A széria el-
sôsorban a fiú olvasókat célozza meg, akik
köztudottan kevesebbet olvasnak. Az új ar-
culattal bevezetett – 8-14 évesek számára

készülô – klasszikus Mi
MICSODA sorozat leg-
frissebb darabja Man-
fred Baur Vulkánok cí-
mû, ismeretterjesztô kö-
tete. Már a könyvfeszti-
válra megjelent Termé-
szeti katasztrófák címû
kötet is érintette a tûz-
hányókat, de ezúttal egy

vulkánkutató csapat segítségével sorra ve-
szik a világ leghíresebb és leghírhedtebb tûz-
hányóit, a híres kitöréseket, foglalkoznak a

vulkánok károkozásával és hasznával, vala-
mint azzal, miért élnek ma is milliók a vul-
kánkitörések fenyegetettségében. 10. köte-
ténél jár Margit Auer német írónô Mágikus
állatok iskolája címû nagysikerû regénysoro-
zata kisiskolásoknak Nádori Lídia fordításá-
ban. A németül 2013-ban, magyarul 2015-

ben indult sorozat fôsze-
replôi a gyerekeken kívül
különféle mágikus, be-
szélni tudó állatok, amik
nemcsak házikedvencek,
de hû barátok és segítôk
is. Az Odavagyunk! cí-
mû kötetben egy fociver-
seny megrendezésének
és egy mágikus tengeri-

malac feltûnésének története olvasható, és a
nyár elejére megérkezik 3. vakációs kötet is.
A könyvek segítségével a kiskamaszok nem-
csak magabiztosabbak, kezdeményezôbbek
és kreatívabbak lesznek, hanem nyitottabbá
válnak társas kapcsolataikban. A történetbôl
2017-ben zenés mesejáték is készült a Ko-
libri Gyermek-és Ifjúsági Színházban Novák
János rendezésében, melyet a színház most
is mûsoron tart.

Manó Könyveknél egy éve je-
lent meg Ruff Orsolya A zöld
macska titka címû meséje,
ami kalandokat kedvelô kisisko-
lásoknak nyújtott izgalmas ol-
vasnivalót. A zöld macska és a
titkos átjáró címû folytatásban
különös dolgok történnek a vá-
rosban: titokzatos alak lopako-
dik a régiségboltban, történik egy betörés,
egy öreg sün tûnik fel a házban, valaki eltö-
mítette gesztenyével a nagyi autójának kipu-
fogóját, a Hét Domb vidékérôl felbukkan egy
menyét. Vajon sikerül-e Zizinek, a talpraesett
macskának hazajutnia, hogy megmentse az
erdôt? A könyvet Megyeri Annamária karak-
teres fekete-fehér illusztrációi teszik még iz-
galmasabbá. Finy Petra két iskolásoknak szó-
ló kézikönyvet, és jó pár ovisoknak szánt
könyvecskét publikált már,
úgyhogy íróként és szülô-
ként is nagy rutinja van a
témában. Az Óvodások
kézikönyvével az ovikez-
dés érzelmi megpróbáltatá-
sain kívánja átsegíteni a ki-
csiket és a nagyokat. „Nem

oszt tanácsokat, nem okoskodik, szerényen a
háttérbe húzódik, mégis biztos támaszként
van mellettünk, és a legnehezebb pillanatok-
ban mindig lehet rá számítani. Afféle könyv-
barát. A szöveg és Rippl Renáta
kedves rajzai segítenek eliga-
zodni az óvoda világában. A fo-
ci örök és megunhatatlan. Egy
fiú könyvespolcán mindig van
hely egy újabb focikönyv számá-
ra. Nagy László Krisztián Az er-
dei focibajnokság címû ifjúsá-
gi regényében az állatok Bun-
dásligát rendeznek, melyen nyu-
lak, sünök és rókák kerülnek szembe egy-
mással, ám, közülük nem mindenki szokta
betartani a játékszabályokat. A kisiskolások-
nak szánt mulatságos, fordulatos és szóra-
koztató kalandregény focis kiszólásain és át-
hallásain akár szülôk is nevethetnek. Tavaly
nyáron a semmibôl tûnt fel a grafikusként
végzett, felvidéki Király Anikó, aki Strand,
papucs, szerelem címû elsô kötetével rög-
tön meghódította az önbizalomhiányos ka-
maszlányokat. A habkönnyû ol-
vasmányból kiderült, hogy szer-
zôjének kétségtelenül van hu-

mora és stílusérzéke, érti
és érzi a tizenévesek nyel-
vét, és az ôket érintô valós
problémákkal foglalkozik.
Csak barátok? címû, új
regényében ismét a szere-
lem és a barátság rétegeit
és mélységeit tárja fel. Zorka és Bo-
tond, akik nyolcéves korukban „vér-
szerzôdéssel” fogadtak „örök” barát-

ságot és sülve-fôve együtt voltak, mostaná-
ban viszont kerülik egymást, inkább ellensé-
gek, mint barátok. Vajon helyrehozható a
kapcsolatuk? Vagy esetleg más szintre lép?

Sz. Zs.

Pearl-Sardo: Szandi meséi, 4. kötet, Napraforgó Ki-

adó, 104 o., 990 Ft; C. Braun: Természet, Babilon

Kiadó, 64 o., 1995 Ft;  M. Baur: Vulkánok, Babilon

Kiadó, 48 o., 3200 Ft; M.Auer: Mágikus állatok isko-

lája, 10. kötet, Babilon Kiadó, 238 o., 2990

Ft; Ruff Orsolya: A zöld macska és a titkos

átjáró, Manó Könyvek, 120 o., 2490 Ft; Finy

Petra: Óvodások kézikönyve, Manó Köny-

vek, 56 o., 2490 Ft; Nagy László Krisztián:

Az erdei focibajnokság, Manó Könyvek, 176

o., 2990 Ft; Király Anikó: Csak barátok?, Ma-

nó Könyvek, 416 o., 2990 Ft

Természeti és mágikus erôk, érzelmi
viharok és sportmánia

|babilon, napraforgó, manó könyvek|
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Hivatásos mese-
mondó a szakmá-
ja a Ribizli a vi-
lág végén címû,
magyar népmese
válogatás összeál-
lítójának. Zalka
Csenge Virág ré-
gészhallgatóként
kezdte az egyete-
met, majd az

USA-ban tanulta ki a szakmát a Nemzet-
közi Mesemondó Központban. A több
nyelven mesélô és publikáló szerzô 2007
óta mondja rendületlen a meséket kicsik-
nek és nagyoknak, folyamatosan bizonyít-
va, hogy a mesékre ma is éppolyan szük-
ség van, mint a régiségben. Legújabb me-
seválogatásával azt kívánja megmutatni,
hogy a magyar népmesékben (is) a lányok
éppúgy lehetnek aktív hôsök, mint a fiúk.
Sokáig az volt ugyanis az általános nézet,
hogy a nôi figurák csupán a mesék passzív
szereplôi. Válogatásában akadnak táltos
királylányok, sárkányölô asszonyok, jósá-
gos boszorkányok, furfangos nôi bajkeve-
rôk, és még nagyon sokféle emlékezetes
és árnyalt nôalak. Incula, Térdszéli Katica,
Vitéz Rózsa, Tubarózsa kisasszony, Fodor
Erzsi, és a többiek olyan nôi példaképek,
akik nem várnak a megmentôre: maguk
gyôzik le a sárkányt, mentik meg a király-
ságot, vagy válnak saját jogon uralkodóvá.
Egyes meséket ajándékba kapott, amikor
elindította a Feminista Magyar Népmesék
címû blogját, másokat ô kutatott fel, gon-
dosan megjelölve a forrásmunkákat, ame-
lyekbôl tájékozódott. Mivel a népmesék
nincsenek kôbe vésve, többségüknek szá-
mos variációja létezik, általában több me-
sébôl gyúrta össze a közreadott meséket,
elhagyva belôlük a mai olvasónak már ne-
hezen befogadható részeket, és keresve a
mának szóló momentumokat. A kötetet
Herbszt László népmûvészeti ihletésû
kortárs illusztrációi díszítik. (A Zalka Csen-
ge Virággal készült interjút lapunk 13. ol-
dalán olvashatják.)

Idén lenne 90 éves Anne Frank, akinek ka-
maszkori naplóját milliók olvasták világszerte,
és amely egyszerûségével és naivitásával köze-
lebb hozza a 2. világháborút és a holokauszt
borzalmait, mint megannyi történelemkönyv.
Menno Metselaar és Piet van Ledden Ki volt

Anne Frank? címû könyve arra
vállalkozik, hogy az iskolás korosz-
tályokkal megismertesse a náci bi-
rodalom árnyékában felnövô lány
rövid életét, és magát a kort,
amelybe beleszületett.  A két szer-
zô az Anne Frank-múzeum tapasz-
talt munkatársaként a leggyakrab-
ban felmerülô kérdésekre is vála-
szol. Az eredeti fotókkal, doku-
mentumokkal és Huck Scarry il-
lusztrációval ellátott kötetbôl megismerkedhe-
tünk Anne németországi családi körülményei-
vel, a zsidótörvények miatt Hollandiába költö-
zô család mindennapjaival, a zsidóüldözés fá-
zisaival és a család növekvô szorongásával.
Rajzok szemléltetik a család kétéves bujkálását
egy titkos rejtekhelyen egy ház hátsó traktusá-
ban, ahol Annénak a lassan múló napokban
csak olvasmányai és naplója segítenek, és ahol
elhatározza: író akar lenni. A búvóhely felfe-
dezése után, elôbb egy munkatáborba, majd
Auschwitzba szállítják a család tagjait. Onnan
a két lánytestvér kerül tovább Bergen-Belsen-
be, ahol meghalnak tífuszban. Errôl túlélô
szemtanúk számoltak be az apának, aki a csa-
ládból egyedüliként visszatért a koncentrációs
táborból. Ô gépelte le és adatta ki kislánya
nagy hatású naplóját. A közérdeklôdésnek kö-
szönhetôen a család rejtekhelyébôl múzeum
lett, ez ma az Anne Frank House. 

A fraknói vár kapujának hûvös boltívei alatt
láncokon lóg egy kitömött krokodil – vala-
hai tulajdonosai úgy hitték, védelmet nyújt
az ellenséggel szemben –, s a látvány annyi-
ra meglepô, hogy
Molnár Krisztina Ritát
meseírásra ihlette. A
bejáratot ôrzô, több
mint 300 éves krokodil
lett a fôhôse új, Bo-
rostyán az idôkapus
címû ifjúsági regényé-
nek, amely a fraknói
vár történetével és tit-
kaival, valamint egy-
kori gazdájának, Ester-
házy Pálnak az életével foglalkozik. A törté-
net kiindulópontja szerint a varázslatos nílu-
si krokodil mindent tud a múltról, de csak a
kiválasztottaknak mesél. Megtudható tôle,
hogy milyen kincseket és szép tárgyakat
gyûjtött össze a kifinomult ízlésû fôúr, mi-
lyen zenét kedvelt, hogyan beszéltek, miket

ettek és ittak a 17. századi
emberek. A vár ôrzôje végig-
kalauzol a hercegi csapatok
várban ôrzött fegyverarze-
nálján, mesél a törököktôl
szerzett hadizsákmányról, és
a törökök ellen vívott véres
csatákról. Cserébe Dorka – a
történet mai fôhôse – beszá-
mol neki arról, hogyan telik
egy gyerek élete a 21. szá-

zadban. Egyszeri, megismételhetetlen, és
szigorúan titkos barátság szövôdik köztük,
amibe a felnôttek nem láthatnak bele. Szal-
ma Edit színes illusztrációi remekül megidé-
zik a barokk kort és Esterházy Pál világát.

Az óvoda és a kisiskola után a negyedik
osztályban folytatódik Vig Balázs egyszerre
vicces és megható ifjú-
sági regénysorozata a
Todó kitálal. Todó
ezúttal a sportról tálal
ki a tôle megszokott
ôszinte stílusban, mi-
közben átesik a kiska-
maszok jellegzetes
megpróbáltatásain.
Mindenféle testmoz-
gást kipróbál, amihez
hozzájut; biciklizik,
úszik, focizik, karatézik, táncol az osztály
fellépésén, próbál mindenhol megfelelni az
elvárásoknak, ami hol sikerül, hol nem.
Küzd a szüleivel, hogy engedjék többet
„kockulni”, és bízzanak meg benne; bará-

tokat szerez és veszít el, összetûzésbe
kerül a nagymenôkkel, és kiközösített
lesz. Todó – igazságérzete tudatában –
a korábbi kötetekben megszokott, ki-
apadhatatlan mesélôkedvvel avatja be
az olvasót vélt vagy valós sérelmeibe. A
szerethetô kiskamasz legújabb kaland-
jait a szerzô olvasmányos stílusban, sok
iróniával, mégis empatikusan adja köz-
re, amit jól kiegészítenek Felvidéki Mik-
lós retró stílusú, karikatúraszerû rajzai.

(szezs)

Zalka Csenge Virág: Ribizli a világ végén, Móra

Kiadó, 240 o., 3499 Ft; Metselaar-van Ledden:

Ki volt Anne Frank? Móra Kiadó, 40 o., 3499 Ft;

Molnár Krisztina Rita: Borostyán az idôkapus,

Móra Kiadó, 120 o., 2999 Ft; Vig Balázs: Todó

kitálal a sportról, Móra Kiadó, 120 o., 2499 Ft

Világjáró mesemondó, Anne Frank-
életrajz, fraknói vár, Todó
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Legújabb könyve novelláskötet, melynek címe A szabad-
ság elsô éjszakája. A négy fejezet élén négy kérdés áll: Mi-
lyenek a szegények?, Milyenek az ételek?, Milyen a törté-
nelem? Milyenek a migránsok? 

– Ezek a kérdések foglalkoztatnak a leginkább mostanában?
– Igen, alighanem ezek erôsen foglalkoztatnak: Az ételek – vagy-
is az élet élvezete, a történelem – azaz az összefüggések társa-
dalmi és idôbeli láncolata. A szegények, az elôbbinek egy másik
vetülete, saját helyünk a világban és annak hazugság- és aljas-
sághálójában. A migránsok? Már a szó is csak ironikusan, idézô-
jelbe téve használható. Újra vannak szavaink, melyeket a politika
meggyötör, elhasznál, mint valami rabszolgát.
– Úgy érzem, jóval több novellád volt, csak határt kellett szabni,
mennyi kerüljön a könyvbe. Hogyan alakult a kötet? 
– Bô tíz év anyagából válogattam, van, ami kimaradt, sok okból,
például, mert egy készülô regény része, de olyan is van, amit az
utolsó pillanatban ástam elô. Ez az ötödik novelláskötetem. Az
utolsó óta eltelt 12 év, de közben 3 regényem, 2 drámakötetem
jött ki, a versek most ide nem tartoznak.
– Egy-egy novella elején rögzíti az elbeszélô, hogy búcsúzik a gro-
teszktôl, búcsúzik a mágikus realizmustól – aztán persze érezni
többféle stílusjátékot, mégis van groteszk, szürreális, abszurd
elem. Abban az egyben biztosak lehetünk, hogy bár vezetve va-
gyunk, szabadon értelmezhetjük a szövegeket…  
– A szabadság az embernek, az olvasónak is a legfontosabb. Épp
az olvasás jobbágyságából szeretnék olvasóként felszabadulni,
íróként ezt az olvasói felszabadulást segíteni. Hogy az olvasó sza-
bad polgár legyen, ne szolga. Az említett alcímek nagyon komo-
lyan vannak gondolva. A mágikus realizmus, mely fellépése ide-
jén revelatív volt mind a realisztikus beszédmódhoz, mind az in-
tellektuális regényhez képest, mára elhasználódott. Engem leg-
alábbis zavar, ha az író ahelyett, hogy egy elbeszéléstechnikai
nehézséget megpróbálna megoldani, szabadjára enged a törté-
netben valami csodásat, és máris megoldottnak érez min-
dent, pedig csak elmaszatolta. Hasonló a helyzet az
összes eszközzel, ugyanakkor belátom, nem lehetünk tel-
jesen eszköztelenek, de néha olyan jó lenne.
– Több elbeszélés foglalkozik az elmúlással, többfélekép-
pen, és ebbôl adódóan az élet furcsaságaival. Miért? 
– Egy novellában mindig szükség van éles helyzetekre. És
a halál ilyen. Az irodalom sarkított helyzetei életünk
megoldhatatlan gubancait kell mutassák, azokba kell be-
lekavarodniuk.
– A Nélkülem a világ az egyik kedvencem. „Nem állati
nagy baromság azt hinni, hogy a gondolkodás bizonyíték
a létünkre?” – olvassuk. „Igen, a saját hûlt helyem törté-
netérôl lesz szó” – szögezi le az elbeszélô. Ha így látha-
tunk rá az életünkre, ahogyan ez az írás kínálja, kész
megkönnyebbülés, felszabadulás! Hogy jött ez az ötlet?
– Egy olyan önéletrajzon törtem a fejem, ami megmu-
tatja, mi lett volna másképp nélkülem. Egész könyvet tervez-
tem, de ennyi lett, mert nem lehet regényt írni, ha a szálakat
ahelyett, hogy összefonnám, folyton elszakítom, mégis úgy me-
gyek tovább, mintha egy történetbe, nem a semmibe vezetné-

nek. Érdekes kísérlet volt, és ha ilyen hatást vált ki, akkor lénye-
gében elértem a célom, nem is kell folytatni. A túl hosszú szö-
veg egyébként is illetlenség. Megtéveszti az olvasót, féltékeny-
kedik a többi íróra.
– Sok mûfajú íróként egy interjúban a verssel kapcsolatban azt
mondtad, hogy „a vers olyan, mint az ementáli sajtban a lyuk, iga-
zából a lyuk a titok, azt a sajtot veszem meg, amelyik tele van
lyukkal, mégis a sajtot eszem, nem a lyukat.” A prózában, a novel-
lában mi a titok?
– A novellában is nagy szerepük van a lyukaknak, ha már a sajt-
hasonlatnál vagyunk. A regény akkora sajt, hogy a szeletei kö-
zött néha a lyukaknál sokkal nagyobb távolság jön létre, csak
nem vesszük észre, mert félrevezet a történet folyamatosságá-
nak látszata. Tudni kell, hogy ez mindig látszat, illúzió, és engem

épp az e mögé való pillantás igénye
vezetett a Thomas Mann kabátja címû
két éve megjelent regényemben is,
amikor különbözô történetekbôl a
motívumok és a mondatok egymásra
tükrözése révén igyekeztem egységet
létrehozni. Bizonyos értelemben eb-
ben a kötetben ezek a teljesen önálló
novellák is ilyen kapcsolatokat vesznek
fel egymással, nem véletlenül rende-
zôdtek négy hasonló jellegû cím alatt
ciklusokba.

Szepesi Dóra
Fotó: Szabó J. Judit

Vörös István:

A SZABADSÁG ELSÔ ÉJSZAKÁJA

Noran Libro Kiadó, 408 oldal, 3290 Ft

Pillantás az illúzió mögé
Interjú Vörös Istvánnal

könyvrôl

Pillantás az illúzió mögé
Interjú Vörös Istvánnal



„Beláthatnánk végre, hogy a történelem nem játszótér. Nem
engedelmes szolgálóleánya az emberiség önjelölt tervezô-
mérnökeinek, és nem is a jó tündér, aki a kívánságokat várja.
A történelem nem kívánságmûsor, hanem hatóság, az intelli-
gens értelem legfelsôbb hatósága.  A józan egyeztetések és
finom, érzékeny illesztések pszichikai tere. Minden óvatlan-
ságot kegyetlenül megtorol. Nem való mindenkinek.” Így
ránt rögtön új kötetének hangulatába Sári László, a Dilettán-
sok történelmének fülszövegével. A friss könyv kapcsán az
íróval nyugati és keleti mítoszokról, letûnt korok legendáiról
és persze történelemrôl beszélgettünk. 

– Meglehetôsen kíméletlennek festi a történelem munkálkodását, de a
könyv egészérôl sem állíthatom, hogy a történelemcsinálók dicsôségét
zengené. Mi magyarázza, hogy ilyen szigorúan, sôt elítélôen vélekedik az
ember történelmérôl?
– A történelem gondolatok kifejezôdése, „testet öltése” a gyakorlati
életben. A történelmi események valójában az emberi szellem legôszin-
tébb megnyilvánulásai. Ha innen nézem, bizony nemigen látok a törté-
nelem (döntôen háborúk története) hátterében magas eszméket, kifi-
nomult erkölcsiséget. Az ember története leginkább arról szól, hogy a
különféle közösségek milyen sikertelenül próbálkoztak a múltban tûrhe-
tô együttélési formákra találni. De a nyughatatlan emberi természet –
melynek következtében az ember sem elviselni, sem elhagyni nem ké-
pes társait –, úgy látszik, a legvéresebb áldozatok árán sem csillapítha-
tó. A történelmi békétlenségért a legnagyobb árat, úgy látszik, hogy ed-
dig a legkisebb kontinens, Európa lakói fizették.

Hogyan próbálkoztak más közösségek máshol, és mire jutottak? Ezt a

kérdést már régen föl kellett volna tenniük a társadalomtudományok-
nak. A Nyugat és a régi Kelet történelmének (és mögöttes társadalmi
berendezkedéseinek) összehasonlítása azért kínálja magát minden mást
megelôzve, mert a két kultúra teljesen különbözô szellemiséget képvi-
sel. Ráadásul efféle (átfogóbb) összevetést ezen a területen eddig nem
végeztek. Hosszú évtizedek óta szerettem volna ilyenféle munkákat ol-
vasni, és megtudni belôlük, hogy összevetéseikbôl milyen következte-
tésre jutottak a filozófusok, a történészek, az orientalisták. De eddig saj-
nos nem akadtam ilyenekre. Nekem kellett hát elvégezni a munkát.
– Beszél mitológiákról, filozófiákról, utópiákról, ideológiai, szemlélet-
beli különbözôségekrôl, a köznapi élet kultúrájáról, végül ezekbôl ki-
indulva megnevezi a történelmi tévedések legfôbb okát. Valóban úgy
véli, hogy mindenütt a földgolyón túlbecsüli, túlértékeli magát az em-
ber, és ezért téveszti el történelmi céljait? Mert mintha ezt állítaná a
könyv Önkép címû összefoglaló fejezetében. Na és honnan ez a vég-
zetesen hibás, torz önkép?
– Nem. Nem gondolom úgy, hogy mindenütt és minden korban hibás,
sôt torz lett volna az ember önszemlélete, önértékelése. De az biztos,
hogy mindenkor az önmagáról kialakított és valóságosnak vélt kép
szabta meg a céljait. Olyan célt tûzött maga elé, amelyrôl feltételezte,
hogy képes lesz elérni. De aztán csaknem mindig csalódnia kellett.
Mégsem fékezte magát sosem, mégsem csillapodott. A nyugati hôs ta-
lán mindig is vetélkedett istenével, maga is istenné akart válni. 
– Kire érti pontosan a dilettáns jelzôt a címben? Kelet és Nyugat, múlt és
jelen is magára veheti?
– A történelme során önmagával minduntalan pusztító háborúkba ke-
veredô legkisebb földrész eszméi és gazdasági törekvései mindenütt a
világon elterjedtek. Ma már a nyugati társadalmi berendezkedés mintá-

|szellemes|

Nyugati és keleti mítoszokról
Beszélgetés Sári Lászlóval
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it követik a legkülönfélébb közösségek. Ha ezek a közösségek a nyuga-
ti történelem szörnyûséges tévedéseit, sôt bûneit is elkövetik, akkor a di-
lettáns jelzô ôket is megilleti. 

Ami Nyugat és Kelet múltját illeti, arról ítéljen mindenki maga. Döntse
el, hogy a kötetben fölrajzolt nyugati és régi keleti történelmi konstruk-
ció közül melyik engedte teljesebben kibontakozni az ember nembeli lé-
nyegét, az értelmet. Akármilyen következtetésre jutunk is, csakis hasz-
nunkra válhat a betekintés: hallatlanul sokat mondó kép tárul elénk.
Meggyôzôdésem, hogy sokkal gyakrabban kellene egymás tükrében
vizsgálni a kultúrákat, magunk és mások történelmét. Ráadásul igen-
csak meghökkentô és kijózanító minden efféle vizsgálatból származó
következtetés.
– Kinek ajánlja a Dilettánsok történelmét? Úgy gondolja, hogy sokakat iz-
gat ez az imént fölvetett kérdés?
– Nahát, ez a nagy kérdés, eltalálta! Kit érdekel ez még rajtam kívül? A
régi Ázsia „spirituális” szemlélete iránt elég nagy a nyugati érdeklôdés,
ez igaz, de – valljuk be – ez is fôként az emberek szórakoztatását szol-
gálja. Ideje végre komolyabban venni Ázsiát, a szélesebb közönség elé
tárni Ázsia több évezredes, aggályosan pontos, társadalmi igazságos-
ságra törekvô államelméleti és társadalomszervezési (kancelláriai) erôfe-
szítéseit és tapasztalatait. Ezek összessége (a. m. cultura) az ázsiaiak szá-
mára igencsak sikeres együttélési elgondolásnak bizonyult, használható
gyakorlatnak. Legalábbis errôl tudósítanak minket a régi Kelet (fôként
kínai, tibeti és indiai) írásos emlékei. Mindezt pedig azért érdemes össze-
vetni a többségében utópisztikus nyugati elgondolásokkal, mert az
összehasonlításból ugyancsak jól használható következtetéseket remél-
hetünk. Hátha más módon is lehet együtt élni, hátha más módon is le-
het „történelmet csinálni”. Azt eddig is tudtuk, hogy Ázsia régi törté-
nelme korábban békésebb volt – nem dúlták forradalmak (ha elôfordult
is, a forradalmi eszmék már 20. századi nyugati importból származtak),
nem voltak társadalmi feszültségek, nem volt osztályharc –, joggal gon-
dolhatja hát bárki, hogy nem érdektelen feltárni a korábbi nyugodtabb
társadalmi körülmények okait. 
– Azt írja, hogy a mitológiai boldogságvágy kollektív teljesülésének felté-
tele az ésszerûen kialakított jó viszony az egész emberi és emberen kívü-
li világgal. Az ókortól máig ezeknek a „jó” viszonyoknak a kialakításán fá-
radozunk. Ugyanaz a küzdelem, ugyanaz a teljesülés. Se boldogabbak, se
boldogtalanabbak nem vagyunk. Ha így van, érdemes egyáltalán küzde-
ni, „történelmet csinálni”?
– Ma ott tartunk, hogy az emberi világ megmaradásáért kell küzde-
nünk. Hogy a rosszul szervezett közösségi élet ne ártson az embernek,
ne pusztítsa el magát. Önmagunk és az egész földi világ megbecsülésé-

hez azonban elsôsorban morális fejlô-
désre (gyarapodására) lenne szükség.
A moralizálódáshoz pedig minden kö-
zösség hosszú, belsô munkálkodására,
nyugalmas, mi több, változatlan társa-
dalmi körülményekre, csendesebb tör-
ténelemre. Mai világunk nyugati típusú
történelmébôl viszont mintha éppen az
erkölcsi irányultság és kialakulásának
feltételei hiányoznának leginkább. Több
száz éves régi igazság ez, nem változik
az emberi természet.

KO
Fotó: Szabó J. Judit

Sári László: DILETTÁNSOK TÖRTÉNELME

Corvina Kiadó, 336 oldal, 3990 Ft

INA VALCSANOVA:

A Krach sziget
Vajon vannak-e olyan párhuzamosok,
amelyek nemcsak a végtelenben talál-
koznak? Többek közt errôl szól Ina
Valcsanova bolgár írónô magyarul
most megjelent, fanyar hangvételû
regénye, A Krach sziget. Fôhôse két
nô, akik buzgón élik saját életüket
kis, személyes univerzumukban, míg
egyszer csak, egy pillanatra a két vi-
lág érintkezni kezd. Egyikük igazi
szabad lélek. Megszállottan kutatja
az asztrológia üzeneteit, kényszeres rituálékkal tölti a napot és
egyfolytában, de jó távolról a boldogságról álmodozik. Fürdôkádja a
nappalija közepén áll, hogy a fürdése mindennapos ünnep legyen.
A másik lótó-futó, szervezô, aktív és kreatív személyiség. Sportol,
utazik, akar és tesz, elvegyül és kiválik. Valószínûleg nem lesz olyan
olvasója a regénynek, aki mindkettejükkel egyformán azonosulna,
hiszen semmiben sem emlékeztetnek egymásra. Mégis, valahol a jö-
vôjükben, a történetben ott rejtôzik egy pillanat, amikor a sorsuk,
életük metszésbe kerül egymással. Egyikôjük története fájdalmas
börleszk, a másikuké inkább vígjáték. Regényüket olvasni olyan,
mintha két különbözô gyártmányú és erôsen hiányos puzzle-t pró-
bálnánk kirakni, s váratlanul felismernénk bennük egy közös mintát,
amelynek segítségével összekapcsolhatók. S hogy meddig? Azt
megmondják a csillagok. 

Bárdos Dóra
Typotex Kiadó, 188 oldal, 2500 Ft 

MI MICSODA

KÔKORSZAK
A tûz megszelídítése
Az ôsembert nem szabad lebecsülni,
elképesztôen leleményes volt! Kôkori
elôdeink találták fel a kereket és a
bumerángot. Kôbôl eszközöket ké-
szítettek, és hatalmas építményeket
emeltek, amelyeknek ma is csodájára
járunk. Sôt, egészen meglepô dolgo-
kat is kiderítettek róluk a kutatók: rágóztak, vö-
rösre festették a hajukat, furulyáztak, graffitiztak és moziztak.
Babilon Kiadó, 48 oldal, 3200 Ft
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KÔSZEGHY ELEMÉR

Magyarországi ötvösjegyek
a középkortól 1867-ig

Merkzeichen der Goldschmiede
Ungarns vom Mittelalter bis 1867

2. reprint kiadás

Kiss József Könyvkiadó, 464 oldal, 8479 Ft

A kötet a történelmi Magyarországhoz tartozó

városok szerinti csoportosításban

tartalmazza a mûkincsek ötvösjegyeit, mestereit,

tulajdonosait és egyéb adatait.
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Péterfy-Novák Éva új regénye, Az apád
elôtt ne vetkôzz témája a mai napig ki-
beszéletlen Magyarországon: a gyere-
kek ellen elkövetett szexuális abúzu-
sok. A regényben feldolgozott két pár-
huzamosan futó történet között szoros
a kapcsolat – átaluk ráébredhetünk,
mennyire ismétlôdnek bizonyos mintá-
zatok az effajta cselekedetekben. 

– Már az is nehézséget okoz, hogy milyen szó-
val illetjük ezt a jelenséget és az elkövetôt.
– Szerintem a nagypapa egy olyan pedofil,
aki ugyanakkor képes társadalmi kapcsola-
tokat létesíteni, barátai vannak, munkatár-
sai is, akik tisztelik, szeretik. Van humora,
szeret játszani, dolgozni… az ô esetében a
pedofília nem egy összetett kórkép része.
– A könyvbôl úgy tûnik, hogy a pedofíliát át-
örökíti az ember.
– A statisztika azt mondja, hogy a pedofilok
körülbelül fele valamilyen hozott minta
alapján mûködik. Ebben a könyvben ez át-
ível egyik generációról a másikra, de nem
mondanám azt, hogy öröklôdik. Egy tanult
minta, amelybôl a nagyapa nem tud kitörni.
A regény írását megelôzôen számos interjút
készítettem áldozatokkal, így aztán sok tör-
ténetbôl kellett kiválasztanom, hogy milyen
típusút írok meg. Úgy döntöttem, hogy je-
lentôs szerepet szánok a mintaismétlésnek.
Nem mentegetni próbáltam a nagyapát,
hanem próbáltam bemutatni, hogy milyen
módon alakulhat ez ki. 
– Az is nehéz kérdés, és én nem tudom el-
dönteni, hogy annak, hogy a nagypapa
abúzálja az unokáját, ki van a tudatában.
Nem tudom eldönteni, hogy például a
nagymama tudja-e.
– Ez maradjon az egyik rejtély, amivel az ol-
vasónak kell dolgoznia.
– A nagynénje biztos, hogy tudja. De hogy a
kislány édesanyja tudja-e, szintén nem el-
dönthetô. 
– Az anya kap a nôvérétôl egy mondatot –
ez lett a regény címe –, amit ô átad aztán a
saját gyerekének. Én magam sem vagyok
benne biztos, hogy az anya tisztában van-e
azzal, hogy itt nem az apától kell óvakodni.
Szándékosan lebegtettem ezt egy kicsit. Ha
mindent kifejtek, ha mindenre megadom a
választ, akkor nincs dolga az olvasónak. 
– Az is kérdés, hogy ha nem tudja, akkor
esetleg nem arról van-e szó, hogy nem
akarja észrevenni. A szemet hunyás és az

elhallgatás jelenléte az egész problémakör
fontos része.
– Jelzések vannak rá, hogy akár tudhatta is,
fôleg a nagymama. Hogy valójában tudta-e,
valójában látta-e, valójában észrevette-e –
ez nem derül ki. Nyilván az ember nehezen
tudja elképzelni, hogy nem. Próbáltam a
szájába adni olyan mondatokat, melyek
utalnak rá, hogy igenis tudhatja. De ez
mind mintha. Bizonyos dolgok nincsenek
kimondva, de nagyon fontosnak tartom,
hogy beszéljünk errôl a témáról. Körülbelül
minden negyedik családban elôfordul abú-
zus – a statisztika szerint minden ötödik
családban, de óriási az elhallgatás, meg sem
lehet saccolni, mekkora.
– Nagyon fontos, hogy a könyv felhívja a
figyelmet arra, hogy mennyire gyakori a
szexuális bántalmazás, illetve arra is,
hogy a mintázat ismétlôdik. 
– Természetesen erre vonatkozóan sin-
csenek vizsgálatok vagy adatok, mert
ha valaki lebukik, valószínûleg nem
fogja elmondani, hogy vele is ugyan-
ezt csinálta valaki, mert azzal bevalla-
ná, amit tett, és az elkövetôk nagy-
részben tagadásban vannak.
– A nagypapa történetébôl meg is ért-
jük, miért követ el abúzust. Ha megbo-
csátani nem is lehet, de megérteni a
motivációit igen. 
– Meg nem lehet szeretni ôt, megbocsáta-
ni sem lehet neki, de meg lehet próbálni,
igen, megérteni. Ha nem is felmentést
adunk, de megértést mindenképp érzünk.

A célom az volt, hogy valamennyire pislá-
koljon bennünk, hogy nem véletlen, amit
az unokájával csinál.
– A titok különleges mázzal vonja be az egé-
szet. Miközben groteszk módon a kislány fél
attól, hogy kiderül, hogy a nagyapja ôt folya-
matosan abúzálja.
– Igen, fél, mert akkor elveszti a kitüntetett
szerepét. Ha lebuknak, és ez nem lesz to-
vább, akkor mi lesz vele. Ki figyel ôrá akkor?
Senki nem figyel rá különben, mintha nem
is lenne. Egyedül a nagyapa szereti – ô úgy
érzi legalábbis. Szeretetnek lehet-e nevezni
azt, amikor a másik testét használja valaki?
És a másikon erôszakot követ el? Én inkább
azt mondom, hogy egy torz szeretetnyelvet
használ, mert ô csak ezt tudja, ezt ismeri.
– A könyv végén mintegy „feloldozást” ka-
punk, megoldási lehetôséget. Hogy hogyan
lehet kitörni a szexuális erôszak továbbörökí-
tésének spiráljából.
– Igen, és ehhez az unokának rá kellett jön-
nie, hogy mi történt vele, ami szintén nem
ment könnyen, hiszen sokáig hárította az
egészet, hasított. A tudata nem akart tudo-
mást venni a történtekrôl. Nem tud mást
tenni, mint tagadni. Belehalna, ha magára
engedné ezeket az emlékeket. Errôl is szól
ez a történet, hogy meddig lehet tagadni,
meddig lehet hasítani. Katarzis kell hozzá,
hogy azt mondja, hogy tényleg nem volt
rendjénvaló, ahogy a nagypapa viselkedett
velem, és megpróbálok segítséget kérni. 
– Bizonyos szempontból ez egyszerû eset,
mert Eszternek nem születhet gyereke. Az
örökbefogadásból ki lehet hátrálni. De ha az
embernek saját gyereke születik?

– Akkor hogy sza-
kítja meg ezt a spi-
rált? Meddig megy
ez? És meddig lehet
visszavezetni? Mi
van akkor, ha sokad-
íziglen folyik? Nincs
válasz. Csak kérdé-
sek maradnak.

Jolsvai Júlia
Fotó: Szabó J. Judit

Péterfy-Novák Éva:

APÁD ELÔTT NE VETKÔZZ

Libri Kiadó, 212 oldal, 3499 Ft
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Csak a kérdések maradnak
Beszélgetés Péterfy-Novák Évával



– Színes, élményteli világot tár
elénk Margit címû kis kötetében,
olvasás közben átélhetjük, mi-
lyen lelkesítô kor volt a tizenki-
lencedik és a huszadik század
fordulója, amely Vészi Margit
életének is fénykora volt, amikor
a mûvészeteket és a tudomá-
nyokat egyaránt kiemelkedôen
fontosnak találták. Mi szolgált a
megjelenés apropójául?
–  Az 1900-as év és a 20. század
beköszönte valóban mágikus
lelkesítô erôvel bírt, Ady vezérle-
tével modernné vált a költészet,
és egymást érték a találmányok,
mûszaki újítások. A felhajtás és
ünneplés tulajdonképpen már
1896-ban, a millennium idején
megindult. Az emberiség immár
a levegôt is kezdte meghódíta-
ni, gróf Zeppelin léghajója ha-
talmas szivarként lebegett a Bo-
deni-tó felett. Egy hasonló légi
szerkentyûre buzgó riporterként
felmerészkedett az ifjú Vészi
Margit, s amikor ez után né-
hány soros lexikon-szócikk je-
lent meg róla, nem mulasztot-

ták el közölni kivételes érdeme-
ként, hogy „ült léghajón”. S
hogy ne lett volna élete fényko-
ra ez, amikor egyszerre udvarolt
neki Ady Endre és Molnár Fe-
renc. Ady Margita élni akar cím-
mel versciklust indított szerelme
tárgyáról, de ezt túlságosan in-
tim tartalmúnak ítélve, a szigorú
atya: Vészi József fôszerkesztô a
folytatást letiltotta.

Szerettem vol-
na, ha idôs korá-
ban, amikor kis-
pénzû amerikai
n y u g d í j a s k é n t
Margit a spanyol
tengerparton, Ali-
cantéban élt, meg-
írja visszaemlékezé-
sét ezekre a szép
napokra, és javasol-
tam neki, hogy fog-
jon hozzá.  De azt
válaszolta, hogy túl
nagy lelki megráz-
kódtatást jelentene
számára a fénykor fel-
idézése. Sûrûn levelez-

tünk egymással, és végül spanyol
élményei színes leírása mellett
legtöbbször ifjúkori vagy ameri-
kai múltjából is leírt epizódokat.
– Hogyan képzeljük el a munkafo-
lyamatot, mi volt a kötet belsô
rendezési elve?
– A levelek paksamétáját tavaly

kezdtem rendezni, s úgy érez-
tem, kikerekedik az anyagból egy
vékony könyvecske. Eddigi legsi-
keresebb kötetem, a Levelek
Zugligetbôl (2011) szövege az
édesanyámmal, Sárközi Mártával
folytatott levélváltásra épült fel, s
szinte ennek a mintájára szer-
kesztettem a Margit lapjait. Vi-
szont ezúttal nagyobb mérték-
ben  éltem vagy éltem vissza az
író szabadságommal, és úgy fo-
galmaztam, mintha Vészi  Margit
végül mégis hajlandó lett volna a
memoárírásra. Helyette szólok a
múltjáról, szájába adom a szót.
– Hogyan talált rá a kiadóra?
– Horváth Bence Kortárs Könyvki-
adójánál több mint tíz éve megje-
lentetésre szánt szövegeim na-
gyon jó gondozójára találtam,
mintegy tucatnyi munkámat hoz-
ták ki azóta, fôként az Ünnepi
Könyvhetek alkalmából. A Margit
mindössze százvalahány oldal, de
remélem érdeklôdésre talál e kü-
lönös karakterû hölgy története,
kinek a legjobb tulajdonsága az
volt, hogy mûvelt

és értô partnere lehetett akár
Molnár Ferencnek vagy Puccini-
nek is, míg legrosszabb tulajdon-
ságaként Molnár gonoszkodva
ezt mondta róla: „Margit mindig
mindenkinél mindent jobban tud.
De azon kívül semmit.”
– Ön szerint mi minden változott
meg társadalmi és egyéni szin-
ten? Vajon miért lehet az, hogy a
huszadik és a huszonegyedik szá-
zad fordulója nem hozott akkora
áttörést, szellemi pezsgést?
–  Úgy tûnik, hogy átlépésünk a
20. századból a 21. századba
nem hozott olyan változást,
mint az elôzô századforduló.
Magyarországon ünnepelhettük
az államalapítás ezer évét, de a
honfoglalás millenniuma ennél
még jelentôsebb volt. S sok
szenzációt nem hozott tudomá-
nyos fejlôdésben az 2000-es
esztendô, hiszen már a Hold-u-
tazásnak is jó pár éve. A nagybe-
tegek pedig az antibiotikumok
bevetésével, más esetekben ra-
dioterápiával, még mindig vagy
meggyógyulnak, vagy nem.
– Készül-e esetleg a könyvbôl,
ahogyan említette a kötet kap-
csán, filmes adaptáció?
– Margit történetébôl születhet-
ne érdekes film. Messzi tájakra
kellene utazni a jelenetek felvé-
teléhez. Sajnos, nem ismerem
eléggé a  hazai színészállományt
ahhoz, hogy megjelenítôjére ja-
vasolhatnék valakit.  De a könyv
címlapfotóját kedvelem. Akkor
Margit még azt hitte, hogy eu-
rópai rangú festô lehet. Nagy
kár, hogy nem

|múlt századi|

Margit, aki ült léghajón
Beszélgetés Sárközi Mátyással

A kisregény címszereplôje Margit, akinek egyszerre udvarolt
Ady Endre és Molnár Ferenc, nagy idôk tanúja volt, akárcsak
unokája, Sárközi Mátyás, aki most megírta a nagymama törté-
netét. A könyvrôl és a történelemrôl beszélgettünk.
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lépett kellô kitartással
a portré-karikaturistai pá-
lyára, mert ott szerintem
világraszóló sikereket ér-
hetett volna el.

Alakját, idôsödését
szemmel kísérhetjük a fo-
tókon, melyek közül sze-
retem a felvételt a négy
nemzedékrôl: azt, ame-
lyen dédnagyanyám: Vészi Jó-
zsefné rettentô méltóságteljes,
míg húsz éves édesanyám, és
negyvenéves nagyanyám, Mar-
git, szeretettel néznek újszülött
nôvéremre, Eszterre.
– Min dolgozik mostanában?
– Kifutottam könyvet ér-
demlô felmenôim sorá-
ból. Anyámnak emléket
állít a Levelek Zugliget-
bôl (ami rólam is szól),
Molnár pályafutását írja
le a Színház az egész vi-
lág, kis kötetem részle-
tezi szerelmeit Molnár
öt asszonya címmel,
hiszen zseniális és bô-
vérû nagyapám há-
rom feleséget fo-
gyasztott: Vészi Mar-
gitot, Fedák Sárit és Darvas Lilit.
Élete végén, a New-York-i Plaza
hotelben, néhány emelettel la-
kosztályánál feljebb bérelt szobát
a hivatalosan titkárnôjének neve-

zett szeretôjének, Bartha Vandá-
nak, ám élete nagy szerelmének
mindig azt a ragyogó színpadi
csillagot, Varsányi Irént, tartotta,
akit nem sikerült válásra bírni hi-
tes férjétôl, Szécsi Illéstôl. Megír-
tam apám, a költô-szerkesztô

Sárközi György
monográfiáját,
és most e
könyvheti új-
donság a Mar-
git. Kicsit meg-
pihenek. De új
témák már mo-
toszkálnak a fe-
jemben.    

Illényi Mária

Sárközi Mátyás:

MARGIT

Kortárs Kiadó, 118 oldal,

illusztrált, 2500 Ft

Az apává érés
misztériuma
Házasság hete, családok
éve, anyák napja – és leg-
újabban apák napja! A ki-
emelt ünnepnapok mellett
a média is egyre nagyobb
hangsúllyal beszél a gye-
rekvállalás fontosságáról,
arról, hogy anyának és
apának lenni kaland, érde-
mes mindenkinek kipró-
bálni. És valóban, minden-
ki, aki egyszer kipróbálta,
milyen szülônek lenni,
órákon keresztül tud me-
sélni a gyerekvárás, a szü-
lés, az elsô lépések, vagy
éppen az óvodába/iskolá-
ba járás örömteli pillana-
tairól; és ugyanennyit, ha
nem többet arról, milyen
nehéz volt megtalálni a
megfelelô társat, mennyi
gonddal járt a gyerekszoba kialakítása, milyen sok szenvedést okoz-
tak a hasfájós, nemalvós gyermek mellett átvirrasztott éjszakák.
Mégis utólag, mindezt túl-, át- és megélve a nehézségek derûs pil-
lanatokká szelídülnek, amiket vidáman mesélünk a gyerekvállalást
tervezgetô barátainknak – bátorításul, vagy éppen kárörvendve: ha-
marosan ti is meglátjátok milyen kaland egy, két… sok gyerek.

Takács Bence alig hatvan oldalas kis könyve (Trimeszterológia) apai
jótanácsok gyûjteménye apaságra készülô felebarátainak. Pikírt hu-
morral csepegteti a mérgezett mézet hallgatósága fülébe – lírával
fûszerezi a prózát, elrugaszkodva ezzel a hétköznapok rögvalóságá-
tól, heroikus magasságokba emelve a férfi küzdelmét – önmagával.
Nehéz dolog felnôtté válni, egyik napról a másikra feladni a függet-
lenséget, az egyéjszakás kalandokat, az átmulatott hétvégéket, az
„azt csinálok, amit én akarok, arra költöm a pénzem, amire aka-
rom” felelôtlen szabadságát. Macsó hôsünknek be kell látnia, hogy
még a legedzettebb férfit is legyôzi a szerelem. Megkapó ôszinte-
séggel mesél arról, hogyan találtak egymásra élete párjával, hogyan
lettek ketten egy testté, az egyéni szabadságok, hogyan adódtak
össze közös célokká: esküvôvé, gyermekvállalássá, végsô soron
anyasággá és apasággá. 

A gyerekvárás három stációja alatt minden és mindenki megválto-
zik. A mézeshetek izgatott lángolását az elsô trimeszterben a ké-
nyelmetlenség, a másodikban az alkalmazkodás, a harmadikban pe-
dig az örömteli (újra) egymásra találás váltja fel. Mindeközben a fér-
fi elôbb férjjé, majd apává válik. A változás gyors (alig egy év alatt
kell átalakulnia) és fájdalmas – de megéri. Nemcsak azért, mert „egy
parányi lélek, egy megfoghatatlan kis darab, egyvalaki, aki nem én
vagyok, valaki, aki jelzi, élni akarok” jön a világra, hanem mert a
szenvedéseket átértékelve, magasabb perspektívából szemlélve
megszülethet az a könyv is, amely látszólag praktikus tanácsokkal
látja el a leendô apukákat, nem más azonban, mint lírai szerelmi val-
lomás a társnak, a gyermeknek, az életnek.

Pompor Zoltán
Takács Bence:

TRIMESZTEROLÓGIA

Különleges könyvek sorozat

Nap Kiadó, 64 oldal, 2500 Ft
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Margit szülei



Fodor Ákos:
Zene-idô

Szinte mindig vele volt a zene
– körülötte is, benne is. 

Egykor zongorázni és fu-
volázni tanult, konzervató-
riumot végzett, majd a Ze-
neakadémián diplomázott;
sokáig dolgozott zenei
szerkesztôként és zenetu-
dományi munkát is vég-
zett. Több mint ötven ze-
nés színpadi mû szövegei-
nek fordításában, megírá-
sában mûködött közre. 

Fodor Ákos hivatásává
azonban a költészet vált,
egyik jellegzetes versfor-
májává/mûfajává pedig a
japán eredetû, 17 szótag-

ból álló haiku. – Ezt sokan tudják róla, de azt már kevesebben,
hogy korántsem csak haikukat írt, és hogy zenei élményei szá-
mos szövegét szövik át így-úgy.

Ezekbôl a szövegekbôl adunk közre most egy válogatást, a köl-
tô harmadik posztumusz köteteként.
Fekete Sas Kiadó, 128 oldal, 2300 Ft

MARILYNNE ROBINSON:

A gondolkodás
szabadsága
KÁLVINISTA TÛNÔDÉSEK

Marilynne Robinson amerikai írót a
magyar olvasók elsôsorban Pulitzer-
díjas, itthon is sikert aratott regénye,
a Gilead alapján ismerhetik. Ebben az
esszékötetben úgy szól az amerikai
történelem és jelen, a kultúra, a gaz-
daság, a tudomány, illetve a vallás
kérdéseirôl, hogy miközben felmu-
tatja keresztyén hitének legmélyebb spirituális-eszmei indulatait,
körbejárja saját örökségének legfontosabb forrásait, érvelésében
összekapcsolódik a hit és a gondolkodás szabadsága, a hagyo-
mány tisztelete és a kritikus gondolkodás és a keresztyén politi-
kai magatartás felelôssége.

„Tudom, hogy akik tanultak Amerika történelmérôl, azt gon-
dolják, hogy a keresztyén önhittség és a verôlegény-gazdaságtan
összeházasítása a kálvinizmusban és a puritanizmusban gyökere-
zik. Nos, Kálvin is, a puritánok is hatalmas irodalmat hagytak ma-
guk után. Tessék ôket elôvenni, és megmutatni, hol vétkesek eb-
ben a vulgarizálásban! Vagy, ami sokkal könnyebb feladat, ke-
ressük meg azt a száz vagy ezer passzust, amelyben elutasítják
ezt a gondolatot, ihletet mindig a Bibliából merítve, amelyet di-
vatjamúlt szokásuknak megfelelôen meglehetôs komolysággal és
figyelemmel olvastak.” (Részlet a mûbôl)
Kálvin Kiadó, 304 oldal, 3490 Ft

KOVÁCS LILLA ÁGNES:

Hit a vezetésben
10 INSPIRÁLÓ BESZÉLGETÉS

Lehet-e hívô emberként megalkuvás
nélkül üzleti sikereket elérni a mai
Magyarországon? Van-e mód a be-
osztottak személyes fejlôdését, sôt
a társadalmi hasznosság szempont-
jait is figyelembe véve üzletileg
eredményes vezetôvé válni? A
könyvben megszólalók történetei
azt bizonyítják, hogy igen. Vidéken
vagy a fôvárosban, fiatalként vagy

nyugdíj elôtt, nagycsaládosként vagy egyedül-
állóként – a kötet interjúalanyainak közös vonása, hogy akár morá-
lis dilemmák, korrupciós kísértések, magánéleti viszontagságok kö-
zepette is igyekeztek hitük szerint élni, dönteni, irányítani. Sikereket
megélni, olykor elbukni, majd felállni. 

Hogy miképpen? Elmesélik. Sôt konkrét tanácsokat – és ezzel akár
kapaszkodót – adnak az idônként megfáradt vagy elmagányosodott
közép- és felsôvezetôknek a tekintetben, miképpen lehet a minden-
napokban összeegyeztetni a hatékonyságot a humánummal, a szak-
mai sikereket a kiegyensúlyozott magánélettel.

A közgazdász, gazdasági újságíró és kommunikációs szakember
szerzô e kötettel segíteni szeretne az útkeresôknek, az elakadtaknak,
de azoknak is, akik, miközben alapvetôen elégedettek saját irányítói
gyakorlatukkal, szívesen elmélkednek az élet „nagy kérdésein”.
Harmat Kiadó, 142 oldal, 4990 Ft
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WYLIE OVERSTREET:

Világtörténelem
facebook-ra hangolva 
A szerzô szarkasztikus hangvételû,
a történelmi eseményeket parodisz-
tikus facebook stílusban feldolgozó
weboldalának rövid idô alatt 3 mil-
lió látogatója volt. E siker ösztö-
nözte az ambiciózus vállalkozásra:
papírra vetni a világ történelmét a
kezdetektôl, felidézni a világot for-
máló eseményeket és  személyisé-
geket.  És feltette az abszolút tör-
ténelmietlen kérdést: mi lett vol-
na, ha a facebook már  létezett
volna az Univerzum megszületésétôl fogva? Mit posztoltak, lájkoltak
és osztottak  volna meg  a történelem valós és kitalált szereplôi? Mi-
lyen komment-háborút indított volna el Darwin az evolúcióelmélet
posztolásával? Miként üzentek volna egymásnak hadat birodalmak?
Lájkolta volna-e Dávid király Michelangelo róla készült szobrát? A
sziporkázó humorral, a népszerû közösségi oldal sajátos nyelvhasz-
nálatával megírt válaszokat megtaláljuk e kötet lapjain. 

A szerzô és a kiadó az esetleges mellékhatásokért és reakciókért
semmiféle felelôsséget nem vállal. Kedves olvasó, nem kell minden-
ben egyetértened a szerzôvel, elég, ha jól szórakozol! Ja, lehet, hogy
új tudásra is szert teszel, ki tudja?
Panem Könyvek, 194 színes oldal, 3900 Ft

www.panem.hu; http://www.facebook.com/PanemKiado   
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Egy hazai és egy világcsavargó
KKéétt  úújjddoonnssáágg  aa  KK..  uu..  KK..  KKiiaaddóóttóóll

www.kukkiado.hu
kukkiado@kukkiado.hu

KKöövveess  JJóózzsseeff::  HHAAJJLLÉÉKKOONNYY  HHAAJJLLÉÉKKTTAALLAANN
223322  oollddaall,,  22550000  FFtt
A hôsöm (hôs? ugyan!) hajléktalan, aki igencsak megismeri a szállók,
az utca, az aluljárók, a piac életét. De mégse igazi hajléktalan, mert ô egy
laza fél-értelmiségi, aki mindig érzi, hogy egyszer majd talpra áll.
Hogy hogyan sikerül, arról szól ez a történet, afféle kópéregény
a huszonegyedik század elsô éveibôl - mondja a szerzô.
ÜÜnnnneeppii  kköönnyyvvhheettii  kkiiaaddvváánnyy!!

CChhrriissttoopphheerr  SScchhaacchhtt::  5500  EEUURRÓÓVVAALL  AA  VVIILLÁÁGG  KKÖÖRRÜÜLL
229966  oollddaall,,  vvééggiigg  sszzíínneess  ffoottóókkkkaall,,  55550000  FFtt                                                                                                            
Kevés pénzzel indultam – gazdagon tértem vissza…
„Természetesen lényegesen többet éltem át a világ körüli utam négy éve
alatt, mint amennyi elfért a könyv két borítólapja között. De azt
szeretném, hogy az olvasó is részese legyen a legizgalmasabb,
legcsodálatosabb, legviccesebb és legkülönösebb pillanatoknak. Ki tudja,
ezzel talán kedvet csinálok másoknak, hogy több mindent átéljenek!”

KKEERREESSSSEE  FFEELL  6600..  SSZZ..  PPAAVVIILLOONNUUNNKKAATT  AA  DDUUNNAA--KKOORRZZÓÓNN!!

AZ ARANYALMÁS KIADÓ AJÁNLATA

www.dinnyes.com daltulajdonos@gmail.com Telefon: 06-30-851-6789

SZÓLT EGY HANG
Dinnyés József dallamai
Kaiser László verseire
1600 Ft

A szerzôk június 16-án (vasárnap)
16 és 17 óra között dedikálnak
az Ünnepi Könyvhéten a
Duna-korzón, a Hungarovox
Kiadó 126. számú pavilonjánál.
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PUBLIO

Pálfy Zsuzsanna:
A VILÁG TITOKZATOS MESÉI
204 oldal, 2490 Ft
6 különbözô történet gyûlt
össze egy könyvben, amelyek
más-más valós országokban
játszódnak, valós helyszíne-
ken. Prágában a démoni víz-
köpôk tébolyítanak meg egy
ártatlan fiút. Norvégiában egy
szörnytôl kell megmenteni a
világot. Erdélyben egy fiatal,
vak fiú kerül életveszélybe.
Amerikában három testvér el-
látogat a nagyihoz. Afrikában
emberek tûnnek el egy rezer-
vátumban. Végül a varázslatos
Kambodzsában járunk. 

PUBLIO
Gáspár Klára:
SZÉKELY VÉR
176 oldal, 2490 Ft
Egy lenyûgözôen csinos és
rejtélyes német kisasszony a
vonaton. Egy vadóc és egy-
szerû székely parasztlány a
faluban. Mindkettô felkavar-
ja Zoltán amúgy sem unal-
mas életét. 

Vajon melyik az igazi? 
A regény valós eseménye-

ken alapul, és egy trilógia el-
sô része. A történet a II. világ-
háború elôtti idôszakban ját-
szódik a Trianon után Romá-
niához csatolt Bukovina há-
rom településén. 

PUBLIO
Gary Hun:
VADÁSZKALAND
172 oldal, 1990 Ft
Kedves Olvasóim! Ezek az
írások a saját szórakoztatá-
somra készültek, ez a ren-
geteg öniróniából is lát-
szik, ami megjelenik ben-
nük! Jó darabig lapultak a
fiókom mélyén, mígnem
néhányat felolvastam a
szûkebb környezetemnek.

PUBLIO
Botta Gábor:
GYÉMÁNTVADÁSZ RT.
256 oldal, 2990 Ft
Egy balekokból összeállt kis
csapat elhatározza, hogy
megszerzi Sobri Jóska gon-
dosan ôrzött, értékes gyé-
mántokkal kivarrott fekete
mellényét. Kérdés, hogy a
sok ügyetlenkedés és a hu-
morral teli váratlan helyze-
tek ellenére is sikerül-e
megvalósítani a nagy ter-
vet? A történet mindvégig
kitartó lendülete, a bör-
leszkszerû jelenetek sora fo-
lyamatos szórakozást nyújt
a lazulni vágyó olvasónak.

PUBLIO
Bakos László:
TÛZ ÉS VÍZ
Egy életen át a Föld körül
296 oldal, 3490 Ft
Magyarországon véres
háborúk dúlnak a déli ha-
tár mentén. A magyarok a
törökökkel vívnak élet-ha-
lál harcot az ország meg-
maradásáért. A hátor-
szágban azonban a fiata-
lok ugyanúgy élnek, dol-
goznak és szeretnek, mint
a legszebb békeidôben

PUBLIO

Ferenc K. Zoltán:
A HALÁL SZÍNE VÖRÖS
250 oldal, 3200 Ft
1944 novembere. Horthy kiug-
rási kísérlete és a nyilasok hata-
lomátvétele megpecsételte Bu-
dapest sorsát. A történetbôl
megismerhetjük Farkas Zoltánt,
aki családja meggyilkolása után
nyilasnak áll. Litauszky János
csendôrt, akit csak hazája védel-
me motivál, és a kommunista
ellenállás pár tagját, akik sem-
mitôl sem riadnak vissza azért,
hogy a nácik és a velük szövet-
séges magyar csapatok elbukja-
nak és Magyarország ismét egy
szabad ország legyen. 

PUBLIO
Hans Tetinger:
IN DUPLUM
160 oldal, 2490 Ft
Minden megtörténhet férfi
és nô között, ha szerelemrôl
van szó? A szenvedélytôl a
közönyig, az uralkodástól az
alázatig, bármi? Hová vezet,
ha egyikôjük sem képes ma-
ga mögött hagyni a korábbi
csalódások okozta félelme-
ket, frusztrációkat? Mire ké-
pes egymásért két szerel-
mes? Vagy ellenkezôleg: mi-
re képesek önmagukért?
Azért, hogy saját erejüket,
vélt felsôbbrendûségüket
megôrizzék…

PUBLIO KIADÓ www.publio.hu ATTISZ KIADÓ Telefon: (+36) 1 720 6386 BABÉR KIADÓ Telefon: (+36) 1 200 2441 www.baberkiado.hu
KIJÁRAT KIADÓ 1063 Bp. Szondi u. 58. www.kijarat.hu 

ATTISZ

Asperján György:
MEGÔRÜLT KUVASZ
ÉS MÁS TÖRTÉNETEK
288 oldal, 2990 Ft
Egy állami gondozott gyermek-
ként és felnôttként mindig befo-
gadott idegen. Állandóan retteg,
mikor támad vele olyan gond,
hogy mennie kell a bizonytalanba,
az idegenségek világába. Egész
életében vágyik valami különleges
nyugalomra, és ellenszolgáltatás
nélküli szeretetre. Egy állami gon-
dozott a csalódástól retteg a leg-
jobban. Úgy érzi, hiába adja egész
önmagát, a másik kikezdi, meg-
gyanúsítja, s végül ok nélkül elta-
szítja magától.

ATTISZ

Asperján György:
TALÁN – válogatott versek 
440 oldal, 3980 Ft
Nem látunk a jövôbe, ezért is te-
li van az életünk talánokkal. Fe-
lületesen is végignézve az embe-
riség történetét, azt láthatjuk,
hogy rengeteg felelôtlenség, bír-
és dicsvágy, valamint csodálatos
szerencsék és kártékony véletle-
nek sorozata leckéztetett ben-
nünket. És az átsuhanó gondo-
lat, hogy velem nem történik
meg, ami mindenki mással: ta-
lán nekem mégsem kell meghal-
nom. Mert a talán nem csupán
önámítás, hanem egyfajta titkos
éltetô erô is. 

BABÉR

Nyisztor Tinka, Pákozdi Judit:
CSÁNGÓ GALUSKA
Moldvai csángómagyarok ételei 
241 oldal, 3000 Ft
A kötet a moldvai csángóma-
gyar asszonyok között gyûjtött
másfélszáz olyan receptet tartal-
maz, amelyet soha senki nem
jegyzett le írásban, csak a hely-
béliek emlékezete ôrzi. A hagyo-
mányos csángó konyhát, fôzési
szokásokat is bemutató, képek-
kel illusztrált könyv múltidézô
gasztronómiai utazás térben és
idôben, egyben használható
szakácskönyv. Remek olvas-
mány a csángómagyarok és a
néprajz iránt érdeklôdôknek.

KIJÁRAT
Pálinkás György: AER
Utószó: Thomka Beáta
208 oldal, illusztrált,
ff képek, 3000 Ft
A 2016-ban elhunyt, pécsi
születésû író és kiadóvezetô
(Kijárat Kiadó) három koráb-
ban megjelent prózai mûve:
két regény és egy elbeszélés
(A városban esik az esô, Fel-
hôk könyve, Aer) most egy
kötetben újra olvasható,
Thomka Beáta személyes
hangú utószavával. A vizuá-
lis térélmény rekonstrukció,
borító, tipográfia a szintén
pécsi születésû Czakó Zsolt
mûvészeti munkája. 

KIJÁRAT

Wilhelm Heinrich Wackenroder –
Ludwig Tieck:
EGY MÛVÉSZETRAJONGÓ
SZERZETES VALLOMÁSAI 
Ford. és a jegyzeteket összeáll.:
Kelemen Pál
138 oldal, 2400 Ft
Az 1790-es években Wackenroder
gyermekkori jó barátjával, Tieckkel
bejárta a mai Bajorország és Szász-
ország városait, melynek során
nagy hatást tett rájuk a német kö-
zépkori és reneszánsz mûvészeti
hagyomány. Az e kötetben közölt
írások egy új mûvészeteszmény ki-
alakulásáról tanúskodnak. 

Ez a könyvecske a német roman-
tika egyik elsô dokumentuma. 

103 kísérlet
A gyerekek szeretnek önálló ta-
pasztalatot szerezni a jelenségek
mûködésérôl. A szülôk azonban
gyanakodva fogadják a gyerekek
kísérletezésre irányuló ötleteit,
legtöbbször veszélyesnek gon-
dolják a feladatot, vagy a hozzá-
valók listáját találják nehezen be-
szerezhetônek vagy drágának.

A Napraforgó Könyvkiadó
gondozásában nemrég megje-

lent 103 kísérlet címû könyv azonban olyan kísérleteket gyûjt össze,
amelyekhez egyrészt a szükséges eszközök minden háztartásban meg-
találhatók, másrészt felnôtt segítsége nélkül is elvégezhetôk. Három
témakörben kísérletezhetnek: hanggal, vízzel és levegôvel. Például ott-
honi eszközökkel tehetik láthatóvá a hangot, készíthetnek sós vízbôl
édeset vagy megtapasztalhatják a légáramlás szabályait. 

A kötet otthon és az iskolában is jól használható, praktikus kiadvány. 
Napraforgó Kiadó, 120 oldal, 3990 Ft



|fülszöveg|

RÁCIÓ

Werner Hamacher:
MENEDÉKHELY
A kutatáshoz és oktatáshoz való
jogról és más írások
200 oldal, 2490 Ft
A könyv az utóbbi évtizedek egyik
legjelentôsebb német irodalomtu-
dósa, a nemrégiben elhunyt Wer-
ner Hamachernek (1948-2017) a
nyelv, történetiség és igazságosság
alapkérdéseit boncolgató írásaiból
nyújt reprezentatív válogatást,
amelyekben a szerzô Platóntól és
Benjamintól kezdve az emberi jogi
nyilatkozatokon és alaptörvénye-
ken át Kafka írásaiig terjedô szö-
vegkorpuszon gondolja újra a filo-
lógus munkáját.

RÁCIÓ

Horváth Márta – Szabó Erzsébet
(szerk.):
HOGYAN OLVASUNK KRIMIT?
Új perspektívák a detektívtörténet
kutatásában
304 oldal, 2999 Ft
A krimi a detektívtörténet egyik
legsematikusabb, ugyanakkor
számtalan variációt megengedô
mûfaja, amelyet minden jelentô-
sebb irodalomelméleti iskola vizs-
gálat tárgyává tett. A tizenkét
szerzôt felvonultató tanulmány-
kötet magyar, angol, francia,
amerikai, német, osztrák, orosz
és skandináv példán keresztül ve-
szi a detektívtörténetet a kognitív
poétika górcsöve alá.

SZÉPIRODALMI FIGYELÔ
Oravecz Gergely:
MINDEN BELEFÉR
92 oldal, 2500 Ft
Oravecz Gergely eddigi
munkásságához híven az
önéletrajzi képregény mûfa-
jába vezeti az olvasót. A kö-
tetben szereplô képregé-
nyek elsôsorban önállóan ol-
vasható alkotások, melyek
mégis valahogyan összefüg-
genek: a mindennapi életbôl
ismerôs helyzeteket, körül-
ményeket vonultatnak fel,
melyekben a humor, de a
szerzôre jellemzô árnyalt iró-
nia és gondolati sokrétûség
jellemzô.

SZÉPIRODALMI FIGYELÔ
László Márk:
A KISFIÚ ÉS A SZELLEMBOHÓC
40 oldal 1800 Ft
László Márk képregénye a cir-
kusz világába kalauzolja az ol-
vasókat. Az erôs emberen és a
tûznyelôn túl a kisfiú számára
a bohócok voltak a legérdeke-
sebbek, és közülük is Happy,
a szomorú bohóc. Különös
történetük az abszurd, a gro-
teszk, a mese és a horror vilá-
gával rokonítható. A képre-
gény talán nem a gyerekek-
nek szól, mégis a mese és a
horror világának elegyítésével
a gyermeki fantáziát is meg-
mozgatja.

RÁCIÓ

Molnár Dániel:
VÖRÖS CSILLAGOK
A Rákosi-korszak szórakoztató-
ipara és a szocialista revûk
496 oldal, 4290 Ft
A gazdagon illusztrált kiadvány
nemcsak az 1950-es évek pesti
szórakoztatóiparát meghatáro-
zó személyes és intézményes
attitûdök és irányítási mecha-
nizmusok feltárására vállalko-
zik, de a korszak showmûsorai
szereplôinek enciklopédiáját is
nyújtja egyben számos fényké-
pet és interjút közölve, köztük
újonnan felfedezett, azóta elér-
hetetlen vagy megsemmisült
dokumentumokkal.

RÁCIÓ

Paul Ronzheimer:
SEBASTIAN KURZ
Az életrajz
216 oldal, 2790 Ft
A Bild vezetô riportere által
készített, számtalan személyes
találkozáson és eszmecserén
alapuló életrajz az osztrák po-
litikai élet „csodagyereke-
ként” elkönyvelt Sebastian
Kurznak az üstökösszerû poli-
tikai felemelkedését követi
nyomon a nem is olyan távoli
kezdetektôl a kancellári meg-
bízatás elnyeréséig.

SURSUM

Keresztes Szent János:
ISTENISMERET
ÉS ISTENSZERELEM
136 oldal, 3400 Ft
Mit jelent az állító és a negatív
módon elért Istenmegismerés?
Miben áll Isten felfoghatatlansá-
ga? Miért fontos az élô hit és az
erények gyakorlása? Hogyan lob-
banhat fel bennünk az Istensze-
relem lángja? Többek között
ezekre a kérdésekre ad választ a
nagy keresztény misztikus átfogó
mûve, mely a misztikus út lénye-
gét mutatja be.
ELÔSZÖR MAGYAR NYELVEN!
KÖNYVBEMUTATÓ június 7-én a
Párbeszéd Házában.

RÁCIÓ KIADÓ 10872 Budapest, Akácfa u. 20. www.racio.hu SURSUM KIADÓ, 2100 Gödöllõ, Asbóth S. u. 30., www.sursum.hu
TRIVIUM KIADÓ 1112 Budapest, Menyecske utca 3. Telefon: (+36) 1 248 1263 www.triviumkiado.hu GARBO KÖNYVEK garbokiado.hu
KÖNYVKLUB 1106 Vízimalom u. 3. dunakiado.hu

TRIVIUM

Ahmet Ümit:
LESZÁMOLÁS 
Beyo∂lu ôrangyala
504 oldal, 3790 Ft
A sikátorban egy holttestet talál-
nak. Az áldozat ismert alvilági
férfi, aki a szerencsejátéktól a
kábítószerig mindenben benne
volt. A bérgyilkosa pár órával ez-
után szintén halott. A nyomo-
zást a tapasztalt fôfelügyelô
Nevzat vezeti. Az áldozatot so-
kan gyûlölték; becsapott üzlet-
társ, átvert és elhagyott szeretô,
egy konkurens kaszinó tulajdo-
nosa… De ki végzett vele? A
nyomozás során Isztambul sötét
arcát is megismerhetjük...

TRIVIUM

Peter Stjernström:
A LEPKEFIÚ 
384 oldal, 3790 Ft
Egy vérzô csecsemôt magára ha-
gyatva találnak meg az erdôben,
nyüzsögnek rajta a rovarok. Túl-
éli. Évekkel késôbb keresi a vála-
szokat: Kik a szülei, miért hagy-
ták el? Mi az a képesség, amit
felfedezett magában? 

Elképesztô rémtörténet egy el-
mebeteg emberkísérletrôl, ami a
tudomány mindenhatóságával
kapcsolatos aggályokat is megfo-
galmazza: mi az, ami megenged-
hetô az emberiség terveinek meg-
valósításához? Mi az, ami már a
kriminalitás határait súrolja?

GARBO
Pálóczi Antal:
A PARÁZNABILLEGETÔ
108 oldal, 3000 Ft
A szerzô válogatott verseinek
gyûjteménye. Bár elsô kötete,
verseit internetes fórumokról,
a youtube-ról, folyóiratokból,
antológiákból, irodalmi heti-
lapból és a televízióból már is-
merhetjük. Egyedi hangvéte-
le, szokatlan látásmódja egy
sajátos vitalitás-költészet rep-
rezentánsává avatja. Familista
életigenlése a meghosszabbo-
dott emberi élet újszerû leélé-
sének a lehetôségét is felveti.
Mintha arra keresné a választ:
van-e élet a halál elôtt?

KÖNYVKLUB
Kiss-Révy Attila:
ÉLETÜNK SZÍNES
FORGÁCSAI
260 oldal, 1800 Ft

„Darwin óta úgy tudjuk,
hogy az ember a majomtól
származik, azonban nem ár-
tana túllépni ezen az atyafi-
ságon.” (Kiss-Révy)

Pillanatképek villanásai-
ban érhetjük tetten – a
szerzô közvetítésével –
hogy életünk színes napjai -
forgácsai – miként visznek
közelebb e célhoz! Vagy ta-
lán távolítanak?

GEOMANTIKA BT.
Dr. Danima Damdindorj:
AZ ÉLTETÔ ÉTKEK
ARANY SZUTRÁJA
Dr. Danima Damdindorj „Az
éltetô étkek arany szutrája”
címû könyve egy különleges
egészségfilozófiai írás. Rend-
kívül sajátosak és tanulságosak
a mongol fekete asztrológia
összefüggései a kozmoritmo-
lógia és bioritmológia terén.
Aki tiszteletben tartja saját éle-
tét, annak tiszteletben kell tar-
tania a Természetet és annak
törvényeit, mert az egészség
boldog életalapja a Természet
teljes körû tisztelete.
426 oldal



Másként viselkedô nôk
Brigitte Kronauer német írónô idehaza kevésbé
ismert szerzô, A nôk ruhái az elsô mûve, ame-
lyet magyarul olvashatunk, mégpedig Gubics-
kó Ágnes remeklésében. A fordító munkáját
már csak azért is ki kell emelni, mert a szöve-
gek folyamatosan „vándorolnak” a realitás és
a szürreáliák között, az írónô úgy játszik a
gondolati és idôsíkokkal, mint bûvész a ken-
dôkkel, amelyek alól hol egy fürge nyulat ug-
rat elô, hol egy galamb szárnyal fel a líra ma-
gasába. Ebben is rejlik Kronauer újszerûsége,
és nincs is igazán rokona a kortárs magyar
prózában. Ha csak némely árnyalataiban,
mégis Szvoren Edina enigmatikus, szimbólu-
mokkal teli, rendkívül erôs képiségû szövege-
ihez hasonlatos a német író világa. És a ma-
gyar olvasóban persze felidézi Örkényt is,
még ha Kronauer groteszkjei sokkal melan-
kolikusabbak is. A Frankfurter Allgemeine Zeitung borítón is idé-
zett méltatása a „régi mestereket idézô aprólékos kidolgozottsá-
gát” és „virtuóz iróniáját” emeli ki, „amilyennel leginkább a XVII.
századi holland festôk képeiken találkozhatunk”.

Huszonhat kis novellát olvashatunk a kötetben, valamennyinek
nôk a fôhôsei, persze férfiszereplôkkel körülvéve, de Kronauer min-
dig valamely nonkonform nôalak „lázadására” hegyezi ki meghök-
kentô meséit. Valójában egyetlen fôszereplô, Rita sorsán keresztül
követhetjük ezeket a különös élettörténeteket, miközben Rita kis-
gyerekbôl idôs asszonnyá vénül. A mesélés, a történetmondás kö-

zös aktusa a novelláknak, legyen az Rita
édesanyja, „a nagynénik”, egy barátnô
anyja, egy pékmester, egy jó barát. Kü-
lönféle helyekrôl felcsipegetett történe-
tek egészülnek ki Rita csapongó narráci-
ójával, a már-már versszerûen kígyózó
emlékezô mondatokkal, amelyek idôben
elôrehaladva egyre inkább visszafelé, fia-
talsága felé tekintenek.

A kötet igazán jól sikerült darabjai azok a
novellák, amelyekben a történet dominál.
Ilyen pompás abszurd Az elnök takarítónô-
je, ahol senki sem az, akinek elsô pillanat-
ban hisszük, a dublôrök dublôrökkel néz-
nek szembe, s végül még ezen is csavar
egyet az író, miközben csípôs szatíráját kap-
juk az amerikai elnökkultusznak és politiká-
nak. Az átok Ibsen világának nôalakjait idé-
zi meg egy szimbolikus, már-már mitologi-
kus halállal, ahol egy kisváros ügyvédjének

felesége az elpusztított fák után megy a túlvilágra.
Kronauer úgy politikus, hogy egy cseppnyi politikát sem olvasha-

tunk történeteiben, úgy feminista, hogy sehol sem ütnek át monda-
tain lózungok és propagandák. Egyszerûen mer másként viselkedni,
mint amit megszoktunk: nyelvében, hôsei bôrébe bújva, a történe-
tek kimenetelében és a világot szemlélve.

Laik Eszter
Brigitte Kronauer:

A NÔK RUHÁI

Typotex Kiadó, 204 oldal, 2500 Ft

Irodalmi fogalomtár
Az elsôsorban nyelvészeti kiadványairól
nevezetes Tinta Könyvkiadó jelentette
meg az idén nyolcvanéves szlovákiai nyel-
vész és irodalomtudós Zsilka Tibor poéti-
kai kisszótárának második kiadását. Elsô
kiadása 1977-ben jelent meg Pozsonyban,
s ezt szlovák nyelvû kiadások követték.

Zsilka fogalomtára az irodalmi szöve-
gek elemzéséhez nélkülözhetetlen szak-
kifejezéseket tartalmazza. Olyan fogal-
makat tárgyal, amelyek nélkül nehezen
fejleszthetô kifejezôkészségünk, beszé-
dünk hatásereje.

A szerzô újszerû módon mutat be olyan,
a szépirodalommal határos publicisztikai és
tudományos mûfajokat, mint az esszé és a
tárcacikk, valamint néhány vallási eredetû
mûfajt. Szótára kitágítja magát az irodalom
jelentését, fogalmát is. Olyan fogalmak ma-
gyarázatát is célul tûzte ki, amelyek a modern irodalom fejlôdése so-
rán terjedtek el és váltak ismertté. Ilyen például a fogalomtár elsô két
szócikke, az „absztrakt költészet” és az „abszurd dráma”.

Zsilka kisszótárának külön erénye a cseh és szlovák strukturalista
mûelemzôk eredményeinek adaptálása. Különösen találóak stilisz-
tikai meghatározásai. Például a nominális stílus (latin „névszói stí-
lus”) definíciója: „a névszói elemek elszaporodása a szövegben,
ami általában az igék ritkább elôfordulását vonja maga után”. A
szerzô rámutat, hogy ez a stílus felfedezhetô Juhász Gyula, Kosz-

tolányi Dezsô, Babits Mihály, Tóth Árpád költészeté-
ben, s áthatja Krúdy Gyula prózáját is.

Találó a kisszótárban az irónia (görög eironeia „tette-
tés”) meghatározása is: „esztétikai és stilisztikai kategó-
ria; a tagadás egyik formája, azt a formát jelöli, amely
közvetve, kimondatlanul tagadja azt, amit állít vagy ki-
fejez. A mûvész az ellenkezôjét mondja annak, amit
érez, mást mond, mit amit gondol, leír. Rendszerint a
szövegösszefüggés mutatja, hogy az elmondottak el-
lentétére kell gondolnunk”. A fogalomtárban megta-
lálható még az „ellentét” (latin oppozíció) és „ellenté-
tes jelentésû szavak” (latin antonímia) szócikk is.

Zsilka a verstani szakkifejezéseket is magabiztosan
magyarázza. Az idômértékes verselésnek nemcsak
meghatározását és példáit adja, hanem megállapít-
ja: „A magyar költeményekben mindig is ünnepi
ruhát kölcsönzött a klasszikus idômértékes verse-
lés”. Természetesen külön szócikk tárgyalja a ma-
gyaros verselést, azt szótagszámlálónak minôsítve.

A kisszótár olyan fogalmak, szakkifejezések tár-
háza, amelyekre minden diáknak szüksége van. E poétikai ismeret-
anyag nélkül aligha fejlôdhet olvasókészségünk, irodalmi mûveltsé-
günk. A szótár szakszókincsének birtokbavétele pedig hozzájárul-
hat a mûalkotások mélyebb befogadásához, az irodalmi és egyéb
mûvészeti alkotások jobb megértéséhez.

Galambos Kristóf
Zsilka Tibor:

POÉTIKAI KISSZÓTÁR

500 fogalom magyarázata irodalmi példákkal szemléltetve

Tinta Könyvkiadó, 248 oldal, 2490 Ft
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„A véletlen Isten eszköze, hogy névte-
len maradjon.” Ily módon elgondol-
koztató a kérdés: vajon létezik vélet-
len találkozás? Szeifert Natália leg-
újabb regénye két idegen váratlan ta-
lálkozásból indul ki. Hogy hova fut ki,
mi inspirálta és milyen módon játszott
a már jól ismert karaktereivel, errôl
mesélt lapunknak.

– Mindenekelôtt az érdekel; nevezhetjük ezt
a mûvet városregénynek?
– Nem tudom pontosan, mi is a „városre-
gény”, de talán igen. A város fontos szerep-
lô, a regény valós idejében (4–5 év) részben
követjük annak változásait.
– Elôzô regényedben két nô fejével gondol-
koztál, most két férfiéval. Gyakran „váltasz
nemet” írás közben?
– Korábban, rövidebb szövegeimben olykor
„váltottam nemet", de most nem volt ilyen
szándékom, abban az értelemben semmi-
képp, ahogy Az altató szerekrôlben. Az
összehasonlítás kritikai nézôpontot kíván,
de az valóban hasonlóság a két kötet kö-
zött, hogy ugyanabban a regénytérben, és
nagyjából azonos idôben játszódnak, több
karakter felbukkan az elôzôekbôl, de más
megvilágításban. A Mi van veletek, semmi?
több figurát mozgat, valamivel nagyobb a
látószöge, csak részben szól a két fô karak-
terrôl, mellettük számos életbe belelátunk. 
– Korábban a Jelenkor folyóirat közölt rész-
letet a mûbôl. Sôt, egykor cím nélkül utaltál
a készülô szövegfolyamra, amikor Az altató
szerekrôl adtál interjút. Mennyi idô telt el a
két regény megírása között?
– Egy nagyon érdekes dolog történt: ezek a
figurák nem hagytak dolgozni. Már Az alta-
tó szerekrôl írása alatt megvoltak. Szöveg-
töredékként léteztek, amelyeket eltettem,
hátha késôbb felhasználom. Eközben több
minden történt, elkészült Az altató (2016),
majd megjelent (2017) és egy másik témá-
val is elkezdtem dolgozni, egy harmadikkal
kapcsolatban pedig kutatni kezdtem. Még-
is, a Mi van veletek figurái állandóan benn
voltak a látóterembe, és olyan idegesítôek
lettek, mint az érzés, amikor azt mondod
valakinek, hogy várj, mindjárt jövök, és tu-
dod, hogy vár rád. Ez egy idô után tartha-
tatlan, muszáj tovább menni, különben
nem tudsz arra koncentrálni, amivel egyéb-
ként foglalkozol. Nagyjából így alakult a
megírás, a részletek már több éve vártak.

Ha szûken veszem, akkor nagyjából másfél-
két évet töltöttem velük.
– Mi inspirált annyira, hogy nem hagytak
nyugodni a karakterek?
– A sokszor véletlenül kialakuló közösségek,
barátságok, a mindennek ellentartó emberi
együttmûködések, de a változások és a kor-
rupció is. Kissé leegyszerûsítve a jó-rossz vi-
szonya, a felszín alól lassan kibukkanó sze-
mélyes múltak. A karakterek, történetek ál-
tal pedig adott volt egy szövegvilág, ame-
lyekben ezeket a dolgokat meg tudtam
vizsgálni. Úgy gondolom, hogy az írás nagy-
részt vizsgálódás.
– Nem mindennapi nevet ad-
tál a központi figuráknak
(Grafit, Pók), míg a mellékka-
rakterek nevei nagyon is
megszokottak.
– Van olyan figura, aki be-
cenéven szerepel és van,
aki inkább a valódin, ahogy
az ismerôseinket emleget-
jük – például Motkót és Jé-
germisztert is ragadvány-
néven ismerjük meg. Gra-
fit, aki a rajztehetségével
tûnt ki az iskolában, az ot-
tani nagymenôktôl kapta
a becenevét, akik talán
éppen emiatt nem szívat-
ták, hanem befogadták.
Pók pedig a „hálón" lógott, az interneten,
ezért ragadt rá ez a név. Viszont idôköz-
ben megtudjuk a valódi nevüket is, ami
tényleg egészen hétköznapi.

– Milyen utóéletet képzelsz el a
regénynek?
– Azt szeretem gondolni, hogy
az én dolgom addig tart, amíg a
kézirat lezárul, de ez a valóság-
ban sajnos nem így mûködik. A
promócióval is kell foglalkozni,
különben a kész könyv nem ta-
lálja meg az olvasóit. Leginkább
az internet és az olvasók erejé-
ben bízhatok. Nyilván azt szeret-
ném, ha a regény elérne azok-
hoz, akiket érdekelhet, még
jobb, ha olyanokhoz is, akik sze-
retnek egy kicsit nyomozni –
mert van kapcsolat a Mi van ve-
letek, semmi? és a korábbi mun-
káim között. Tehát úgy érzem,
van mit fölfedezni, összerakos-

gatni, és szeretném, ha a kötet megtalálná
azokat az olvasókat, akik erre vevôk.
– Egy olvasói megjegyzést idéznék, ami a
munkásságodat jellemzi: „Nagyon ért hoz-
zá, hogyan kell szavakba önteni a kimond-
hatatlant.”
– Köszönöm szépen. Ez most leginkább za-
varba ejt, de természetesen nagyon örülök
annak, ha van, aki így látja. Szerintem ez
egy technikai dolog, úgy értem, egy írás
közben alkalmazott technikáé, amikor az
ember megpróbál valaminek a lényegéig
jutni, talán a meditációhoz hasonlítható, de

annál aktívabb. Mindene-
setre egyedül kell
hozzá lenni, a szó lé-
tezô összes értelmé-
ben. Dávilának van
errôl egy jó mondata:
„A mûvészet csúcsa a
szavak segítségével
visszaadni a gondolat-
nak az egyszerûséget,
amitôl a szavak meg-
fosztják.” Ezzel a lehe-
tetlenséggel próbálko-
zik az ember több-ke-
vesebb sikerrel.

Vermes Nikolett

Szeifert Natália:

MI VAN VELETEK, SEMMI?

Kalligram Könyvkiadó, 256 oldal, 3500 Ft
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„A figurák nem hagytak dolgozni”
Beszélgetés Szeifert Natáliával
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Kiss Gy. Csaba:
HARMINC ÉV UTÁN:
1988–1989
Személyes történelem
Magyar esszék sorozat
264 oldal, fotókkal illusztrált, 3150 Ft
„Három részre tervezett visszaem-
lékezéseim második kötete az 1988.
január 1-tôl az 1989. június 16-ig
tartó idôszakról kíván számadást
készíteni. 1988-ban kezdtük el a
Jurta Színházban a Magyar
Demokrata Fórum nyilvános tanács-
kozásait megrendezni. Ez a civil tár-
sadalmi mûködés új szakaszát jelen-
tette. Négy alkalommal sikerült meg-
tartani ilyen fórumot – 500–700
résztvevôvel. A másik tevékenységi
forma volt Jelentés (egy alapos

elemzés) elkészítése a romániai magyarok helyzetérôl. Ekkor már százával
menekültek Magyarországra fôleg erdélyi magyarok, és kisebb számban
románok is. A növekvô közéleti érdeklôdésnek egyik fontos témája volt a
határon túli magyarság helyzete. A Kádár-korszak legnagyobb szabású –
engedélyezett – tömegtüntetésére 1988. június 27-én került sor Budapesten
a romániai falurombolás ellen” – írja Kiss Gy. Csaba többek között errôl
a könyvérôl.
Az NKA támogatásával.

Pécsi Györgyi:
HONVÁGY EGY HAZÁÉRT
Irodalmi tanulmányok
Magyar esszék sorozat
264 oldal, 3150 Ft
A kötet írásai a József Attila-díjas iro-
dalomtörténész, kritikus, szerkesztô
és irodalomszervezô legutóbbi évek-
ben írt, válogatott esszéit, tanul-
mányait, kritikáit tartalmazza. 
A kötet címadó írása a Magyar
Mûvészeti Akadémián levelezôi
taggá választása alkalmából elmon-
dott, elismerô fogadtatásban
részesült székfoglaló elôadása, mely-
ben az erdélyi és vajdasági magyar
irodalomban megjelenô identitásvál-
tozásokat tekinti át. 
E kötetben leginkább határontúli

szerzôkrôl ír: erdélyi és felvidéki írókról, mások között Szilágyi
Domokosról, Markó Béláról, Ferenczes Istvánról, Grendel Lajosról, Tôzsér
Árpádról, az anyaországiak közül Csoóri Sándor, Ágh István, Nagy
Gáspár mûve írásainak tárgya.
Az NKA támogatásával.

Szörényi László:
A MINDENKIT ELTÖLTÔ
BALGASÁG DICSÉRETE
Tárcák és tanulmányok
Magyar esszék sorozat
228 oldal, 3150 Ft
Már a cím is jelzi: tudomány ez a
javából, de szarkasztikus humorral
fûszerezve! Mintha kabaréban
lennénk… A mindent tudó Szerzô kín-
jában humorizál, de mi a tanulás mel-
lett azért igen jól szórakozunk…
Jelen kötetünk hasonló szerkezetû,
mint Szörényinek az utóbbi fél
évtizedben a Nap Kiadónál megje-
lent mûvei, vagyis az elsô ciklus a
kicsit könnyedebb hangvételû (bár
a tudás itt is ÓRIÁSI) tárcáké, a
második pedig a nagyobb lélegzetû

irodalmi tanulmányoké (itt viszont a könnyed, olvasmányos stílus, a humor
teszi még élvezhetôbbé az olvasást).
A tanulmányok csokorba gyûjtve egymást erôsítik és tovább rajzolják a
hatalmas Életmûvet.
Az NKA támogatásával.

Takács Bence:
TRIMESZTEROLÓGIA
Kisregény
Különleges könyvek sorozat
64 oldal, 2500 Ft
A kisregény címe egy idegen szó: trimesz-
terológia. A várandósság három
trimeszterbôl áll, vagyis a szó a várandós-
ság szakaszairól szól, de nemcsak arról.
Az önéletrajzi ihletésû történetbôl
megtudjuk, hogy a sok hölggyel is bensô-
séges kapcsolatot ápoló jóképû fiatalem-
ber hogyan lesz szerelmes, hogyan talál-
kozik élete igazi párjával, és hogy az es-
küvô után hogyan várják kisbabájuk szü-
letését.
A könyv olvasmányos, gördülékeny, kitûnô
íráskészséggel készült, és ami a legna-
gyobb erénye: a férfi szerelmét nem

sablonokkal, szokásos romantikus panelekkel mutatja be, hanem külön-
legesen és újszerûen.
Az NKA támogatásával.

Tamás Menyhért:
ÉSZRE-ÍRT STRÓFÁK
Új versek, 2015–2019
56 oldal, 1980 Ft
A Kossuth-díjas költô lírája és prózája a
bukovinai székelység sorsához és
nyelvéhez kötôdik. És ahogy ezekrôl az új
verseirôl írja: „a kor, az idô szorításához
»igazodva«, keményebb hangütésre vál-
tottam; bizakodó reggeleim üzenetét
kétkedés árnyalja. És mégis! A csönd
részeként, strázsa-gondolattal, meg-
maradást játszom!”
Az MMA támogatásával.

A NAP KIADÓ ÜNNEPI KÖNYVHETI AJÁNLATA

D
e

d
ik

á
lá

so
k

 a
 N

a
p

 K
ia

d
ó

 s
ta

n
d

já
n ÚJBUDA ALLEE

2019. június 13. csütörtök
Kiss Gy. Csaba 14–15
Vásáry Tamás 15–16

2019. június 14. péntek
Szörényi László 11–12
Takács Bence 12–13

DUNA-KORZÓ

2019. június 14. péntek
Gróh Gáspár 16–17
Ágh István 17–18

2019. június 15. szombat
Kiss Gy. Csaba 14–15
Takács Bence 15–17
Vásáry Tamás 17–18

2019. június 16. vasárnap
Dallos Szilvia 11–12
Juhász Elôd 13–14
Sárosi Bálint 14–15
Kiss Gy. Csaba 14–15
Pécsi Györgyi 15–16
Szörényi László 16–17
Tamás Menyhért 17–18

2019. június 17. hétfô
Juhász Elôd 15–16

BONYHÁD

2019. június 22. szombat
Tamás Menyhért 17–18
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