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– A kötetbôl úgy tûnik, és a tapasztalat is azt
mutatja, mintha a pacal valami mitikus do-
log volna. Vagy utáljuk, vagy imádjuk, de
mindenki erôs érzelmeket táplál iránta. Mi
lehet ennek az oka?
– Két ellentétes trend mûködik pacalügy-
ben. Az egyik irányzat szerint undorodnunk
kell a pacaltól, mert gusztustalan, büdös és
nem elég elôkelô. A másik trendet képvisel-
jük mi, pacalemberek, akik rajongunk a
gyomorért. Nincs még egy alapanyag, ami
ennyire végletes érzelmeket vált ki a ma-
gyar emberbôl. A pacal ma már általában
hófehérre tisztítva, felcsíkozva, gusztuso-
san kerül a hentespultba – semmi ok nincs
tehát büdösözni és gusztustalanozni. A
könyv cáfolja azt a tételt is, miszerint az ál-
lati gyomor gasztronómiailag nem elég elô-
kelô. Soha nem hallottam például, hogy va-
laki undorodik a libamájtól, pedig az is egy
állati belsôség. Úgy van ez, mint a patkány
és a mókus esetében: nagyon hasonlóak,
de az utóbbinak sokkal jobb a PR-ja. Én a
pacal PR-ján akartam javítani, és Segal Vik-
tor séf azt írta a kötet hátuljára: „E könyv
után soha senki nem fog ugyanúgy nézni a
pacalra, mint eddig. Azt is ki merem jelen-
teni: mindenki a pacalra fog nézni. Pacalis-
ta lettem végleg.”
– Egyáltalán mit tekintünk pacalnak? Annyi
biztosnak tûnik, hogy nem csak a marha
gyomrát.
– Az én álláspontom világos: minden pacal,
ami gyomor. A marha négyes gyomrán kí-
vül van itt borjú-, disznó-, birka-, bárány-,
kecske-, szarvas-, szalonka-, fogoly-, sôt
még harcsagyomorból készült fogás, sôt
még hamispacalok is (bûrkébôl, tojásból,
kucsmagombából). 
– Kezdetben, a 19. század elején a szegé-
nyek étele, sôt állateledel volt a pacal. Majd
a háborús idôkben, a húshiány idején felér-
tékelôdött a szerepe az étkezésben. Hogyan
lett belôle ínyencség? Sôt a nyolcvanas
években hiánycikk?
– Kezdetben (16. század) még a fejedelmi
asztalon találjuk, késôbb is állandó szerep-
lôje a fôúri, fôpapi, polgári konyhának. A
19. századra süllyed le „béresételnek”. Az
elsô világháború alatt visszatér, elpörköltö-
södik és hihetetlen karrierje indul el. Nem
tudjuk, minek köszönhetô ez a hirtelen si-
kerszéria. Azt viszont tudjuk, miért lesz hi-

ánycikk: egyrészt jócskán megnövekszik a kereslet, másrészt a kom-
csik titokban eladták a pacal egy részét jó pénzért Olaszországba
(mely talán Európa leginkább pacalimádó nemzete). 
– Kádár János kedvenc étele volt a pacal, a paprikás krumpli mellett.
Ehhez képest épp ez az idôszak volt a mirelitpacal és pacalkonzerv
idôszaka. Miközben, ha jól rémlik, a pacalkonzervnél kevés ehetetle-
nebb dolog létezett.
– A kádári marketinghez nagyon is passzolt a pacal. A jelentôs pa-
raszti és prolimúlttal rendelkezô marhagyomor beleillett abba a pu-

Ha a pacalra gondolunk, rögtön a pörkölt változata rémlik fel
elôttünk, pedig számtalan elkészítési módja létezik. Cserna-
Szabó András 77 magyar pacal címû kötetében a pacal válto-
zatosabbnál változatosabb receptjei mellett betekintést nyer-
hetünk a pacal történetébe, és jó néhány részletet is olvasha-
tunk szépirodalmi mûvekbôl, melyek egytôl egyig azt bizo-
nyítják, hogy pacal nélkül lehet élni, de nem érdemes.

„Mi, pacalemberek”
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Cserna-Szabó András
a legújabb kötetérôl

„Mi, pacalemberek”



ritán Kádár-képbe, amelyet a rendszer akart mutatni a lakosságnak
az elsô titkárról. Bölcs öreg, aki sakkozik, pecázik, a Rózsadombon
tyúkokat tart és Symphoniát szív. Hát mit szeressen az ilyen egysze-
rû melósember? Krumplilevest meg pacalt. 
– Szintén a nyolcvanas években legendák szóltak arról, hogy hol le-
het jó pacalt enni. Ma is kevés helyen készítik jól. Vannak kedvenc he-
lyei, ahol jól fôzik a pacalt?
– Nagyon kevés helyen van rendes pacal ebben az
országban. Kivételes dolog, ha ilyenre talál az em-
ber. De szinte minden hagyományos magyar étellel
ez a helyzet: a halászlétôl a töltött káposztáig, a
birkapörkölttôl a hagymás rostélyosig. 
– És melyik a kedvenc pacalreceptje a könyvben so-
rakozó közel száz közül?
– Talán a három kedvencem (éppen most) az anyá-
mé, a román és a milánói.
– A kötetben olvasható receptek között van ókori, kö-
zépkori, 19. századi, 20. századi, és még sorolhat-
nánk. Melyik a legrégebbi pacalrecept, amit talált?
– Az európai pacalok közül Apicius pacalreceptjei
a legrégebbiek, a római hedonista gasztroarc Jé-
zus kortársa volt. A magyarok közül pedig a Szakács Tudomány cí-
mû kézirat pacalreceptjei. Ez a könyv a 16. század végérôl való, a
legrégebbi ma ismert, magyar nyelvû szakácskönyv, valószínûleg az
erdélyi fejedelem szakácsa a szerzô. Van itt töltött juhgyomor és

olasz tehénbél és disznó gyomra, béli, nyelve tormával. Tehát rög-
vest háromféle pacallal indul a magyar pacalsztori. 
– Külön fejezet foglalkozik azzal, milyen körettel és milyen itallal fo-
gyasszuk a pacalt. Milyennel érdemes?
– Hát ez nyilván pacaltól függ. Éppen arról szól ez a fejezet, hogy
mást iszunk egy caeni pacalhoz és mást egy madridihoz. 
– A könyv harmadik harmada irodalmi szemelvényeket közöl, melyek

mind-mind a pacal dicséretét zengik. A szer-
zôk között megtaláljuk Rabelais-t, Zolát, Hra-
balt vagy Esterházy Pétert. Kevés ilyen ételt
ismerünk, melyrôl ennyien írtak volna. Miért
pont a pacalról?
– Váncsa István írja: „közfelfogás szerint a pa-
cal póri étel, hordárok, csizmadiák, utcaseprôk,
írók és mûvészek igénytelen tápláléka…”

Jolsvai Júlia
Fotó: szabó J. Judit

Köszönjük a Remiz  étterem tulajdonosának,
Mezôdi Alice-nek a helyszínt és a pacalt.

Cserna-Szabó András: 77 MAGYAR PACAL

Magvetô Kiadó, 282 oldal, 3999 Ft

|címlap|
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–  A novellás kötet kiindulópontja
nagyapád kalendáriuma, amely-
ben 30 éven keresztül feljegyezte,
milyen az idôjárás, esik, vagy fúj-
e aznap. Nemcsak a parasztem-
ber természeti megfigyeléseit lát-
hatjuk benne, hanem utal a régeb-
ben közkeletû kincses kalendári-
umra is, amelyben napra lebontva
meg voltak adva az aktuális pa-
raszti teendôk az állatok körül, a
kertben és a földeken.
– Nagyapám kézírásos füzetei
valóban több szálon is kapcso-
lódnak a népi hagyományhoz:
egyrészt a paraszti írásbeliség
megnyilvánulásai, másrészt meg-
idézik a gazdasági kalendáriu-
mok világát. Megjelenik bennük
nagyapám – akár gyávaságnak is
nevezhetô – szemérmessége, mi-
szerint szeretne ô szembenézni
magával és a múltjával, de röstel-

li, meg „nem úgy nevelték”. Ám
mégis mûködik benne a kény-
szer, hogy kezdjen valamit az idô
múlásával. Nagyapám egyetlen
egyszer kilépett a szerepébôl és
írt egy mondatot magáról, ami
így hangzott:”A mamának titkai
vannak”. Egy mondatot, ami
már nem bírt bent maradni. Eb-
bôl gondolom, hogy nem csu-
pán gazdasági jegyzetekrôl van
itt szó, hanem egyfajta naplóról
is. Ez a mondat egyébként nem
került bele a könyvbe. A napló-
nak különösen az eleje érdekes
nyelvi szempontból, ahol még a
saját szavaival fogalmaz, amikor
még nem sajátította el a meteo-
rológiai szakszókincset. Megren-
dítô érzés volt számomra elôször
látni ezt a szöveget egyben. So-
kat pereltem ugyanis a nagy-
apámmal, hogy írja le a család

történetét. Amikor külön-külön
láttam a füzeteket, inkább csak
megmosolyogtattak, de egyben
látni a harminc évet, megrázó,
mi több, felemelô élmény volt. El
is szégyelltem magam, de komo-
lyan. Ezért is fûztem fel végül a
novellákat erre a témára.
– A novellák lazán kapcsolódó
füzére egyszerre szól az emléke-
zésrôl, és a generációk közötti
kommunikációs nehézségekrôl.
– Amikor elkezdtem összerakni a
tárcanovellákat, láttam, hogy na-
gyon sokféle kötetet állíthatnék
össze. Végül olyat próbáltam csi-
nálni, amilyent akár nagyapám is
írhatott volna. Persze nemcsak a
régmúltban játszódó történetek
kaptak helyet a kötetben, sok
közülük nagyon is mai. Az elv az
volt, hogy miféle történetek fér-
nének bele egy képzeletbeli ka-

lendáriumba, mondjuk, a villany-
óra-állás feljegyzése helyett. A
naptár jelleget erôsíti még, hogy
sok történet valamilyen ünnep-
hez, évfordulóhoz, jeles naphoz
kötôdik. Olyan napokhoz, ame-
lyeknek része az önmagunk fe-
letti leltározás és elszámolás.
Amikor az ünnep eredeti értelme
szerint azért ülünk össze, hogy
„fölfogjuk” a saját kötôdésein-
ket, hagyományainkat, és meg-
erôsítsük a családi kapcsolatain-
kat. A szövegeket a sokszínû te-
matika ellenére a világszemlélete
teszi egységessé. 
– Kalendáriumod nemcsak az idô-
ben, hanem a térben is kalauzol.
Falusi, kisvárosi, vidéki házban és
panelben játszódó, illetve nagyvá-
rosi életképeket villantasz fel.
– Elôször mertem megcsinálni,
hogy nem adtam fiktív hely-

|napsütéses|

Már megszokhattuk, hogy Grecsó Krisztián
figurái ki-be járkálnak regényei, novellái lapjain,
egyik kötetbôl átjárnak a másikba. A harminc év
napsütés címû tárcanovellákból álló kötetben is
vannak ismert arcok, vannak beazonosítható
helyek és persze egy sor fiktív szereplô és
történés. A kötet szervezôelve, a nagyapa
idôjárási kalendáriuma viszont nagyon is
valóságos képzôdmény.

Eltûnt világok nyomában, avagy
mihez kezd az író, ha elmúlt 40?

Grecsó Krisztián új kötetérôl
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Bôrösvirslitôl
dr. Gyomorfekélyig
Gyôry Domonkos szépírói
minôségében tavaly lépett
közönség elé a Profán –
avagy tollbamondás a pilla-
natnak címû prózaköteté-
vel, mely ugyanúgy a Pont
Kiadó gondozásában jelent
meg, mint friss kötete, a
Hölgy alulnézetbôl. 

A vegyes prózai-drámai
fajú Profán… némely da-
rabja egyfajta „elôtanul-
mány” hangulatát kelti az
új regényhez, és annyiban
mindenképp rokonok,
hogy a Hölgy alulnézetbôl
(rögtön címe okán is) épp
elég profán. „Szerzônk
tele van empátiával, érzé-
kenységgel, megfigyelô-
képességgel. Na meg persze iró-
niával is. Vagyis mindazokkal a tulajdonságokkal és elengedhetet-
len feltételekkel, amelyek íróvá tesznek egy mesélôt…” – írta a
Profánról Benedek Szabolcs, és örömmel újságolhatjuk, hogy ezen
írói erények az új regényben még kifinomultabban jelennek meg. 

A Hölgy alulnézetbôl fôszereplôje – noha késôbb kiderül, még-
sem ô a valós fôszereplô – Mari, a jogász-prostituált, s e különös
szakmai kombinációjában egy zsarolási ügybe keveredik. A szá-
lakat egy titokzatos vállalatból mozgatják – szimbolikussága
okán akár nagybetûvel is írhatnánk, de Gyôry nem az orwelli sö-
tét világ felé mozdul el egy fajsúlyos társadalomkritikával, hanem
sok humorral és a krimi eszközeivel közelíti meg az egymás há-
lójába belekeveredô rosszfiúk (és rosszlányok) egyszerre gonosz
és kaján játszmáját. Figurái romlottságukban is kacagtatóak,
ugyanakkor mélyen árnyaltak: ezt az író jellegzetes nyelvi lele-
ményeivel éri el: „Ficsit azért kedvelte, mivel úgy érezte, hogy Fi-
csi az ô »csendes amerikaija«, aki fogai között pipaccsal szalad
a zöldellô mezôn, és kinek jutna eszébe, hogy a háttérben látha-
tó alpesi házikóban az imént fojtotta fürdôkádba a kedves tekin-
tetû, ôsz hajú öreganyót.” A regény jelenetei filmszerûek, az író
sokszor rá is játszik az ismert filmes klisékre: kocsma-, és úszó-
medence-jelenetek, öltönyösök csörtéi, elôreszegezôdô revolver-
csô és persze sok-sok bûnös vágy, erotika, szexualitás. A frivoli-
tás a cselekmény és a nyelv szintjén is uralja a regényt, amelyhez
Gyôry egy összetéveszthetetlenül fanyar stílust dolgozott ki: a
nyers szókimondás és a tarka nyelvi petárdák ötletes keverését.
S bár e modernül rejtôi nyelv olykor erôltetettnek, kifundáltnak
hat – ahogy a szereplôk sajátságos becenevei is, dr. Gyomorfe-
kélytôl Bôrösvirsliig –, a szórakoztató fordulatok által az olvasó
szívesen átlép e kis mesterkéltség felett.

Laik Eszter
Gyôry Domonkos

HÖLGY ALULNÉZETBÔL

Pont Kiadó, 160 oldal, 2100 Ft

szín- és városneveket. Olvasó-
ként azt tapasztaltam, hogy ez
röhejes. Korábban is töreked-
tem arra, hogy a helyszínek le-
írása minden szempontból
pontos és valósághû legyen.
Még ha a történet fiktív is, utá-
najárok, hogy az adott épület,
tér, stb., valóban ott volt-e ab-
ban az idôben, amikor az írá-
som játszódik. Most egy olyan
regényen dolgozom, amelynek
a helyszíne az 1980-as évek
Szegedje, és feltétlenül fontos,
hogy hitelesen tudjam ábrázol-
ni, milyen volt abban az idôben
a város, és mi történt vele. A
prózaeszményem szigorúan re-
alisztikus, és ezen belül is sze-
retek egészen közel menni a
dolgokhoz, mintegy mikrosz-
kópon keresztül vizsgálni azt a
kis szeletet, amivel foglalko-
zom. A nagy ecsetvonások ne-
kem nem mennek. Rengeteget
kell húznom az írásaimból,
mert hajlamos vagyok arra,
hogy a jelenet végén összefog-
laljam, mi történt, ne adj isten
tanulságot vonjak le belôle!
– Feltûnôen sok az érzelmes je-
lenet a kötetben. Van ennek va-
lamilyen különös oka?
– Teljesen igaz, mások is mond-
ták már. Ha a szövegeket
összeveted pl. a Pletykaanyu
karcosságával, szembetûnôen
másképp kezelik a helyzeteket,
az embereket, vagy akár a szü-
lôföldhöz való viszonyt. Egész
biztos, hogy összefügg a ko-
rommal, azzal hogy a középge-
neráció tagjait
már nagyon
sok veszteség-
élmény érte,
már sok min-
den a hátunk
mögött van.
Bizonyos vilá-
gok nyomtala-
nul eltûnnek,
mire negyven
leszel. A gyer-
m e k k o r o d -
ban megta-
pasztalt rit-
mus és világlátás már örökre a
múlté. És piszkosul tud hiá-
nyozni! És honvágyad van, de
nincs visszaút, legalábbis a va-
lós világban nincs. Na de erre

való a fikció! A novelláskötet
ezeknek a honvágyaknak is te-
repe, azt az illúziót kelti, mint-
ha megtehetnénk, hogy vissza-
megyünk. Magamtól hajlamos
lennék még szentimentálisabb
lenni, de szerencsére ettôl
megóv, hogy egészen közel
megyek a témámhoz, és úgy
vizsgálódom. Ebben a nagyítás-
ban egy nüánsznyi apróságból
– pl. a panellakás ajtaján talál-
ható kémlelôvel való játék –
életre szóló élmény válik. Bizo-
nyos helyzeteken pedig épp a
banalitás segít túllépni: amikor
a négyévnyi hadifogságból ha-
zatérô férj beáll szilvalekvárt
fôzni a feleségével, ahelyett,
hogy leülnének hosszasan be-
szélgetni. Már elôre látom,
hogy a kritikusok ebbe fognak
leginkább belekötni.
– Túl vagy a szülôk, nagyszülôk
írásbeliségét feldolgozó mûve-
ken, elszámoltál, leszámoltál a
családi múltnak ezen részével.
Mi jöhet ezután?
– Érdekes, amit mondasz. Nem
gondoltam én korszakhatárnak,
de valahogy mégis az lett belô-
le. Ha a regényeket egy bolygó-
nak képzeljük el, akkor a kisebb
írások, karcolatok, a körülötte
keringô kisbolygók. Kiegészítik
a nagyokat. Észre sem vettem,
de lezárult valami. A következô
regényem fôhôse egy tíz éves
Szegeden élô kislány. A Jelmez-
bál címû könyvemben a novel-
lák és a történetek átjárnak
egymásba, a valós figurákról

mintázott szereplôk
mellé bejöttek fik-
tív szereplôk és
azok sorsa elkez-
dett bonyolódni.
Közülük Vera élete
folytatódik tovább
az új könyvben. Va-
lami egészen más
jön tehát.

Szénási Zsófia
Fotó: szabó J. Judit

Grecsó Krisztián

HARMINC ÉV NAPSÜTÉS

Magvetô Kiadó

240 oldal, 3299 Ft

könyvrôl
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|tengeri|

„– A fiumei cápát mindig akkor szedik
elô, amikor nem tudják mivel megtölte-
ni a lapot. Érti, Imre? Bevált újságírói
fogás. Amikor semmi nem történik, ak-
kor megírjuk a fiumei cápát.”

– A fenti idézetet nagysikerû regényedbôl ír-
tam ki. Megkérdezném, hogy te miért szed-
ted elô most ezt a témát?
– Az egészrôl egy ösztöndíj tehet. Két évvel
ezelôtt az interneten akadtam rá a rijekai
modern mûvészeti központ és a város kö-
zös mûvészeti ösztöndíjára. Megpályáztam,
aztán kaptam egy értesítést, hogy mehe-
tek. 2015 ôszén úgy utaztam ki pár hétre,
hogy nagyjából annyit tudtam Rijekáról,
amennyit mifelénk általában tudni szokás:
hogy egykor Fiume volt a neve, és egy idô-
ben Magyarországhoz tartozott. A regényt
a hazaérkezésem után kezdtem el írni, ere-
detileg azért, mert szabályosan hiányérze-
tem lett. Mint amikor az embert elszakítják
a kedvesétôl.
– Úgy tûnik, különösen foglalkoztat a múlt
század eleje, a Monarchia idôszaka, a bizo-
nyos békeidôk. A regényalakok, a helyzetek,
helyszínek, a kor – beszippantja az olvasót. A
könyvet olvasva az ember tökéletesen bele-
kerül egy letûnt világba. Olyan, mintha akkor
írták volna, és ezt már korábbi regényeidnél
is felfedezhettük. Hogyan lehetséges ez?
– Valóban nem egy mûvemben megjelent
már ez a korszak, szóval nem volt számomra
ismeretlen terep. Az ösztöndíj alatt sokat jár-
tam a várost és környékét, és elmentem a
helyi egyetem könyvtárába is, ahol régi ma-
gyar újságokat olvasgattam. Idehaza pedig,
már célzottan a regény írásához, a szakiro-
dalmat bújtam. Közben újra és újra visszatér-
tem egy-két napokra a városba, megnézni,
hogy például a hajdani Európa szálló épüle-
tének ablakából tényleg az látszik-e, amit a
regényben megírni készülök. A miliô megte-
remtéséért viszont az elôzô századelôn élt
kollégák a felelôsek: ha az ember sokat ol-
vassa a korabeli szépirodalmat, óhatatlanul
maga is képes lesz megragadni azt a hangu-
latot, és a nyelvet is el tudja sajátítani hozzá.
– A regény meseszövése lebilincselô, úgy ér-
zem, minden szó a helyén van. Szórakoztató
regény és irodalmi csemege egyben. Mi en-
nek a titka?
– Földrajzi adottságainak és történelmének
köszönhetôen Fiume számos hatás nyomát

viseli magán. A tengerparti
vendéglôben pizzát kínálnak, a
szomszédos pékségben bure-
ket árulnak, miközben a hajó-
kat mind a mai napig azokhoz
a magyarul feliratozott vasba-
kokhoz kötik ki, amelyekrôl a
regényben is szó van. Fiumé-
ben találkozik a mediterrán
életérzés a jellegzetes közép-
európai miliôvel, a latinos lük-
tetés és pezsgés az Oszt-
rák–Magyar Monarchia bohém
eleganciájával. Ebben a re-
gényben azt szerettem volna
megfigyelni, illetve megmutat-
ni, hogy hogyan élnek egymás
mellett, szûk területen népek
és kultúrák: idônként jól, idôn-
ként rosszul, de közben egy-
másra mindig tekintettel kell
lenniük. Azt ugyanis akkor is
tudomásul kell venni és el kell
fogadni, hogy ott van egy lépésre mellet-
tem a másik, ha az esetleg gyökeresen
mást gondol valamirôl, mint én. Ezt a hely-
zetet csomagoltam bele egy olyan törté-
netbe, amely egyrészt a korabeli bulváron
keresztül a sajtó szerepére is visszautal,
másrészt kellôen fogva tartja az olvasó ér-
deklôdését ahhoz, hogy a cselekményen
keresztül a háttér mint az egyik legfôbb
motiváló erô is a figyelem sûrûjében le-
gyen. Fontos volt számomra az is, hogy a
három korabeli nagy városal-
kotó nép mindegyikébôl
(olasz, horvát, magyar) állít-
sak egy-egy fôszereplôt.
– Sok kedves visszajelzést lát-
tam például a Facebookon,
volt, aki tengerhez vitte nyaral-
ni A fiumei cápát! Mit szólsz
ehhez?
– A magyar történelmi he-
lyek közül Fiume talán kevés-
bé van köztudatban, amit az
is jelez, hogy például az uta-
zási irodák nyaralós kínála-
tában is inkább Rijekaként
szerepel, miközben más,
egykor ugyancsak Magyarországhoz tartozó
városokat a régi nevükön emlegetünk. Per-
sze ehhez az is hozzátartozik, hogy Fiumé-
nek soha nem volt úgymond magyar neve,

mint ahogy magyar többsége sem. Abban
viszont nemzeti hovatartozástól függetlenül
talán konszenzus van a történészek között
is, hogy a város fénykora az ún. harmadik
magyar idôszakra (1868–1918) esett. Örü-
lök, hogy sokaknak a kezébe került a könyv
és magukkal vitték olvasmánynak az Adriá-
ra, mert ily módon a magam szerény eszkö-
zeivel némiképp ráirányíthattam a figyelmet
erre a különleges helyzetû és sorsú városra,
amely például csak a 20. század folyamán öt

különbözô államhoz tar-
tozott. Az pedig külön
öröm, hogy voltak, akik
azt mondták, hogy a re-
gény miatt lettek kíván-
csiak Fiumére. Ez a város
egy darabka Közép-Euró-
pa a tengerparton, ezért
érezhetjük magunkat ott-
honosan benne és talán a
regény világában is.

Szepesi Dóra
Fotó: Szabó J. Judit

Benedek Szabolcs

A FIUMEI CÁPA

Helikon Kiadó, 400 oldal, 3299 Ft

könyvrôl
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A fiumei cápa
Interjú Benedek Szabolccsal
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Besze Barbara szerkesztôt
2015-ben kérte fel a Móra
Kiadó fôszerkesztôje, hogy
kezdje el cserkészni az an-
gol nyelvterületen megje-
lent gyerekkönyveket; fi-
gyelje, kik azok a szerzôk,
akikre érdemes odafigyel-
ni, akiktôl lehet majd fordí-
tani. Hamarosan a szer-
kesztôje lett a kiadó új so-
rozatának, amelynek elsô
két kötete már kapható is.
A PINK KÖNYVEK sorozat-
ban évente négy kötet jele-
nik majd meg.

– Kinek az ötlete volt a sorozat
beindítása, hogyan született
meg a PINK KÖNYVEK?
– Kiadói döntés eredménye.
Van egy 8–10 éveseknek szó-
ló klasszikusnak számító, de
megújult, és azóta is újabb és
újabb címekkel gazdagodó
sorozatunk, a Pöttyös Köny-
vek, illetve pár éve elindult a
trendi LOL sorozat, amely a
14 éven felüli fiatalokat cé-
lozza meg, és rendkívül sike-
ressé nôtte ki magát. Felme-
rült az igény a Pöttyösnél fris-
sebb, kortárs közegben ját-
szódó, ugyanakkor a LOL-
könyveknél valamivel mode-
ráltabb, tiniszereplôs történe-
tekre. A PINK azoknak szól,
akik úgy gondolják, már ki-
nôttek a Pöttyös Könyvekbôl,
de a LOL sorozat sokszor túl
erotikus tartalmához azért
még nem elég érettek. A cí-
men sokáig töprengtünk, vé-
gül a PINK sorozatcímnél ma-
radtunk, amelyhez „A te vilá-
god!” szlogent ötlöttük ki.

– Kérem, bontsa ki kicsit ezt a
szlogent.
– A te világod! olvasói alapve-
tôen a tinik, fôként lányok; az ô
világukat szeretnénk leképezni
a nekik szóló történetekkel. Ti-
nikorban felerôsödik az én- és a
társkeresés, az elsô szerelem, a
barátok, barátnôk megtalálása
és lehetôleg megtartása, laza
hálózatok alakulnak ki, és a leg-
kisebb nézeteltérésbôl komoly
elhidegülések lehetnek; elkez-
dôdnek vagy felerôsödnek a
szülôkkel való konfliktusok, az
osztályban zajlik a konkurencia-
harc a barátnôkért, barátokért,
a jobb pozíciókért; kialakulnak
a klikkek, a primadonna, a geek
vagy a csicska szerepek. A Mó-
ra most indult új sorozatában a
családi háttér nagyon fontos: a
fôszereplôk gyakran elvált szü-
lôk gyerekei, akiket az iskolai
teljesítménykényszer és egyéb
szociális problémák nyomaszta-
nak, az egyéni testi változások-
ról, a mindenkori kamasz lá-
nyokra jellemzô kérdésekrôl
nem is beszélve.
– Nekem a Móra Kiadó történe-
tébôl a már említett sorozatokon
kívül eszembe jut a 80-as évek
végérôl a Piknik, amely a mo-
dern kamaszirodalom valóságos
áttörését jelentette, többek kö-
zött kitûnô amerikai, francia, an-
gol, dán, NDK-s és szovjet írók-
tól megjelentetett regényekkel.
(De elôtte és utána voltak nép-
szerû egy szerzôs sorozatok is.)
A Kiadó erre szakosodott mun-
katársai napra készen ismerik a
nemzetközi ifjúsági irodalmat. A
PINK KÖNYVEK mely nyelvterü-
letekrôl válogat?
– A Piknik nekem is katartikus
élmény volt annak idején! Ami-
kor a PINK KÖNYVEK-be válo-
gatom a könyveket, igyekszem
visszaemlékezni arra, milyen
volt 12–14 évesnek lenni, mi-
lyen problémákkal küzdöttem
annak idején. Annyira élvezem,
amikor találok olyan szöveget,

amelyben az akkori magamra
ismerek! Én arra kaptam meg-
bízást, amikor ennek a sorozat-
nak a szerkesztését elvállaltam,
hogy angolszász nyelvterületrôl
keressek mûveket. De tervez-
zük a sorozat kibôvítését né-
met szerzôkkel. És ha a PINK si-
keres lesz, akkor magyar szer-
zôket is elindítunk a sorozat-
ban. De nem csak magunkra
támaszkodunk, amikor a kézi-
ratok közül válogatunk. Hadd
mondjam el, hogy vannak ifjú
lektoraink is. Két gimnazista
lánnyal dolgozom együtt, akik
számos tinikönyvet vélemé-
nyeztek már. Sokszor a borítót
is „láttamozzák”.
– Említettem, hogy az elsô két
kötetet már kézbe lehet venni.
Szólna pár szót ezekrôl?
– Jenny McLachlan Katicalányok-
ja sorozat a sorozaton belül.
Négy lánynak a története egy-
egy kötetben. A könyvek önma-
gukban is olvashatók, de nem
árt, ha tudjuk, ho-
gyan jöttek össze a
párok, mik az
elôzmények. A so-
rozat Bea történe-
tével kezdôdik,
amit hamarosan
követ a Bettyrôl
szóló rész. Bea
nagyon félszeg
lány, aki csak ott-
hon, behúzott
függöny mögött
vagy legföljebb a
barátnôi társasá-
gában szeret tán-
colni. Amikor az
iskolában meg-
hirdetik a tehetségkutató ver-
senyt, kiderül, hogy a barátnôi ki-
ebrudalják a kissé molett lányt
abból a csapatból, amelybe tar-
tozni szeretne. Bea elhatározza,
hogy ô márpedig táncolni fog.
Igen ám, de kivel? És itt lép a kép-
be a váratlanul a szobájába költö-
zô nagymama, aki meglepetés-
szerû megoldással szolgál.

– A Szerelem a parketten után
következô Barbara Dee-regény-
nek is kellôképpen figyelemfel-
keltô címe van: Ne kavarj, Fran-
cesca!
– Francesca a regényben egy hí-
res színésznô unokahúga, és
nagyon különleges lány. A vele
azonos korú Evie meséli el, ho-
gyan találkoztak, hogyan nem
szeretett volna vele barátságba
kerülni, hogyan kerültek mégis
össze egy iskolai projekt kap-
csán. Nem egy szokványos tini-
történet. A két lány homlok-
egyenest ellentéte egymásnak:
Evie konvencionális, meghatá-
rozott keretek között mozgó
lány, aki ugyanakkor halálra un-
ja magát a kisvárosban, és szíve
mélyén a kalandot keresi. Fran-
cesca extravagáns ruhákat
hord, és fittyet hány a szoká-
sokra és a szabályokra. Szeret-
jük a különcöket, Francesca pe-
dig különösképp szeretetre
méltó, ahogy a regény többi

szereplôje is. Az új szom-
szédlány megrögzötten
és tévesen hisz abban,
hogy fondorlatosan
meg tudja oldani két
boldogtalan tanár ma-
gánéletét. Ebbôl renge-
teg bonyodalom kereke-
dik, ami egyben számos
humoros helyzet forrása
lesz. Akárhányszor elol-
vastam, és higgye el,
nem kevésszer, mindig
meg tudott nevettetni.

Csokonai Attila

Jenny McLachlan

SZERELEM A PARKETTEN

Katicalányok – Bea

176 oldal, 1999 Ft

Barbara Dee

NE KAVARJ, FRANCESCA!

216 oldal, 1999 Ft

Fordította: Magyari Andrea
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Beszélgetés a Móra Kiadó új sorozatáról
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|babilon kiadó, manó könyvek, napraforgó|

Leó bácsi, Lebbencs
kisasszony és a kockafiú

Egy elôkelô
strandhotel igaz-
gatója a Leb-
bencs és Társai
lehetô leggyor-
sabb, szakszerû
és mindenek
elôtt diszkrét se-
gítségét kéri. Így
kerül a kísértetül-
dözés híres szak-
értôje, Lebbencs
Hedvig kis-

asszony két asszisztensével, Tomival és Hugó-
val a Languszta-partra. Rutinfeladat, gondol-
ják a kísértetvadászok: egy tûzszellem
vette be magát a Tenger Gyöngyei
Szállodába. De mennyire tévednek! A
Földön található öt legveszélyesebb kí-
sértet közül az egyikkel van dolguk:
ISZLEVIKIvel (azaz ISZonyú LEgyôzhe-
tetlen VIllám KÍsértet-tel). Cornélia
Funke Kísértetvadászok forró nyo-
mon c. regénye ugyanolyan nagysze-
rûen szórakoztatja olvasóit, mint az
írónô korábbi kötete, a Kísértetvadá-
szok jeges nyomon. A német írónô,
Funke humorának több forrása van,
és Fréderic Bertrand képei is ötletesek,
egyszerre ijesztôek és humorosak. (Fordította
Esterházy Dóra.)
„Valószínûleg nem hiszitek el egyetlen sza-
vamat sem. Biztosan azt mondjátok majd,
hogy hazudós vagyok. Sôt, talán még nevet-
ni is fogtok rajtam” – írja Andris, aki tulaj-
donképpen csak továbbadja mindazt, amit
bácsikájuktól hallottak, és amire a bátyja
csak annyit mond: „szamárcsacsiság.” Mert
mirôl is mesél Leó bácsi a gyerekeknek, ami-
kor minden szerdán meglátogatja ôket? Pél-
dául arról, hogyan akadt fenn egy felhôn?
Továbbá: hogyan változott csótánnyá? Az
sem mindennapi kaland, ahogy
udvari bohóc lett Fordítványban,
mint ahogy találkozása a Mesé-
ket Elnyelô Szörnnyel is különle-
ges história. Szerencsénkre And-
ris nagybátyjának nagyon sok vi-
dám és meglepô története van.
Egyelôre ötöt olvashatunk az iz-
raeli író, Yannets Levi Leó bácsi
kalandjai az andorrai
sztyeppéken c., nemrég meg-
jelent kötetében, amely egy so-
rozat elsô része. Hogy leginkább

Münchhausen báróra emlé-
keztet Leó bácsi, csak moder-
nebb kiadásban? Ez bizony
igaz. Jól szórakozhatunk Yaniv
Shimony színes illusztrációin is.
(Fordította: Szilágyi Erzsébet.)

Különleges könyv, amelyben
Porzsolt Ami Ubukubu zûr-
kalandjainak elsô részét me-
séli el. A kockabolygóról szár-
mazó kockafiú, Ubukubu földi
barátjával, Emóval rendkívüli
kalandokba keveredik, ame-
lyekben vannak mesei, pontosabban univer-
zumbeli segítôik (szellemek), de 35 képes
feladat („próba”) megoldásával maguk az
5–7 éves olvasók is segíthetnek nekik, hogy
legyôzzék a galaxis-szerte rettegett Ûrször-

nyût. Az Ûrszörnyû
és a különleges ké-
pességek nemcsak
érdekes olvasmány,
de fejleszti a gyere-
kek vizuális észlelé-
sét, segíti az iskola-
kezdés nehézségei-
nek áthidalását. A
betûtípus pedig a
diszlexia-veszélyezte-
tett gyerekeknek
megkönnyíti az olva-
sást. Nick-Vékony

Andrea rajzai pompásan jelenítik meg a sa-
játságos lényeket, ûrhajókat, az egész fan-
tasztikus környezetet.

10 lépés itt és még több ott
A Szuperprofi-könyvek közül (a Tanulj meg
kódolni 10 lépésben!) után most Willl Bi-
shop-Stephens Készíts animációs filmet
10 lépésben! c. kötetét ajánljuk a 10 éven
felülieknek. Elôször is: mi az animáció? A ki-
fejezés jelentése: megelevenítés. Tehát az
animációs filmek mozdulatlan tárgyakat,

rajzokat keltenek életre a
mozgás illúziójával. A be-
vezetôben megtudjuk, mi-
re van szükségünk. A 10
lépés közül néhány: pörge-
tôkönyv készítése, pixillá-
ció (emberi alak animálá-
sa), stopptrükk-animáció, a
gyurma világa, a háttér
megépítése, speciális ef-
fektek, világítás és a kame-
ra használata, éít. Az inter-
neten rengeteg tudás-

anyag és film várja az ér-
deklôdôket (lásd pl. The
Owl Whoe Married a Goose
– www.nfb.ca/film/owl_
who_married_goose). A
kötet megad hasznos ol-
dalakat (pl. www. stopmo-
tianimation.com), és meg-
magyarázza a fontos fo-
galmat (pl. 2D, felbontás,
idôvonal, képkockasebes-
ség, vágás, video). A vé-
gén hasznos tárgymutató

található. (Illusztrálta Joanna Kerr. Fordítot-
ta Bartók Imre.)

Christine Peham-Laurence Taiger Zene. A
hangok bûvöletében c. a Mi micsoda soro-
zatban megjelent kötete rövid, de szinte teljes
áttekintést nyújt a zenei világról. Ezt jelzi a
könyv borítója, melyen egy rockzenész látha-
tó, a címlapon pedig egy szimfonikus zenekar.
A szerzô bemutat (vonós, pengetôs, billentyûs
és ütô-) hangszereket, szól az éneklésrôl, a ze-
nés színházról, ismerteti a hangok lejegyzésé-
nek módozatait,
szán egy oldalt a
film- és reklámze-
nének, az európai
zenének, a világ-
részek különféle
hangszereinek. El-
igazít a ritmus,
dallam és harmó-
nia, valamint a
komponálás sza-
bályaiban és az
improvizálásban, a
rögtönzésben. És
végül eljut a dzsesszen, a rockon és popon
(stb.) át a hangrögzítésig (fonográf, LP, hang-
szalag, CD, MP3) a különféle, különös zenei
hivatásokig (DJ, énektanár, hangtechnikus,
hangszerkészítô, zeneterapeuta). Fordította
Frenkel Attila.

Csokonai
(Cikkünk bôvített és részletesebb változatát
keressék a www.konyv7.hu weboldalon!)

Bishop-Stephens, Wil: Készíts animációs filmet 10

lépésben! Babilon Kiadó, 64 old., 3490 Ft; Funke,

Cornélia: Kísértetvadászok forró nyomon. Manó

Könyvek Kiadó, 132 old., 2490 Ft; Peham, Christine-

Taiger, Laurence: Zene. A hangok bûvöletében.

Babilon, 32 old., 3200 Ft; Porzsolt Ami: Ubukubu

zûrkalandjai 1. Ûrszörnyû és a különleges képes-

ségek. Napraforgó, 104 old., 2990 Ft; Yannets Le-

vi: Leó bácsi kalandjai az andorrai sztyeppéken.

Manó Könyvek, 80 old., 2290 Ft
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Tökjó
A Tök Magda ka-
landjai így kezdôdik:
„Megismerni a tököt/
igazolvány nélkül./
Ágas-bogas indák kö-
zött/ uralkodóként
ül.// Megismerni a tö-
köt/ menzán, fôzelék-
bôl,/ konyhás néni kö-
penyfoltján,/ ré-

testöltelékbôl.” Pár sor, és máris elkap-
tuk a vers ritmusát, szinte daloljuk. A
Tök Magda férjhez megy az elsô kerek
történet, ebben pedig végképp ráhan-
golódunk a szerzô fantáziájára, a Jeles
tökpolgárok limerickjeiben a humorá-
ra. Gáti István verses meséjének világa
tele van mai, modern miliônk jelképei-
vel: fitneszgépek, gyorsbüfé, digi-
tális eszközök, stb. – hívja fel a ki-
adó figyelmünket a kötet egyik jel-
lemzô vonására. S a karakterek iró-
niával és szeretettel ábrázolt embe-
rek végül is, hiszen a címszereplô
egy túlsúlyával küzdô könyvtáros,
éít. Kicsik és nagyok egyformán
fogják élvezni, teszem hozzá én.
(Illusztrálta Nagy Norbert.)
Marék Veronika Vakáció 2500-
ban c. könyve a szerzô rajzaival
(épp’ 30 év után) most 2. kiadás-
ban jelent meg. Ato, az i. sz. 26. században
élô kisfiú kipróbálhatja az idôutazást, és ta-
lálkozik ezer évvel korábban élt sziú indiá-
nokkal. Összebarátko-
zik a Nagy Vizek Tör-
zsébôl egy kislánnyal,
Ezüst Holddal és egy
kisfiúval, Kis Medvé-
vel. E különös vakáció
tíz napja során megis-
meri az indiánok szo-
kásait, és kipróbálhat-
ja, mit érnek a való-
ságban a könyvekbôl
szerzett ismeretei.

Folytatódik Harriet
Muncaster Vámpírtündér sorozata, amely
arról nyerte nevét, hogy fôhôse félig vámpír,
félig tündér. (Azért, mert anyukája, Kornélia
grófnô tündér, édesapja, Baltazár gróf pedig
vámpír.) A 3. kötet címe: Holdas Hanna
szülinapi bulit tart. „A barátaim szülinapi
bulijait nagyon élveztem. Egyik sem hasonlí-
tott a másikra. Alig vártam a születésnapo-
mat, hogy végre engem ünnepeljenek” –

meséli a kislány, aki aztán azt is elmondja, az
ô bulija igazán izgalmasra sikerül, mert ná-
luk, ebben a különös családban semmi sem
úgy alakul, mint másutt. Hogy végül is mi
történt, azt nem árulhatom el, csak annyit
mondok, Hanna így szól Mályvaszín Nyuszi-
hoz, aki a kedvenc plüssállata volt, s akit
édesanyja varázspálcájával életre keltett:
„Csodálatos születésnapom volt. De
azért…”. Nyuszi álmosan és egyetértôen
mosolyog. A 4. kötet címe: Holdas Hanna

balettozik. Egyelôre
csak otthon szórakoz-
tatják Nyuszival kö-
zönségüket, amely a
szüleibôl és Méziké-
bôl, Hanna kishúgából
áll. Aztán egy osztály-
kirándulás alkalmával
megnézik az Alice
Csodaországban címû
balettet. Kísérôszülô-
ként a vámpír papa
utazik velük, aki nap-

pal persze aludni szokott,
így majdnem elkésik. De
igazából Nyuszi eltûnése
okoz ijedelmet. S hol talál-
ja meg? Kedvence, Tütü
Tamara öltözôjében, aki
sírva közli, hogy az elô-
adás elmarad, ugyanis
megsérült, nem tudja el-

táncolni Fehér Nyúl fontos szerepét… Érde-
mes kitölteni a kötetek végén található tesz-
tet, és válaszolni az elején feltett kérdésekre.

(A sorozatot maga szerzô illusztrál-
ta. Fordította Magyari Andrea.)

A visszajelzések szerint sok magyar
gyerekolvasó is megkedvelte a hazá-
jában, az USÁ-ban nagyon népszerû
írónô, Phyllis Reynolds Naylor kisfiú
fôhôsét, Martyt és a kutyáját, Tap-
pancsot. A Tappancs kalandjaiból
tudhatjuk, milyen áldozatok árán fo-
gadhatta örökbe végül Marty „a vi-
lág legkedvesebb, legokosabb és
legszeretetreméltóbb” kutyáját, akit
korábbi gazdája borzalmas körülmé-

nyek között tartott. A Tappancs veszélyben
c. kötetben folytatódnak a 11 éves, korához
képest érett, persze a kiskamaszok jellegzetes
hibáit is elkövetô Marty és a beagle kalandjai.
Úgy tûnik, mintha Judd Travers nem nyugo-
dott volna bele, hogy többé már nem az övé
az eb, aki valósággal félt tôle, pedig amúgy
egy kiváló vadászkopó. Ugyan közeledik az
ôsz, de nincs még itt a vadászidény, Prestonék

birtokán mégis lövé-
sek dördülnek. Marty
sejti, hogy ki lövöldö-
zik, és szemtanúja
lesz, amint Judd lelô
egy mókust. Attól
sincsenek biztonság-
ban a csendes nyu-
gat-virginiai kisváros
lakói, hogy a magá-
nyos, goromba Judd
Travers újabban túl
sokat iszik, ezért életveszélyesen száguldozik
furgonjával… (Fordította Szlukovényi Katalin.)

„Kíváncsian tekintek
mindenre…”
„Könnyû elolvasni, nehéz elfelejteni!” – ezzel
a jelmondattal ajánlja az olvasók figyelmébe a
Móra Könyvkiadó a Nagymenôk sorozat köte-
teit, amelyekbôl kettô látott napvilágot ez idá-
ig (Kolumbusz Kristóf, a határokat nem isme-
rô utazó meg a Kleopátra, a sivatag királynô-
je). A kitûnô sorozat újdonsága Davide Moro-
sinotto Leonardo da Vinci, az idôtlen zseni
c. munkája. A hét fejezet áttekinti a rene-
szánsz kori polihisztor teljes pályafutását,
méghozzá úgy, hogy maga Leonardo meséli
el, mi mindennel foglalkozott nem egészen
hét évtizedet átfo-
gó életében.
(1452. április 15-én
született Firenze
környékén, és
Franciaországban
halt meg 1519.
május 2-án.) Moro-
sinotto szövege
eleven, könnyed,
laza, szórakoztató
– a fentebbi szlo-
gennek megfelelô-
en ezért aztán tényleg könnyebben megje-
gyezhetô, mint egy adatokban gazdag, súlyos
„önéletrajz”. (Pompásak Stefano Turconi szí-
nes rajzai. Fordította Todero Anna.)

Cs. A.

Gáti István: Tök Magda kalandjai. 128 old, 2499

Ft; Naylor, Phyllis Reynolds: Tappancs veszély-

ben. 190 old., 1999 Ft; Marék Veronika Vakáció

2500-ban. 32 old., 1999 Ft; Muncaster, Harriet:

Holdas Hanna szülinapi bulit tart. Holdas Han-

na balettozik. Mindkettô 128 old., 1999 Ft; Mo-

rosinotto, Davide: Leonardo da Vinci, az idôt-

len zseni. 75 old., 1499 Ft

Tök Magdától Leonardóig
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Bölcsföldi András (szerk.)

Ideje van az
olvasásnak
A reformáció öt évszázadának

novelláiból

Kálvin Kiadó, 248 oldal, 2000 Ft

Húsz novella – húsz pillanatkép
az elmúlt 500 év novellairodal-
mából, amelyek összekapcsolnak
minket a reformációval, a törté-
nelemmel, múltunkkal, jelenünk-
kel és az ezekben felfedezett „is-
tentörténésekkel”. Összefonódik
a történelmi idô a személyes
életidôvel, keserves és kihagyha-
tatlan idôkkel és Isten megjelenéseinek idejével. Történelmi darabot,
gályarabos és nagy fejedelem alakját felidézô novellát, iskolai életet
bemutató, humoros anekdotát és nehéz éveket idézô, mégis iróniá-
val megszólaló huszadik század közepi történetet egyaránt találunk a
kötetben. A témák, események elvezetnek a mába, hiszen a reformá-
ció azt bizonyította, hogy nincs visszaút, elôre kell haladni. A hat ma
élô író éppen ezért a jelen valóságát, a továbblépést, a jövônek meg-
fogalmazott gondolatokat képviseli e válogatásban.

A szerzôk: Baksay Sándor, Móricz Zsigmond, Harsányi Zsolt, Jókai
Mór, Mikszáth Kálmán, Eötvös Károly, Jékely Zoltán, Sánta Ferenc,
Gárdonyi Géza, Kosztolányi Dezsô, Szabó Dezsô, Szabó Magda, Ott-
lik Géza, Vészits Andrea, Visky András, Tóth-Máthé Miklós, Bartis
Attila, Nádas Péter, Lázár Ervin, Jakab-Köves Gyopárka.

Cs. Szabó Sándor:

Luther I. Az út 
A Luther címû regény a 15. szá-
zad végének izgalmas világába
kalauzolja olvasóit, ahol a babo-
naság keveredik a vallásosság-
gal, a világvégevárás és a pestis
veszélye pedig valóságos tapasz-
talatként él az emberekben. Egy
egyszerû mansfeldi bányász fia,
Martin Luther szemszögébôl is-
merhetjük meg ezt a miliôt, aki
apja álmát beteljesítve lépked
elôre az akadémiai ranglétrán,
hogy ezáltal is elôsegítse csa-
ládja felemelkedését. Egy várat-
lan viharnak köszönhetôen azonban döntéshelyzetbe kerül, és az
egyetlen járható utat választja: ágostonos szerzetesként „meghal” a
világ számára. Élete ezután állandó szélmalomharcba fordul saját lel-
kiismerete, illetve az atyai, egyházi és isteni hatalom között húzódó fe-
szültséggel küszködve, míg egy pillanatban radikális felfedezésre jut:
Isten nem az a büntetô, haragvó Úr, akinek az Egyház ábrázolja.

A reformáció 500. évfordulója alkalmából megjelenô kétkötetes re-
gény elsô része különleges nézôpontból mutatja be a reformátor, Mar-
tin Luther életét a kezdetektôl a 95 tétel megszületéséig. Az évszáza-
dok során kialakult, legendákkal övezett képpel szemben egy hús-vér
férfi alakja jelenik meg: egyszerre látjuk Luthert hatalmas tudással ren-
delkezô vitázónak és gyarló, gyomrával és félelmeivel küzdô embernek.
Harmat Kiadó, 500 oldal, 3900 Ft
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– Kifejezô és asszociatív a
könyv címválasztása. Berzse-
nyi adott ihletet a „regénytöre-
dékhez”? 
– Természetesen ô. Gyermek-
koromtól kedves költôm; a Le-
véltöredék barátnémhoz ka-
maszkorom egyik alapélmé-
nye. Az utolsó versszak pedig
akár a regény mottója lehetne:
Életem képe ez. – Már elestvé-
ledtem,
Béborúlt az élet vidám álorcája!
Még két mulatótárs van ébren
mellettem:
A szelíd szerelem hamvadó
szikrája

S bús melancholiám szomor-
gó nótája.

Mert álorca ez, fikció min-
den mennyiségben, miközben
mégis: életem képe. De a ké-
pe, nem pedig az életem.
Eszem ágában nem volt ön-
életrajzot írni. Nem tudnám
jobban összefoglalni: Már
elestvéledtem.
– „Az élet vidám álorcája” –
történet nélküli képek, tragi-
kustól a komikus-szatirikusig,
egy emberélet hol emelkedô,
hol süllyedô ívét követve. Volt
elôre megtervezett struktúrája
a kötetnek, vagy egy szubjektív

emlékezésfolyamot kap kézhez
az olvasó ebben az ál-életrajzi
regényben?
– A túlságosan mérnöki pon-
tosságú szerkezet nagy elô-
nye, hogy remekül elemezhe-
tô, akár tanítható, ám rideg.
Én érzelmes férfiú vagyok.
Szeretem az asszociációkat, a
rendben az összevisszaságot.
De a rendben. Egyik kedven-
cem a pointillista festészet,
például Henri-Edmond Cross
képei. Valami ilyesmit próbál-
tam meg, ötvözve persze – ha
már a festészetet említettem –
Maleviccsel. Azaz, hogy nyílt

és egyenes választ adjak a kér-
désére, nem volt elôre megter-
vezett struktúra, de nem is
szubjektív emlékezésfolyam:
inkább játék, játék a képekkel,
miközben – szerintem – törté-
net van, de szegmentált. Frag-
mentum, szándékosan töre-
dék. Odavetett színek.
– Számos tanulmány, monog-
ráfia írójaként, tudományos
könyvsorozatok szerkesztôje-
ként, milyen pluszt adott önnek
a könyv írása?
– Gizike – gôzeke. A kettô na-
gyon más. A regény írása a
tudományos munkához ké-

|berzsenyis|

Álorca ez, fikció minden mennyiségben
Beszélgetés Kôszeghy Péterrel

Kôszeghy Péter magyar
irodalomtörténész, mû-
velôdéstörténész, könyv-
kiadó, egyetemi oktató.
Kutatási területe a 16–17.
század magyarországi
irodalma és mûvelôdés-
története, többek között
Balassi Bálint élete és
mûvei, valamint a Thea-
genes és Chariclia ma-
gyarországi recepciója. A
tizenhárom kötetes Ma-
gyar Mûvelôdéstörténeti
Lexikon szellemi atyja és
fôszerkesztôje.  Elsô re-
gényérôl, a „Regénytöre-
dék barátnémhoz”-ról
beszélgettünk.
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pest semmilyen pluszt nem
adott, mert nem adhatott. Ha
angolul beszélek, nem ve-
szem hasznát annak, hogy tu-
dok pár szót vietnamiul is. Ha
viszont az örömre kérdez, ar-
ra a – bocsánat a nagyképû-
ségért – alkotói attitûdre,
hogy mit érez az ember, ha
valamit megcsinált, azt mond-
hatom, hogy a regény meg-
írása olyan érzés volt, mint
részt venni egy nagyon jó já-
tékban. Úgynevezett „tudo-
mányos” mûveimnél ilyesmit
nem tapasztaltam. Legfeljebb
megkönnyebbülést, hogy túl
vagyok rajtuk. Munka után
édes a pihenés. A regénynél
közben is van édesség.
– Szerelmek és barátságok, a
szocializmus hátterében vagy
még inkább elôterében. Mit
gondol, beszabályozza-e egy
adott kor az ember megéléseit?
– Igen is, nem is. Nincs az a
diktatúra – nem igaz, van, de a
Kádár-korszak nem ilyen volt
–, amely egy tizenévest vagy
huszonévest szükségszerûen
megnyomorít, boldogtalanná
tesz. Én a legfelszabadultabb
nevetéseket és jókedvet egy
ázsiai diktatúrában tapasztal-
tam. A lélek, szerencsére,
nincs szinkronban a politikai
rendszerekkel. Ugyanakkor
persze igaz, hogy a szocializ-
mus nagyon be-
határolt, elzárt,
rengeteg min-
dentôl meg-
fosztott. Töb-
bé-kevésbé be-
jártam a fél vi-
lágot, de a
rendszer elle-
nére, a legke-
vésbé sem a
segítségével.
– Melyik kor-
ban élne, ha
megvá lasz t -
hatná, ami
nem fosztaná
meg a teljesebb
megélhetôségtôl? 
– Nézze, ez kb. olyan, mint
hogy mi a kedvenc ételem.
Egyébként a jó – általam fô-
zött – halászlé. Az adekvát vá-
lasz pedig az, hogy ez nem-

csak a kortól függ, hanem at-
tól, hogy hová születnék.
Mondjuk, a 16. században
jobbágynak vagy fôúrnak?
Ahol ez egyre inkább lényeg-
telenebbé válik, az a 20–21
század. Azaz leginkább a je-
lenben szeretnék élni, mert
minden – kétségtelenül undo-
rító – vonásával együtt de-
mokratikusabb, mint a múlt.
Persze, ez bonyolult: ma sem
egyszerû, nagyon nem egy-
szerû, egy szabolcsi cigánynak
szinte esélye sincs betörni az
ún. értelmiségi létbe.
– A kötet végi ironikus meg-
jegyzés az iratmegsemmisítô
szükségességérôl, felveti a
kérdést, vajon csökken-e a
múlt iránti érdeklôdés? Mennyi
értéke van manapság például
egy 16. századi iratnak?
– Most nem a regényíró vála-
szol, hanem az irodalomtörté-
nész. Döbbenetes, hogy a ma-
gyar nép mennyire nem isme-
ri, és nem érti a múltját. Hall-
gatóimon érzékelem: a hely-
zet nem javul, hanem romlik.
A múlt nem ismerete az egyik
oka a tömegek jól manipulál-
hatóságának. 
– Érlelôdik önben újabb regény
téma?
– Nem csak érlelôdik. Megíratta-
tott. De hogy mikor lesz belôle
könyv, azt nem tudom. Én nagy

tisztelettel tekintek Ottli-
kra. Ô sem írt
(pontosabban:
publikált) so-
kat. Nem a
mennyiség szá-
mít. Nyilván
még ötvenszer
átírom. Aztán
majd meglá-
tom, hogy kiad-
hatónak talá-
lom-e. 

Illényi Mária

Kôszeghy Péter

REGÉNYTÖREDÉK

BARÁTNÉMNAK

Noran Libro Kiadó

248 oldal, 2990 Ft

Krimi, filozófia,
szenvedélyek
Figyelembe véve, hogy a Wikipédia
is egybôl ezt a mondatot hozza fel
a szerzôrôl: „A változatosság igé-
zetében alkotó Szávai Géza azt
vallja, hogy minden regénye: kü-
lön mûfaj” – indokolt a kérdés,
hogy (e felvetés értelmében) mi is
A lábnyomok címû regény?

Izgalmas, sodró olvasmány. Kor-
társ történet, hozzátartozó elôz-
ményekkel. Két – András nevû –
fiatalember párhuzamosan alaku-
ló élettörténete körül újabb éle-
tek és újabb történetek. Ám e két
fiú sorsát a regény elsô mondatá-
tól az utolsóig elôtérben tartja a
szerzô. A fiúk unokatestvérek. És mindkét fiú
(Becze András és Bálint András) azért lett András, mert mindket-
tôjük édesanyja (akik testvérek!) édesapjukra, a legendás Deák
Andrásra akart emlékezni a névadással… Nincs ebben semmi kü-
lönös, „fel sem tûnik”, de a regény olvasása során ilyen furának
tetszô „jelentéktelenségek” mögött szinte észrevétlenül sejlik fel
egy-egy újabb dimenzió.  Kételyek merülhetnek fel, mert: jó az, ha
mindkét lánytestvér Andrásnak kereszteli a fiát? Ha a szeretet
máris rivalizálás? Az önazonosság leheletfinom körei sérülhetnek?
Szávai regényének történetei sok ilyen „fel sem tûnô” mozzanat
természetes közegében alakulnak, és már meg sem lepôdünk,
amikor megjelenik a természetellenes, magányos lábnyom. Egy
hómezô közepén látott egyetlen, magányos bakancsnyom titkát –
hogyan kerülhetett oda, ki hagyta maga után – meg lehet fejteni?
Ez akár pszichológiai felmérés része, hadi alkalmasság tesztelésé-
re, vagy kísérlet a csoda fogalmának megközelítésére. A lábnyom-
mal Deák András testi-lelki jó barátja, Ráduly József szembesül egy
második világháborús angliai kiképzôtáborban. 

A sorsok, élettörténetek zuhataga mögött történelem, rendszer-
változás. Rokoni, baráti, szerelmi kapcsolatok szakítópróbái. És vé-
gig kísért a magányos lábnyom. A kapcsolatok intenzitására két
szenvedélyes hétfejû sárkány példázatával is utal a regény: ha tel-
jes lényükkel összeölelkeznek, és csókolóznak, ott hét fej tapad hét
fejhez. De ha ezt csak négy-négy fejjel teszik, „akkor még marad-
nak fejeik az élet egyéb dolgaira”… Ám a fél lábnyom végzetesen
tartozik – egyvalakihez, egyvalamihez. Szávai Géza mûve miközben
a szereplôk sorsát követve kibontja önmagát, szinte észrevétlenül
maga is (mint regény) felsorakozik. A lábnyom címû Karel Čapek-
elbeszélés egy részletét a mûbe is beidézi Szávai, de azt már csak
az igen figyelmes olvasó tudatosítja, hogy amikor a halott Becze
Andrást láttatja a szöveg, aki „fekszik, mint hatalmas, formátlan
nyom a homokban”, az szinte szó szerinti idézet David Hume híres
filozófiai esszéjébôl (Tanulmány az emberi értelemrôl).  

Szávai Géza izgalmas mûve – egyetlen lábnyom mellett egy követ-
kezô lépésre várni – krimi, társadalmi és (rejtett) filozófiai regény.

Kecseti Ilka
Szávai Géza: A LÁBNYOMOK 

Pont Kiadó, 192 oldal, 2625 Ft
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A K. u. K. KIADÓ AJÁNLATA
Grammy-díjas énekes-színésznô regénye

Alexandra Silber: ANATEVKA UTÁN

3950 Ft

„Mert Anatevka a mi otthonunk is. És mi óv meg
bennünket a zuhanástól? Egy szóval megmondhatom:
a hagyomány.”

Nem túlzás azt állítani: a Hegedûs a háztetôn-t min-
denki ismeri.  És bizonyára nagyon sokan elgondol-
kodtak már azon, mi történik a hôsökkel az után,
amikor már legördült a függöny?   Mi lesz a sorsa
Tevje és Golde lányainak, a forradalmár Percsik-
nek,  a szabó Mótelnek, amikor már el kellett hagy-
niuk Anatevkát, mert a hagyomány se óvta ôket.
A regény ezt meséli el hitelesen, drámai erôvel. 

A HUNGAROVOX KIADÓ AJÁNLATA
Zsiros Andrea
A BÁBU
ROKONSÁGA
Források, irodalmi,
mitológiai és kulturális
analógiák Carlo
Collodi PINOCCHIO
KALANDJAI címû
regényében

Bognár Anna
BABITS MIHÁLY

ÉS AZ OLASZ
IRODALOM
(tanulmányok)

www.hungarovox.hu info@hungarovox.hu   Telefon: 340-0859

www.kukkiado.hu

288 oldal, 2500 Ft

68 oldal, 1300 Ft

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.



|önéletírás|

„Édes Jézus, mutass utat, sajgó szívem té-
ged kutat. Ha felnövök, maradj velem, el
ne érjen veszedelem. Meg ne haljak, csak
azt kérem, míg a célom el nem érem.”

A saját költésû gyermeki ima szerzôje, a kis
Jókai Anikó – késôbbi írói nevén Jókai Anna
– pedig vagy híres írónô, vagy színházi tra-
gika akart lenni, amint az halálával nagyjá-
ból egy idôben boltokba került önvallomá-
sából, az Átvilágítás címû kötetbôl kiderül.

Pünkösdvasárnap, 2015. május 24-én
kezdte írni az emlékiratokat, amelyet koráb-
bi említése szerint csak halála után engedett
volna megjelentetni. Aztán meglepetésre el-
kezdték beharangozni az idei könyvhétre
idôzített Átvilágítást. Arról már csak a Jókai
Anna 2017. június 5-én, pünkösdvasárnap
bekövetkezett halálát követôen értesülhe-
tett a közönség, hogy az írónôt hosszan tar-
tó súlyos betegség gyötörte. Négy nappal az
Ünnepi Könyvhét megnyitása elôtt hunyt el.

Egyféle prózai invokációval kezdôdik a
posztumusz könyv. A „nem reménytelen
remény”-hez, például. Meg, ha nem is ki-
mondva, a múzsához. És az ihlet sugallta
opus megvalósítójához: önmagához. Gyen-
ge óráiban szeretetne „a gyónás alól kibúj-
ni, hallgatni szfinx-mosolygással. Nyugodt
derûvel a sikeres életbôl kisétálni. De tilos.”

Vigyázni fog – ígéri –, hogy amit leír, abban
ne legyen hazugság. De nem ír le mindent –
jelzi elôre. – És, amit átélt, az a saját átélése.
A szubjektivitást lehetetlen teljesen kiiktatni
a visszaemlékezésbôl. Akire vonatkoznak a
szavai, annak szintén megvan az adott törté-
nettel kapcsolatos külön változata.

Pontosabban meg lehetett a saját változa-
tuk, de magukkal vitték a sírba. A fôbb sze-
replôk már nem éltek, amikor Jókai Anna az
emlékiratot fogalmazta. Elsô férjével, Bánky
Róberttel, gyermekei apjával réges-rég meg-
szakadt a kapcsolata. Második férje, Török
Endre irodalomtörténész 2005-ben hunyt el,
harmadik férje, a kenyérvágó és a kenôkést
megkülönböztetni nem tudó, feleségét ma-
ximálisan kiszolgáló dr. Kapocsi Sándor halá-
láról maga számol be emlékezésében. Régi
szeretôje, aki mint várandós asszonyba sze-
retett bele zöldfülûként, külföldre emigrált.
Egykorvolt barátnôje, a “konkurens” Szabó
Magda, akirôl nem túl hízelgô képet fest kö-
tetében, 2015-ben távozott az élôk sorából.
Anikó-Anna leszármazottainak pedig nem
újdonság e sorstörténet.

A józsefvárosi Nap utcában élte gyerekko-
rát, egy nála tizennyolc évvel idôsebb – férj-
hez menni készülô – nôvérrel, akit sosem ér-
zett közel magához, éjjelente hazadülöngélô
apával – akit anyai kérésre teljes természe-
tességgel hívott Jókai úrnak, nem feledve az
állandó jelzôt sem: tróger – és az anyjával,
aki valószínûleg megkeseredett élete édesí-
tôjének gondolta kisebbik lányát. Talán va-
lami önvád is dolgozott az asszonyban, ami-
ért vörös hajú csecsemôjét csak párnapos
korában, a baba egy sóhajtása után sajnál-
ta meg, fogadta el, de attól fogva csüggött
rajta. Tornából felmenttette, tizennyolc
éves koráig egy ágyban aludt vele, tányér-
ján a húst is felvágta étkezés elôtt.

Sulykolta: „Ne törôdj másokkal, hol van-
nak azok hozzád képest?” Vagy: „A tanító-
nô pikkel rád, mert okosabb vagy, mint a
többi.” Más alkalommal: „A lábad elé fog-
nak borulni a férfiak, de te majd büszkén
elutasítod ôket.” A kislány pedig elhitte
imádott anyja minden szavát. „Vízfejû Én-
tudattá dagadt a helyes önbizalom, minden
apróság, mint halálos sértés rögzült a lelki
szerkezetemben” – állapítja meg.

Nem csak a külvilággal éreztette felsôbbren-
dûség-élményét. Kalapáccsal verte szét a ka-
rácsonyra kapott kis kaucsukbabát, mert nem
a boltban kiszemelt fekete hajú, zöld szemû
porcelánbaba várta a fa alatt. Kamaszkorában
megromlott viszonya az anyjával. A sikertelen
felvételiket követôen így bánkódott: „Keres-
tem a közeget, ahol végre mûködhetek… Az
emberek nem ismerték fel elhivatottságomat.
Untam a fiúkkal a kisded játékokat, de nem
volt erôm kiszállni. Lenéztem az otthoni kör-
nyezetet. Én véletlenül pottyantam ide.”

Dolgozott könyvelôként – bár a matemati-
ka érettségi megoldásokat a tanár diktálta le
neki –, férjhez ment ahhoz, akitôl tiltották,
az esküvôn senki sem volt jelen a családból.
Népmûvelési elôadónak nevezték ki a ta-
nácsnál, mert felismerték, hogy érzéke van
az agitációhoz. Aztán fôkönyvelôi állást ka-
pott a XI. kerületi Szociális Foglalkoztatónál.

„Utáltam a rendszert, de érvényesülni akar-
tam benne. Egyre erôsebb meggyôzôdésem-
mé vált: »rendszerekkel« szemben a lázadás
hiábavaló. Ügyeskedni, ravaszkodni kell, a
tömegbôl kiemelkedni, a szabadságot meg-
teremteni csak az egyéni lélekben lehet.”

Gyermeki elhivatottsága tárgyához, az
íráshoz akkor tért vissza, miután munka
mellett elvégezte az ELTE-n a magyar-törté-

nelem szakot, tanítani kezdett, és másod-
szor is férjhez ment. Harmincnégy éves volt,
amikor Családi kör címû elsô novellája meg-
jelent a Kortársban, majd két évvel késôbb
a 4447 címû elsô regénye. Ezt 1970-tôl
szinte évente követte egy-egy újabb kötet.

Könyvei keletkezésével kevésbé foglalkozik
visszaemlékezésében. Szívesebben koncent-
rál az eleinte realistának, naturalistának nyil-
vánított, majd saját meghatározása szerint a
“spirituális realizmus” mûfajába sorolt mûve-
it éljenzô, elutasító vagy betiltó fogadtatásra.

A rendszerváltást követô évek inkább nap-
ló- vagy feljegyzésszerûek, semmint élmény
dúsak. Nem adatott meg a kellô távlat ah-
hoz, hogy a korábbi életszakaszokhoz ha-
sonlóan kritikával szemlélje, a sértettséget
épp csak érintve vallomásértékûen dolgozza
fel írószövetségi szerepvállalását, a polgári
körökben való részvételét, fellépését a
2006-os zavargások idején, vagy magas ál-
lami kitüntetései vegyes fogadtatását.

Döbbenetes család- és fejlôdésregény vi-
szont a gyermekévekrôl és a magánéleti
válságokról szóló rész, amelybôl az is kide-
rül, honnan ered a népszerû írónô örök jo-
viális mimikája. Második válása idején –
ahogy vallja – „Archaikus mosolygás ta-
padt az arcomra, álarcként.” Olyan, ami-
lyen „a derûs, angyali szôke, »mindenki
Annuskája«” képzete.

Mátraházi Zsuzsa

Jókai Anna

ÁTVILÁGÍTÁS

Széphalom Könyvmûhely, 320 oldal, 3400 Ft

könyvrôl

|www.könyvhét.hu|19|

Jókai Anna rejtett élete
Gyónás



Egy kabátszabás túlvilági
kalandjai

Bár az irodalmi példaképek tekintetében
sokkal inkább Kafka-követô, mintsem
Thomas Mann-hívô, Vörös István nemrég
megjelent regényében mégis – az általa
hosszasan studírozott – Thomas Mann
életének ismert történéseit illeszti bele
egy alternatív történelemi térbe és idôbe.
Ha tetszik, történelmi tréfát ûz. Az írói ví-
ziót egy egészen apró, mondhatni jelen-
téktelen tárgy, az író készülô kabátja in-
dítja el. Ki gondolná, hogy egy egyszerû
ruhanemûbôl mítoszokig nyúló bonyo-
dalom származhat. Zavarba ejtô törté-
netek következnek egymás után, ame-
lyekben megjelenik a kabátot készíttetô
írózseni és a szakmáját magas színvo-
nalon ûzô szabó furcsa „barátsága”,
az ördög, mint egy másik világ küldöt-
te, a bakonymérôi paraszti világ, ahol
szintén egy kabát, eredetileg egy cir-
kuszi törpének szánt vásári portéka
okoz bonyodalmakat. Az emberi vilá-
gokon és a túlvilág szféráin túl a leg-
rejtélyesebb világ kétségtelenül az ele-
fántok történelme, avagy az értelmes
elefántok etikailag az emberekénél

magasabb rendû civilizációja.
Arra is választ keres az író,
hogy mi a zsenialitás forrása,
milyen erôk mûködnek közre a
zseniális mû megalkotásakor?
Netán szerzôdést kell kötni hoz-
zá az ördöggel? (E szövetség
fontosságát jelzi, hogy a készü-
lô regény egyik munkacíme Az
ördögi jogok szerzôdése volt.) A
kitartó olvasó meg is kapja a re-
ceptet, a titkos alkímiai összete-
vôt, ami a profán fölé emeli az al-
kotást. Szürrealizmus és miszti-
kum jellemzi ezeket az írásokat,
és ha ebbôl az irányból közelíti
meg az olvasó, érthetôvé válnak
azok az összefüggések, melyek a
látszatok felôl közelítve felfogha-
tatlanok. A mozaikszerû szerkesz-
tési mód, a pixeles, nagyobb for-
mák igencsak rátermett olvasót kí-
vánnak, aki képes a három nagy
tematika köré épülô novellák laza
füzérébôl kibogozni az összefüg-
gések rejtett hálóját. 

Sz.Zs.
Vörös István

THOMAS MANN KABÁTJA

Noran Libro Kiadó, 243 oldal, 2800Ft
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Angol leckék a Bibliából
A mai Európa szellemisége jelentôs rész-
ben a zsidó-keresztény hagyományon, a
Biblián nyugszik. Olykor még a mûvelt ol-
vasó is elcsodálkozik azon, hogy egy-egy
általa is ismert, használt szólás megtalál-
ható a Bibliában. Nyelvoktatásunkban ki-
tüntetett az angol nyelv, így különösen
hasznos egy magyar–angol szólásgyûjte-
mény, amely a Biblia kifejezéseit adja
meg mindkét nyelven.

Ilyen mû Magay Tamásnak, a magyar
szótárkészítés doyenjének könyve, ame-
lyet az igényes nyelvészeti kiadványairól
ismert Tinta Könyvkiadó adott ki. Ma-
gay munkája azonban nem a Bibliából
indul ki, hanem a köznyelvbôl. Jelen
könyvében közel ezer közkeletû, több-
nyire állandósult szókapcsolatot, kifejezést, továbbá bibliai fogal-
mat és eseményt mutat be két nyelven, amelyek visszamutatnak a
Bibliára, annak nyelvére, szóhasználatára. Ezek a kifejezések ma-
gyar nyelvi megfelelôik alapján, szótárszerû elrendezésben, ábécé-
rendben sorolva találhatók a könyvben. Az egyes szólások magyar
változatát angol megfelelôje követi, s meg van adva pontos bibli-
ai eredetük, helyük is.

Egyszerû példát választva, a „Nincs új a nap alatt” köznyelvi kife-
jezésnek az angol megfelelôje „There is nothing new under the
sun”, s bôvebb szövegkörnyezete A prédikátor (Salamon) könyvé-
ben található (1, 9).

A kétnyelvû, magyar–angol szövegközlés fô célja
a nyelvtanulásban nyújtott segítség. Aki az angol
szöveget is figyelmesen elolvassa, rájön, hogy az
angol Biblia nyelve könnyen érthetô, sikerélményt
nyújt akár a kezdô nyelvtanulónak is.

Az áldozati bárány (angolul: sacrificial lamb), fe-
kete bárány (angolul: black sheep), a báránybôrbe
bújt farkas (angolul: a wolf in sheep's clothing)
mind bibliai eredetû kifejezések, s a már ismert ma-
gyar kifejezéseknek angol megfelelôikhez való társí-
tása könnyed nyelvtanulási módszernek mutatkozik.

Jelen könyv azonban a magyar és angol szóhaszná-
latnak nemcsak azonosságaira, hanem különbségei-
re is felhívja a figyelmet. A „Júdás, az áruló” (ango-
lul: Judas, the traitor), „ô egy júdás” (angolul: he is a
Judas), „júdáscsók” (angolul: Judas-kiss) kifejezések
magyar-angol páronként szó szerinti megfelôk, ám a
„júdáspénz” angol megfelelôje „harminc (darab)
ezüst” (angolul: thirty pieces of silver).

A könyv szerzôje Magay Tamás, aki több mint 40 szó-
tárt szerkesztett. Munkásságának középpontjában az angol-magyar és
magyar-angol lexikográfia gyakorlati feladatai és elméleti problémái
álltak és állnak. Ezúttal épületes, kétnyelvû szöveggyûjtemény összeál-
lításával a nyelvoktatásnak kínált igényes segédeszközt.

K. S. A.
Magay Tamás

BIBLIAI EREDETÛ KIFEJEZÉSEK, KÖZMONDÁSOK,

BÖLCSESSÉGEK MAGYARUL ÉS ANGOLUL

(Az Ékesszólás Kiskönyvtára 45.)

Tinta Könyvkiadó, 194 oldal, 1990 Ft
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A világ egyik legrégebbi játékával ta-
lálkozhatunk a filmekben, a televízió-
ban, az irodalomban és a képzômûvé-
szetben is, manapság pedig már az
oktatásban is felbukkan. Polgár Judit
világbajnok magyar sakkozó szerint a
sakk olyan, mint egy idegen nyelv,
bármerre járunk a világban, minden-
hol találunk sakkot értô és szeretô
embereket. A legjobb nôi sakkozók
egyikének legfrissebb sorozata, a
Sakkjátszótér Komplex Képességfej-
lesztô sorozatból az elsô kötet már
megjelent – a Kalandozás a sakktáb-
lán óvodásokat, iskolába készülô gye-
rekeket tanít játékosan gondolkodni.

– Hogyan jött a könyv ötlete?
– Igazából akkor érett meg bennem a gon-
dolat, amikor a gyerekeim óvodások lettek,
úgy 2010 körül. Akkor nekik csináltunk is
egy sakk munkafüzet jellegû kis könyvet a
nôvéremmel, Zsófiával. Késôbb ebbôl az öt-
letbôl alakult ki a Sakkpalota program, ami
nagy büszkeségünkre immár négy éve a
nemzeti alaptanterv része.
– Ha jól látom, a kiadványokat életkor szerint
tagolták.
– Intézmények számára 5-6 éves korosz-
tálynak ajánljuk leginkább a könyvsoroza-
tot, hiszen alapvetôen iskolai elôkészítô-
nek találtuk ki, de háztartásokba, szülôk-
nek, már korábban is javasoljuk, akár négy
éves kortól, mert nyilvánvalóan egészen
más intenzitással és odafigyeléssel lehet
dolgozni a gyerekekkel otthoni környezet-
ben. Kaptam is szerencsére visszajelzést
édesanyáktól, hogy a négy éves gyerek
minden feladatot meg tudott csinálni, vé-
gig is játszották a könyvet, alig tudták ab-
bahagyni. Nekem, nekünk, szerzôknek pe-
dig ezek a legfontosabb támpontok, hogy
a gyerekek a valóságban mennyire élvezik
a feladványokat. A három könyvet azon-
ban nemcsak életkor, hanem témák alap-
ján is tagoltuk: az elsô tájékozódni segít,
vagyis az irányokat, a balt és a jobbot ta-
nítja, valamint az átlós kifejezést, ami sok
gyereknek nehézséget okoz. A második
kötetben már a figurákkal találkoznak, a
harmadikban pedig akár sakkos feladato-
kat is kipróbálhatnak a gyerekek. Mindez
persze logikára, logikus gondolkodásra és
kreativitásra neveli ôket, ami nagyon fon-
tos lesz a késôbbi, iskolás éveik során. 

– Miben segít a gyerekeknek az ilyen korai
logikára nevelés? Jobban teljesítenek ké-
sôbb az iskolában? 
– Egyértelmû visszajelzések és mérések sze-
rint sokkal összeszedettebbek, fókuszáltab-
bak a gyerekek, ha már kiskorban logikus
gondolkodásra, és az ô szintjükön való prob-
lémamegoldásra szoktatjuk ôket. Éppen ezért
az az egyik legnagyobb kihívás nekünk egy
ilyen feladatgyûjtemény kitalálásakor, hogy a
gyerek érdeklôdését és érzelmi kötôdését
fenntartsuk. A Sakkpalotában minden mese-
szerû, a figuráknak neveik vannak, rengeteg
a történés, az izgalom. Az egyik bástya példá-
ul a meseolvasó, de van postás
bástya is, aki egyik mezôrôl a
másikra viszi az üzeneteket.  
– Mit gondol, mi a sakknak, és a
hozzá hasonló „régi” logikai já-
tékoknak a szerepe, létjogosult-
sága a mai modern eszközök
mellett? 
– Az, hogy minden megválto-
zott, az nem jelenti azt, hogy a
dolgok rosszabbak vagy jobbak
lennének, de nyilvánvalóan né-
zôpont kérdése az egész. Azt vi-
szont fontos hangsúlyozni, hogy
a Sakkjátszótér, hiába csalóka a neve, nem
sakk könyv. Ez a program sokkal inkább
egy sakk tematikájú képességfejlesztô. Per-
sze aztán van olyan gyerek, aki mindebbôl

kedvet kap, és jobban is elcsábul a sakk fe-
lé, és ez sem hátrány, hiszen egy 1500 éves
játékról van szó, hatalmas hagyományok-
kal, ami az oktatásba is egyre jobban bele-
kerül világszerte, pont a logikus gondolko-
dásra ösztönzés miatt, amit korábban már
említettem. Ráadásul a gyôzelem boldog-
ságára és a veszteség eltûrésére, valamint a
döntéseink súlyosságára is megtanít a sakk,
hiszen elég gyors visszajelzést kapunk egy-
egy rossz lépés, rossz döntés után: leveszik
a figuránkat. Ami pedig a modern korral
köti össze mindezt, az az, hogy ma már
rengeteg online lehetôség is van játszani,
akár a világ túlsó végén ülô emberrel is
kezdhetünk egy sakkjátszmát. Ezért is
szoktam mondani, hogy a sakk olyan, mint
egy idegen nyelv. Bárhol találunk sakkot ér-
tô és szeretô embereket a világban.  
– Gyerekkorukban az édesapjuk is hasonló
játékokkal, kreatív feladványokkal tanította
önöket?
– Igen, én is így kezdtem tanulni sok évvel ez-
elôtt, tehát a szemlélet, vagyis a játékos neve-
lés ebbôl a szempontból ugyanaz, nem vélet-
len, hogy ez lett a vezérfonala a Sakkjátszótér
sorozatnak is. Hiszen a felfedezés öröme, és a
sikerélmény az, ami miatt a gyerek a követke-
zô feladatokat is meg akarja csinálni. Neki
nem a végcél a fontos, a folyamatot kell hogy
élvezze, hogy halad a mesében, és teljesíteni
tudja a „pályákat”. A különbség viszont a
személyes történetem, és a könyveim között
az, hogy én a játékos feladatok után inkább a
sakkszakma és sport irányába vettem az
irányt, ennek a programnak mégsem ez a lé-
nyege. Hiszen ahogy mondtam, a Sakkjátszó-

tér foglalkoztatóiban a sakk,
éppenséggel darabjaira
szedve csupán egy alapot,
egy keretet ad a gondolko-
dás kisgyermekkori fejleszté-
séhez, utat mutatva a gyere-
keknek a mindennapokhoz
szükséges logikus gondol-
kodás felé.

Kurcz Orsi

Polgár Judit

KALANDOZÁS A SAKKTÁBLÁN

4 éves kortól 

Bookline Könyvek, 64 oldal, 2999 Ft

könyvrôl

Kalandozás a Sakkpalotában
Beszélgetés Polgár Judittal
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|kádári|

A Tankom címû regény fog-
ta a hatvanas évek Magyar-
országát és úgy mesélt róla,
ahogyan mások eddig talán
nem mertek. Jelentem, a kí-
sérlet jól sikerült. 

– Modern csinovnyik regényre
emlékeztet a Tankom. Mit gon-
dol errôl a hasonlóságról?
– Ha így van, az hízelgô. Cse-
hov és Gogol nem rossz viszo-
nyítás. És igen, a csinovnyikok
Oroszországa ma is itt van kö-
rülöttünk és bennünk.
– A regény az 1968-as csehszlo-
vákiai invázióról szól, és egyfaj-
ta ellentétes nézôpontot visz vé-
gig. Mi volt ezzel a célja?
– Arra gondol, hogy a fôhôs
nem úgy gondolkodik, ahogy
ma illik gondolkodni? De igen,
pontosan úgy gondolkodik. Il-
letve pontosan úgy mûködik,
ahogy egy mai pártszimpati-
záns, vagy bárki, aki nem mer
szabad lenni, hanem apafigurá-
kat, vezéreket akar követni. Tel-
jesen mindegy, hogy egy hata-
lom mit ír a zászlójára – kom-
munizmus, vagy pedig nemzet
és kereszténység –, nem ez szá-
mít, hanem az számít, hogy az
emberi kapcsolatok hogy van-
nak behuzalozva, márpedig az
emberi-intézményi kapcsolatok
ötven éve nagyjából ugyanúgy
voltak bekötve, ahogy ma: hû-
béri elven, és ezért az életminô-
ségünk sem jobb, mint ötven
éve volt. A kommunizmus fel-
irat a Kádár kori zászlón épp-
úgy hazugság volt, ahogy a mai
hatalom zászlóján a keresztény-
ség hazugság.

Amúgy nem volt célom, csak
szerkesztettem egy gépezetet,
az elindult, és járt, ahogy tudott.
– Nem hagyja, hogy megszeres-
se az olvasó a fôszereplôt. Hol
sajnálatraméltó, máshol pedig
bosszantó.

– Jó jel, ha ez az alak bosszantó.
Az hat ránk így, amihez közünk
van, és ha már hat ránk, akkor
elindíthat bennünk folyamato-
kat, amelyek jót tesznek nekünk.
– A fôhôse identitászavaros.
Hadd idézzek a regény egyik
párbeszédébôl: „– Mi maga? –
Magyar, vagyis csehszlovák,
vagyis szlovák.” Hogyan szüle-
tett meg ez a karakter?
– A fôhôs defektje nem a nem-
zetisége, hanem inkább egy esz-
mével való azonosulása. Ha vala-
ki több nemzetiséghez tartozik,
azt hívhatjuk identitászavarnak
is, de jobb nem címkézni, ha-
nem elfogadni magunkat. Ak-
kor ötven éve például azt hittük,
hogy létezik egy nép, aminek a
neve csehszlovák, és azt is hit-
tük, hogy létezik szovjet nép.
Ezek a népek soha nem léteztek,
és éppígy nem létezik magyar,
szlovák, angol és argentin nép
sem, illetve csak akkor léteznek,
ha akarjuk, hogy létezzenek, de
jobban járunk, ha nem akarjuk –
minden világháborút és népir-
tást ezzel a munícióval indítottak
el a nagy hazafiak.

Azt hiszem, a Tankom fôhôsé-
nek a problémája a saját magá-
tól való távolsága: nem lát rá
magára, nem mer szembesülni
azzal, ami belül van, helyette
drogként használ eszméket.
Hajlamosak vagyunk ilyesmire:
rajongunk a kedvenc focicsapa-
tunkért, kedvenc politikusun-
kért, telefonmárkánkért, egyhá-
zunkért, nemzetünkért, pártun-
kért, közben kínozzuk a hoz-
zánk közel állókat és magunkat.
Azt rontjuk el, ami tényleg léte-
zik, és ami számít az életünk-
ben. Hamis identitásképzôkkel
kötjük le a figyelmünket, a sor-
sunk pedig marad olyan, ami-
lyen, aztán átmásoljuk a gyere-
keinkre is. Ez a hôs én vagyok,
ebbôl akarok kimászni.

– Milyen mértékû ku-
tatómunkát igényelt a
regény megírása?
– Használtam szakiro-
dalmat, amely a poli-
tikai hátteret és a ka-
tonai, hadmûveleti
részleteket dolgozta
fel. És ha a szakiroda-
lomban fontosnak
tûnt egy dátum, egy
esemény, akkor elô-
vettem a korabeli na-
pisajtót, megnéztem,
mit írt a központi
pártlap arról az eseményrôl.
– A történet legtöbb szereplôje
katona. Ön volt katona?
– Igen. 1982-ben behívtak más-
fél évre. A magyar szocialista
hadsereg igazán operetthadse-
reg volt, de megtanított rá,
hogy az efféle totális intézmé-
nyek felerôsítik az ôket mûköd-
tetô társadalmak bajait. A kato-
naság láthatóvá teszi, ami a tár-
sadalomban a felszín alatt mun-
kál. Az emberek és az emberi
közösségek képesek rá, hogy
jól éljenek, és arra is, hogy po-
kollá tegyék a saját életüket. A
katonaság még békében is a
legrosszabbat hozza ki az em-
berekbôl.
– Békében is?
– Biztosan ismeri
az Iskola a határon
címû regényt. A
regénybeli iskola
életét korrekt mó-
don szabályozzák
az írott törvé-
nyek, de azok a
hatalom számára
nem elegendôek;
illegális törvénye-
ket enged mû-
ködni, így ural-
kodik a növendékeken: a gyere-
kek egymást terrorizálják. A fel-
szín a civilizáció intézményei,
csak éppen ezek cinkosságot

tartanak fenn a legalantasabb
ösztönvilággal. A díszszemlé-
ken a katonák sorai nyílegyene-
sek, a díszlépés hibátlan és im-
pozáns, a laktanyában viszont
intrikák, egymás megalázása és
nyílt erôszak teszi tönkre az
embereket.

A közösségek valódi üzem-
módját gyakran csak más síko-
kon vesszük észre. Ilyen az épü-
letek alaprajza. Döbbenetes,
hogy Magyarországon még
mindig egyforma a laktanyák,
iskolák, kórházak és börtönök
alaprajza: hosszú folyosóból
nyíló egyforma helyiségek sora.
A tér, amiben mozgunk és a
mentális állapotunk kölcsönha-

tásban vannak.
Mit jelent az, ha
a születés, a gyó-
gyítás, a nevelés
tervrajzai meg-
egyeznek az erô-
szak, a büntetés-
kínzás és gyilkolás
épületeinek terv-
rajzaival?

Vermes Nikolett

Horváth Viktor

TANKOM

Magvetô Kiadó, 276 oldal, 3499 Ft

könyvrôl
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„A lelke mélyén minden emberi
lény vágyik egy saját tankra”
Beszélgetés Horváth Viktorral
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TRIVIUM

Robert Lawson:
ODAÁT
Anthony egy nap hátborzongató
felfedezést tesz; élete legna-
gyobb hibáját követte el, és ez az
életébe került. Anthony elôtt
megnyílnak a mennyország ka-
pui, de képtelen megnyugodni…
A lélek útja, Az Anya sikerköny-
vek szerzôje Anthony-nak a béke
és szeretet felé tartó utazásával
elénk tárja a mindnyájunkra váró
mennybéli titkokat és kincseket.
Út egy lélek szemszögébôl, aki
képes volt mindent eldobni,
megjárni a saját poklát, hogy vé-
gül megpihenhessen… odaát.
Fûzve, 3590 Ft

KORTÁRS

Lábass Endre:
ÁRNYÉKKERESKEDÔ, I–III.
Üvegsziget–Varázscsomó–
Mutabor
592+288+504 oldal, 12 000 Ft
E trilógia ezer év brit irodalmá-
ból és az angol nyelv közvetíté-
sével elérhetô világirodalomból
fordított szövegek és a köréjük
épített írások rendszerét adja,
melynek lényegi eleme a há-
rom kötetet szorosan összekö-
tô lábjegyzethálózat is. E brit
olvasónapló kivételes szellemi
teljesítmény: a Madárfészeká-
rus megjelenése óta eltelt két
évtized megszállott könyvtár-
búvárlatainak gyümölcse.

TRIVIUM

John Gray Ph.D.:
TÚL MARSON ÉS VÉNUSZON
John Grayt tartják a legsikeresebb
párkapcsolati szakértônek. Köny-
veit 45 nyelvre fordították és több
mint száz országban jelentek
meg. Felismerte, hogy nagyban
megváltozott a férfiak és nôk sze-
repe és ezért a párkapcsolatok-
nak is tovább kell fejlôdniük.
Új könyvében a legkorszerûbb
kutatásokra támaszkodva meg-
mutatja, hogyan lehet rohanó
korunkban is boldog kapcsolat-
ban élni. Hasznos tanácsait meg-
fogadva, a nemek közötti kom-
munikáció mesterei lehetünk.
Fûzve, 3490 Ft

KORTÁRS

Tömörkény István:
MIHÁLY FURFANGÉROZ
Kötetben meg nem jelent írások
340 oldal, 4 000 Ft
Nyolcvan lappangó írás Tömör-
kény Istvántól, amelyek kötet-
ben sosem jelentek meg. No-
vellák, tárcák, útirajzok, ripor-
tok és karcolatok – sok más
mellett tájképekkel, a „kintle-
vôk”, tanyasiak és a tanyavilág
rajzával, balkáni (novibazári) ka-
tonaemlékekkel, korabeli bûn-
ügyekkel, jellegzetes alföldi fi-
gurákkal, a vándorcigányokkal
és a Nagy Háborúval foglalkozó
írásokkal. Urbán László utósza-
vával, szómagyarázatokkal.

TRIVIUM

Berti M. Bagdi:
ANGYALOKKAL SZÁRNYALÓK
Ez a felnôtt mese egy spirituális
szerelmi regény, melyben bete-
kinthetünk ôrangyalaink ku-
lisszatitkaiba. Két hôsnô küzd: Li-
li, az emberlány, aki folyamato-
san keresi helyét a Földön, és Vi-
olet, aki emberbôl vált angyallá
az Égben. Láthatjuk, hogyan se-
gít Violet és Lili embertársaik sor-
sának beteljesítésében. Megis-
merhetjük a Mennyei Panteon és
a Sötét Démonok Birodalom har-
cát a lelkekért. A történet inspi-
rál, hogy kapcsolatot teremtsünk
segítôinkkel, az ôrangyalainkkal.
Fûzve, 3490 Ft 

KORTÁRS

GÉRECZ ATTILA ÖSSZES MÛVEI
(vers, mûfordítás, próza)
kritikai kiadás
s.a.r., jegyzetek., tanulmány:
Hajnal Géza
188 oldal, 3500 Ft
Gérecz mûveinek utóélete külön
regény. Vécépapírra írt, börtön-
bôl kicsempészett verseinek
gépirata, a rabtársakkal titokban
körmölt „kockás füzete”, majd
a „vonalas füzet”, az édesanya
Nyugatra kicsempészett (és csak
a közelmúltban feltárt) hagyaté-
ka a versek sok-sok féle változa-
tát kínálják. Ezek összesítésére
és az ismeretlen szövegek közlé-
sére vállalkozott e kiadás.

TRIVIUM

Laurent Gounelle:
A BENNED REJLÔ KINCS
Alice, a sikeres párizsi kommuni-
kációs tanácsadó hazamegy
Clunybe, ahol találkozik gyerek-
kori barátjával, a katolikus pap
Jérémie-vel, akinek lelki válságot
okoz, hogy alig járnak templom-
ba az emberek. Az ateista Alice
elhatározza, hogy segít neki, és
megvizsgálja a szentmise „mar-
ketingjét”. Arra jut, hogy változ-
tatni kell a „branden”. A vállal-
kozást siker koronázza, a hívek
özönleni kezdenek a templom-
ba, ám Jérémie szembekerül
egyházi feletteseivel.
Fûzve, 3490 Ft

BALASSI KIADÓ

Kozák Gyula:
KÉSZ A LELTÁR
Vásárhelyi Miklós
Vásárhelyi Miklós születésé-
nek 100. évfordulójára jele-
nik meg Kozák Gyula, az Oral
History hazai doyenjének kö-
tete, amelyben a Szabad Nép
újságírójának, a Nagy Imre-
perben bebörtönzött politi-
kusnak, a Történelmi Igaz-
ságtételi Bizottság alapítójá-
nak, a Soros Alapítvány veze-
tôjének, parlamenti képvise-
lônek az életútját követi nyo-
mon gyermekkorától a köz-
életbôl való visszavonulásáig.
352 oldal, illusztrált, 3500 Ft

BALASSI KIADÓ

Bónis Ferenc:
ÍGY LÁTTUK KODÁLYT
Nyolcvannyolc emlékezés
A népszerû könyv negyedik,
bôvített kiadása nyolcvan-
nyolc visszaemlékezést tar-
talmaz, abban a sorrend-
ben, ahogyan az emlékezôk
kapcsolatba kerültek Ko-
dállyal. Tanítványai, kollé-
gái, mûvésztársai, kortársai
egyaránt sokszínû és tanul-
ságos történetekben idézik
fel a Mester alakját. A
könyv több mint száz fény-
képet és dokumentumot
tartalmaz. 
640 oldal, illusztrált, 3800 Ft

TRIVIUM KIADÓ 1112 Budapest, Menyecske u. 3. Telefon (1) 248 1263 www.triviumkiado.hu BALASSI KIADÓ 1136 Budapest,
Hollán Ernô utca 33. www.balassikiado.hu KORTÁRS KIADÓ 1062 Budapest, Bajza u. 18. www.kortarskiado.hu

Gámán-Morvay Katalin –

Szelényi Károly

BABÁK MAGYAR
NÉPI VISELETBEN
32 oldal, 1800 Ft

E karcsú, kartonált kötet a

Magyarországra látogató turisták

számára készült, de a magyar

vásárlóknak is, akik meg-

ajándékozhatják vele külföldi

barátaikat és üzletfeleiket.

Gámán-Morvay Katalin válogatta a

kollekciót, Szelényi Károly

fotómûvész fényképezte.

A kiadványban a leírások a magyar

mellett angol, olasz, francia, orosz,

német, spanyol és japán nyelven

olvashatók.

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

Osvát Ernô

AFORIZMÁK
Fráter Zoltán utószavával
88 oldal, 1890 Ft

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

Osvát Ernônek, a Nyugat legendás
fôszerkesztôjének – akinek egy-egy
szava, mondata írói reménységeket volt
képes fölemelni vagy porba sújtani –,
néhány szavas, néhány mondatos
aforizmáiban egy élet bölcsességének iro-
dalmi esszenciája mutatkozik meg. Nem
sziporkázik, éppen ellenkezôleg: a gondo-
latok mélyére hatol, mai olvasóját is gon-
dolkodásra késztetve.
Ajándék ez a könyv mindazoknak, akik
szerint gondolkodni jó.
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Ha azt mondom, diktátorregény, a legtöb-
ben a mûfaj nagy klasszikusát, A pátriárka al-
konyát vágnák rá Márqueztôl. Nem véletle-
nül Dél-Amerika a zsáner igazi hazája  – és a
„zsánerbe” ironikusan a diktatúrát mint kor-
mányzási mûfajt is beleérthetjük.
De szabad-e egyáltalán ironizálni
a zsarnoksággal? Hogy mennyi-
féleképp lehet gyilkos szatírába
oltani a rettenetet, annak Llosa
két, magyarul frissen megjelent
irodalmi remeklése a legszemlé-
letesebb példája. Míg Márquez
egy pontosan meg nem neve-
zett karibi ország zsarnokának
alakját formálta meg egy költô-
ien áradó monológfolyamban,
addig perui kollégája két na-
gyon is létezô ország véres va-
lóságát örökítette meg Az öt
sarokban és A kecske ünnepé-
ben. Ez utóbbi regénye máso-
dik kiadását érte meg az Európánál
– változatlanul Tomcsányi Zsuzsa
fordításában –, és noha a kötet ki-
vitele szívet fájdítóan spórolós a
korábbi, Llosa-életmûsorozat da-
rabjaihoz képest, az olvasó már tíz
oldal után fütyül rá, hogy vékony-
ka a papírborító. 

Mit tíz oldal után! Már a harma-
dikon, amikor a fôhôsnô és rész-
ben elbeszélô Urania hosszú év-
tizedek után hazalátogat élô
ronccsá lett apjához Dominikára,
és állandó „flashbackjei” során
felidézi az egykori szenátor papa
szavait a nagy Vezérhez, miszerint „Uranita
minden este imádkozik, hogy Isten tartsa
meg önt ilyen pompás egészségben” – nos,
Llosa már ebben az egyetlen mondatban fel-
vázolja a drámaian kiélezett alaphelyzetet.
Ahogy törvényszerû, hogy a színpadon fel-
bukkanó pisztoly elsül, olyan bizonyos, hogy
a diktátor ölelése mindig halálos, csak még
azt nem tudjuk, hogyan vezetett az egykor
leghûségesebb Cabral szenátor útja a maga-
tehetetlen állapotig, és miért dönt úgy lá-
nya, hogy egy fél élet után visszatér a néhai
Trujillo, a rettegett Jótevô földjére. A szálak
visszafejtését segítendô, a jelennel párhuza-
mosan a múltbéli idô is pereg az egykori
Trujillóvárosban, ahol hét férfi várja egyre
idegesebben három autóban a San Cristo-
bal-i országút mentén, hogy a Vezér autója

arra kanyarodjon, és végezzenek Dominika
diktátorával, Rafael Trujillóval. 

Vargas Llosa a hétköznapok apró részletei-
bôl rakja ki a zsarnokság mûködési mecha-
nizmusának mûvészi mozaikját, szembesítve
a „kis-dikatatúrák” tragikomikumával. A

„kis” jelzô természe-
tesen nem az áldoza-
tok mértékének szól,
hanem a geopolitikai
elszigeteltségbôl adó-
dó kicsinységnek és a
karakter beteges ön-
imádattal társuló szá-
nalmas törpeségének.
A kecske ünnepe akár
tudományos igényû
kórrajz lehetne a félel-
metesen komplexusos
Trujillóról, ha nem szép-
irodalmi csúcsokat hó-
dítana – a karibi barna-

ságát hintôporral
kifehérítô, Hitler-
bajszot viselô, tisz-
taságmániás kényúr
egyedül saját vizele-
tét nem tudja
visszatartani, és öre-
gedô teste autonó-
miája felett érzett te-
hetetlen dühe saját
szolganépén csattan. 

A kecske ünnepe
hátborzongató, a fe-
szültségbôl egy pilla-
natra sem engedô vi-
lágához képest Az öt

sarok a krimik néhol könnyedebb hangvéte-
lével oldja a háttér sötétjét: ezúttal Peruban
járunk, Alberto Fujimori elnöksége idején, aki
ugyan messze nem az a véreskezû diktátor,
mint a dominikai Trujillo, de az országot va-
lójában irányító titokzatos Doktorral – a tit-
kosszolgálat vezetôjével – az összeesküvé-
sek, a besúgások, a korrupció hazájává teszi
a terrorcselekményektôl sújtott Perut. Senki
nincs biztonságban, sötétedés után életbe
lép a kijárási tilalom, mindenfelé robbantgat-
nak, és olykor eljön némelyekért a „fekete
autó”. Ebben a környezetben keveredik zsa-
rolási ügybe egy köztiszteletben álló, dúsgaz-
dag bányamérnök, akit a helyi szennylap torz
lelkû és testû fôszerkesztôje bemószerol,
hogy megfeleljen az ôt bábként mozgató ha-

talomnak. Az öt sarokban nem a feketék és
fehérek sakkjátszmája zajlik a hatalom és a
kiszolgáltatottak között: valójában az áldoza-
tok is kiveszik a részüket a becstelenségek-
bôl, mindenki a zavarosban halászik, hogy
mentse a bôrét. A hierarchia rafinált trükkjei
teremtik azokat a váratlan helyzeteket,
amelyben látszólag hôssé válik, aki bûnös, és
bûnössé, akinek semmi köze a mocsokhoz.
A zsarolási történetnek pikáns keretet ad a
latinosan fülledt erotika, ami nem is hiányoz-
hat egy Vargas Llosa-regénybôl – mert mi-
közben a bányamérnököt „bûnös” fotókkal
korrumpálják, felesége kapcsolata a legjobb
barátnôjével lép új szintre a szexualitás által. 

Az Öt sarok az erkölcsi abszurditások nagy
szatírája: miközben egy alantas szennylap az
egyik legfontosabb közvéleményformáló, a
morálra hivatkozva követnek el általa karak-
tergyilkosságot; a bányamérnök egykori bo-
torsága nemhogy megrendítené, de végül
megerôsíti házasságát; a felsôbb megrende-
lésére készült lejáratókampány pedig épp a
gyôzedelmes lejárató vesztét okozza, hiszen
a hatalmi rangsorban mindig van egy még
magasabb érdek. A címben szereplô Öt sa-
rok Lima egy közlekedési csomópontja, és
valamiképp mindig itt futnak össze az ese-
mények szálai, ám ezek a történések épp
olyan sötétek, kaotikusak és legfôképp bal-
esetveszélyesek, mint a szimbólummá emel-
kedô keresztezôdés. 

S hogy mennyire lehet személyes tapasz-
talata az írónak a politika mocsarairól – nos,
1990-ben ô maga is indult Peruban az el-
nökválasztáson Fujimori ellen, ám alulma-
radt. Az Öt sarok címû regénye tavaly jelent
meg, épp amikor országában ismét elnök-
választást tartottak, és Fujimori lánya volt az
egyik jelölt. Llosa egy regénnyel válaszolt…
És mi, olvasók csak örülhetünk neki, hogy
maradt az írói pályán. 

Laik Eszter

Mario Vargas Llosa

A KECSKE ÜNNEPE

Európa Kiadó, 624 oldal, 3990 Ft

Mario Vargas Llosa

ÖT SAROK

Európa Kiadó, 320 oldal, 2790 Ft
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A diktatúra szánalmassága
Mario Vargas Llosa: A Kecske ünnepe; Öt sarok

könyvrôl



Szerelmi vihar a
tudománytörténetben

Talán minden kémiateremben kint
volt annak idején Marie Curie fotója:
a komolyságában is szelíd, a min-
denkori nôideált cseppet sem meg-
testesítô arc. E nem túl vonzó, kissé
férfias, fiatalon is nagymamás külle-
mû asszony mégis a tudománytör-
ténet legnagyobb vihart kavart romantikus kapcsolatát épí-
tette fel. Hogy miért érdekelte a korabeli közéletet ennek a kivéte-
les nônek a szerelmi élete, hogy miért vetette rá magát a bulvársaj-
tó mint élô koncra – egyáltalán: miért rendeztek középkori boszor-
kányüldözést a 20. század hajnalán, a legnagyobb felfedezések, így
a rádium felragyogásának idején, erre keresi a választ Irène Frain
francia író-történész-publicista Marie Curie szerelemei címû könyvé-
ben. Mûfaja dokumentumregény: a kronologikus elbeszélés napló-
szerûen tárja fel Marie Curie életét férje, Pierre mellett, majd annak
halálával az ifjú szeretô, Paul Langevin oldalán, aki egyébként Pierre
rajongó tanítványa volt. A könyv mesterien ötvözi a költôien szép ro-
mantikus szálat a tárgyszerû tudománytörténettel (Marie szigorú és
lágy tekintetét), s hogy a szerzô milyen forrást használt a magánéle-
ti események rekonstruálásához, itt most nem áruljuk el – csak
annyit, hogy az elképesztô kutatói leleményesség Marie Curie-nek a
szerelemben is kérlelhetetlen precizitására építhetett. 

L. E.
Irène Frain: MARIE CURIE SZERELEMEI

Typotex Kiadó, 2017, Mihancsik Zsófia fordítása

Kati Patika
Melyik évszak-
ban érdemes
méregteleníte-
ni? Mit igyunk,
ha fáj a fejünk,
ha magas a vér-
n y o m á s u n k ,
vagy ha épp fá-
radtak va-
gyunk? Mi
használ a szú-
nyogok és mi
a nap ellen?
Mire jók a ti-
beti teák?
Igaz, hogy a
h a g y m á b ó l
szinte bármi
elkészíthetô?
Mit nevezünk

Nero nektárjának? Igaz, hogy a böjt nemcsak lelki,
hanem testi megtisztulást is jelent? Hogyan szüntethetjük meg
a tavaszi fáradtságot? Hogyan kell gyógybort készíteni? Miért
kell az arcunkon görgetni a forró tojást? Mi mindenre jó a
gyömbér, az alma és a körömvirágkrém? Ha bezárt a gyógy-
szertár, kérj segítséget a természettôl! Megnyílt a Kati Patika!
Almásy Katalin természetgyógyász arra vállalkozott, hogy
összegyûjtse: az egyes betegségekre mi a természetes gyógy-
mód. Hasznos tanácsokkal lát el, hiszen sok kellemetlen tünet
akár gyógyszerek nélkül is megszüntethetô. Legyen tavasz,
nyár, ôsz vagy tél, a természet patikája mindig nyitva áll!

Athenaeum Kiadó,160 oldal, 3999 Ft

Modern, izgalmas tudomány:

Matek 30 másodpercben 
Mi a matematika? Miért van rá szükség?
Mi az elképzelhetô legnagyobb szám? 

Ámulj, hányféleképpen vannak jelen a
számok és formák a természetben! Fe-
dezd fel a számrendszereket! Ismerkedj
meg a valószínûségszámítás alapjaival és sok más izgalmas témával
a Tudás 30 másodpercben sorozat legújabb kötetének segítségével.

A sorozat valamennyi kötete minden egyes fogalomról egy tömör,
30 másodperces, világos magyarázatot ad 30 izgalmas fejezetben,
amit egy 3 másodperc alatt áttekinthetô összefoglaló erôsít meg. 

Ha elmúltál nyolcéves, és csíped a tudományt, no meg a jópofa raj-
zokat, akkor ne hagyd ki ezt a könyvet!

DRAGONS
Életre kelt sárkányok!
Az á-generáció számára a valóság
egészen más fogalom, mint az ko-
rábban volt. Számukra az okostele-
fonok, applikációk világa szoros ré-
sze az életnek. Éppen ezért jó ötlet
összekötni a hagyományos, nyom-
tatott termékeket ezekkel az eszkö-

zökkel. Az Így neveld a sárkányodat! egész estés animációs filmek
alapján készült Dragons-sorozatok a sárkányok lenyûgözô világába
repítik a gyermekeket, ezúttal a szó szoros értelmében is. A Dragons –
Életre kelt sárkányok! címû könyvújdonság ugyanis két legyet üt egy
csapásra: a gyerekek egyrészt olvashatnak a népszerû karakterekrôl,
másrészt a letölthetô kiterjesztett valóság-alkalmazás segítségével „élet-
re is kelthetik” ezeket a lényeket, megreptethetik ôket a saját szobájuk-
ban, játszhatnak velük a kertben, tehát rengeteg kaland vár rájuk!

Napraforgó Kiadó, 32 oldal, 3990 Ft
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Dr. Danima Damdindorj:
AZ ÉLTETÔ ÉTKEK ARANY SZUTRÁJA
Dr. Danima Damdindorj „Az éltetô étkek arany
szutrája” címû könyve egy különleges egészségfilozófiai írás.
Rendkívül sajátosak és tanulságosak a mongol fekete
asztrológia összefüggései a kozmoritmológia és bioritmológia
terén. Aki tiszteletben tartja saját életét, annak tiszteletben kell
tartania a Természetet és annak törvényeit, mert az egészség
boldog életalapja a Természet teljes körû tisztelete.
Geomantika Bt. 426 oldal
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Dr. Danima Damdindorj:
AZ ÖNGYÓGYÍTÁS MÛVÉSZETE

Az öngyógyítás mûvészete egy Magyarországon
praktizáló mongol orvosnô kutatómunkájának az

összegzése. Ôsi hun, mongol, ujgur, tibeti és kaukázusi
hagyományok alapján szervek, illetve betegségek
szerinti bontásban kereshetjük benne a megfelelô

gyógymódokat. A könyv kézirat jellegû kiadványként
nagy példányszámban fogyott a betegek körében.

Belsô Ösvény Kiadó

Telefon: 06-20-427-4220. E-mail: ddanima@yahoo.com. Honlap: www.danima.try.hu
A könyv kapható a Líra, Libri és Alexandra könyvesboltokban. A www.bookline.hu-n meg lehet rendelni postán is.
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Nem azé, aki akarja
A szülôk jól ismerik azt a helyzetet, amikor egymás-
nak feszül a gyerek és a felnôtt akarata: a gyerek
szeretne valamit elérni, amit a szülô nem enged ne-
ki, aztán még jobban akarja, hangosan hisztizve
vagy csendesen zsarolva, míg végül a szülô beadja
a derekát, hogy egy-két órányi nyugalomhoz jus-
son. A csend apró gyôzelmet jelent a szülônek,
kár, hogy nem tudatosul benne, hogy a háborút
épp ezekkel az apró gyôzelmekkel veszti el. Nem is
gondol bele, hogy milyen könnyen válhat az aka-
ratos kisgyerekbôl, parancsolgató kisiskolás, majd
késôbb zsarnokoskodó tinédzser.

Nézzük optimistán a helyzetet: erre a problémá-
ra is van megoldás – ehhez persze az, kell, hogy
a szülô a végsô kétségbeesésében felkiáltson: Se-
gítség, akaratos a gyerekem! Kevin Leman ame-
rikai pszichológus gyakorló családapaként maga
is jól ismeri ezt az érzést (nevelési tanácsadó
könyvének is ezt a címet adta), saját és mások hi-
báiból tanulva felépített egy olyan rendszert,
amelyet a mindennapokban alkalmazva elkerülhetjük, hogy gyere-
künk a mi és végsô soron a maga életét is tönkre téve basaként rá-
telepedjen a családra.

A nevelési receptkönyveknek hátránya, hogy olvasásuk közben
sokkal rosszabb szülônek érezzük magunkat, mint amilyenek való-
jában vagyunk. Még a leggondosabb szülô is szembesül követke-
zetlenségeivel, azzal, mennyit árt hosszú távon a gyerekének egy-
egy meggondolatlanul odavetett szóval. Ugyanakkor nagy elô-

nyük, hogy adnak olyan egysze-
rû(nek tûnô) tanácsokat, amit érde-
mes kipróbálni, mert másoknál már
mûködött, és miért ne mûködne a
saját családunkban is. A Segítség,
akaratos a gyerekem! egyszerre váltja
ki mindkét hatást, de Leman bölcs hu-
morral, sok-sok példával és történet-
tel oldja a feszültséget. Az alapos
helyzetelemzés során az akaratos gye-
rekek tipológiájától kezdve a családi
környezet hatásain át a miért rosszal-
kodnak a gyerekek kérdésig elméleti-
leg jól körbebástyázza a témát. Az el-
igazodást segítik a fejezetek végén sze-
replô jól bevált ötletek és szülôi tá-
maszpontok, amelyeket a könyv elolva-
sása után is újra fel lehet lapozni. Mind-
ezeken túl Leman könyvének legna-
gyobb erénye, hogy a jelen helyett (vagy
mellett) a jövôre helyezi a hangsúlyt: ja-
vaslom, mielôtt hozzákezdünk a könyv

olvasásához, szánjunk rá egy kis idôt arra, hogy megfogalmazzuk,
milyen felnôttet szeretnénk gyerekünkbôl. Ebbôl a perspektívából
szemlélve a Segítség, akaratos a gyerekem! tanácsait nemcsak
csatákat, de háborút is nyerhetünk – emberveszteség nélkül.

Pompor Zoltán
Kevin Leman

SEGÍTSÉG, AKARATOS A GYEREKEM!

Harmat Kiadó, 240 oldal, 3200 Ft

Egy jó fiú egy rossz világban
Nem túlzás azt jósolni, hogy Paul McVeigh,
A jó fiú szerzôje hamarosan a nyomdokaiba
lép majd sikereivel a nagy ír elôdnek, Frank
McCourtnak. Aki olvasta McCourt magyarul is
megjelent mûveit, és rajongójává vált (ezzel
rengetegen voltunk így), a még fiatal szerzô-
nek számító McVeigh még inkább meg fogja
érinteni. Elsô regénye olyan átütô erejû debü-
tálás, hogy nehezen engedi a könyvet az ol-
vasó – és fordítva. A Belfast szegénynegyedé-
ben cseperedô kamasz srác szemszögébôl el-
mesélt történet egyszerre felkavaró regénye
a nyolcvanas évek véres észak-ír harcaiban
megtépázott társadalom elembertelenedé-
sének, és egy kisfiúból lassan nagyfiúvá érô
gyerek, Mickey Donelly küzdelmes testi-lelki
érésének. Mickey kilóg a társai közül: a fiús
játékok nem vonzzák, kishúgával bensôsé-
ges szeretettel törôdik, rajong a tévében lá-
tott jó filmekért és jó színészekért, sôt maga is színészi ábrándokat
kerget. Másképp látja a világot a szegénynegyed népénél, ahol a há-
ború lelki hadviselés formájában ugyanúgy folyik az asszonyok, a
gyermekek, a boltos és vevô, szomszéd és szomszéd között, mert a
gyûlölet és a félelem leszivárog még a talaj repedéseibe is.

Mickey pillanatonként tapasztalja meg a felé áradó kegyetlenséget
és elutasítást, amire hol kamaszos daccal, hol találékony fortélyok-
kal, hol sírással, hol férfias elhatározásokkal, hol mindent legyôzô
jókedvvel reagál, és ez a sokféleség a szemünk elôtt épül fel egy

végtelenül szerethetô személyiséggé. A
kisfiú szikrázóan szellemes szófordulatai,
képzettársításai, a fantáziája szárnyalása,
a jövôrôl szôtt álmai, amelyek folyton ke-
verednek a vérvalósággal, mintegy elsöp-
rik körülötte a nyomorúságos világot, és
humorban oldják fel azt. „Így, hogy rajta
fekszek, nehéz eltartani az arcomat az
övétôl. Most nem is látom olyan csúnyá-
nak. Úgy értem, ha nem lenne Teresa
McAllister, meg minden. Ha nem ismer-
ném, egész jól nézne ki” – kommentálja
Mickey elsô szexuális élményét, és valahogy
így van a világgal is: hajlandó nem is olyan
csúnyának látni. A falusinak ható belfasti
mikrokörnyezet és Mickey belsô világa a pa-
rádésan érzékletes nyelv által kel életre,
amelynek „elvásottságát” Lukács Laura ülte-
ti át kongeniálisan magyarra. „Szaladok,
míg olyan nem lesz a levegôvétel, mintha
késsel szabdalnák a tüdômet. Azt akarom,
hogy a kés nyissa fel a mellkasomat, és távo-

lítsa el belôle ezt a bombát. Utállak, Mickey Donelly. Utállak, mint a
szart.” Mi pedig elszorult szívvel és torokkal drukkolunk Mickeynek,
hogy megelôzze önmagát a versenyfutásban.

Laik Eszter
Paul McVeigh

A JÓ FIÚ

Fordította: Lukács Laura

Typotex Kiadó, 264 oldal, 2900 Ft
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Kurgán. Így nevezik azokat a halmokat, ame-
lyek ôsi népek temetkezési helyét jelölik. Szi-
bériában van egy ilyen nevû város is, itt állí-
totta fel világhírû kórházát Gavriil Abramo-
vics Ilizarov, aki végtagsérült és rövidült vég-
tagokkal született gyerekeket és felnôtteket
gyógyított hosszú, komplikált és fájdalmas,
de rendkívül hatásos módszerrel. Ilizarov
szinte népmesei alak; sokgyermekes család
tagjaként paraszti környezetben nôtt fel a
Kaukázusban, és gyermekkori megfigyelései
segítették találmánya kifejlesztésében, tudni-
illik a csontszövetet regenerálni képes orto-
pédiai készülék alapötletét a kocsirúd mellé
hámba fogott lovak látványa adta meg. Bo-
nyolult mûtéti eljárásokkal és a készüléke se-
gítségével megtanulta irányítani a csontkép-
zôdést, olyan betegeket segítve ezzel jobb
életminôséghez, akiket a traumatológusok
addig reménytelennek tartottak: tíz-húsz
centiméterrel rövidebb végtagokat, veleszü-
letett ficamokat, csonttuberkulózist, vagy az

erôs lábgörbeséget is képes volt sikerrel
kezelni. A könyv szerzôje, Kádas Mária
gyermeke is végtagrövidüléssel került
hozzá. A kislány 1982-ben mindössze
négy éves volt, amikor elvégezték rajta az
elsô mûtétet, és felhelyezték az ortopédi-
ai készüléket, amelynek hónapokig tartó
viselésével és folyamatos igazításával kor-
rigálták a láb hibájának egy részét. Az
édesanya naplót vezetett kurgáni tartóz-
kodásukról, amely elmondhatatlan ne-
hézségeket jelentett anyának és gyerme-
kének egyaránt. A szibériai télben, ma
már elképesztônek tûnô körülmények
között lakott az
édesanya, aki
naponta bejárt a
kórházba, fô-
zött, mosott, ta-
karított a gyer-
mekére sokszor
erején felül. A
mai sokat szi-
dott egészség-
ügyi ellátás (po-
zitív értelemben)
fényévekre van
attól, amit ôk
ott a nyolcvanas
években átéltek,
ráadásul egy
idegen ország-
ban, idegen em-
berek között.
Talpraesettsé-
güknek, gyó-
gyulni akarásuk-
nak, no meg a
szerencsének
köszönhetôen mégis barátokra és segí-
tôtársakra találtak. A kislány közel egy
évtized alatt összesen öt alkalommal ré-
szesült „apparátos” kezelésben Kurgán-
ban, egy-egy etap fél- vagy háromne-
gyed évig tartott, és tulajdonképpen
csak azért szakadt meg, mert a rend-
szerváltozás után megváltoztak a finan-
szírozási körülmények és mérhetetlen
árat kellett volna fizetni a kórházi ellá-
tásért. A hosszadalmas és fájdalmas
gyógymód hatásos volt, a kislány ma
már egészséges felnôtt, aki teljes értékû éle-
tet élhet a társadalomban. A napló nem csu-
pán a szocializmusban megszokott, ám az
itthoninál lényegesen rosszabb életmódot és

kórházi körül-
m é n y e k e t
örökíti meg,
hanem azt a
példátlan em-
beri és orvosi
összefogást,
ahogy a nagy
t e k i n t é l y û
professzor és
csapata min-
den akadályt
leküzdve dol-
gozott. A szü-
lôk nemzet-
közi csapata

szintén egymást segítve küzdött a gye-
rekek gyógyulásáért, a gyerekek pedig
a kórházban is csak gyerekek marad-
tak; a mûtét utáni fájdalmas heteket
követte a kevésbé fájdalmas gyógyulási
szakasz, a percre beosztott gyógytor-
nák, az orosz nyelvû iskolázás és persze
sok játék.  Kádas Máris könyve harminc
évvel ezelôtt már egyszer megjelent,
meglehetôs feltûnést keltve. A gyógy-
kezelés befejezésérôl szóló rész azon-
ban hiányzott belôle. Ezt pótolta most a
szerzô. Könyve egyszerre fájdalmas és
felemelô olvasmány, és messze nem
csak azokat érdekelheti, akiknek beteg
gyerekük van. A benne megtapasztal-
ható emberi tartás, a jóért való szenve-
dés és önfeláldozás példája minden

korban érvényes. Ili-
zarov módszere pe-
dig a professzor ha-
lála után is tovább
él, Magyarországon
jelenleg a Heim Pál
Kórházban alkalmaz-
zák a sajátos gyógyí-
tási metódust.

Szénási Zsófia

Kádas Mária

KURGÁNI NAPLÓ 

Noran Libro, 437 oldal, 4500 Ft

könyvrôl
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Egy gyógyulás története, avagy
szibériai anziksz a nyolcvanas évekbôl
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Marika boldogan, kislány cipôben,

leválasztott mutatóujjal 

Marika Ilizarov professzorral

Marika az elsô

mûtét elôtt,

4 évesen
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Újra megjelent a Magvetô
Kiadónál Tar Sándor mûve,
A mi utcánk. Nem szenzáció
értékû hír, mégis: mint a
kortárs magyar próza egyik
csúcsteljesítménye iroda-
lomtörténeti jelentôséggel
bír. Valamivel több mint
húsz éve látott napvilágot
elôször: a rendszerváltás
utáni évek eufóriavesztett-
sége és az új világrend elsô
sokkoló, lesújtó társadalmi
tapasztalatai közepette,
amikor szembesültünk vele
– különösen a legszegényeb-
beknek –, hogy csodák nin-
csenek. A mi utcánk alföldi
kis peremfalujában játszódó
„eseményei” szimbolikusak
olyan értelemben, hogy egy
egész ország látleletét tárják
az olvasó elé.

Tar Sándor „mélyrôl jött”, még
ha oly sokféle is a mélység fo-
galma – akárcsak a hasonló
mûfajú elôdök, majd nemze-
déktársai között: a Nyugat utol-
só nemzedékének legjobbjaitól
– Illyés, Kovács Imre, Szabó Zol-
tán – kezdve késôbb Csurka,
Fejes Endre, Cseres Tibor, Kon-
rád, Moldova világán át a pá-
lyatársak: Balázs József, Csalog,
Csaplár, Temesi prózájáig, a
csúcson Bodor Ádámmal. Tar
ugyan a szociográfia mûfajától
megihletve, a társadalomrajzok
ecsetvonásait is felhasználva,
de mégis színtiszta szépirodal-
mat mûvel: már elsô novellás-
köteteire, A 6714-es személy cí-
mûre, vagy a ’89-ben megjelent
Miért jó a póknak elbeszélései-
re is felkapta a fejét olvasó és
szakma egyaránt. Stílusa zsige-
ri, és minden mesterkéltségtôl
mentes: az emberismeret a vé-
rében van, mintha csak vele
született volna. Valahol itt van a
megoldás arra a kérdésre is, mi-
tôl több, mitôl más a Tar ábrá-
zolta világ, mint a szociográfia:
szereplôi valamiképp lebegnek

a realitás és a mese, dokumen-
tumpróza és öntörvényû regény
között. Tar képes mindig valami
szürrealitással átszôni a lesújtó
valóságot, és fellebegni a por
fölé. Már A 6714-es személy-
ben megcsillan a nyelv „réteg-
humora”, a finom irónia („ne
röhögtessen, mert cserepes a
szám”), amely aztán olyan ele-
venné teszi A mi utcánk hôseit
és narrált dialógusait. Ami a vá-
rosi ingázók világában nyers és
kegyetlen, azt a Görbe utcában
már görbe tükörbôl látjuk, és a
részeges, nincstelen, kilátásta-
lan jövôjû figurák kapnak egy
kis hašeki színezetet. „A pap
éppen a Bibliánál tartott, mi-
közben apró kortyokban itta a
pálinkát, olvassátok, váltott át
tegezésre, vagy csak a szószék-
ben érezte magát, az megnyug-
vást hoz majd. Pintér azt kér-
dezte, és magának miért nem
hoz megnyugvást? Mert én
még papot nem láttam éjszaka
az utcán szédelegni, már meg-
bocsásson.” „A mi utcánkban
por van, szegénység, és egy
csomó félbehagyott álom, élet,
és még azt sem lehet tudni,
hogy az emberek mikor segíte-
nek egymáson” – ez az origó A
mi utcánkban, s késôbb így
folytatódik: „Olyan ez az utca,
mint egy szemétlerakó hely
vagy egy temetô, mondta egy-
szer Dorogi a kocsmában, vala-
mikor, aki tehette, elment in-
nen, most meg jönnek vissza,
de még idegenek is költöznek
ide a városból, lepusztult embe-
rek…” Vagy esszenciálisabb
megfogalmazásban: „Ez megy
máma. A ház eladó. De kinek?” 

Ebbôl a nincs-térbôl varázsol
dús televényt Tar, és virágzik fel
prózája a maga visszatérô, tar-
ka figuráival – Dorogival, aki a
lovát itatja sörrel, és „fordított-
jával”, Béressel, aki „iszik, mint
az állat” (vegyük észre ebben a
csillogóan szellemes filozófiát);
Hesz Jancsival, aki nem veszi le

a munkaruháját, hiába
nincs már rég munkája
(megint csak egy mesteri
költôi kép); Végsô Márton
tiszteletessel és a maga ci-
nikus hitével: „ezeket? Is-
ten? A saját képére?” (a
fanyarságban lakó erô…);
no meg az örök helyszí-
nek: a Misi presszó, vagy
Piroska néni bögrecsárdá-
ja. Tar regénnyé szerkesz-
ti az önálló elbeszélések-
ként is olvasható novella-
füzért, amit az idôvel
már régi ismerôsekké váló ala-
kok népesítenek be – van vala-
mi kifordított eposziság az esz-
köztárában, ami megint csak a
görbe tükör része. De a lehelet-
finom humor sosem választha-
tó le a mélységes együttérzés-
tôl, attól az emberségtôl, ami a
legjellemzôbb vonása Tar pró-
zájának. Nem kívülrôl szemléli
ugyanis hôseit, hanem eggyé
válik velük: az elbeszélô, mint
valami vándor lélek, folyton be-
lebújik szereplôibe, s úgy látjuk
kínlódásukat, gyötrelmeiket, re-
ménytelenségüket, hogy azt
önnön magán szûri át. 

S a kínokat illetôen volt milyen
tapasztalatból merítenie. Mohai
V. Lajos egy kitûnô Tar Sándor-
tanu lmányábó l
idézve: „A mi ut-
cánk nem kopott
meg a szerzôjét
kísérô és kísértô,
besúgómúltjára
vonatkozó politi-
kai és etikai mel-
l é k j e l e n t é s e k
napvilágra került
körülményeivel
együtt sem. Tar
a ritka kevesek
közé tartozik,
aki megszen-
vedte Énjének
ezt az éjszakai olda-
lát, a bûnt, a lélek meghasonlá-
sát nála dosztojevszkiji mélysé-
gû bûnhôdés követte: ô fölfog-

ta, hogy miután szolgává zül-
lesztették a diktatúra besúgó-
gépezetében, szolgává is zül-
lött. Talán még abban is igaza
lehetett, hogy a régiben meg az
új rendszerben is elárulták, és
kiárusították.” Ezért kap iroda-
lomtörténeti jelentôséget, hogy
újra kézbe vehetô A mi utcánk,
noha egy igen kicsinyke zseb-
könyv formájában. De talán
üzenete is van: legyen Tar ve-
lünk járó, zsebben hordható
könyvecske, mindig kéznél lé-
vô. Az új kiadásra ugyanaz az
emblematikus Bodor Ádám-
idézet került, mint a legelsôre:
„Tar Sándor ott maradt, ahon-
nan a pályatársak lassanként ki-
vonultak. Ô még tudja, mitôl
lesz hirtelen csend a kocsmá-

ban.” S idéz-
zük ide Ester-
házy Péter egy
feledhetetlen
mondatát is
Tar Sándorról:
„Akik nem tud-
nak beszélni,
azok helyett an-
nak kell beszél-
ni, aki tud.”  

Laik Eszter

Tar Sándor

A MI UTCÁNK

Magvetô Kiadó, 248 oldal, 1999 Ft
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„ezeket? Isten? A saját képére?”
Tar Sándor: A mi utcánk



Sokkoló volt a hír: 2017. szeptember 24-én,
vasárnap este meghalt Tarján Tamás. Az
ELTE BTK adta közre honlapján a gyász-
hírt, azután búcsúztak tôle az online és a
közösségi média felületein barátai, tiszte-
lôi, tanítványai. A szeretet, a hiányérzet
kifejezése mellett a leginkább domináló
érzelem a döbbent hitetlenkedés volt a
gyászolók körében: az nem lehet, nem
történhetett meg, hogy Tamás itt hagyjon
bennünket.

Tarján Tamás életünk része volt, az élô
magyar irodalom kiemelkedô szereplôje-
ként végzett munkássága okán a magyar
irodalom teljes intézményrendszerének
minden területén méltán hangozhat el
egy olyan búcsúmondat, hogy hozzánk
tartoztál, mint saját halottunktól búcsú-
zunk tôled. 

A Könyvhét is úgy búcsúzik tôle, hogy
hozzánk, az újsághoz és személyesen a
Könyvhét szerkesztôségének munkatársai-
hoz is tartozott. 

Tarján Tamás a Könyvvilág címû könyves
újság fôszerkesztôje volt, amikor könyvki-
adói dolgozóként megismerkedtem vele, és
az bizony jó régen volt. Némi szakmai-hiva-
talos kapcsolat után akkor kezdôdött szo-
rosabb szakmai együttmûködésünk, ami-
kor az ezredforduló tájékán a Könyvhét ál-
landó szerzôi köréhez csatlakozott – és
anélkül, hogy most tételesen ellenôrizném
ezt –, azt hiszem, elmondhatom, hogy az-
óta nem volt egyetlen olyan lapszámunk
sem, amelybôl hiányzott volna írása. Baráti
jóindulattal adta tanácsait, ötleteit is a lap
szerkesztéséhez. A Könyvhéthez való bará-

ti viszonyát kifejezte az a – 2013. évi elsô
számunkban is felidézett – mondása, amely
annak kapcsán hangzott el, hogy a Könyv-
hét évi négy alkalommal megjelenô perio-
dika lett. Tarján Tamás bonmot-ja így
hangzott:  ô kitart a Könyvhét mellett ak-
kor is, amikor esztendônként egyszer meg-
jelenô Évkönyv lesz belôle.

A Könyvhét nagyra becsült szerzôje volt,
végtelenül lelkiismeretesen gondozta kézira-
tait, és rendkívül pontos volt szerzôként: idé-
zeteit, címleírásait nem kellett ellenôrizni –
ha bármi kétely fogant meg néha egy írás-
mód kapcsán, rendre az derült ki, hogy ô ír-
ta jól a vitatott szót. A Könyvhétben állandó
rovata volt, különbözô rovatcímekkel, legto-

vább talán a Könyvbölcsô cím létezett, me-
lyet máshonnan hozott át a Könyvhétbe, de
a rovatban megjelent írásokból már a Könyv-
hét-könyvek sorozatban lett önálló kötet.
Amióta a Könyvhét megjelenése megritkult,
már önálló rovatcím nélkül, viszont többé-
kevésbé állandó helyen jelentek meg egy-egy
lapszámban az írásai, leginkább itt az utolsó
oldalon, a könyvfesztiváli számok kivételével,
mert azokban – a Kerekszületésnaposok cí-
met viselô fesztiváli programsorozata miatt –
a fesztiváli összeállításban szerepelt. E szá-
munkban is itt lett volna Tarján Tamásnak
írása – szeptember 12-én e-mailben kérdez-
tem, mirôl ír majd –, azt válaszolta: „nem va-
gyok jó bôrben, de töröm a fejem”. 

A Könyvhét utolsó oldalán immár nem lesz
többé írás Tarján Tamástól, itt az utolsó olda-
lon búcsúzik tôle a Könyvhét szerkesztôsége,
hiányát örökké érezni fogjuk.

Kiss József
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Tarján Tamás 1949. július 24-én, vasárnap
született a Ferencvárosban. Élete végéig
féltve ôrizte szurkolói könyvét. Örmény gyök-
ereit öntudatosan ápolta. Piarista diák volt,
majd az ELTE-n tanult magyar és muzeológus
(néprajz) szakon, a kettô között egy éven át
vízvezetékszerelô és vízóraleolvasó volt, és
ahogy azt mindig megjegyezte, ekkor min-
dent megtanult az életrôl.

1973-ban, rögtön a diplomája megszerzése
után lett egyetemi oktató a bölcsészkaron, 43
tanéven keresztül megszakítás nélkül tanított a
változó székhelyû intézményben, a Modern
Magyar Irodalomtörténeti Tanszéken. Az 1975
utáni magyar irodalmat minden eltés magyar
szakos nála tanulta az utóbbi negyven évben.

Reményi József Tamással, jó barátjával
1980-ban írta elsô irodalmi paródia-kötetét, amelyet hat további követett. Pályája elején
a komikum, a játékosság, a rontott szöveg érdekelte, Nagy Lajos, Tandori Dezsô, Petri
György és a huszadik századi színháztörténet voltak a kutatási irányai. Több generáció-
nak is maradandó élményei a televíziós rendhagyó irodalomórák.

Sokszínû pályája során volt dramaturg, rádiós és televíziós mûsorvezetô, folyóiratoknál
rovatvezetô, színikritikus. Közel negyven könyv, tanulmánykötet, kritikagyûjtemény,
tankönyv jelent meg tôle. 

Késztített keresztrejtvényeket is, szívesen utazott, és minden csapatsport lelkes nézôje
volt. Fia, Lôrinc 2001-ben született. 

Kemény anyagú sorsát maga alakította, független és apolitikus volt, szenvedélyesen
érdekelte az egyetemi oktatás, és nagyon sokféle munkában élte meg kivételes szellemi
kapacitását. Hûséges maradt szerzô- és alkotótársaihoz, köztük a grafikus Banga Ferenchez.

Docensként ment nyugdíjba, ez után kevésbé volt aktív, de élete jelképeihez, feladatai-
hoz, szemináriumaihoz, kedves szobanövényeihez ekkor is ragaszkodott. Szeptemberben
már súlyos beteg volt, utolsó óráiban kézilabdameccset nézett otthonában, amelyet
pedáns rendben tartott, és évtizedekig gyûjtött, féltve rendszerezett könyvekkel,
grafikákkal, cédékkel vette körül magát.

Utolsó tanévét nem kezdte már el, oktatói pályája így lezárt egész. Sokszínû munkásságá-
val kapcsolatban egyedül a tanításban nem maradt benne hiányérzet. „Mindent, amit írtam,
tanárként írtam” – írta magáról. 2017. szeptember 24-én, vasárnap este érte a halál.

A család közleménye

Fekete Sas-könyvbemutató, 2017. június 6. – Dunai Tamás, Tarján Tamás, Fazakas István

Tarján Tamás 






