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25 éve indult útjára Zalán Tibor lassúdad regénye, a Papírvá-
ros. Az öt kötetesre tervezett sorozat negyedik kötete né-
hány hete jelent meg a Kortárs Könyvkiadónál. A Kádár-kor-
szak nyomasztó légkörét megéneklô regénysorozat hôsei „az
átkosban” nem tudják kiteljesíteni életüket és tehetségüket,
az önpusztításba vezetô alkoholfüggôség és a végsôkig foko-
zott testiség, mint pótszer jól szimbolizálja a kor emberének
életérzését. A regényíró ezúttal álomszerû hallucinációkból
építkezik, gyakran sokkolóan naturalista, aprólékosan kidol-
gozott leírásokkal a test fizikai pusztulásáról.

– Felidézné, mi motiválta annak idején a regényírásra? Sokmûfajú
szerzôként, prózaíróként, drámaíróként és költôként egyaránt szép-
számú mûvet tudhat maga mögött.
– A regényindulás? A szokásos blöffjeim egyike volt. Egy interjú
során megkérdezték, min dolgozom, és az válaszoltam, „regényt
írok, Papírváros címmel”. Ez jutott hirtelen eszembe. Majd el is fe-
lejtkeztem az egészrôl. Ellenben az újságírók és kritikusok nem,
minden ezt követô beszélgetésben számon kérték rajtam, hol tar-
tok. Idôvel tûrhetetlenné vált, hogy csak dumálok róla, miközben
egyetlen sort sem írok; hát írtam. Az elsô elkészült részt rögtön
Kortárs-díjjal jutalmazták, ez bizalmat adott a folytatáshoz. A
könyv befejezésekor azonban nem láttam tisztán, mit jelent maga
a cím (még metaforikusan sem), és ki a hôsöm. Véletlenül belebot-

lottam egy Thomas Mann-mondatba… Ismét blöf-
föltem egy nagyot, és kijelentettem, öt kötetesre
tervezett regényfolyamot indítok el. A Thomas
Mann-i mondat öt egymást követô állapothatáro-
zója a vállalkozás sorvezetôje lett, innen származ-
nak az egyes kötetek megkülönböztetô alcímei is.
Reménykedtem, mire befejezem az ötödik köny-
vet, kiderül, hol játszódik a történet, és a fôhôs ki-
létére is fény derül – számomra is. Még mindig a
reménykedés állapotában vagyok. Szerencsére már
az elsô tétel alcímében leszögeztem, lassúdad re-
gényfolyam készül, tehát nem kellett sehova sem
sietni. Így történhetett, hogy mintegy negyedszá-
zad alatt született meg az eddigi négy kötet.
– Hôsök vagy antihôsök? A negyedik kötet hôse az
építész, egy elvetélt színházi rendezô és egy külváro-
si lumpen. A rendezô látszólag sikeres, valójában a
saját mércéje szerint csak egy folytonos alkoholmá-
morban úszó, elveszni látszó értelmiségi, akibôl
olyan sokat láthattunk a Kádár-rendszerben.
– Gyakran felteszik azt az idegesítô kérdést, hogy
mennyire önéletrajzi ez a regényfolyam. Ez azt felté-
telezné, hogy én egy lepukkant, majdhogynem haj-
léktalan alkoholista vagyok. Ez talán nincs egészen
így. Annyi igaz a feltételezésbôl, mivel a könyvem-
nek nincsenek a szó hagyományos értelmében jó
sztorijai – én nem értek a cselekményességhez –, bi-
zonyosan sok momentumot építek be a saját éle-
tembôl a regényeimbe, ahogy teszik ezt mások is.
De a hôsöm nem én vagyok. Az elképzelt hôs elha-
tározza, hogy a halálba issza magát. Ehhez jó irány-
ba tart, de megjelenik a múltjából egy nô, aki meg-

gátolja ebben, és szembesíti addigi életével. A film visszafelé pereg.
Számomra is érdekes, hogyan változik írói szemléletem a fiktív élet-
történet alakulásával párhuzamosan. A nyitó kötet elsô felében
hôsöm még író volt, majd váratlanul építész lett belôle. Erôszakolt
átmenet nélkül, rövid esszémagyarázattal, magában a regényben.
Hm. Posztmodern. Miért történt? Jobban megismertem ôt, a törté-
net is más hôst akart. Az idô kezelését tölcsérszerûen képzelem el a
teljes regényfolyamban: egyre kevesebb idô alatt játszódnak a kö-
tet-események, a negyedikben körülbelül már csak egy órányi a re-
gényidô – amíg a hôs ájultan fekszik a talán alkoholmámor kiváltot-
ta stroke-ban vagy szívrohamban –, az utolsó könyvben terveim sze-
rint egy perc – akár egzisztenciális pillanat – alatt zajlik le minden,
peregnek le a hôsöm életének legfontosabb eseményei. Gyakran
felteszik a kérdést, hogy évre mikor játszódik pontosan a regény.
Nem tudok erre mit felelni. Feltehetôleg a múlt század utolsó har-
madában-negyedében. Valamikor, amikor az ember vagy megpró-
bált túlélni, vagy megpróbálta feladni. Mindkettô bonyolult volt.
Utóbbi talán még bonyolultabb, mert az sem a személyes döntésé-
re volt bízva. A hatalom arra is igényt tartott, hogy ô döntse el, mi-
kor pusztítja el magát a polgára. Az persze evidens volt, hogy ô mi-
kor, hogyan pusztít el bárkit, nem feltétlenül miértek mentén, virtu-
álisan vagy valóságosan.
– Az elôzô kötetekhez hasonlóan itt is mindent elönt a trágársággal
párosuló erotika, ugyanakkor fokozódik a belsô magány.

|címlap|
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– Az irodalomban nincs és nem is lehet trágárság, legfeljebb rosszul
használt szavak, nyelvi alkalmazások fordulhatnak elô. A trágárság,
mint jellem- és állapotfestô eszköz, a hôseim önkifejezési lehetôségeibôl
fakad, én csak közvetítek, hallgatom vagy beszéltetem ôket. A szerelem
és a testiség a puha diktatúrában hangsúlyozottan lehetett az elmagá-
nyosodás ellenszere; ahogy az ma is. Bár mostanság egyúttal az egyik
leértékelten beszerezhetô élvezeti cikknek számít mindkettô. Ma más-
képp magányosak az emberek. Trágár a nyóckeres, trágár a magas kul-
túra képviselôje is. Utóbbiról. Mindig foglalkoztatott a sikeres emberek
magánya. A fiatalon kiégett rendezô ebben a könyvben eleve úgy lesz
sikeres, hogy mások teremtik meg mûvészete és személye kultuszát,
szándékai vagy akarata ellenére. Minél lilább a vásznon és elvontabb az
életben, annál intenzívebben értékeli a szakma és a közönség. Elôzôt
nem becsüli semmire, utóbbit nem ismeri. Magam is gyakran élem
meg, hogy megmagyarázzák, mit írok, elmondják, hogy ki vagyok, és
értelmezik, mi több, felmutatják azt, amire soha nem gondoltam. Én
pedig kénytelen vagyok elfogadni ezt. Ezzel elérkeztünk a jelenkorba.
– A sajátos nyelvhasználat, a sokszínû tipográfia, a nézôpontváltás, vagy
a mûfajok keveredése az elôzô kötetekhez hasonlóan alakul a regényben.
– Mivel nem elsôsorban prózaíró vagyok, a történet helyett a nyelvvel
kell foglalkozzam. Nálam a nyelv szüli meg a gondolatot, és nem for-
dítva történik. Prózaíróként is költô „gondolkodik”. Amúgy, mindig
izgatott, hogyan lehet 5–10 oldalon keresztül megszerkeszteni egyet-
len – értelmes és érthetô és élvezhetô – mondatot. Nekem való fogla-
latosság az ilyesmi! A tipográfiai sokszínûség (sokkszerûség), a mûne-
mek és mûfajok váltogatása nemcsak az érdeklôdés fenntartását szol-
gálja, hanem a pontosságot. Alkati deficit, hogy szeretem áthágni a
mûfaji-mûnemi-mûvészeti határokat, és minden megszólalási le-
hetôséggel egyidejûleg lenni jelen. Mert nem görcsölök rá a szabá-
lyokra, mindig megtalálom azt a megfelelô formát, amelyikben meg
tudom jeleníteni, ami éppen foglalkoztat. Teljesen szabadságban írok,
és ezt még, aljas módon, élvezem is. Szeretek lubickolni! Egyre töb-
ben és többet érdeklôdnek a lassan életmûvé terebélyesedô munkál-
kodásom centruma felôl. Nem tudom, van-e ilyen. Nem törekszem rá,
hogy legyen. Egyébként pedig nem az én dolgom eldönteni. 
–Már-már sokkolóan naturális és durva a kötet nyelvezete.
– Érdekes, hogy másodszor kerüljük körül ezt a témát…! Való, gyak-
ran belém kötnek egyes írásaim durva nyelvezete miatt. Átolvasva az
újabb nyomdai levonatot, magam is meglepôdtem, mennyire brutá-
lis ez a könyv. Gondolhatja az olvasó, a szerzô szórakozik, élvezi a
saját pofátlan szókimondását. De nem! Ha együtt mennek olvasás-
kor a „nyóckeres” Bandika figurájával, rájöhetnek, ô nem tud más-
ként beszélni. Az intellektuálisan kitenyésztett és egyben tönkretett,
mert félrevezetett csúcsbalek, aki már-még mindent megengedhet
magának, közeg(ellenállás) híján beszél így, a kitalálói és élôsködôi
természetesen még ezért is felmagasztalják. Egy minden eszményt

elveszített sztáralkoholista – alkoholista celeb
– nem beszélheti „civilben” sem a Thomas
Mann-i nyelvet, úgy fejezi ki tehát magát,
mint a „nyóckeres” pária, csak látszólag intel-
lektuálisabb szinten. Az egyiket az iránytû nél-
küli ösztön mozgatja elôre, a másik a gondo-
lattalanság iránytûjétôl vezéreltetve tévelyeg
elveszetten a saját és mások életében.

Szénási Zsófia
Fotó: Debreczeni Fanni 

Zalán Tibor: PAPÍRVÁROS IV. SZÉTSZAGGATVA

Kortárs Kiadó, 376 oldal, 3500 Ft
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Nemrég jelent meg Lackfi János leg-
újabb könyve, a Száll a kakukk a fész-
re. A kötet, ahogy már a címe is jelzi,
felfogható parafrázisok gyûjtemé-
nyének. Ezek a sziporkák nagyon sok-
szor anakronisztikusak, profánok és
tabudöntögetôek, épp ez az egyik
forrása az üdeségüknek. 

– Erôsen jelen van mint író a Facebookon,
napi gyakorisággal tesz közzé bejegyzése-
ket, néha aktuális eseményekre való refle-
xiókat. Ezek az írások is a Facebookon je-
lentek meg elôször?
– Igen, a legtöbb valóban ott látott napvi-
lágot. A kötet egy részének még a mûfa-
ja is „facebookos”: olvashatjuk a Jézus és
tanítványai chatcsoport hozzászólásait,
Balassi, Luther vagy Arany blogbejegyzé-
seit, az eszkimó és az ôsmagyar web
üzenôfalainak termését, vagy akár a fran-
cia szimbolisták, a márciusi ifjak belsô webkommunikációját. Szá-
mos izgalmas apróság kerül elô a kannás kumisz bolti áráról, a ko-
kárdavásárlási szokásokról, a vizeletbôl párolt ópiumról, vagy Balas-
si „csajozós” trükkjeirôl.
– Többféle írói magatartás megfigyelhetô a Facebookon, van, aki a
saját életét tárja a nyilvánosság elé, van, aki vicces képeket közöl, Ön
leginkább erôs irodalmi igénnyel megírt szövegeket tesz közzé. Ezek
az írások újabb olvasókat hoznak?
– Lassan 90000 olvasó követi az oldalt, a múlt héten például 700000
embert értek el a bejegyzések. Ezen én is ámulok, fôként hogy az ol-
dalon minden az irodalomról szól. Párbeszédet folytatok a régi költôk
mûveivel, a mai valósággal, a Bibliával, életeket „fotózok” prózában,
verseket írok át jelenetté, klasszikusokat „párbajoztatok” rappes szö-
vegeléssel, és persze jó pár dalszövegemet éneklik profi elôadók.
– A Száll a kakukk a fészre darabjai meglehetôsen nagy kulturális, iro-
dalmi háttértudást mozgósítanak az olvasóban. Ahhoz, hogy megért-
sük ôket, értékelni tudjuk a humorukat, elengedhetetlen ez a tudás.
Kiknek szánta ôket? Joggal merülhet fel a kérdés, hogy ma talán nem
mindenki rendelkezik olyan beható tudással Arany János életérôl,
vagy ismeri kívülrôl József Attila Ódáját, hogy értékelni, érzékelni tud-
ja a folyamatosan sziporkázó áthallásokat, utalásokat, kicsavaráso-
kat, vagy idézeteket.
– Elég sok olvasó hallott azért már ezekrôl az alapvetô mû-
vekrôl, találkozott velük a közoktatásban. A versnek amúgy is
jóval több szerelmese van, mint gondolnánk, a neten hem-
zsegnek az oldalak, ahová ki-ki a saját kicsi kezével pötyögi be
kedvenc verseit, régi vagy új költôk mûveit. Illetve azt tapasz-
talom, hogy akinél nem friss egy-egy vers élménye, az is érté-
kelni tudja, mikor Pató Pálhoz beállít a rozoga házára éhes in-
gatlanmaffia. Vagy mikor Petôfi befordul a konyhára, és me-
too-ügybe keveredik a tûzrôl pattant cselédlánnyal. Vagy mi-
kor Ady héjanászolna a vonaton, de az alkohol hatása köz-
beszól. Esetleg mikor Babits elvonulna kozmikus magányá-
ba, de le kell vinnie a szemetet. Ezeket a köznapi helyzete-
ket felismeri az olvasó, és örömmel üdvözli bennük a szo-
bortalapzatról leugrott nagy költôket. A szövegek hatására jó pá-
ran Ady, Petôfi vagy József Attila szövegeire is rákeresnek, s akkor jö-
het a mûélvezet 2.0.

– Hogy tud ennyire friss szemmel ránézni
néhol már elég poros, elfeledett, keveset
emlegetett történelmi tényekre, közismert,
de az iskolai oktatáson kívül ritkán idézett
mûvekre, mint például a Szeptember vé-
gén? Mielôtt nekiáll az írásnak, elmerül a
tárgyban, belemerül a szövegekbe?
– Már felnôtt fejjel óriási hatással volt
rám, mikor Vörös István kollégámmal el-
kezdtük írni elsô közös átirat-kötetünket,
az Apám kakasát, melyet azóta két
újabb, a Csavard fel a szöveget! és a Szi-
lágyi Örzsébet e-mailjét megírta követett.
Felnyílt a szemem, és rájöttem, hogy a
sulis verselemzések során sokszor a leg-
fontosabb dolgok nem derülnek ki. Pél-
dául hogy az Anyám tyúkja vicces kön-
tösben a szomorú aggodalom verse, mel-
lyel a szerzô idôsödô szüleit félti. Vagy
hogy a Himnusz tulajdonképpen kunye-
rálós vers, Kölcsey úgy nyúzza Istent,

mint gyerek az apukáját. Vagy hogy az Altató a növekvô szülôi ide-
gesség emlékmûve, mikor a gyerek sehogy sem alszik el. És ha már a
Szeptember végén szóba került, nos, ez tipikus szerelmes évôdés:
ugye, akkor is szeretnél, ha fogatlan, vénséges, ragyás, büdös, alko-
holista, szenilis volnék vagy ha meghalnék? Elképesztô aha-élménye-
ket okoz, ha egy-egy unásig ismert versnél rájövünk, mi a kulcsa, a
legfôbb emberi tétje a szövegnek…
– Van olyan mû is az új kötetben, melyet már egyszer átírt, átdolgozott
mai nyelvre, mint például Weöres Sándor Bóbitája, mely az Apám ka-
kasában jelent meg. Min múlik, hogy milyen módon nyúl egy adott
mûhöz? És hogy dönti el, hogy épp melyikhez nyúl?
– Olyan verseket kerestem, amelyek eléggé beivódtak a köztudatba.
Nem ártott, ha volt egy ötlet is, amellyel más fénytörésben tudtam mu-
tatni a szöveget. Emlékszem a pillanatra, amikor rájöttem, hogy hiszen
Bóbita lehetne nemzetközi balett-csillag, aki a menedzserét szekálja el-
kényeztetett óhajaival, szárnyat igézve szegény ember hátára…
– Így a járvány elsô hulláma után elmaradhatatlan a kérdés, hogy ho-
gyan élte meg a karantént. A fellépések, felolvasások elmaradtak.
Több ideje maradt alkotni? Évente általában több kötete jelenik meg.
Ez most is így van?
– A karantén-idôszakban nem voltak fellépések, de napi két-
szer, összesen 165 alkalommal karantén-színházaztam, vagyis
élôben jelentkeztem felolvasásokkal a Facebook-oldalamon,

ezt idônként sokezer ember követte Ljubja-
nától Katarig, Zuglótól Sydney-ig, Lübecktôl
Udinéig, New Jerseytôl Székelydájáig. Nagy
élmény volt. És rengeteg írnivaló is felgyü-
lemlett, jobbnál jobb felkérések. Nekem az
aggodalmak ellenére nagyon áldott volt ez az
otthonmaradós idôszak.

Jolsvai Júlia
Fotó: Debreczeni Fanni 

Lackfi János: SZÁLL A KAKUKK A FÉSZRE

Helikon Kiadó, 3299 Ft

könyvrôl

|www.könyvhét.hu|7|

AAzz  éésszz  aa  ffoonnttooss,,  nneemm  aa  hhaajjllaamm!!  – Lackfi János



Háy János új regénye elmúlt
harminc évünkrôl szól hoz-
zánk. „A cégvezetô a te éle-
ted könyve. Rólad szól és a
barátaidról, meg a rokonaid-
ról, az osztálytársaidról, a
gyerekeidrôl és a szüleidrôl.
A cégvezetô a helyes és
helytelen döntéseid könyve,
a céljaid és céltalanságaid, a
cselekvésed és a tehetetlen-
séged könyve” – írja a könyv
ismertetôje. Cégvezetô min-
denki, aki elolvassa.

– „A kötet helyesírása számta-
lan helyen eltér az akadémiai
helyesírástól.” Rendhagyó ilyet
olvasni.  Mit helyez még „kere-
teken kívülre” ez a regény?
– A helyesírás olyan dolog,
hogy természetébôl adódóan
lassan követi a nyelv változását.
Én nem tudom a végül is-t két

szóba írni, mert az együtt vala-
mi újat jelent. Vagy egyszerûen
csak nem tudok helyesen írni,
és írói szabadossággal fedem le
a hiányosságaimat.  Hogy mi
kerül kereten kívülre? Szeret-
ném, ha nagyon sokminden
oda kerülne, mert én azt szere-
tem, ha egy mûalkotás meg-
bontja a komfortzónánkat és
segít abba, hogy újraépítsük
vagy átalakítsuk vagy felismer-
jük magunkat.
– „Ha képes vagy olyan közel
lépni egy karakterhez, amilyen
közel önmagadhoz vagy, ha tud
valami annyira fájni, mintha a
saját történeted volna, akkor
érdemes elkezdeni írni.” Mi fájt
a legszorítóbban A cégvezetô
kapcsán?
– Kíváncsi voltam, hogy mit je-
lentenek a döntéseink, hogy
egy döntés mennyiben fakad

belôlünk, mennyiben a körül-
ményekbôl, hogy mit képze-
lünk magunkról és mi a valóság
az önképzetek mögött, hogy
miképpen tud az ember érvé-
nyes értelmet tenni a minden-
napjai mögé. Ha nagyon egy-
szerûen akarnám mondani,
hogy miért keljünk fel holnap.
– Sodró lendületû a történet,
mely átvezet minket a rendszer-
váltástól napjainkig. Megmutat-
ja, milyen korunk hôse, illetve
milyen a hôs, korunkban. Kikhez
szól ez a könyv?
– Ôszintén szólva nem foglal-
koztat, hogy kihez szól. Én
nem vagyok marketingszakem-
ber, hanem író, aki csak egy
dologra tud koncentrálni, hogy
az a szöveg betonerôs legyen.
Amúgy meg szeretném, ha
mindenkinek szólna, mert mi-
ért ne szólna az ember minden-

kihez, ha ez a lehetôség is ben-
ne van a kalapban. De amikor
ír az ember, legfeljebb annyi
van a kalapban, hogy remélem,
amit én fontosnak tartok a vi-
lágból, mindenki más is fontos-
nak tartja, s ha jól van megírva,
odahajol az a másik ember,
mint mikor megérinted azt,
akit szeretsz. Nem fordítja el a
fejét, visszapillant a szeretésre.
– Nagyon fontos mondata a mû-
nek: „az önfelismerés pillanatá-
ban az addigi cselekedeteidet is
képes kell legyél értelmezni, a
bûnt bûnnek például, a világos-
ságot világosságnak. Nemcsak
a mit kell tennem, hanem a mit
tettem felismerése” Ez a kérdés
végigível a könyvön, és felte-
hetôen az olvasókig is elér. Ön-
nek van érvényes válasza rá?
– Ha jól emlékszem ez egy
okoskodó rész a Parsifal kap-
csán, de valóban azt gondolom,
hogy nem lehet úgy élni, eset-
leg fordítani az életeden, mé-
lyebb azonosságot vállalni, ha
nem szembesülsz azzal, amit
addig tettél. Akár jóról, akár
rosszról van szó. Amúgy ez
nem egy füves könyv, és én
sem vagyok füvesember, sajnos
nem bírom tüdôre szívni, szóval
a válaszok, ha egyáltalán van-
nak, azok mindig mindenkinek
a saját fejében vannak. Én nem
a válaszok híve vagyok, hanem
a folyamatos és aktív gondolko-
dásé. A válasz a problémákra,
hogy foglalkozunk velük.
– Hisz még abban, hogy a sza-
badság automatikusan embe-
ribb életet hoz?
– Azt hiszem, automatikusan
semmi nem hoz jobb minôségû
életet, de bizonyos alapok kel-
lenek ahhoz, hogy megvalósul-
hasson a jobb minôségû élet.
Ilyennek gondolom a szabadsá-
got, s ha tehetem, én ezért har-
colok, és az Audis barmok elle-
nére hiszek abban, hogy az em-
ber központi kényszerek nélkül
is tud helyesen, nem mások ro-
vására cselekedni. 

|szembesítô|
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– A szépirodalom és a közéleti
írás közötti skálán melyikhez áll
közelebb ez a regény?
– Ha regény, akkor szépirodalom.
A közéleti írás engem nem érde-
kel, ugyanakkor minden könyv-
nek van egy reáliaalapja, ahol és
amikor játszódik. A reáliákra vo-
natkozó alapokat le kell tenni,
mert csak úgy tudhatunk egy sor-
sot értelmezni. De a végsô cél
minden mûalkotásban, hogy a
reáliáktól elrugaszkodva a világ-
nak azt a részét is megérintse,
amely részek épp a reáliák szint-
jén túl vannak. A mûalkotás so-
sem lehet kevesebb, mint az,
amit az ember érzékel a világból,
és ez tudatos és tudattalan dol-
gok vegyüléke. A jó mû épp azzal
kacérkodik, hogy olyan tudatta-
lan érzékeléseket emel a felisme-
rés szintjére, amelyekrôl elôtte
szinte nem is tudtunk. Olyan sok-
szor érzi az ember, ha jó könyvet
olvas, hogy ja, én is pont így gon-
dolom, holott elôtte pont nem
gondolt errôl tudatosan semmit.
Amúgy közéleti értelmezése min-
den mûnek van, nyilván egy
olyannak, mint ez, ami átível
nemcsak az elmúlt harminc év
történetén, hanem inkább száz
év Magyarországán, még inkább.
De ezért nem érdemes könyvet
írni. Csak a lét feltárása lehet
magja egy érvényes mûnek, min-
den egyéb csak járulékos rész.
– Ön szerint mi vesz minket kö-
rül, és mit jelent ma élni – ben-
ne lenni a létezésben? Sok a
névtelen ember, aki nem képes
szembenézni a lét alapvetô kér-
désével?
– Könnyebbnek
látszik, ha nem
nézünk szembe
a gondokkal.
Pedig a gondok
jó dolgok, miat-
tuk tudunk cse-
lekedni. Min-
den olyan üze-
net, ami eltán-
torít bennün-
ket a gondok-
tól, valójában
életellenes. Mert senki sem akar
gondtalanul élni, gondokkal élni
maga az élet, nem véletlen,
hogy ebbôl a szóból van képez-
ve mondjuk két olyan alapvetés

is, mint a gondolkodás és a gon-
doskodás. És bármit kényszerít
az emberre az adott kor, most
például ezt az idióta pozitív gon-
dolkodást, amit, ha meghallok,
rögvest elkezdek negatívan gon-
dolkodni, vagy azt, hogy legyél
különleges, és akkor túlmutatsz
saját valódon, mert azzal, hogy
mindenki megirigyli a fészbukra
felnyomott ideális sorsodat, te
eléred a megváltást. De hát sen-
kinek nem jár ebben az életben
megváltás, de még csak az em-
ber terjedelménél terjedelme-
sebb sors se.
– A narráció és idôkezelés tekin-
tetében megfigyelhetô-e válto-
zás a korábbi írásaihoz képest? 
– Itt egyes szám második szemé-
lyû a narrátor, még nem írtam
így. A téma akarta ezt a kicsit
számon kérô, némikor haragos
elbeszélôt, akirôl pontosan nem
tudni, hogy kicsoda, talán a
fôhôs felettes énje, netán az
ôrangyala, vagy az ôrördöge,
vagy csak egy egyszerû írói fo-
gás, hogy lehessen profetikus
nagyképûséggel beszélni vala-
kirôl. Mindenesetre sokat tud a
fôhôsrôl, és ez lehetôvé teszi,
hogy idôben ugráljon. Nem sze-
retem a lineáris elbeszélést, ne-
kem az unalmas és valahogy va-
lóságidegen is. Nem így gondol-
kodunk. Ugyanakkor nemcsak a
fôhôs élete nyílik meg, hanem a
hozzá kapcsolódó egyéb sorsok
is. Olyan az egész könyv, mint
egy sorstár, a fôsodor mellé oda-
lépnek mellékes, ám a létük
szempontjából épp a fôsodor-
hoz hasonlóan fontos és érvé-

nyes életek, amelyek
így egykupacban al-
kotják meg a megélt
és megélhetô életek
gyûjteményét.
– „A jövôben mit fog
csinálni?”
– Remélem, élni.

Illényi Mária
Fotó: Debreczeni Fanni  

Háy János:

A CÉGVEZETÔ 

Európa Könyvkiadó,

376 oldal, 3999 Ft

könyvrôl

Illatos böngészô
Illatos böngészô –
Gyümölcsök
A felfedezéshez most bizony a
legkisebbek orrocskájára is
szükség lesz. Babakönyvek illa-
tosított dörzsifelületekkel, ki-

húzható fülekkel, vidám, bön-
gészhetô képekkel. Dörzsölj!
Szimatolj! Keress! Hmm… mi-
nek az illata is ez? Kitalálod?
Segítenek a vidám képek, ami-
ken a megfejtést is megleled.
Fedezzétek fel együtt, mennyi-
féle illat vesz körül minket!
Babilon Kiadó
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Harry Hill Bandholtz
A BANDHOLTZ-NAPLÓ
Román megszállás Magyarországon
történelmi dokumentum,

tanulmányokkal, képekkel

Pataki János
SZÉKELYFÖLD

A legendák világa
Több mint 1000 fotóval csábítjuk

székelyföldi barangolásra

Jeszenszky Géza
AZ ELVESZETT PRESZTÍZS
Magyarország megítélésének

megváltozása Nagy-Britanniában

(1894–1918)

Molnár Lamos Krisztina
KALÁRIS

novellafüzér

Budapesti Kultúrtörténeti Séták IV.
MARGITSZIGET
Budapest gyöngyszeme,

amit jól ismerünk – vagy mégsem?

Fodor Ákos
JELENTÉS AZ ÚTRÓL

Mosttól mostig
„mintha lírai életrajz lenne”



|mesélô|

Sumonyi Zoltán anekdota
gyûjteménye nem egy átlagos
irodalmi visszapillantás, sokkal
több annál. Történetei által hí-
res íróink és költôink kertjében,
íróasztalánál, baráti találkozó-
in idôzhetünk árnyékként, be-
le-bele lesve a huszadik század
nagyjainak mindennapi életé-
be. A Tessék mondani milyen
vallású? címet viselô könyv
megjelenése apropóján beszél-
gettem a szerzôvel.

– Mikor döntött úgy, hogy az évtizedek alatt
összegyûjtött anekdotákat végre kötetbe rendezi?
– Öt-hat évvel ezelôtt kezdtem mesélni ezeket
a történeteket baráti társaságban, olykor Szig-
ligeten is, a szilveszteri házi mulatságokon.
Majd egyre többen biztattak, elsôsorban a fi-
aim, unokáim, hogy írjam le az anekdotákat,
mert, ahogy mondani szokták, a szó elszáll, a
sztorik elfelejtôdnek. Aztán Máté unokám, aki
filmrendezô szakos egyetemista, föl is vett né-
hány ilyen történetet digitálisan, mert azt
mondta, hogy noha szinte szó szerint írtam le
ôket, olvasva meg sem közelítik az élô elôadás
hatását. Fôleg az, amit Weöres Sándor hang-
ján mondok el. Azért remélem, hogy leírva is
megközelítik – ezért is döntöttem úgy az el-
múlt év ôszén, hogy sok-sok esztendô után
végre, kötetbe gyûjtve nyilvánosságra hozok
néhány emlékezetes esetet.   
– Hány évtizede várakoznak ezek a történetek a
fejében?
– A fejemben azóta, hogy megtörténtek, te-
hát a legkorábbi, mondjuk a Füst Milánról szó-
ló, már több mint hatvan éve. De a legújabb,
a Habsburg Ottóval való strasbourgi találkozás
is húsz évnél régebben történt. A fiókomban
pedig, pontosabban a számítógépemen,
nagyjából öt-hat éve állnak az írások. Az el-
múlt idôszakban aztán jó néhányat a Face-
bookra is feltöltöttem, a korabeli fotókkal
együtt: Vas Istvánról, Illyésrôl, Déryrôl...
– Melyik a legkedvesebb emlék közülük?
– Erre majdnem olyan lehetetlen válaszolni,
mint arra, hogy melyik gyerekemet szeretem
jobban. Hiszen minden történethez személyes
közöm van, mindegyiknek szereplôje is vol-
tam, noha sokszor csak mellékszereplôje. De
ha onnan közelítjük a kérdést, hogy melyik
anekdotát meséltem el mondjuk a legtöbb-
ször, akkor könnyebben tudok felelni: a Weö-

res Sándorról szóló három emlékemet, és a
könyv címadó történetét Vas Istvánról. 
– Ha a történetek szereplôi olvasnák a gyûjte-
ményt, mit szólnának hozzá? 
– Szerencsére volt néhány adoma, amelyeket
még a szereplôkkel is tudtam „ellenôriztetni”,
Illyéssel, Vassal, Görgeyvel például. Az volt a
véleményük, hogy az anekdoták kaptak
ugyan egy kis „népmesei árnyalatot”, de a ki-
sebb „színesítésekkel” együtt is minden igaz,
és majdnem úgy történt, ahogy elmondtam,
vagy éppen leírtam. Hogy aztán Szabó Mag-
da, Nemes Nagy Ágnes, vagy Tersánszky Józsi
Jenô mit szólna a saját történetéhez, azt már
soha nem fogom megtudni.
– Mi történne, ha a mai hírességeket az anek-
dotái korába, az anekdotái szereplôit pedig a
mai korba küldenénk? 
– Lennének, akik boldogulnának, és lenné-
nek, akik nem. És ez mindkét csoportra,
vagyis a mai celebekre és az egykori „író-ce-
lebekre” is egyaránt vonatkozik. Gondoljunk
csak Zelk Zoltánra, Karinthy Ferencre vagy
Örkény Istvánra, és engedjük szabadjára a
fantáziánkat: képzeljük el, hogy az egykori
telefon-betyárkodásuk mintájára ma micso-
da fészbuk-betyárkodásokat követnének el
ezek a játékos írók!
– Irigylésre méltóan sok híres költôt, írót is-
mert személyesen. Akad esetleg köztük
olyan, akit igazán közeli barátjának mondha-
tott?
– A legtöbb szereplô sokkal idôsebb volt ná-
lam, tehát részemrôl inkább tiszteletrôl,
semmint barátságról beszélhetünk. De azért
volt – és van is – olyan író, költô, akivel köze-
lebbi kapcsolatba kerülhettem. Többek között
Vas Istvánra, Takáts Gyulára, Kálnoky Lászlóra,
Karinthy Ferencre, Görgey Gáborra és Tandori
Dezsôre is mindig barátként gondolok.

– És van olyan legenda, akivel szívesen beszél-
getett volna, de sosem adatott meg?
– Elsôsorban Pilinszky János, akinek Harmad-
napon címû verseskötetét még gimnazista ko-
romban, 1959-ben megvettem, és azóta is
sokszor idézem egy-egy versét. De soha nem
találkoztunk, sem Balatonfüreden Lipták Gá-
bor házában, sem a szigligeti Alkotóházban.
Valahogy mindig más-más idôpontban vol-
tunk ott, folyvást elkerültük egymást. És
ugyanígy említhetném Fejes Endrét is, akinek
a Rozsdatemetôje egyetemista éveim feledhe-
tetlen élménye volt, aztán egy-két évig még
szinte szomszédok is voltunk Angyalföldön,
de soha nem tudtam beszélni vele, ezt a mai
napig sajnálom. 
– Vajon személyes történetekkel közelebb lehet
hozni korunk emberéhez az irodalmat?
– Azt gondolom, hogy igen. Ugyanis „Az iro-
dalom az emlékezet meghosszabbítása…” –
írtam a 16. században élt Batthyány Boldizsár-
ról szóló történelmi regényem mottójául, még
a múlt század utolsó évében, amit az akkor fél
éves unokámnak ajánlottam. Azt gondoltam,
hogy ha megírom néhány egykori írótársam
történetét, vagy akár csak papírra vetem a ne-
vüket, akkor talán egy héttel, vagy egy évvel is
meghosszabbíthatom a halhatatlanságukat és
a mi emlékezetünket. És ez a varázslat a sze-
mélyeken kívül érintheti az egykor volt legen-
dás helyszíneket is, ahol anno sok irodalmi
alak megfordult. Ami pedig „a ma emberét”,
fôleg a fiatalabb korosztályt illeti, azt hiszem,
hogy ôk szívesebben olvasnak, és fôképp je-
gyeznek meg egy-egy személyesebb, anekdo-
tikus történetet régebbi korokból, mintsem az
írók tankönyvi életrajzát, vagy a mûveik „túl-
ságosan tudományos” elemzését…
– Talán akkor a mai pletyka-kultúra és az egy-
kori anekdota kultúrája rokonságban állnak…
– Egyfajta társadalmi történetmesélés mind-
kettô, de míg a pletyka karaktergyilkos,
vagyis alattomosan rágalmaz, addig a
klasszikus anekdota csupán elnézôen moso-
lyog, és inkább színesíti a karaktert. Az egyi-

ket a kofalelkû
szomszédok terjesz-
tik, a másikat az örö-
kérvényû Mikszá-
thok és Tömörké-
nyek írják...

Kurcz Orsi
Fotó: Debreczeni

Fanni 

Sumonyi Zoltán:

TESSÉK MONDANI, MILYEN VALLÁSÚ?

Irodalmi anekdoták

Corvina Kiadó, 160 oldal, 2990 Ft
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– Sumonyi Zoltán





JJeeggeess  vviisszzoonnyyookk
Norvégiában járunk, a
20. század hajnalán. Az
egész világ a felfedezé-
sek lázában ég, volta-
képpen már csak a sar-
kok maradtak feltáratla-
nul. A britek és a norvé-
gok élen járnak a nagy
tétekkel játszott kalan-
dozásban. Shackleton
Scott kapitány expedíci-
ójában, majd önállóan
megközelíti a Déli-sar-
kot, Fridtjof Nansen
még korábban a sod-
ródó jég hátán vág ne-
ki hajójával az Északi-
sarknak. A felfe-
dezôsdi nem néhány
extrémsportoló ön-
megvalósító hobbija –
valóban lázban ég az eseményektôl honfitárs és idegen, ekkor
még közös kincs a világ. Az utcákon plakátok hirdetik a földrajzi
társaságok estjeit, világutazók turnéznak elôadásaikkal, amelyek-
re kíváncsi, olykor ujjongó közönség érkezik. Ekkor még valódi
hôsök a hôsök, mert az emberiségért tesznek valamit – és persze
magukért éppúgy, nagyon is...

Espen Ytreberg norvég író regénye ezt a kort és ezt a habitust,
a felfedezô ember karakterét kelti életre pompás érzékkel. Az
Amundsen nem életrajzi mû – ahogy az író is hangsúlyozza utó-
szavában –, inkább életrajzi tényekre épülô fikció. Úgy is mond-
hatnánk, idôutazás, és sodrásának nehéz ellenállni. Nem utolsó-
sorban az olyan jelenetek miatt, amelyekbôl elôgomolyog a múlt
század eleji Norvégia hangulata, vagy amelyekbôl kiderül, hogyan
is nézett ki egy, a sarki hó alá épített kunyhó; hogyan lehet ki-
vergôdni egy beszakadt hasadékból halálosan fáradtan; hogy mi-
ként mûködött az utazók korabeli marketingje, a pénzgyûjtés
legfôbb eszköze; vagy hogy miként juttattak el egy táviratot a si-
keresen teljesített felfedezôútról az anyaországba. 

A szerzô mesterien fokozza a feszültséget a drámai konfliktu-
sokban, amelyekbôl bôven adódik az Amundsen lapjain – mond-
hatni, csak konfliktusos emberi viszonyokkal találkozunk. S hogy
miféle karakter Ytreberg Amundsene? Természetesen éhes a si-
kerre, az elsôségre, versengô férfi, aki nagy elôdjét, Fridtjof Nan-
sent készül túlszárnyalni. A példaképbôl legyôzendô ellenfél vá-
lik, és úgy tûnik, ehhez le kell rombolni a bálványt, amit Roald
nem restell megtenni. Attól sem riad vissza, hogy „fônök” le-
gyen, vezetô, a kíméletlen fajta, aki még az utólagos szembené-
zés terhét is lerázza magáról, ám aki mindeközben az idôs Bettyt,
gyerekkori dajkáját is hordja magával elôadókörútjaira, mert nél-
küle talán ki sem tudna állni a tömeg elé. Ez az ellentmondásos,
önmagával is nehezen számot vetô, egyszerre elszánt és tépelôdô
figura az Amundsen hôse, aki úgy tör célja felé, hogy nem kímé-
li sem magát, sem a környezetét. Petrikovics Edit fordítása ismét
leveszi az olvasót a lábáról, akár maga a regény, amelybe elme-
rülve még fázni is elfelejt az ember.

Laik Eszter
Espen Ytreberg: AMUNDSEN

Typotex Kiadó, 228 oldal, 3200 Ft

|felfedezô|

|www.könyvhét.hu|13|



AKTÍV KÖRNYEZETVÉDELEM

A BABILONNÁL

A 21. század elején
már nemcsak tudósok
és lelkes nagykorú
aktivisták kampá-
nyolnak a klíma-
védelem érdeké-
ben, hanem a fia-
talabb korosztá-
lyok is. Greta

Thunberg fellépése óta nem számít
szokatlannak, hogy tizenévesek hal-
latják hangjukat és aktívan közremûködnek
a Föld megmentésében. Loll Kirby Mi
mentjük meg a Földet! címû könyve 12
mai tizenéves klímaaktivistát mutat be a vi-
lág minden tájáról, akik helyi szinten remek
dolgokat tesznek környezetük megóvásá-
ért. Van köztük, aki az újrafásításért és az
ôshonos növények ültetéséért kampányol,
más kezdeményezte az iskolai élelmiszer-
hulladék komposztálását, harcol az egyszer
használatos mûanyagok használata ellen,
vagy összeszedi az óceánparton szétdobált
szemetet. Akadnak, akik közösségi kerteket
alapítanak, felszólalnak a levegôszennyezés
csökkentéséért, fellépnek az orrszarvúak vé-
delmében, vagy a vízgazdálkodás hasznával
foglalkozó tanösvényt építenek. A kis- és
nagyobb iskolásoknak szóló kötetet Adele-
na Lirius rajzai díszítik, elôszavát pedig Hart-
mann Johanna, a Fridays For Future Ma-
gyarország mozgalom egyik szervezôje írta. 

Folytatódik Margit Auer itthon is népsze-
rû Mágikus állatok iskolája címû sorozata, a
vakációs kötetek negyedik darabja Helén

és Karajan címmel látott
napvilágot Nádori Lídia
fordításában. Bár a regény
látszólag a tizennégy éves
Helén és Karajan nevû
macskája párizsi kalandjai-
ról szól egy nyári modell-
tanfolyam és bemutató
kapcsán, valójában a tör-
ténet csúcspontján itt is a

környezetvédelem – pontosabban az állati
szôrmék divatban való mellôzése – áll a kö-
zéppontban. 

Ovisoknak szól Naomi és Ja-
mes Jones Itt a helyed! címû
könyvecskéje, amely egy mese
keretébe ágyazottan, játékos
formában ismerteti meg a ki-
csiket az alapvetô geometriai
formákkal, a háromszöggel,
négyszöggel, körrel és a hat-

szöggel. A leg-
apróbbakra is
gondolt a kiadó:
az összebújós
könyvecskék so-
rát gyarapítja
Axel Scheffler
két, kedves, la-

pozgatós könyvecs-
kéje Kerge kecske
és Bóbis boci cím-
mel, Fenyvesi Orsolya
vidám verseivel.

EGYIPTOMI KALANDOK

ÉS MAGYAR MÛVELÔDÉSTÖRTÉNET

A NAPRAFORGÓNÁL

Nyolcadik köteténél tart a Szandi
sorozat, amely egy hercegnôi
rangban tevékenykedô repülô ló
kalandjait meséli el. Ezúttal Szandi
a felelôse az éves napforduló fesz-
tivál megszervezésének, amelyen
két ellenséges ménes lovait kell
egybehívnia és programokkal szó-
rakoztatnia. A nagyszabású ese-
mény celebrálása valódi kihívást je-
lent a talpraesett lovacskának. Alexa Pearl me-
séjét ezúttal is Paco Sordo rajzai illusztrálják.  

Öt év után folytatódik Gyárfás Endre ifjúsági
író Történelmi kalandok a magyarság
múltjában címû, régivágású ismeretterjesztô
sorozata. Ezúttal a 19–20 századból ismerhe-
tünk meg öt jeles személyiséget, akik saját te-
rületükön maradandót alkottak. Köztük Hu-
gonnai Vilmát, az elsô magyar orvosnôt, aki a
magyar nôjogi mozgalom egyik vezéralakjává
vált. Külföldi tanulmányai után hazatérve ele-
inte csupán bábaként akarták
alkalmazni, majd hosszas küz-
delem után 1897-ben végre hi-
vatalosan is viselhette az orvosi
címet. A második Vendel mes-
ter, a tehetséges ifjú kôfaragó,
aki részt vett az Országháza
megépítésében, s a Bándi csa-
lád tagjaként még bronzba ön-
tött szobrot is faragott a Parla-
mentbe, saját feleségét formázva meg pa-
rasztmenyecskeként. A harmadik a történész-

ként sokat bírált és kuruc verse-
ket hamisító Thaly Kálmán, aki-
nek viszont elévülhetetlen érde-
mei vannak a kuruc kor népsze-
rûsítésében, valamint II. Rákóczi
Ferenc fejedelem és társai ham-
vainak hazahozatalában és ün-
nepélyes eltemetésében. A ne-
gyedik Pávai-Vajna Ferenc, a hé-

vizek nagy kutatója, aki eredetileg olaj-
mezôket keresett, de helyettük kiváló gyógyvi-
zeket talált. Az ô nevéhez fûzôdik a hajdúszo-
boszlói, a berekfürdôi, a tapolcai, és egy sor
budai és pesti gyógyvíz felfedezése, illetve kor-
szerû hasznosítása. Az ötödik Kasza László, a
veszprémi állatkert megalapítója és igazgatója
és a híres – festeni, rajzolni tudó – Böbe ma-
jom gazdája. Böbe volt a veszprémi állatkert
valahai legnagyobb sztárja. A jó stílusú, olvas-
mányosan megírt ismeretterjesztô könyv régi
rajzfilmek figuráit idézô illusztrációit Jenkovsz-
ky Iván készítette. 

Az ókori Egyiptom iránt érdeklôdô kisdiákok-
nak szól María Maneru Mindentudók Klubja
címû sorozata, amelynek 9. és 10. kötete is

napvilágot látott. A történet kiindu-
lópontja szerint van egy ausztrál ré-
gész házaspár, akik mindenhová ma-
gukkal viszik négy gyermeküket,
amerre éppen kutatnak vagy dolgoz-
nak. A négy gyerek pedig folyton
bûntényekbe botlik és rejtélyek után
kutat. A 9. kötetben Egyiptomban
járnak, ahol segítenek
visszaszerezni II. Ram-
szesz íját, amit valakik

a kairói múzeumból éppen egy
íjászbemutató után loptak el. A
10. kötetben Londonban tartóz-
kodnak, ahol nyomára bukkan-
nak Anubisz titkos ládá-
jának, amit a British Múze-
umból tulajdonított el vala-
ki. A 11, 9, és 5 éves gyere-
kek, valamint örökbe foga-
dott testvérük és annak kis-
majma szokatlanul szaba-

don mozognak a fel-
nôttek világában,
imponáló csapat-
munkával és kreativitással leplezve le a
bûnözôket. Az olvasást nemcsak a
könyv stílus és tipográfiája, hanem Emi-
lio Losada korszerû illusztrációi is segítik
A sorozat fordítója Rusznák György.

(szénási)

Kirby-Lirius: Mi mentjük meg a Földet! Babilon

Kiadó, 32 o., 3990 Ft; M. Auer: Mágikus állatok is-

kolája – Helén és Karajan, Babilon Kiadó, 236 o.,

2990 Ft; A. Scheffler: Kerge kecske, Bóbis boci, Ba-

bilon Kiadó, 12-12 o., 2490 Ft; J. Jones: Itt a he-

lyed! Babilon Kiadó, 30 o., 1900 Ft., A. Pearl: Szan-

di meséi. A fesztivál, Napraforgó Kiadó, 112 o.,

1290 Ft; Gyárfás Endre: Történelmi kalandok a

magyarság múltjában III., Napraforgó Kiadó, 94

o., 4490 Ft. M. Maneru: II. Ramszesz íja, Anubisz

ládája, Napraforgó Kiadó, 144 o., 2990 Ft. 

KKöörrnnyyeezzeettvvééddeelleemm  ééss  mmûûvveellôôddééssttöörrttéénneett  ggyyeerreekkeekknneekk

|babilon, napraforgó|

|14|www.könyvhét.hu|



|móra|

A MÓRA Kiadó a 70. születésnapját ülte jú-
liusban, az ünnepi évadot azonban szinte
teljesen háttérbe szorította a világjárvány.
Több ünnepi kiadvánnyal is készültek a je-
les alkalomra, melyek már kézbe vehetôk.
Az Amikor a kukák világgá mentek címû
prózai kötet a jövôbe tekint, és úgyneve-
zett „zöldmeséket” tartalmaz (errôl már

korábban írtunk),
lírai kiadványuk
pedig Diridongó
címmel látott
napvilágot. Utób-
bi emléket állít a
gyermekirodalom
a r a n y k o r á n a k
tartott, 1960-tól
1980-ig terjedô
k o r s z a k n a k ,
ugyanakkor jól
reprezentálja a
kortárs alkotók
egyre népesebb

és színvonalasabb táborát. A Diridongó cí-
mû válogatás a kiadónál valaha megjelent
legszebb verseket gyûjti egybe óvodások-
nak, Szlukovényi Katalin válogatásában. A
nagy klasszikusok – Kassák Lajos, Weöres
Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Csoóri Sán-
dor, Zelk Zoltán, Tamkó Sirató Károly, Tan-
dori Dezsô, Szilágyi Domokos mellett a
klasszikussá vált gyermekírók – Donászy
Magda, Gazdag Erzsi, Csukás István is he-
lyet kapnak a kötetben, illetve kortárs szer-
zôk is szép számban és kellô arányban sze-
repelnek Kiss Ottótól, Miklya Zsolton,  Nyu-
lász Péteren, Finy Petrán, Bartos Erikán,
Tóth Krisztinán, Kántor Péteren, László No-
émin, Varró Dánielen, Szabó T. Annán át
Lackfi Jánosig vagy Kiss Judit Ágnesig. Ta-
lálunk itt verseket növényekrôl és állatok-
ról, városról és otthonról, valamint az ál-
mokról. A kiadvány illusztrátora a nemzet-
közi porondon is elismert Láng Anna, aki
maga is részben ezeken a verseken nôtt fel.
A legnagyobb kihívás szá-
mára olyan rajzok készíté-
se volt, amelyek érdeklô-
dést keltve, de mégsem
hivalkodva kísérik ezeket
a közösen eltöltött, érté-
kes pillanatokat. Szintén a
kicsiknek szól Etta Kaner
Isznak-e forró csokit a
békák? címû lapozgatós
könyve Lackfi János fordí-
tásában, John Martz il-
lusztrációival. A szórakoz-

tató, kérdés-felelet formájában megírt
könyvbôl megtudhatják az ovisok, melyik
állat hogyan éli túl a telet. „Sokan valami-
féle távoli, borostyánban megôrzött hagyo-
mányként gondolnak a népmesékre, pedig
akkor kelnek életre a legjobban, ha játéko-
san, lelkesen meséljük ôket, olyan nyelve-
zettel, amit a mai gyerekek is értenek. Ez
persze nem azt jelenti, hogy meg kell válni
a klasszikus, ízes népmesei fordulatoktól,
hiszen a mesék remekül alkalmasak a szó-
kincs fokozatos fejlesztésére” – vallja Zalka
Csenge Virág, foglalkozása szerint nemzet-
közi mesemondó, aki – mivel hosszabb ide-
ig élt külföldön – ango-
lul és magyarul is mesél
a gyerekeknek. A ma-
gyar népmesék mellett
az ír, a kínai és a perzsa
meséket kedveli legin-
kább. Ribizli a világvé-
gén címû, elsô mesevá-
logatásában kedvenc
magyar népmeséit kö-
tötte csokorba, míg
most A kalóz király-
lány címû kötetben a
világ különféle népei-
nek meséibôl közli sze-
mélyes kedvenceit a saját átiratában. A me-
sékben fontos szerepet kapnak az erôs, ön-
álló és bátor nôi hôsök, hiszen küldetésé-
nek tartja, hogy ne csak a férfi hôsöket is-
mertesse meg a mesekincsbôl. A mese-
könyvet ismét Herbszt László gyönyörû il-
lusztrációi ékítik. Az Apró Bolygók Vilá-
gán játszódik Bartos Felicián Andris és
a fehér démon címû ifjúsági kalandre-
génye.  A Szakadékok földjén sokféle
furcsa szerzet él: szinkinik (puha nyu-
lak), szoffonok (lépkedô fák) és ember-
hez hasonló nimik. Jellegzetes tulajdon-
ságuk, hogy könnyûszerrel át tudnak
ugrani egyik helyrôl/városból a másik-
ba. Ebbe a világba érkezik meg egy vé-

letlen folytán, Andris,
egy kamasz fiú, aki
rögtön egy háborús
szituáció kellôs köze-
pén találja magát. Mi-
vel képes felemelni az Egy-
ség Oszlopát, a legenda
szerint neki kellene vezet-
nie a világot fenyegetô Fe-
hér Démon és homokkato-
nái elleni sereget. Vajon
milyen kalandokba kevere-
dik a hatodikos fiú? Hon-

nan lesz képes
bátorságot merí-
teni egy sereg
hadba vezetésé-
hez, amit legfel-
jebb a számító-
gépes játékokból
ismer? A böl-
csészvégzettsé-
gû és informati-
kai vonalon dol-
gozó szerzônek
ez az elsô köte-
te, amely a gye-

rekeinek való spontán mesélés-
bôl született. (A szerzôvel inter-
jút olvashatnak lapunk 17. olda-
lán. A szerk. megjegyzése) Vic-
ces és trendi a fiatal brit szerzô
és illusztrátor, Laura Ellen An-
derson Vámpyr Vilma címû so-
rozata, melynek most 2. kötete
Vámpyr Vilma és az úrikorni-
sok címmel jelent meg. A sötét,
borongós Noktürniában élô el-
bûvölô vámpírlány ezúttal a
Napvilág Birodalmába indul ba-
rátaival, hogy kiszabadítsák
Napsugár királynét. Szivárvá-

nyon utaznak, beszélô kúttal, örökölelô
gombával, angyalcicókkal és egyszarvúak-
kal találkoznak, mire elérnek a Napvilág Bi-
rodalmának Disney rajzfilmekbe illô, cukros
és csillogó, rózsaszín fôvárosába, ahol rá-
ébrednek, hogy az úrikornisok társaságá-

ban éppúgy
vannak bajke-
verôk, mint ná-
luk. Vilmára és
barátaira hárul
a feladat, hogy
békét hozzanak
a két biroda-
lomba, és ezzel
feloldják a nap-
fényes és a sö-
tét oldal ôsi el-
lentétét.

(szénási)

Bartos Felicián: Andris és a fehér démon, Móra

Kiadó, 244 oldal, 2699 Ft; Zalka Csenge Virág: A

kalóz királylány, Móra Kiadó, 208 o., 3499 Ft;

Szlukovényi K.: Diridongó, Móra Kiadó, 96 o.,

2999 Ft; L.E. Anderson: Vámpyr Vilma és az

úrikornisok, Móra Kiadó, 232 o., 2499 Ft; E. Ka-

ner: Isznak-e forró csokit a békák?, Móra Kiadó,

32 o., 1999 Ft.
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ANGOLSULI 

Németh Ervin:
TE MEG ÉN
2995 Ft
AZ ÉV PSZICHO-THRILLERE a
kiadó kínálatában: egy öt-
venes éveiben járó férfi és
egy huszonéves lány mániá-
kus, ön- és egymást pusztí-
tó szerelme. A normál sze-
xualitás határán lévô kap-
csolat személyiségromboló
hatásai, túlfûtött érzelmek,
fájdalom és gyilkosságok
egy magával ragadó törté-
netben, mely fenntartja az
olvasó figyelmét az elsô lap-
tól az utolsóig. Túlélhetik az
ôrületet?

BBS-INFO

Nagy Róbert:
INFLUENCER VIDEÓK
KÉSZÍTÉSE NETRE
144 oldal, 1970 Ft
Ez a mindenkinek ajánlott
könyv elsôsorban a netes vide-
ók elkészítéséhez, feltöltésé-
hez és népszerûsítéséhez nyújt
segítséget, de olyan ehhez
kapcsolódó témákkal is foglal-
kozik, mint például felvételké-
szítés és publikálás szerzôi és
személyiségi jogi vonatkozásai,
mit kell tenni a sikerhez, men-
nyit lehet ezzel keresni, mi a
mítosz, és mi a valóság e terü-
leten, illetve milyen veszélyek-
kel szembesülhetünk.

KORTÁRS

Borsi-Kálmán Béla:
AZ ARANYCSAPAT
és ami utána következik
512 oldal, 367 képpel, 8000 Ft
A 2008-as sikerkönyv átdolgozá-
sa és folytatása nem pusztán Pus-
kás, Albert és Varga Z. életútjá-
nak elemzése, hanem mindezen
túl futball- és mentalitástörténet,
nyomozás a belügyi berkekben.
Játékosok, játékosügynökök, me-
nedzserek, állambiztonságiak
bukkannak fel: siker, tündöklés
és végzetes futballtörténeti bukás
(1954, Bern). A magyar futball ré-
gi és újabb, hanyatló históriájá-
nak társadalmi összefüggései a
történész szemével.

KORTÁRS

Bene Zoltán:
ISTEN, ÍTÉLET
380 oldal, 3200 Ft
E történelmi regény cselekmé-
nye a XIV. században játszódik,
Károly Róbert és Nagy Lajos
uralkodásának idején. Központi
alakja Szórád Lôrinc, aki Zách
Felicián kíséretében kerül a kirá-
lyi udvarba, majd a királyi család
elleni merénylet során az ural-
kodó védelmére kel, s ez örökre
meghatározza a sorsát. A re-
gény kulisszái Szeged és kör-
nyéke mellett Buda, Pádua, Ná-
poly és Itália, valamint a cselszö-
vés, a háború és a pestis. – E-
könyvként is megvásárolható!

KORTÁRS

Hász Róbert:
FÁBIÁN MARCELL
ÉS A TÁNCOLÓ HALÁL
360 oldal, 3500 Ft
Fábián Marcell pandúrdetektív, a
bácskai magyar Poirot újra nyo-
moz! A századfordulós Zombor
életét különös járvány dúlja föl.
Van-e összefüggés a delíriumos
tánckór és a szaporodó öngyil-
kosságok közt? S tényleg öngyil-
kosságok-e? Megtalálja-e a kul-
csot a racionális nyomozó a pa-
ranormálisnak tûnô jelenségek-
hez? Színre lép a fiumei Kánya
Emília, az ügyész Gozsdu Elek,
sôt Jókai is. A szálak Fiumén át
egészen az Újvilágig vezetnek.

KILÁTÓ

Nemes P. Ferenc:
SEMMI BESZÉD
Illusztrálta: Vincze Ottó
230 oldal, 2850 Ft
Tizenhét önálló történet, ame-
lyekben Tibor, a fôhôs vezet át
bennünket életünk elmúlt fél év-
századának történésein. A do-
kumentum hûségû háttér elôtt
fiktív személyek és események is
elôtûnnek, de a mondanivaló
igazságtartalmához nem fér két-
ség. Az írások hol vidámak, hol
keserûek, hol meg groteszkbe
hajlóak, akár a mindennapjaink.
Ajánlott olvasmány mindazok-
nak, aki bármennyit is átéltek az
elmúlt ötven évbôl.  

ANGOLSULI KÖNYVKIADÓ angolsulikft@gmail.com BBS-INFO KIADÓ www.bbs.hu KILÁTÓ Kulturális Egyesület, 3800 Szikszó, II. Rákóczi F. út 17. www.nemespe.hu
KORTÁRS KIADÓ 1062 Budapest, Bajza u. 18. www.kortarskiado.hu

A tánciskola / Lázadók
Kamasznak lenni nem könnyû… Cris
zûrös gyerek, jobban szeret a bátyja
bandájával lógni, mint iskolába járni.
Amikor a fiúk nagy bajba kevered-
nek, Cris kap még egy lehetôséget:
javítóintézet helyett egy mûvészeti
iskolába kerül. A fiú gyorsan szem-
besül a társadalmi különbségekkel,
nehezen illeszkedik be az új környe-
zetébe, ráadásul semmi érzéke a
táncmûvészethez. Vajon tud-e élni
a lehetôségével? Talál-e barátokat
ebben a számára ellenséges, ide-
gen környezetben? Vagy ô is a bör-

tönben végzi, mint a bátyja? És mit rejt a látszólag tökéletes felszín az
osztálytársai esetében? Köthet-e szövetséget egy ôstehetség, egy pláza-
cica, egy kövér lány és egy fekete bárány? Errôl szól a Napraforgó Könyv-
kiadó gondozásában megjelent, néha elgondolkodtató, néha vicces, né-
ha torokszorító sorozat. 

www.kissjozsefkonyvkiado.hu
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Járt mûszaki fôiskolára, de elsô diplo-
máját a miskolci egyetemen filozófia-
pedagógia szakon szerezte. Felsôfokú
informatikai fôiskolán szerezte a má-
sodikat. Ma informatikusként dolgo-
zik. Szeret fôzni és virágokkal bí-
belôdni. Elsô regénye, az Andris és a
fehér démon, amelyet a Móra Könyv-
kiadó jelentetett meg, rutinos írónak
mutatja – talán mert régóta „hobby-
ja” a mesélés. 

– Mint megtudtam, három gyermeke van;
Bartos-meséken nôttek fel ôk, az elsôszülött
lány és a két fiú?
– Ha a kérdés Bartos Erikára utal, akkor egy
határozott „is” a válasz. Bár az Anna, Peti,
Gergô mesesorozata megszületésekor a lá-
nyom már inkább a Battle Royalt olvasta Ta-
kami Kósuntól, de a fiaim nagyon szerették
a nagy, színes képeket. Habár nem vagyunk
rokonok, de a mesélés egy közös pont az
életünkben. A gyerekeimmel való utazások-
nak természetes része volt a spontán mesé-
lés. Akár BKV-n, akár egy hosszabb autó-
úton, az utazás nálunk általában a mesélést
jelentette.
– Ha ilyen régóta foglalkoztatja a mesélés,
miért várt meglehetôsen sokáig egy hosszabb
alkotás közreadásával? S végül is mi inspi-
rálta az Andris és a fehér démon címû köny-
ve megírására?
– Egy elmondott mese rengeteg dologban
különbözik az írott mesétôl. Mesélés köz-
ben a legelemibb, hogy közbekérdeznek,
vagy, hogy az ember elakad, és ô kérdezi
meg a többieket. Folytonos és természetes
a párbeszéd. Ez természetesen egy írott
szövegnél nem lehetséges. Tehát ki kell ta-
lálnom, hogy mit kérdeznének, ha ezt most
elmesélném.

Hogy mi inspirált a könyv megírására? Már
a mesélés pillanatában volt egy mögöttes
történet, ami formát öltött, és ez fontos volt
annyira, hogy könyv legyen belôle. Van szó
benne a dührôl, a hôsiességrôl, arról, hogy
hogyan találhatjuk meg a saját utunkat és
hogy miféle ára van a sérthetetlenségnek.
Szándék szerint ez a könyv nem csak egy
klasszikus „jön a hôs és megmenti a bajba-
jutottakat”, hanem ennél több van benne.
Hogy egy klasszikus hasonlattal éljek a
Shrekbôl, ez a mese olyan, mint egy ogre.
„Tudod, Szamár, az ogre olyan, mint a
hagyma. – Olyan büdös? – Nem Szamár, a
hagyma többrétegû!”

– Az alcím, Mese az Apró Bolygók Világából,
amely alapja a Mindennek azt mutatja, hogy
a fantasy mûfajába sorolható a kötet, ugyan-
akkor azt sejteti, filozófiai háttere van. Me-
lyik korosztálynak szánta könyvét? S milyen
eszközökkel igyekezett elérni, hogy ilyen ko-
rú olvasói figyelmét lekösse, képzeletét meg-
mozgassa?
– Ez a történet a fantasy és a mese hatá-
rán van. Reményeim szerint inkább a fan-
tasy oldalán, mint a mese felén. A világa
önálló, megáll a saját lábán, van múltja és
jelene, különbözô fajok népesítik be, az
univerzuma szabályai állandóak, és nem
lehet ôket kijátszani. Ez nem egy varázsvi-
lág, még ha vannak benne varázslatos
dolgok is: sétáló fák, beszélô nyulak és
emberszerû kövek, és persze démon. Vagy
itt az Egység Oszlopa, amire Andris ráta-
lál, és ezért lehet egyáltalán részese a ka-
landnak. A történetnek azonban inkább
pszichológiai háttere van, mintsem filozó-
fiai. Nem hiszem, hogy ezt gyerekek felfe-
dezik, de remélem, hogy feltesznek majd
kérdéseket, és ezeket megbeszélik a szü-
leikkel. A gyerekeket elsôsorban az is-
merôs-ismeretlen világ, és a cselekmény
kell, hogy megfogja. Ez egy fiús történet,
a fiatal, tizenéves Andris elkerül egy fura
világba, amit megtámadott egy Démon.
Egy ôsi mítosz miatt az itt élôk közül so-
kan azt hiszik, hogy Andris fogja meg-
menteni ôket. Jól hiszik, mert tényleg ô „a
megoldás kulcsa”, csak nem éppen úgy,
ahogy arra mindenki számít. A történet
végén Andris visszakerül a saját világába,
hogy ott nekikezdhessen megol-
dani a saját problémáját. A célkö-
zönség, a 9-12 évesek szempont-
jából, ez egy pörgôs, „akció”-
könyv, kevés leírással, monológ-
gal, rengeteg kalanddal. 
– Kiket tart mestereinek, mondhat-
juk így is, rokonainak a fantasy
mûfajában? Hogyan lehetett „ki-
bújni” direkt hatásuk alól?
– Lewis Carroll, Neil Gaiman, J. R.
R. Tolkien, vagy Frank Herbert
mind varázslatos világokat építe-
nek, írnak le még akkor is, ha
ezek nem mindegyike fantasy. A
meséik komplexek, a cselekményeik
magával ragadók. Ugyanakkor íróként ezek
a világok nem sokat segítenek egy másik vi-
lág kialakításában. Csak a lécet teszik fel
iszonyatosan magasra. Meg lehet lesni,

hogy mitôl izgalmas egy mondat, vagy ho-
gyan teremtik meg a feszültséget, de nyil-
ván nem cél és nem eszköz a másolás. Az
Andrisos könyvben egyébként számos uta-
lás van mai, kortárs könyvekre, filmekre.
Mert ez a történet kifejezetten kapcsolódni
akar ahhoz, ami körülöttünk van. Szóval
van reflexió a Harry Pottertôl kezdve az
Amerika Kapitányig sok mindenre. Néha ez
az utalás csak egy-egy szó, de aki ismeri
ezeket a történeteket, az kap extra kapasz-
kodót. Ebben a gyorsan változó kulturális
környezetben ez lehet ugyan veszélyes, de
néha érdemes kockáztatni. 
– Minden okunk megvan rá, hogy bízzunk e re-
mekül megírt mû sikerében. Lesz-e folytatá-
sa? Esetleg van-e már készen újabb regénye,

amely kiadásra vár?
– A világnak és ennek
a mesének is van foly-
tatása, kiterjesztése,
legalábbis a fiaim már
ismerik. Hogy ezek
könyv formátumban is
elkészülnek-e, az az
olvasóktól és a kiadó-
tól függ. 

Csokonai Attila
Fotó: Váradi Tamás

Bartos Felicián:

ANDRIS ÉS A FEHÉR DÉMON 

Móra Könyvkiadó, 256 oldal, 2699 Ft
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Az angol-francia identitású Linda – miután magyar származá-
sú, de külföldön született férje meghal – Budapestre érkezik.
A nô nyelvi tévedése adja a regény címét. De hogy kerül a
történetbe Wallenberg és Carl Lutz?

– Milyen kapcsolat fûzi a Dunapark Kávéházhoz, vagy inkább a he-
lyet magában foglaló Pozsonyi út 38-hoz, amely egyik fôszereplôje
új regényének?
– Már kamaszkoromban jártam ebbe a kávéházba ötórai teára,
azaz táncolni. Késôbb rövid ideig egy harmadosztályú beatzene-
karral gitároztam és énekeltem ott. A sors különös kegye folytán
1979-ben ebbe az épületbe költözhettem családostul. Bár már a
III. kerületben lakom, nekem jó érzés, ha ebben a házban lehetek.
Ma is van benne egy irodaszerû pici lakásom.
– Hány emléktáblát helyeztek el a házon? A regénye alapján sokat
kellett.
– Nem eleget. Bántóan hiányzik Szép Ernôé, aki a vészkorszakban
oda húzódott vissza a testvéreivel a IV. emeletre. Összesen öt-hat
emléktábla van a házon, például Heltai Jenôé, Major Tamásé, és
még másoké, akik a mi történetünk szempontjából közömbösek.
– A ház iránti vonzalma vagy az 1945-ös történelmi szál hívta elô a
regény ötletét?
– Amint a házkapun belül megláttam, milyen gyönyörû ez az épü-
let, rögtön éreztem, hogy errôl írni kellene. Aztán egyszer az

egyik barátom azt mondta, hogy Hofstätter Béla, a ház egyik ter-
vezôje és egyben lakója az ô svájci menlevéllel rendelkezô nagy-
bátyja volt, akit több környékbelivel együtt belelôttek a Dunába.
Ez olyan szomorú történet, hogy mindig halogattam, hogy bele-
fogjak. Az ember mégiscsak szépeket akar írni.  De az ôsök szel-
leme elkezdte befolyásolni gondolkodásomat. Olvastam errôl az
elég népszerû, sok fényképalbumban szereplô házról, és addig ra-
kosgattam össze a mozaikokat, míg kiderült, hogy az a kis iroda
a tetôterasszal, ami az enyém, része volt Hofstätter Béla lakásá-
nak. Magyarán az ô lábnyomain tapodok. 
– Hol a határ a könyvben a tényleges események és a fikció között,
mondjuk a valóságban is életeket mentô két fôhôse, Raoul Wallen-
berg és Carl Lutz budapesti mindennapjainak leírásában?
– Arra, ami bekerült a könyvbe, ha nem is adat, de utalás szere-
pel az általam használt szakirodalomban, ezeket tisztességes
szerzô lévén fel is sorolom a történet végén. Raoul Wallenberg a
címe a tragikus sorsú svéd diplomatáról megjelent vaskos kötet-
nek. A történészek ma már úgy tartják, hogy ôt megölték a szov-
jet börtönben. Carl Lutzról Svájci védelem alatt címmel jelentek
meg visszaemlékezések. A nevelt lányával és a Lutz által megmen-
tettekkel készült interjúkból elég pontosan kiderül, hogy mit csi-
nált ô Budapesten. Azt hiszem, jól kikövetkeztettem ennek a két
embernek az itteni hónapjait. De a reálista prózaírás már csak
olyan, hogy vegyíti a képzeltet a valósággal. Amikor Gárcia Mar-
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Beszélgetés Vámos Miklóssal tényekrôl és képzeletrôl
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quez azt írja a regényében, hogy egy falut titokzatos betegség tá-
mad meg, az emberek elfelejtik a neveket, még a pohárra is rá
kell írniuk, hogy pohár, azt gondoljuk, hogy ezt a szerzô találta ki.
Mégse lehetünk egészen biztosak benne, elvégre Latin-Amerika a
csodáiról híres. Úgy éreztem én is, hogy nem fontos kijelölnöm a
valóság-fikció határvonalat. Ahol voltak tények, ott ragaszkodtam
hozzájuk. Azt azért nem tudhattam, hogy Hofstätter Béla mit
gondolt a lakásában, amikor a Margit híd felrobbantásakor az ab-
lakokat kivitte a légnyomás. Következtetni viszont lehet rá, ha va-
lakinek erôs az empatikus készsége.
– Szokásához híven a regényben napjainkat vegyíti a történelemmel.
Honnan a négy mai, kortárs szereplôje?
– Különbözô létezô alakokból gyúrtam össze ôket, de nem ismerné-
nek magukra. Prózaíróilag vonzott, hogy egyikük sem az én korosz-
tályom. Az Angliában élô francia származású Linda negyven körül
jár. Hozzá hasonló akadt a nagyon távoli rokonságomban. Lindát
idehoztam a regényben Budapestre. Ez azért volt érdekes számom-
ra, mert különös belegondolni, hogy egy külföldi milyennek lát min-
ket, és hogyan viszonyul hozzánk. A könyvbeli két fiatalember úgy
tíz évvel fiatalabb a nônél, egyikük zenei tárgyú mûveket megjelen-
tetô könyvkiadó szerkesztôje, másikuk zenei szakíró. Végezetül van
egy huszonéves lány, kezdô képzômûvész, szörnyû sorssal. Hagy-
tam, hogy ez a négy ember összeismerkedjék a Dunapark Kávéház-
ban, hadd lássuk, mire mennek egymással.
– Mennyire akart mai korképet festeni? Tört családok, kallódó értel-
miség, és nem elég, hogy Linda angol-francia identitású, de a férje is
olyan magyar volt, aki már Nyugaton született. A kezdô képzômûvész
apja pedig Bécsbe kívánkozik. 
– Mindig embereket szeretnék ábrázolni, és ha ez sikerül, akkor
szükségképpen a kor is mögéjük rajzolódik. A mai nemzedékek nem
olyanok, mint a magam korabeliek, akiknek remegett a lábuk, ami-
kor elôször átlépték a konvertibilis valuták övezetének határát. A
mostani tízen-huszonévesek számára már természetes, hogy Bécs-
be, Párizsba vagy akár Amerikába menjenek. Ezért is van remény.
Amikor az egész világ  kultúrája, stílusa, lélegzete úgy befúj Magyar-
országra, mint az esti szél, akkor az nekünk jót tesz.
– Hogyan tovább a pályáján? Prózában vagy versben? A 75. születés-
napjára limerickeket jelentetett meg.
– Az csak egy poénos kötet volt. A kiadó kérte, hogy valami külön-
legessel álljak elô a születésnapomra, gondoltam, ez elég meglepô.
Az ötsorosok többsége éppen a Dunapark Kávéházban született.
Pontatlan ember vagyok, mindig a megbeszéltnél elôbb érkezem, és
amíg várok a másikra, szívesen írok ilyen versikéket. Az életmûvem
szerintem biztos lábakon áll. Egy olvasóm elküldte a könyvszekrénye

fényképét; három polc volt tele a könyveim-
mel. Talán nem szükséges egy negyediket
megkezdeni. Mivel azonban az írás nekem
olyan, mint másnak a fogmosás, biztosan
nem hagyok fel vele.  Rengeteg ötletem van,
de hogy bármelyiket megírjam, ahhoz elôbb
igazi szerelemmel bele kell szeretnem a té-
mába, és szükséges azt is éreznem, hogy ha
elkészülök vele, akkor valamivel jobb lesz
azoknak, akik elolvassák.

Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Debreczeni Fanni  

Vámos Miklós: DUNAPEST

Athenaeum Kiadó, 400 oldal, 4699 Ft
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Hiteles történelem
aa  KK..  uu..  KK..  KKiiaaddóóttóóll

Az 1937-ben folytatásokban megjelent
Elisabeth, a Hitler-lány egy fiatal áruházi
eladó története, aki lelkesen jelentkezik az
ifjú nácik felkészítô táborába. A történet a
korabeli nemzetiszocialista jellegû leányregények
tudatos ellentéte.
Maria Leitner Elisabeth, a Hitler-lány címû
regénye és más írásai a náci Németország
hétköznapjait mutatják be. A rövid szövegekben,
akár a kötet gerincét adó regényben is, hiteles
és hatásos képet rajzol a nemzetiszocializmus
mindennapi életérôl.

256 oldal, 3500 Ft



A népi frazeológia enciklopédiája
Minden nyelvben vannak olyan kifejezések, frazémák, ál-
landósult (vagy állandó) szókapcsolatok, amelyek több szó-
ból állnak, amelyeket mindig ugyanolyan formában és
ugyanazzal a jelentéssel használunk, és amelyek kifejezés-
ként mást jelentenek, mint a bennük elôforduló szavak je-
lentésének az összege. Ezeknek a szókapcsolatoknak sajá-
tos készlete jellemzô egy-egy nyelvközösségre, a magyar
nyelvjáráskutatás által felhalmozott gazdag frazémakincs
elsôsorban a hagyományos paraszti életmódot, világisme-
retet tükrözi.

A TINTA Könyvkiadó igazgató-fôszerkesztôje, Kiss Gá-
bor a nyelvész Balázsi József Attilával társszerzôként en-
nek a frazémakincsnek a közzétételére vállalkozott. Gyûj-
teményükben a szókapcsolatok felsorakoztatása a kiadó
szótárszerkesztôi hagyományát követi, a szikár adatokat mû-
velôdéstörténeti magyarázatokkal egészítették ki, a világismeretre
utalva értelmezték. Enciklopédiájuk több mint ötven tájszótár anya-
gának nyelvészeti szempontból is pontos összegezése.

Az állandósult szókapcsolatoknak két fô fajtáját szokás megkü-
lönböztetni: a valamilyen képszerû elemet tartalmazó szólást,
amely többnyire még nem önálló mondat és a valamilyen tanul-
ságos gondolatot, közérdekû  tapasztalatot, életbölcsességet ki-
fejezô mondást. Ez utóbbinak, ha nem ismerjük szerzôjét, mint
általában a népies mondásoknak, közmondás az elnevezése. Az
állandó szókapcsolatok gyakran alliterálnak, rímelnek, Balázsi és
Kiss erre is kitérnek.

A szólásoknak és közmondásoknak nagy a jelentôsége: rögzült
formában közvetítenek tanácsokat, leszûrt élettapasztalatokat a

nyelvközösség tagjai számára. Az ezeket
jól ismerô ember egy-egy nehéz szituáci-
óban, fontos döntés elôtt felidézheti az
odavágó, általa megismert, s fülében
csengô szófordulatot, mondatot.

Balázsi és Kiss elôszeretettel térnek ki a
szólások és közmondások gyakran kul-
túrtörténeti jelentôségû eredetére, egyes
részletezô megfigyeléseik nyelvészeti új-
donságok. Például a halfajták viszonylag
ritka szereplôi a szólásoknak, fôleg köz-
nyelvi hasonlatokban jelennek meg (kö-
vér, mint a harcsa, sovány, mint a keszeg,
fürge, mint a csík). Maga a hal azonban
sokkal kedveltebb: közmondásokban (a
kutya és a ló után) a legfontosabb állatok
közé tartozik.

Régi szólásgyûjteményeink szerzôik szerint mint „a Margalits” és
„az O. Nagy” vonultak be a köztudatba. Már az új évezredben a
TINTA Könyvkiadó jeleskedett hatalmas gyûjtemények (“a Forgács”,
„a Bárdosi”, „a Litovkina') kiadásával, 2017-ben megjelent hason-
latszótáruk pedig szerzôjérôl „a Balázsi”. Ezúttal a kiadó az olvasó-
rétegek újabb igényeinek megfelelni kívánó, a népi hagyományt
közvetítô kiadványt bocsátott közre, ez társszerzôikrôl elnevezve „a
Balázsi-Kiss”.

K. S. A.
Balázsi József Attila – Kiss Gábor:

NÉPIES SZÓLÁSOK, KÖZMONDÁSOK

ÉS ÉLETBÖLCSESSÉGEK ENCIKLOPÉDIÁJA

Tinta Könyvkiadó, 467 oldal, 6990 Ft

A szeretet dicsérete
C. S. Lewis azon szerencsés írók, gondolkodók
közé tartozik, akiket újra felfedezett a huszadik
század, és haláluk után világhírnévre tettek
szert. Az ír származású Lewisnak a Narnia kró-
nikái hozta meg a modernkori „felfutást” a
fantasy nagy térhódítása idején, a kilencvenes
évek végén, jóllehet a mû az ötvenes évek ele-
jén született. A szellem embereként nem állt az
írótól távol a sci-fi és a spiritualitás sem, míg a
vallással, azaz Istennel való viszonyában sajátos
utat járt be. Még egészen fiatalon elhagyta a ke-
resztény hitet, majd pár év múlva visszatalált Is-
tenéhez, amely fordulatát sommásan ragadta
meg Az öröm vonzásában címû mûvében, olyan
emberként jellemezve magát, „aki egész Angliá-
ban a legkedvetlenebbül és a leginkább vonakod-
va tért meg”. A szeretet négy arca már egy elmélyült, de korántsem
vallási formákba merevedett istenhitrôl tanúskodik, és az író legfon-
tosabb elméleti-spirituális munkája. Üdítô élmény, hogy Lewis akkor
is szépíró marad, ha filozófusként ír, noha A szeretet négy arca nem
igazán filozófiai mû. Annál személyesebb, kötetlenebb, olykor csa-
pongóbb, az elmélkedés, a mûvelôdéstörténet és a filozofikum ha-
tárterületén mozog. 

Lewis Istennek tulajdonítja az általa ajándékszeretetnek nevezett
érzelmi kategória legmagasabb formáját, és a könyvében körüljárt
szeretetfajták ennek jobb-rosszabb földi másaiként igyekeznek
megközelíteni a teljességet. „A földi szeretet nem alantas, hanem a
legkívánatosabb, a legtermészetesebb formájában pályázik istenká-

romló szerepre, amikor – ahogy nagyapáink mond-
ták, »tiszta« és »nemes«”. Elvetne tehát Lewis min-
denféle emberi vonzalmat, ragaszkodást, önfeláldo-
zást, ami csupán törekedhet rá, hogy „elmosódott
képmása” legyen a tökéletességnek? Szó sincs errôl
– az író nagyon is emberközelbe hozza vágyakozá-
sunkat és sebezhetôségünket, hogy szeretve legyünk
és kifejezzük mások felé a ragaszkodásunkat. Ehhez
a felebaráti szeretet, a barátság, a szerelem, a ra-
gaszkodás és a dolgok szeretetének természetét
vizsgálja meg közelebbrôl, miközben kalandos kul-
túrtörténeti utazásra hívja olvasóját. Magát a mûvet
is kordokumentumként érdemes olvasni – a mai na-
pig sokan elítélik például a férfitársaságban alkal-
matlankodó nôket elítélô bekezdései miatt – de
ezek mára sokkal inkább mosolyra fakasztó böl-
cselkedések. Az író olykor karcos véleményét
bôven ellensúlyozza majd' minden lapon megcsil-

lanó mûveltsége: állításait a világirodalom és más mûvészeti terüle-
tek nagyjait megidézve támasztja alá.

A szeretet kapcsán természetesen szóba jön a féltékenység, a
gyûlölet, a harag, a vonzalom, a szeretetéhség, a homoszexuali-
tás, az elutasítás – s mindez nem a mai, pszichoanalitikus szloge-
nekre épülô önsegítô könyvek szellemében, hanem egy sokkal
elmélyültebb, minden értelemben szép írás mondatainak hullám-
zásába fogalmazva.

Laik Eszter
C. S. Lewis:

A SZERETET NÉGY ARCA

Harmat Kiadó, 176 oldal, 3200 Ft
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Jánoska, Jánosa – így szólí-
tották odahaza az írót, mesé-
li a lapokon, más beceneve-
ken gyerekkorában csak ke-
vesek. A névrokon isten, Ja-
nus kettôs arcú ábrázolása
idôvel a kétszínûség szimbó-
luma lett. Mintha e hatalmas
mûre is két arcával tekintene
egyszerre a kezdet és a vég
istene, aki egyfelôl módot
adott rá, hogy megszülethes-
sen a Térey-életmû e példát-
lan értékû darabja, másfelôl
nem hagyta, hogy az író az
utolsó vagy azt megelôzô si-
mításokat elvégezhesse a ké-
ziraton. Értékeljük hát vala-
miféle kegyelemként, hogy
ez a közel ötszáz oldalas csa-
ládtörténet (memoár? múlt-
napló?) most kézbe vehetô,
és Térey János döbbenetesen
hirtelen megszakadt életmû-
vét megkoronázza. 

Minden bizonnyal ô maga is
az ötvenedik születésnapjá-
ban gondolkodott a megjele-
nést illetôen, és híresen lelki-
ismeretes, gondos szerzôként
meglehetôsen elôrehaladott
állapotban hagyta maga után
a szöveget. Ha debrecenisé-
gét firtatták, fiatalkoráról kér-
dezték, sosem rejtette véka
alá a „kisszerûség” terheit,
amelyeket a cívis város a nya-
kába rakott, de arra csak ha-
lovány utalásokat tett, hogy
egyszer majd bôvebben ír er-
rôl. Persze Debrecen szünte-
len felbukkant a Térey-élet-
mûben, úgy a gyerekkorból
táplálkozó versekben – Két-
malom utca 17., A juss, és
még hosszan sorolhatnánk –,
mint olyan írói gesztusokban,
amikor a Jeremiás, avagy az
Isten hidege címû drámájában
metrót álmodott a városba.

A Boldogh ház, Kétmalom
utca címû kötet anyagában
bontotta ki és szálazta szét
Térey elôször és véglegesen
azt a traumahalmot, amellyel
útnak indította az élet, és
amely az apa személye körül
sûrûsödik. Az emlékirat a ma-

ga szerteágazó és minden ap-
ró részletre figyelô, már-már
manierista stílusával együtt
voltaképp egy hatalmas apa-
fiú történet, vagyis a fiú sza-
badulástörténete az erôsza-
kos, megtört, kudarcokkal
terhelt, majd mentálisan
összeomló apa árnyékából.
Térey képes arra, amire csak
kevesen a családtörténetet
írók közül: egyszerre teszi zsi-
gerileg átélhetôvé és tartja el
magától az alkotó tárgyila-
gosságával az események da-
gasztóedényében formálódó
fiú, majd férfi történetét. 

Az általa sosem ismert, ap-
rócska kishúg rettenetes ha-
lála, akinek a helyébe lép má-
sodik gyerekként, már szinte
elôrevetít valamiféle költôi
sorsot, de Téreynek hálisten-
nek a legkevésbé sincs sem-
miféle küldetéstudata – az
írásra való hajlam mint sors-
fordító mozzanat is egészen
szubtilisen jelenik meg a me-
moárban, még úgy is inkább
csak a szülôi és a debreceni
fogadtatás fényében („»Tud-
tad, hogy verseket ír, és nem
is rosszakat?«, kérdezte
apám anyámtól. Késôbb tud-
tam meg, hogy ez inkább im-
ponál neki, mint nem. »A
költô? Ó, hát persze, az költ,
mint a ruca«, járta a mondás
Debrecenben”); na meg
„ösztönös menekülés”-ként
„apám – valójában saját ka-
maszkori önmagam – elôl”. 

A címben jelzett Boldogh-
ház, illetve a Kétmalom utca
a családtörténet egy szimbo-
likus mozzanatát rejtik:
1951-ben az elkobzott nagy-
apai, Tóth-házból kellett át-
hurcolkodnia a családnak az
anyai rokonsághoz, a Kétma-
lom utcai Boldogh-házba,
ahol a Tóthok mindig egy ki-
csit idegenek maradtak.
Szimbólummá növekszik az
élettörténetben a Tóth-Térey
névváltás is, amikor a a lélek-
ben és a való világban (példá-
ul az iskolában) elszenvedett

sérelmek eredmé-
nyeképp „Végül
sikerült a régi ne-
vem alól, egyben
a régi magamból
is kibújni”.

A debreceni
gyerekidô és fel-
cseperedés közel
húsz évét öleli
fel a Boldogh-
ház, Kétmalom
utca, de a szö-
veg a múltból
rendre át-átvil-
lan a közelmúlt-
ba – mint pél-
dául abban a
pazar kis kité-
rôben, amikor Térey
huszonévesen Tar Sándor
prózájában ráismer a számára
oly meghatározó vámospércsi
zártkertek világára, s nem
sokkal késôbb ez a Tar kínál-
ja majd meg a Cirko-Gejzír
moziban Multifilterébôl.

Tudjuk, az emlékezet csu-
pán képlékeny interpretáció,
és senki sem tudja ezt jobban
magánál az írónál – így aztán
kijelentések helyett sokkal in-
kább belsô töprengés a szö-
veg, önfaggatás, latolgatás:
vajon mit játszhatott a kár-
tyás nagyapa az Aranybiká-
ban?; miért fordította le az
édesapa a külföldre címzett
leveleiben a saját utcájuk ne-
vét is idegen nyelvre?; ugyan
mit jelentett a konfirmáció
egy kisfiúnak, akinek a szó je-
lentése is idegen volt...?

A Boldogh-ház... minden re-
giszterével képes magával ra-
gadni az olvasót: akkor is, ha
az nemzedéki-nosztalgikus in-
díttatásból veszi kézbe a köny-
vet (csakugyan, Diolen Mobi
márkájú iskolaköpenyt hord-
tunk! – amúgy hihetetlen, mi-
lyen mikroszkopikus részlete-
ket ôrzött meg az író a fejé-
ben); akkor is, ha a Debrecen-
mozaik hiányzó darabjaira kí-
váncsi; akkor is, ha a Térey-p-
róza költôisége ragadja magá-
val (“Barna kabátjának olyan

szaga volt, mint a temetôi ku-
tak vizének, állott és szomo-
rú”); de akkor is, ha egyszerû-
en szeret belenézni abba a bi-
zonyos kútba, ahonnan János
szünet nélkül, szenvedélyesen
hordta fel a múlt darabjait.
Amiképp szenvedélyesen sze-
rette a várostörténetet, az em-
beri történeteket, és minden
olyan történetet, amelyben
megcsillant valami veszendô.
Élvezet volt élôszóban hallgat-
ni, és élvezet most olvasni. A
könyv vége felé a Gellért-für-
dôben látjuk a szemlélôdô
írót. „Lehajolok az elejtett tö-
rölközômért, zúg a fülem. Do-
bol a fülemben a vér. Ez ré-
gebben nem volt. Negyven-
nyolc éves múltam.” Az olva-
sónak is szaporábban kezd
verni a szíve, és lapoz tovább
reménykedve: talán más lesz a
folytatás, mint amit tudunk.
Talán lesz ott folytatás, ahol
véget ér a szöveg.

Laik Eszter

Térey János:

BOLDOGH-HÁZ,

KÉTMALOM UTCA

Egy cívis vallomásai

Jelenkor Kiadó,

480 oldal, 4499 Ft
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„Letehetetlen!” – ezzel a felkiáltással
keresem az írót, aki legújabb regé-
nyérôl kezd mesélni. A Szeretett Gaz-
dám, avagy Egy vezér ifjúkora különle-
ges esszenciával bír, számos morális
kérdést feszeget, miközben egyszerre
vonzóan és visszataszítóan mutatja be,
hogyan válik egy perifériára sodródott
fiúból befolyásos vezetô.

– Miért fejlôdésregény, miért az 1970-90-es
évek, és miért a politika? Mi áll a témaválasz-
tás hátterében?
– Engem rendkívül érdekel a társadalom, ami-
ben élünk. Ezért végeztem jogot, aztán a böl-
csészkaron a filozófia szakot is kijártam. Ez a
dolog elméleti oldala, gyakorlatnak meg ott
volt életem nagy élménye: a rendszerváltás.
36 éves voltam ekkor, és sok mindent láttam
közelrôl is. Tíz év tudományos munka után üz-
letember lettem, azán megfordultam maga-
sabb állami tisztségekben, beleláttam a politi-
ka gyakran mocskos világába. A volt szocialis-
ta államokban a rendszerváltás után több he-
lyen – fôleg a Szovjetunió utódállamaiban, de
nem csak ott – megjelentek a mélyrôl érke-
zett, hatalmas ambíciókkal fûtött vezetôk,
akiktôl nem állt távol a diktatórikus vezetési
stílus. Mintha korunk kedvezne az önjelölt dik-
tátoroknak! Dél-Amerikán át, Ázsiától, Euró-
páig. Ez izgat mostanában – és csak arról tu-
dok írni, ami igazán foglalkoztat –, hogy mi-
lyen átalakuláson mentek át ezek a szegény
sorból érkezett fiatalemberek, hogy megfe-
ledkezve korábbi sorstársaikról, életükrôl, fék-
telenül gazdagodó diktátorokká váltak.
– Ugyanakkor ebben megjelenik a felkapaszko-
dás lehetôsége is, ami adott esetben kapóra
jön a kilátástalan helyzetben nevelkedô vidéki
hôsnek. 
– A feljebb jutás és a lecsúszás – utóbbi a Rük-
verc címû regényem hajléktalanná váló hôse –
egyaránt érdekel. Ennek az oka, hogy egy
olyan korba születtem, amikor az életem felé-
nél hirtelen minden megváltozott. A korábbi
értékek bûnné váltak, miközben a gyerekko-
romban rettenetesként bemutatott tôkés világ
mára értékes, követendô lett. Amit addig ta-
nultunk, tudtunk, hirtelen el kellett felejte-
nünk, és valami egészen másféle tudásra lett
szükségünk. Ez milliók számára jelentett hatal-
mas feladatot. Sokan belerokkantak, kevesek
viszont abszolválták ezt. Mindkét embertípus

érdekel. Kik és miért buktak el, és kik és miért
tudtak fölemelkedni, érvényesülni?
– Szerintem erre maga tudja a választ! Elisme-
résre méltó életrajzában is olvasható, hogy
mennyi mindennel foglalkozott. Ezért sodorta
Lukót is számos helyzetbe, míg nem elért az
utolsó pontig?
– Egy változó korban ez szükségszerû. Sokak-
nak sokfélét ki kellett próbálniuk, míg sikere-
sek lettek, vagy épp ellenkezôleg: elbuktak.
Persze, az, hogy sokfelé megfordultam életem
során, segít az írásban, szívesen viszem hôsei-
met azokra a helyekre, olyan élethelyzetekbe,
ahol magam is jártam.
– „Olyan munkát találni, ami élvezetet is
okoz” – írja a kötetben. Lehet élvezettel dik-
tátorrá válni?
– A hôsömnek egyre több lehetôsége lesz a
földi gyönyörök megszerzésére, szép
nôk, gasztronómiai élvezetek, drága
ruhák, utazások… igazi hedonistává
válik. De rá kell jönnie, hogy ezt a nép
felé nem okos mutatni, mert az efféle
költekezés népszerûtlenné teheti a tö-
megek elôtt, így lemond ezek egy ré-
szérôl. Közben arra is rájön, hogy ne-
ki a legnagyobb gyönyört a politikai
intrikák, ellenfelei legyôzése, megalá-
zása okozza. A hatalom édesebb lesz
számára a legszebb nônél, a legfino-
mabb beluga kaviárnál is. Az igazi él-
vezet neki a korlátlan hatalom lesz.
Tehát, lehet.
– Izgalmas megoldás, hogy a narrátor végig
„Gazdám”-ként említi a bántalmazott, össze-
tört, magányos fiút, még ha a karakter fel is nô
a jelzôhöz. Ki mesél?

– Nem árulom el, hogy ki
mesél, majd az olvasó
megtudja, de annyit el-
mondhatok, hogy miköz-
ben egy diktátorrá váló fi-
atalember vallomásaként
írtam a regényt, rá kellett
jönnöm, hogy ezt ô maga
nem mesélheti el így,
fôleg, ahogy a paranoiája
fokozódik. Ilyen titkokat
magáról egy diktátor a
legközelebbi bizalmasai-
val sem szívesen oszt
meg. Fôleg Luko, aki nem
is tart bizalmasokat, mert

senkiben sem bízik. Ezért kellett egy olyan
lény, akit valaha igazán szeretett, és az is ôt, és
aki elmeséli hôsünk legbensôbb titkait is.
– Olvasás közben gyakran az volt a benyomá-
som, hogy egy forgatókönyvet tartok a ke-
zemben. Regényei feldolgozásaira volt is pél-
da, ha csak a Rükvercre vagy a Hurokra gon-
dolunk. Elképzelhetô, hogy a Szeretett Gaz-
dám, avagy Egy vezér ifjúkorát is láthatjuk
majd színpadon?
– Igen, több színházi elôadás is született a re-
gényeim nyomán, talán azért, mert sok ben-
nük a párbeszéd, és rendszerint jeleneteket
írok, akár egy darabban. Látom magam elôtt
a helyszínt, a szereplôket, mint egy moziban
vagy a színpadon. És jól tippelt, már fölmerült
bennem, hogy a Szeretett Gazdámból is le-
hetne színházi elôadás. Sôt már bele is fogtam

valamibe! Egyelôre egy
monodrámaként kép-
zelem el, Luko meséli az
életét, egyre ôrülteb-
ben, ahogy magával ra-
gadja, vonzza és a mély-
be (vagy a magasba?) lö-
ki a hatalomvágy sûrû,
édes örvénye.

Vermes Nikolett
Fotó: Túry Gergely

Kerékgyártó István:

SZERETETT GAZDÁM

avagy Egy vezér ifjúkora

Kalligram Könyvkiadó, 352 oldal, 3990 F
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Beszélgetés Kerékgyártó Istvánnal



Sári László kutatási területe a buddhista filozófia és a tibeti iro-
dalom, elsôsorban a tibeti vers. Írásaiban a nyugati és a keleti
gondolkodás határait, a különbözô logikai rendszerek jellemzôit
vizsgálja.  Magyarul az ô munkáiból ismerhette meg az olvasó-
közönség Cangjang Gjaco, a 6. dalai láma (1683–1706) költésze-
tét és a tibeti népköltészetet. 

– Legutóbb majd tíz éve ültünk le beszélgetni. Kérlek, mesélj arról, milyen
utat jártál be ez idô alatt? 
– Ami a könyveket illeti, tíz évvel ezelôtt a Feljegyzések Lin-csirôl címû
kötetrôl volt szó, akkor az volt „napirenden”. Lin-csi apát ezt me-
gelôzôen és azóta is egyik fôszereplôje az életemnek. Ezt követte A nô
máshol van címû esszékötet, nem hiszem, hogy magyarázatra szorul,
miért kellett létrejönnie egy ilyen könyvnek. Kulcskérdés, hogy „hol van
a nô” Nyugaton, és hol van Keleten. A sajátos asszonyi létezésmód min-

dig izgalomban tartotta a gondolkodó férfielmét, ideje volt hát – leg-
alább magamnak – tisztázni a kérdést. 

Megjelent aztán második kiadásban a Beszélgetések a Kelet kapujá-
ban címû – egy régi rádiós sorozatot megörökítô – kötet, majd ismét
egy Lin-csi-könyv következett: ezúttal a három régi (a Reggeli beszélge-
tések Lin-csi apát kolostorában, Az ifjú Lin-csi vándorlásai és a Feljegy-
zések Lin-csirôl) együtt egy kötetben, Lin-csi apát minden szava címmel.
Ezután jött a Dilettánsok történelme – Nyugat és Kelet, ez is egy vasko-
sabb esszékötet a nyugati és a keleti gondolkodás valamint a kétféle
történelem legjellemzôbb különbözôségeirôl. 

A kérdésedre, ahogy – most én is eléggé váratlanul – visszatekintek az
elmúlt tíz évre, azt kell tehát válaszolnom, hogy valójában semmi szo-
katlan nem történt velem. Azóta is mondom és csinálom a magamét,
vagyis egyáltalán nem újultam meg, nem járok új utakon. Pedig lehet,
hogy jó lenne… 

|bölcselô|

„„NNeemm  ffaaggggaattnnii  aa  ssoorrssoott::  bbáárrggyyúússáágg””
Beszélgetés Sári Lászlóval
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– Esszenciális kötetet vehet most kezébe az olvasó, aki képletesen maga
is a Világ Tetején terem, ahol sajátos, sehol máshol nem létezô termé-
szeti, klimatikus adottságok fogadják. Tetten érhetô-e ez a sajátosság az
itt olvasható versek textúrájában, gondolatiságában is?
– A tibeti vers egészen másféle szabályosságokat, versszerûséget mutat,
mint a nyugati verselés. Ezek a versek nem hangsúlyosak, és nem is
idômértékesek, ráadásul nélkülözik a nyugati verselés talán legnépsze-
rûbb eszközét, a rímet. Azt is szeretem ezekben a versekben, hogy min-
dig rövidek, lényegre törôk, szinte mindig az „elevenünkbe vágnak”.
Egyáltalán nem traktálják az olvasót hosszú gondolatokkal vagy a költô
érzelmi életének kifejtésével. A 6. dalai láma csupán egyetlen gondola-
tot vagy érzést mutat fel strófáiban, aztán már megy is tovább, többé
nem törôdik velünk. Minden egyebet az olvasóra bíz. Európai szemmel
ezek a háromszáz évvel ezelôtt született versek ez okból is igencsak ma-
inak, modernnek látszanak.
– A kötet utószavából nagyon izgalmas ismeretekhez juthatunk a dalai lá-
mák irodalmi munkássága kapcsán is. Cangjang Gjaco, a 6. dalai láma
költészete is rendhagyónak nevezhetô. Okozott-e vajon ez a kortársaiban
megütközést? 
– A költészet klasszikusai általában nemigen számolnak be nyilvánoshá-
zakban tett látogatásaikról, és ott szerzett tapasztalataikról. Fôleg nem,
ha történetesen fôpapok, és cölibátusban illene élniük. A 6. dalai láma
is álruhában járta a lányos házakat és ivókat, ám egy alkalommal – míg
a lányoknál idôzött – lehullott a hó, s lehetetlen volt nyomtalanul haza-
jutnia ezerszobás palotájába, a Potalába. Kiderült hát éji útja, de Lhásza,
a fôváros lakói – akik akkor már jól ismerték és kedvelték a verseit – nem
ítélték el érte. Az ô nyelvükön, az ô életükrôl és érzéseikrôl szóltak a ver-
sek, amelyeket az „istenkirály” – hathúros tibeti gitárján kísérve magát
– elô is adott városszerte. Kötetnyi verse még életében megjelent fadú-
cos nyomtatásban.   
– Hogyan fért meg egy személyben kétféle, kolostori és világi, költôi
habitus?
– Cangjang Gjaco képzett buddhista szerzetes volt, a tudományokban
is jártas, elmélyülten gondolkodó fiatalember. Nem korhely, harsány
hangú duhaj, aki nem tudott magával mit kezdeni. Nem unalmában
forgolódott a köznapok világában. Az emberi létezés természetét kutat-
ta, a küzdés, a boldogulás kérdései izgatták, az örömök gyors múlé-
konyságára keresett vigasztalást. 

Ezeket a kérdéseket feszegetjük mi is, vallási és világi válaszokban ke-
resünk megnyugvást. Vagyis mai, nyugati életünkben sincs ez másként,
ráadásul mindkét forrásunk – a vallási és a világi filozófia forrásai is –
erôsen apadóban vannak ma már. Nyugaton és Keleten egyformán. De
a kérdéseket akkor is föl kell tenni, nem boncolni az élet jelensége-
it, nem faggatni a sorsot: bárgyúság.
– Az ô nevéhez köthetôk az úgynevezett felmutató versek vagy volt
már ennek elôzménye a tibeti irodalomban? 
– A mûköltészetben ô vitte tökélyre a felmutató verset, de már vol-
tak ennek elôzményei a legrégebbi idôkben is. Méghozzá a tibeti
írásbeliség elsô irodalmi megjelenésének, a népköltési versnek a
formájában. A népköltészeti strófa csaknem kivétel nélkül egy-egy
érzést vagy gondolatot villant fel, és nem elemzi, nem bontja ki,
nem „variálja”, ahogy általában a klasszikus mûköltészeti alkotá-
sok teszik. Hozzá tartozik még ehhez az is, hogy megjelenik a stró-
fában egy külsô, természeti kép, ezt állítja a költô párhuzamba a
belsô, saját világából vett gondolattal vagy érzéssel. Ezzel aztán
leggyakrabban be is fejezi a mondandóját. 

Ilyen a legtöbb nép költészete: ezt a tartalmi egyszerûséget, és
a belôle következô strófaszerkezetet tekinthetjük tehát a felmuta-
tó mûköltészet legkorábbi elôzményének. Amikor a külsô, természeti
kép a strófa elejére kerül, ez a fajta verskezdet a népdalküszöb. Elôsze-
retettel alkalmazza ezt Cangjang Gjaco is (“Nem nézem a ló járását, /
sörénye legyen jól nyírva. / Nem nézem a lány járását, / mosolya hold-

sugár legyen.”), és valószínûleg ennek a formaiságnak is köszönhetô,
hogy verseit igen gyorsan megkedvelte a tibeti fôváros, Lhásza népe, és
maguk is elkezdték énekelni a verseket. Folklorizálódtak a 6. dalai láma
versei, vagyis a nép teljes mértékben magáénak érezte ôket. 

Így történt ez nálunk Petôfi verseivel. Erdélyi János fel is vett egy Petôfi-
verset népdalgyûjteményébe (Megy a juhász a szamáron…), mivel népi
környezetben hallotta, azt gondolta róla, hogy népdal. Több Petôfi-vers
is folklorizálódott, ez mind annak a jele, hogy az ilyenfajta verselést is-
merôsnek, saját ízlése szerint valónak érezte a költészetkedvelô nép. 

A felmutató vers Ázsiában szegrôl-végrôl a japán haikuval is rokon-
nak mondható, ám ennek nincsenek közvetlenül a népköltéshez
visszanyúló gyökerei.
– Mit tekinthetünk a tibeti vers legismertebb versalkotó eszközének?
– A paralelizmust, azaz a párhuzamosságot. A strófákban a költô szo-
ros párhuzamba állítja egymással az elmondani kívánt tartalmakat és
a megjelenítésre váró képeket, amelyek aztán elkerülhetetlen formai
(legfôképpen grammatikai) párhuzamosságokhoz is vezetnek. Ezt a
poétikai szabályosságot és a belôle származó grammatikai következ-
ményeket a tibeti versérzék elegendônek véli a versszerûség megte-
remtéséhez. 

Annak ellenére, hogy – mint láttuk – ezek a versek se nem hangsúlyo-
sak, se nem idômértékesek, valamint nem is rímelnek és nem is alliterál-
nak (egyetlen – a nyugati verseléssel közös – versalkotó szabályuk a so-
rok kötött szótagszáma), el kell ismernünk, hogy a párhuzamosságok
valóban versalkotó erôsségû eszközök. Ki merné azt állítani például,
hogy a következô négy sor nem vers? „A tested hússzirmú virág, / te-
metô kertjében nyíló. / Lelked szélfútta madártoll, / a halál szûk ösvé-
nyén száll.” Vagy ez: „Ismerem jól gyönge testét, / lelke röptét föl nem
mérem. / Pedig porba rajzolt ábrán / mérhetem a csillagpályát.”
– Miben különbözik a többitôl a kötet utolsó hat verse? És mi magyaráz-
za a keletkezésüket?
– Ezek a versek nem szerelmes versek, hanem úgynevezett maximák
vagy szentenciák, magyarul: bölcs mondások. A mûfaj egész Ázsiában
máig igen népszerû, ez az ázsiaiak komoly gyakorlatiasságára utal. Ti-
betben a tudomány nagy alakjai is írtak maximákat, amelyeket akkor
éreztek igazán jól sikerülteknek, ha okosak és szellemesek is voltak egy-
ben. Cangjang Gjacónak volt humora a maximaíráshoz. „Ha bírni a Tan
eszméit, / szavak tudását jelenti, / egy rátermett papagáj is / szólhat a
Magasztos helyett.” Vagy: „Ha a lelked is tisztulna, / mikor a tested víz
mossa, / az aranyhal is egyenest / a nirvánába juthatna.”
– Milyen lélektani háttere lehet annak, hogy a tibeti írástudók szinte anya-
nyelvként használták a verset?

– A régi ázsiai kultúrákban a gondolatiság (más
szóval: a filozófia, a bölcselet) a napi élet gya-
korlatának elmélete volt. Arra szolgált, hogy a
hétköznapi tudni- és tennivalók között okosan
eligazodjanak az emberek. Ennek a tudásnak
pedig a legalkalmasabb nyelve mindig is a köl-
tészet volt. A gondolat a költészettel karöltve jut
legmesszebb, a kettô együtt tud nekünk legtöb-
bet mondani a világról. Úgy vélték, hogy ha az
ember szépen és értelmesen akar élni, akkor a
gondolkodás és a vers is életszükséglet.   

Illényi Mária
Fotó: Debreczeni Fanni

Cangjang-Gjaco:

LELKED SZÉLFÚTTA MADÁRTOLL

Corvina Kiadó, 112 oldal, 2990 Ft
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A Bandholtz-napló
Román megszállás Magyarországon

Az I. világháború utáni idôszak Magyarország tör-
ténetének egyik mélypontja. A történelmi országot
a gyôztesek feldarabolták, az állam területén ide-
gen csapatok állomásoztak. A román haderô a Ti-
szánál vereséget mért a Tanácsköztársaság hadse-
regére, az antant tilalma ellenére benyomult Bu-
dapestre, majd példátlan fosztogatásba kezdett. 

A nagyhatalmak 1-1 amerikai, brit, francia és
olasz tábornok részvételével katonai bizottságot alakítottak Budapesten
azzal a céllal, hogy kikényszerítsék a román csapatok kivonását a fôvá-
rosból, majd visszavonását a kijelölt demarkációs vonalak mögé. Az an-
tant-misszióban az Egyesült Államokat Harry Hill Bandholtz dandártá-
bornok képviselte, aki átlátott román szövetségesei idôhúzó taktikáján,
a fôparancsnok hazugságain, a leplezetlen szabad rablás pedig felhábo-
rította. Budapesti naplója a korszak egyik legpontosabb és leghitelesebb
dokumentuma.

A jelen kötetben közölt napló elôször 1933-ban jelent meg az USA-
ban, és azóta számtalan újabb kiadást ért meg. Elsô magyar kiadására
1993-ig kellett várni, a könyv azonban évtizedek óta nem kapható. A
Fekete Sas Kiadó az események centenáriuma alkalmából átdolgozott
fordításban, történészi tanulmányokkal és képmelléklettel kiegészítve
törleszti e régi adósságot.

Harry Hill Bandholtz:

A BANDHOLTZ-NAPLÓ – Román megszállás Magyarországon

Szerkesztette és fordította: Lengyel Gábor

Fekete Sas Kiadó, 402 oldal 36 oldal mûmelléklettel, 4900 Ft

Fekete panoptikum
A halál nem játék – a gyilkosság fôleg
nem az. Vajon miért szórakoztatja mégis
olvasóját Martín Olmos baszk író könyve,
amely válogatott tárháza a legsötétebb
és legalávalóbb bûntények esetleírásai-
nak? Mindvégig ezen gondolkoztam,
míg olvastam, s közben nem tudtam le-
tenni. A régen oly közkedvelt, mára
azonban borzongató bulvárrá kopott
mûfaj, a pitaval, a bûnügyi krónika ön-
magában nem szokott izgalommal el-
tölteni. Mégis, a Fekete panoptikum,
amelyet a magyar kiadásban stílszerûen egy legendás mexikói mû-
vész, José Guadalupe Posada mintegy százéves csontvázképei és halál-
litográfiái díszítenek, rabul ejtett és alaposan elgondolkodtatott. A bes-
tialitás, gonoszság, bûn felett meg lehet botránkozni, el lehet iszo-
nyodni tôle, de hogy csokorba kötve olvassuk, ahhoz kell valami más
is: szenzációéhség, lélektani érdeklôdés – vagy, mint ebben a könyv-
ben, a vágy, hogy definiáljuk, valójában mi is a bûn. Miközben az ere-
detileg újságíró szerzô akkurátus pontossággal, kutatómunkára építve
mutatja be a különféle korok bûnözôit, egyúttal megismertet az em-
beri kegyetlenség, ostobaság, boldogtalanság válfajaival, s könyve
esszészerû, posztmodern módon filozofikus részeibôl talán képet ka-
punk az emberi gonoszságról is. Könnyedén és szórakoztatóan.

Bárdos Dóra
Martín Olmos:

FEKETE PANOPTIKUM

Typotex Kiadó, 240 oldal, 3200 Ft

Mary Aiken:

Cybercsapda
„Az internet sötét oldaláról, a veszélyekrôl
és következményekrôl egyre többet kellene
tudnunk. Csak az segít, ha tisztában va-
gyunk azzal, milyen környezet várja a gye-
rekeket, amikor önállóan kóborolnak egy
olyan vidéken, amit a szüleik sem ismer-
nek. Ez a kötet szülôknek, tanároknak és
a cyberbûnözés szakembereinek is
hasznos olvasmány!” (Tari Annamária)

Mary Aiken, a törvényszéki cyberpszi-
chológia világszerte elismert vezetô sza-

kértôje a kutatásokat és a kriminalisztika terén szerzett tapasztalatait is
felhasználva hiánypótló könyvében azt vizsgálja, hogyan formálja át az
internet és a digitális eszközök használata az emberi viselkedést, a tár-
sadalmi normákat, és ez a „cyberhatás” hogyan nyilvánul meg életünk
minden területén. Hogy milyen hatással vannak a digitális eszközök a
fejlôdô gyerekekre, a tinédzserek körében terjedô szokásokra, a párke-
resésre, miért erôsödik fel a kényszeres, függô vagy deviáns viselkedés
az online térben, vagy hogy miért nem tanácsos a sötét webre tévedni.
Születéstôl tinédzserkorig részletesen tárgyalja azokat a kérdéseket,
amelyekrôl a digitális nemzedéket nevelôknek tudniuk kell.

Kihagyhatatlan olvasmány mindazoknak, akik szeretnék jobban
megismerni és megérteni a technológia korát, amelyben élünk!

Mary Aiken: CYBERCSAPDA

Hogyan változtatja meg az online tér az emberi viselkedést?

Harmat Kiadó, 416 oldal, 3900 Ft
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Közeledjetek!
„Az elidegenedés, a kapcsolat meg-
szakítása, az érzelmi távolság idézi
elô a bevonódásra, elkötelezôdésre
való képtelenséget, a hûtlenséget,
az odaadás hiányát. Olyan ez, mint
a sünöknél: amikor túl közel hú-
zódnak egymáshoz, elkezdenek
szúrni a tüskék. Mindazt pedig,
amit védekezésül növesztettünk,
meg kell tanulni félrefésülni.”

Életünk legfontosabb személyei-
hez való kötôdésünk alapvetôen
meghatározza kapcsolatainkat, párkapcsolatunkat is.
Finom, nem mindig tudatos motívumokról van szó, amelyek mégis
örömtelivé vagy nehézzé tehetik a házaspárok életét. Hogyan lehet
a házastársi kapcsolaton belül megtalálni azt a közelséget, amelyben
valóban mindkét fél szeretve érezheti magát? Milyen hatással van a
férfi- és a nôi szerepek változása a házastársi kapcsolatra? Megma-
radhat-e a szenvedély egy életen át? Mi köze van egymáshoz a hi-
tünknek és a kapcsolatunknak? Ezeket a kérdéseket feszegetik a
párkapcsolat dinamikájáról szóló könyvükben a szerzôk, akik házas-
társak és munkatársak is. Mindketten református lelkészek, Etelka
egyben házaspár- és családterapeuta, a Gyökössy Endre Lelkigondo-
zói és Szupervizori Szolgálat munkatársa.

Szôke Attila Szilárd – Szôke Etelka:

KÖZELEDJETEK! A párkapcsolat dinamikája

Kálvin Kiadó, 240 oldal, 2000 Ft
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Tamás Menyhért többszöri szóratása
óta emlékezik és emlékeztet. Van,
amire emlékezzen és emlékeztessen.
Emlékezik és eszméltet, „hogy a meg-
szenvedett idô merüljön feledésbe,
továbbélôi eligazodjanak sorsukban,
magyarázatot leljenek viseltes állapo-
tukra, minden változásra összerez-
zent félelmeikre, szorongásaikra.
Korunk arculatvesztésére.
A tébolyára készült világra.”

– Trianonra emlékezik egy hadikfalvi székely
származék… Magas rendû költészettel. –
olvassuk a Trianon szédületében verseskö-
tet hátsó borítóján. A kötet válogatott és új
verseket tartalmaz. Hogy alakult?
– Decemberben még én sem tudtam,
hogy kötet lesz belôle. A Trianon-strófák-
kal indult, írás közben egyre sürgetôbben
éreztem, hogy halaszthatatlanul szembe
kell néznem a trianoni árnyakkal, a szüle-
tésemtôl máig kísérô, kálváriás emlékek-
kel; az odahagyott szülôföld sajgásával.
– Írásaiban ôrzi és tovább alkotja az ott-
honról hozott archaikus nyelvet. Ez a tömör
vers például költészetének mottója is le-
hetne: „Ôrizd a szót, magadat ôrzöd”
– Bukovinának, ennek a szellemében is ki-
sugárzó tájnak emeltem azt az elképzelt
emlékoszlopot, amelyre az iménti sorokat
véstem. Majd mindazt, amit ínségben,
szaporaságban, könnyes éneklésben, nél-
külözô kilátástalanságban, világgá szertü-
lésben, csendre, nyelv alá szorított sors-
ban, szavakban megéltünk.  
– A kötet versei között megjelennek jeles
elôdökhöz, kortársakhoz – Babitshoz, Illyés
Gyulához, Tamási Áronhoz, Erdélyi Zsu-
zsannához, Szokolay Sándorhoz írott költe-
mények; de találunk rövid „zúzalékokat”
is. Feltûnôek most is, a fa és a madár-mo-
tívumok…
– Emelô és emeltetô motívumok. A világ-
irodalom kezdete óta jelen vannak. Babits
azt írja: „Röpülj lelkem, keresd meg hazá-
mat”. Szeretne túlszállni  Trianonon,
végsô sugallatában ott a félelem: … egy
lélek, egy ország végtül-végig/ magát-
tépô hazám: Európa.” Az én madaram,
Vigyázó madár regénycímmé emelkedett.
Legnagyobb meglepetésemre Lôrincze
Lajos Édes anyanyelvünk címû lapja azzal
fogadta: mit adtam a magyar nyelvészet-
nek. Határ Gyôzô is lelkesedett érte; na-
pokon keresztül zengett a Szabad Európa

Rádióban, hogy írója az iszákjában hordja
Pázmány Péter nyelvét, tovább dicsérve,
Iván Iljics halálához hasonlította. A Csík-
szeredai Székely Könyvtár nemrég jelen-
tette meg! Ezzel tulajdonképpen a könyv
hazaköltözött. Eddig ajtónyitásnyi rést
sem kapott...
– Idegen nyelvre is lefordították?
– Csak a verseimnek volt szeren-
cséjük. Király Ibolya fordított le
egy  csokornyit, franciára, Elfelé
utak címmel. A fordítások több-
sége több mint harminc évig
dossziéban várakozott. Várako-
zás közben érdekes tanulmányt
írt, Tahar Ben Jelloun arab-
francia íróval rokonított, a ki-
sebbségi alkotó-sorsok egyezô
természetrajzát felmutatva... 
– Itthon most egy kötetben
két korábbi gyermekvers-
kötete is napvilágot látott: az
Utazás Bekóciába,  a másik
a Halparádé. Az elôbbi ver-
sein érzôdik, hogy valami
személyes élmény lehet a
háttérben…
– Az unokámnak, Rebekának
írtam. Nyolcéves lehetett,
amikor azt kérdezte: a halak-
ról tudtam verset írni, róla nem? Gyors
kérdésre, gyorsan „feleltem”. Beceneve
Beki, ebbôl lett a Bekó, a Bekóca,  kínálta
magát a Bekócia.  Beki már huszonkét
éves, Angliában született, ott él, Párizs-
ban tanul, nagyon szépen beszél és olvas
magyarul.

– A Halparádéból kitûnik, ért a halakhoz,
amellett sok humorral ír!
– A halakkal régóta foglalkozom, bennük
is az emberi tulajdonságokat kerestem.
Viselkedésük sokszor hasonlatos az em-
berek viselkedéséhez. Ott van például a
Kalauzhal, aki magabiztosan játssza irá-
nyító szerepét, noha csupán azért csatla-
kozik  a nagy halakhoz, hogy védelmet
keressen. A sok nyomasztó vers után
megleltem a halakban  lakozó játékossá-
got. Éltem a lehetôséggel, a Bekóciában
például így mutatom be a reménysziget
lakóit: „Lakói a bekócák, háttal ülik a ló-
cát” –  az effajta sorokat a felnôttek is ka-
cagva olvassák! Valószínû: az én éle-
tembôl hiányoztak a játékos esztendôk. 
– Az egyik versben még azt is leírta, hogy
a halak visszavágynak hazájukba.
– Leginkább a Folyami angolna. Mélytenger
szülötte, de édesvízben éli le az életét, a faj-
fenntartás ösztöne hazahajtja, Édesvízbôl
Sargassoba, lerakja ikráit és meghal...
– A nyolcvanadik születésnapján ezzel a
két szép könyvvel köszöntötte a Nap Kiadó.
A Trianon szédületében, a századik évfor-

dulóra igazán méltó megemlé-
kezés!
– Megjelenése óta többen vissza-
jeleztek. Megmondom ôszintén,
én is ezt a kis kötetemet tartom
annak a magaslatnak, amiért ér-
demes volt élni és alkotni – együtt
van benne: a sorsom, a nép sorsa,
a nemzet sorsa, e foszlányossá
tett ország sorsa. 
– Mostanában min gondolkodik?

Mit ír?
– Próbálom elfelejteni, a ne-
héz alkotó-napokat. Sokan
meglepôdnek talán a vála-
szon: úgy érzem magam,
mint aki kútban, áll, maga fö-
lé néz,  látja a csillagokat és
istentelenül szomjas. 

Szepesi Dóra

Tamás Menyhért: 

TRIANON SZÉDÜLETÉBEN

Versek, Nap Kiadó, 88 oldal, 2100 Ft

UTAZÁS BEKÓCIÁBA – HALPARÁDÉ

Lacza Márta rajzaival

Nap Kiadó, 64 oldal, színes ill., 2500 Ft

könyvrôl

„„LLááttjjaa  aa  ccssiillllaaggookkaatt  ééss  iisstteenntteelleennüüll
sszzoommjjaass”” – Tamás Menyhért



Osvát Ernô:
AFORIZMÁK
Fráter Zoltán utószavával
88 oldal, 1890 Ft

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
irodalmi esszenciája mutatkozik meg.
Nem sziporkázik, éppen ellenkezôleg:
a gondolatok mélyére hatol,
mai olvasóját is gondolkodásra
késztetve.

AJÁNDÉK EZ A KÖNYV MINDAZOKNAK,
AKIK SZERINT GONDOLKODNI JÓ.

Kôszeghy Elemér:
MAGYARORSZÁGI

ÖTVÖSJEGYEK
A KÖZÉPKORTÓL 1867-IG

Merkzeichen der
Goldschmiede Ungarns

vom Mittelalter bis 1867

2. reprint kiadás, 464 oldal, 8479 Ft

A kötet a történelmi Magyar-
országhoz tartozó városok szerinti

csoportosításban tartalmazza a
mûkincsek ötvösjegyeit, mestereit,

tulajdonosait és egyéb adatait.

www.kissjozsefkonyvkiado.hu

Gáspár Ferenc: TRIANON FIAI
Kuriózum ez a könyv, hiszen a dél-
vidék szerb megszállását és a hát-
országi kisváros elsô világháborús
napjait ifjúsági regényben még
talán senki nem írta meg. Ráadásul
egy mai tinédzser lány szemszögén
keresztül, aki a koronavírus miatt
rászakadt szabadidôben dédnagy-
apja fiatalkori naplóját olvasgatva
kezd érdeklôdni a múlt eseményei
iránt. Fiatalok kalandos meséje ez,
szerelemmel, bujkálással, a felnôtté
válás izgalmaival. Úgy áramlik a
könyvben a történet, akár a Sugó,
a Duna holtága Baján, e csodálatos
kisvárosban, bent, a város szívében.
190 oldal, 2480 Ft

Pósa Zoltán: TRIANON
A világ legigazságtalanabb béke-
diktátumáról, az 1920-as trianoni
ország-csonkításról vall Pósa Zoltán
József Attila-díjas költô, író, e kötet
verseiben és esszénovelláiban. A
sokszólamú Trianon-könyvön vezér-
fonálként húzódik végig az egyhar-
madára csökkentett történelmi
Magyarország stigmáinak fölfestése,
a lélek Trianonjának megannyi kínja:
„Elcsonkolt végtagok iszonyú fájdalma,
/ Erdély, Kárpátalja, Felvidék hiánya,
/ Palicsi tófürdô Kismarton és Bácska /
Visszatér majd egykor Nagymagyar-
országba, / Magyar Szent Korona örök
oltalmába.”
112 oldal, 2480 Ft

FACEBOOK: GÁSPÁR KÖNYVEK, SZAMOCA57@GMAIL.COM

COLDWELL
KÖNYVEK

A Kiss József Könyvkiadó
ajánlja

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
megajándékozhatják 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.



|tanító|

„Alulnézetbôl”, személyes történe-
tekbôl érzékelhetjük a második világ-
háború utáni, mindinkább eldurvuló ro-
mániai diktatúra hétköznapjait, emberi
sorsait Kôrössi P. József Zsákutca két
irányból – Köszönjük neked, Konduká-
tor! címû új könyvében.

– Egy helyütt arról ír, a diktatúra azok szá-
mára, akik megélték, ma még nem a múlté,
mert „Ceauşescu itt él bennünk, a lelkünk-
ben, a gyermekeinkben”. A kötet tehát nem
pusztán egy erdélyi kisebbségi szenvedés-
történet mementójaként olvasandó.
– Bár a történetek nagy része romániai – sem-
miképpen sem mondanám erdélyinek –, ami-
kor összeállt, és kezdett könyvvé, kötetté szer-
vezôdni észre kellett vennem, hogy itt nem a
Ceauşescu-féle diktatúra szólított meg en-
gem, és a vendégszövegek íróit sem, hanem
általában a zsarnokság, a zsarnok – a minden-
kori kondukátor – személye. Alattvalója akara-
tunkon kívül is lehetünk a rendszernek, de
nem szolgája, és pláne szolgálója nem. 
– Az elbeszélô iparos család gyermekeként
az etnikai összetételében többszínû, kulturá-
lis hagyományokban gazdag Nagyváradon
nô fel, válik íróvá, miközben életét egy naci-
onalista, soviniszta elnyomás keretezi. Ho-
gyan lehet magyarként tájékozódni, identi-
tást kialakítani ebben a helyzetben? 
– Azt gondolom, és remélem, hogy kiderül a
történetekbôl is, hogy nem, vagy nem csak a
nacionalizmus által fenntartható diktatúrák-
ról szól ez a könyv. Hanem olyan emberi sor-
sokról, amelyekkel akkor is találkozunk, ha
nem kisebbségben élô közösségekben keres-
sük ezeket. Normális emberként hogyan cse-
lekszel, ha az események, amelyeknek része-
se vagy, nem normálisak. Hogyan tanulsz
meg emberségesen együtt élni az emberte-
lennel, és tenni valamit másokért. Mi az, ami
segíthet ebben? A humor, az irónia, amit ép-
pen a diktatórikus eszközök fejlesztenek ki
az emberben – segíthet.  Mindannyiunknak
vannak olyan élményei, hogy a legszörnyûbb
helyzetekben milyen jókat tudunk röhögni az
„ellenünk vétkezôkön”, és saját magunkon
is. A diktatúrának nincs humora, erre hamar
rájön az ember és azzal védekezik, ami a ha-
talomnak nincs. Ezek a mozaiktörténetek,
amelyek nem is mindig mozaikszerûek, ép-
pen ezt a tapasztalatot „tanítják” meg, ha
elfelejtetted volna: tudd kigúnyolni a hatal-
mat, ha nem érti is, számodra elégtétel lehet.

– Feltûnô különbséget tesz magyarok és
„magyari magyarok” között. 
– Ez ma is fennáll, vissza is él vele a magyar-
országi rendszer: erdélyi testvéreinket em-
leget, miközben aljas módon vásárolja meg
ôket. Már akit lehet. A hatvanas-hetvenes-
nyolcvanas években jöttek a magyarorszá-
gi, könyvemben a magyari magyaroknak
nevezett csencselô népek felpakolva min-
denféle csempészáruval. Volt, aki megren-
delésre dolgozott, viszonteladók voltak ha-
tármenti településeken, és mindennek
megkérték az árát: cukor, kávé, fogamzás-
gátló, vécépapír, fogkrém és hasonlók,
ilyen, Romániában nem kapható luxus áru-
val kereskedtek miután a ha-
táron csoportosan fizették le
a román vámosokat. Átérve,
akit lehetett, lehúztak rende-
sen. Undorítóan viselkedtek!
Képmutatóan a „szegény
erdélyi testvéren” segítô
„rokonként” kiadva magu-
kat, a rendôrök elôl kapual-
jakban elbújva „keresked-
tek”. Kihasználva az embe-
rek rászorultságát az ele-
settekbôl húztak hasznot. 

Volt egy másik magyaror-
szági réteg, a kockázatot is vállaló értelmi-
ségiek, akik nem turistának álcázott sef-
telôként érkeztek, hanem hátizsákkal, stop-
pal, legfeljebb vonattal és nem mindig áll-
tak meg Nagyváradon, hanem a kolozsvári

egyetemistákat, tanárokat is megkeresték.
Ôket az elbeszélôm nem magyari magya-
roknak nevezi, hiszen ôszintén együttérzô
emberbôl vannak. Elbeszélômet megfigye-
lik, lehallgatják, nem engedik külföldre. Az
ôt látogatókat a határon jól megszorongat-
ják, kiforgatják. Ôk könyveket, folyóiratokat
csempésznek – a Magyar Népköztársaság-
ból a szocialista Romániába. Igaz, gyakran
szamizdatokat, a tájékozódásra alkalmas
beszélgetéseket is; kérésre gyógyszert, fáj-
dalomcsillapítót például a szülô nôknek. El-
beszélôm és a „futárjai” között nincs érték-
rendbeli különbség, nem ôk a magyari ma-
gyarok. A hasznot húzó magyari magyarok
most is köztünk vannak, csak most már
nem turistának álcázott „kereskedôk”, ha-
nem politikai nagybefektetôk.
– Az elbeszélô mögött a szerzôt sejtjük, aki a
nyolcvanas évek elején települ át Magyaror-
szágra névházasság révén. Aztán kiutasítják
Romániából. Akkori érzéseit fejezi ki a „zsák-
utca két irányból”, és egy másik mondat: „ki-
utasítottak… a hazámból a másik hazámba”.
Ellentmondásnak tûnik.
– Ne felejtsük el: az elbeszélôm élete a tét,
épeszû tud-e maradni, errôl beszélgetünk.
Meg arról, hogy a haza is lehet zsákutca, kü-
lönösen, ha kettô van belôle. Ha két irányból
zsákutca, akkor nem lehetsz benne jelen
másképpen, csak ha oda pottyantottak.
Mindegy milyen irányból milyen irányba in-
dulsz el, a zsákutca „tárt karokkal” vár.
– Vendégszövegeket is közöl a többi között
Barna Imrétôl, Csaplár Vilmostól, Konrád
Györgytôl, Markó Bélától, Martos Gábortól,

Tarján Tamástól, Zalán Tibor-
tól. Miért ôket választotta?
– Barátoknak, ismerôsök-
nek, közéleti és civil embe-
reknek írtam baráti felkérô
levelet. Többen válaszoltak
és ígértek, végül huszon-
egyen küldtek, van, aki 6-8
igen szórakoztató írást. 

Varsányi Gyula
Fotó: Papp Gáspár 

Körössi P. József:

ZSÁKUTCA KÉT IRÁNYBÓL

Köszönjük neked Kondukátor!

Kossuth Kiadó, 304 oldal, 3600 Ft
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HHaazzáárróóll  ééss  aa  zzssáákkuuttccáákkrróóll
Kôrössi P. József emlékezô kötettel jelentkezik

könyvrôl



– Idén 30 éves a Fekete Sas Könyvkiadó.
Kevesen büszkélkedhetnek ilyen hosszú
múlttal. Amikor 1990-ben megalapította, a
Magvetô szerkesztôje volt. Hobbi kiadónak
szánta, vagy máshol szerette volna folytatni
pályafutását?
– Hobbi kiadó szerettem volna lenni. Ak-
kortájt a Magvetôben egy nagy szekrény-
ben álltak a megszerkesztett mûvek, ám a
minisztériumból direktíva érkezett, hogy
ki kell fizetni a szerzôket, de gazdasági
okokból kiadni már nem szabad ôket.
Ezeket a kéziratokat szerettem volna
megmenteni.
– Az elmúlt 30 évben kik voltak meghatáro-
zó szereplôi a Sasnak?
–Sokan segítettek, de nem szeretnék ki-
hagyni senkit. Csak néhány személyt em-
lítek, akiknek élete valamiképp össze-
forrt a Sassal. Elôször Székely Sz. Mag-
dolnáról, vagy ahogy legtöbben ismer-
ték, Szimáról. Ô volt a Fekete Sas „lel-
ke”, akinél a szerzôk meghallgatásra és
értô fülekre, a kéziratok pedig gondos
szerkesztôre találtak. Néhány évvel
ezelôtti halála pótolhatatlan ûrt hagyott
maga után. Fontos szerepe volt legsike-
resebb kötetünk, a „Csak a szépre…”
felfedezésében, és az ô érzékenysége
hozta hozzánk Fodor Ákost is.

Sajnos nem sokkal késôbb Tarján Tamás
is elment, aki könyvbemutatóink állandó
házigazdája volt. Nehéz nélküle is. Nem
könnyû olyan szakembert találni, aki nem
vetíti ki saját egyéni indulatait, értékítéle-
tét, szeretettel és biztos ízléssel viszonyul
a mûvekhez. Dunai Tamás színmûvész
szintén állandó közremûködôje volt
könyvpremierjeinknek.
– Milyen hullámhegyeket és -völgyeket élt
meg a Sas?
– Amikor már túlléptük az évi néhány kö-
tet kiadását, és csodával határos módon
fennmaradtunk, világossá vált, hogy he-
lyünk van a könyves világban. Egyre több
olyan szerzô keresett meg, akik mûveit ki-
adásra érdemesnek találtuk, és támoga-
tót is tudtak szerezni. 2005 táján ugrás-
szerû fejlôdés következett be. 2008-ig vi-
rágzott a vállalkozás, öt állandó munka-
társunk és saját könyvesboltunk volt.
Önerôbôl kiadtuk Rilkét, Csehovot, Tho-
reau-t, Traklt és Lessinget, folytattuk a
Füst Milán-életmûsorozatot. 2001-ben,
az Olvasás Évében a gyengénlátók és disz-
lexiások számára beindítottuk az Öregbe-

tûs (vagyis nagybetûs)
Könyvek sorozatot. A ki-
adó a könyvpiac stabil, is-
mert szereplôjévé vált. Gál
László „Csak a szépre…”
c. könyve jelentôs újdon-
ság és siker volt, me-
gelôztük vele a retródiva-
tot. 2008-tól nem csupán
az általános válság vetette
vissza a kiadó mûködését,
hanem az a tény is, hogy
számos megbízónk nehéz
helyzetbe, illetve központi
irányítás alá került. A
mélypontból tulajdonos-
társam, Lengyel Gábor
mozdította ki a céget, aki
íróként és fordítóként is (Salzmann: Ma-
gunkon kívül; Nadolny: A lassúság felfe-
dezése) segíti munkánkat.
– Hogyan indult a Füst Milán életmû-
sorozat?
– A már említett, félre tett kéziratok kö-
zött volt az író Megtagadott színmûvek és
egyfelvonásosok c. kötete. Ezt még közö-
sen adtuk ki a Magvetôvel. A PIM munka-
társa, Petrányi Ilona rendezte sajtó alá. Ez-
után felvettük a jogtulajdonos (MTA) Füst
Milán Fordítói Alapítvánnyal a kapcsola-
tot, és a kuratórium tagja, dr. Rôder Edit
jóakaratú segítségének hála a mai napig
remek az együttmûködés. Sikerült az
egész ismert életmûvet megjelentetnünk.
Az 1999-ben kiadott kétkötetes Teljes
napló irodalmi szenzáció volt. A Füst-regé-
nyek közül kiemelkedik A feleségem tör-
ténete, a mai napig folyamatos az ér-
deklôdés iránta. Enyedi Ildikó filmet forga-
tott a mûbôl, melynek premierje a jövô év
valamelyik nagy fesztiválján várható.
– Maradva a magyar klasszikusoknál, mi-
lyen neveket tud még említeni?
– Gárdonyi, Bródy, Karinthy, de nyugod-
tan ide számíthatjuk az erdélyi Szilágyi
Domokost és már Tandori Dezsôt is.
– Kortárs szépirodalmat is jelentet
meg, ami egy kis kiadótól elég merész
vállalkozás…
– A teljesség igénye nélkül: Nagy And-
rás, Jolsvai András, Ahmed Amran,
Petôcz András prózaköteteit, Kelecsényi
László, Keszthelyi Rezsô és Petrôczi Éva
mûveit is publikáltuk. Tavaly nagy sikert
aratott Almási Miklós: Ami bennünk van
c. kötete. De Zalán Tibor drámai átköl-

tései és Csokonai Attila vagy Tomaji At-
tila lírája is helyt kapott. Az elmúlt évek-
ben Fodor Ákos költészetének népsze-
rûsége ível meredeken felfelé. Most ad-
tuk ki a 6. Fekete Sasos kötetét, Jelentés
az útról címmel. 
– Térjünk át a város- és kultúrtörténeti ki-
adványokra! 
– A „Csak a szépre…” mellett a Pesti
Brodway, Porzó (Ágai Adolf): Utazás
Pestrôl – Budapestre 1843–1907 reprint
kiadása, Branczik Márta – Demeter Zsu-
zsanna: Budapesti építkezések állomásai
nagyszerû munkája, vagy Zórád Ernô Ta-
bán képeskönyve is ide tartozik. A Buda-
pesti kultúrtörténeti séták sorozat 4. kö-
tete, a Margitsziget most jött ki a nyom-
dából. A Sas egyébként mindenre nyitott,
ami értékes. Így jelenhettek meg
képzômûvészeti munkák, gyermekköny-
vek és újabban útikönyvek is, mint a Nor-
vég utakon, az Erdély kincsei és most a
Székelyföld. Kóka Rozália mesemondó-
néprajzkutatónak nyolc kötete jelent
meg nálunk.
– Melyek a Fekete Sas Kiadó könyvheti új-
donságai?
– A felsoroltakon kívül Balló László ver-
seskötete, Molnár L. Krisztina Kaláris c.
novellafüzére. Jeszenszky Géza Elveszett
presztízs c. munkáját az amerikai kiadás-
sal párhuzamosan jelentettük meg. Iz-
galmas történelmi dokumentumkötettel
is készültünk, A Bandholtz-napló. Ro-
mán megszállás Magyarországon cím-
mel, számos archív fotóval, térképpel,
tanulmánnyal.

Néráth Mónika
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Ays̨egül C̨elik:
A TÖRÖK HAMLET
Az ember, aki tudja, hogyan kell meghalni
Muhsin Ertuğrul élete
Fordította: Akcal Réka
(Shakespeare sírfeliratát Kodolányi Gyula fordította)
Utószó és jegyzetek: Hóvári János
Álarcok sorozat
270 oldal, korabeli fotókkal illusztrálva, 3297 Ft

A 20. század eleji Törökországban vagyunk. Ki
hinné, hogy ez a magyar olvasók számára ismeret-
len Muhsin Ertuğrul, akirôl ez a könyv szól, elôször
adott filmszerepet egy berlini vendégrendezésén
Lugosi Bélának, a késôbbi hollywoodi világhírû,
Drakulát alakító, magyar származású színésznek;
vagy hogy az ô meghívására érkezett Greta Garbo
Isztambulba; vagy hogy Hollywoodban jó ismeret-
ségbe került Charlie Chaplinnel; vagy hogy részt
vett a világhírû drámaíró, Strindberg 75. születés-
napján mint vendég?
A színész-rendezô-mûfordító-író a török színház
megújítója, a török mozi (film) megalapítója, a mû
nemcsak róla, hanem a török színház- és filmmûvé-
szet kezdeteirôl is beszámol igen érdekesen és ol-
vasmányosan.
A török kulturális minisztérium (TEDA) támogatásával

Juhász Antal:
A SZEGEDI NAGYTÁJ ÉS SZOMSZÉDAI
Néprajzi tanulmányok és esszék
Magyar esszék sorozat
208 oldal, fotókkal, ábrákkal, 3465 Ft

A 85. születésnapját 2020. augusztusban töltô
nyugalmazott tanszékvezetô professzor írja
könyve elôszavában: „Mint egyetemi hallgató,
majd pályakezdô néprajzos muzeológus, nem
gondoltam, hogy … a szegedi népélet kevéssé
ismert jelenségeinek föltárásában nekem is ré-
szem lesz. A tiszai vízi élet és egyes kézmû-
vesmesterségek kutatása adott indítást, utóbb
magam szemeltem ki a táji néphagyomány olyan
megjelenésformáit, melyeknek Bálint Sándor ke-
vés idôt tudott szentelni (pl. népi építkezés, ta-
nyai életforma), vagy 20. századi történelmünk
nem tette lehetôvé alapos föltárásukat, ilyen pl. a
Torontál megyei, szerbiai szegedi kirajzások éle-
te, gazdálkodása és társadalma.”
Az NKA támogatásával

A NAP KIADÓ ÚJ KÖNYVEI
Kodolányi Gyula:
A SZAVAK SÚLYÁRÓL
Esszék és beszélgetések, 2012–2020
Magyar esszék sorozat
440 oldal, 3500 Ft

„A költô, az író könnyen csapdájába esik a nyelv
csalóka elvontságának, látszólag önfeledt hétközna-
piságának. Mintha oly könnyen érkezne a hiteles
szó! Amikor látom, mint változtat meg egy szobrot
egyetlen kis simítás az agyagon vagy a gipszen, job-
ban átérzem azt is, hogy minden szónak súlya van,
kell legyen, a versben, az esszében.”
„Ma a magyar szellemi élet töredezett és kisszerû
lett, az írás értékei önmagukban nem kapnak figyel-
met, s ennek megfelelôen az irodalom elgyengül, el-
szürkül. Van ebben felelôssége az íróknak is, bûvös
körbe zárultunk. Amikor az irodalom nem tartja ma-
gát fontosnak, akkor nem is fog szülni fontos mûve-
ket…” Kis részleteket idéztünk ízelítôül az idén mél-
tán Kossuth-díjjal elismert munkásságú költô-esszéíró
Kodolányi Gyulától.
A Polgári Magyarországért Alapítvány támogatásával

Lukács Sándor:
FÖLDI SZOKÁSAID
Versek, 2018–2020
Álarcok sorozat
128 oldal, 2625 Ft
„Annak ellenére”, hogy Lukács Sándor legjobb színé-
szeink egyike immár évtizedek óta, költôként sincs a
sorban leghátul!  Igazi költô a Kálnoky László-tanít-
vány: szóalkotásaiban, kifejezésmódjában, a többré-
tegû gondolatokat mûvészivé transzformálva olyan
egységes világ tárul elénk, melyet bármikor megisme-
rünk. Ezt az egyéni hangot a kezdetektôl ôrzi Lukács
Sándor, és (mint kortársai legjobbjai) az idôvel ezek
a jegyek egyre markánsabbak, egyre kifejezôbbek
és egyre szebbek lesznek.
Nem a sikeres és népszerû színmûvész hangját hall-
juk, hanem egy mély érzésû, idôsödô férfiét, akinek
ugyanolyan gondjai vannak, mint bármilyen más
(nem híres) férfinak. És mindezt ôszintén...
Az NKA támogatásával

Miller Lajos–Mátai Györgyi:
AZ OPERAMÛVÉSZET SZOLGÁLATÁBAN 
Álarcok sorozat
196 oldal, színes és fekete-fehér fotókkal, 3835 Ft

Miller Lajosról operaházi tagságának elsô öt éve
után hozzáértô szakemberek egyöntetûen állítot-
ták: „megszületett” a nagy magyar Verdi-baritonok
emlékformáló utódja… A tizenöt Verdi-hôs mellett
az opera- és zeneirodalom legjelesebb szerzôit
szólaltatta meg Csajkovszkijtól Wagnerig, Erkel
Ferenctôl, Bartók Bélától, Kodály Zoltánon át Szo-
kolay Sándorig.
Nem szabályos életregény, noha az elsô oldalak
után annak tûnhet. Nincs híján drámai fordulatok-
ban, családját, gyermekkorát, felnôtté válását is
bemutatja. Mindezt e könyv oldalaiba sûrítve,
gazdag fotóanyaggal, egy mûvészpálya hozomá-
nyaként, múltja, emlékgyûjteménye tanulságaival,
nyolcvanadik születésnapjára.
Az EMMI támogatásával

www.napkiado.hu

KERESSÉK KÖNYVBEMUTATÓINK
PONTOS HELYSZÍNÉT ÉS IDÔPONTJÁT
A FACEBOOKON!

https://www.facebook.com/napkiado

Szeptember 8-a: Szeged; 10-e: Bp.,
15-e: Bp., PIM.; 22-e: Bp.;
október 2-a: Gyöngyös.




