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Belefér egy pici szívbe címmel új kötettel jelentkezett
Grecsó Krisztián, ezúttal a legkisebbekhez szólva. A Ba-
ranyai (b) András rajzaival illusztrált impozáns kötetrôl
kérdeztük a szerzôt.

– Költôként indult, és azóta az összes mûfajban kipróbálta magát:
elbeszéléseket, drámát, regényeket, forgatókönyvet is írt már. De
ez az elsô alkalom, hogy gyerekversekkel jelentkezik. Köztudott,
hogy feleségével nemrégen örökbe fogadtak egy kislányt. Az élet-
helyzet szülte ezeket a költeményeket?
– Gyerektelen felnôttként megmosolyogtam a kollégáimat, hogy
szinte kivétel nélkül a gyermekirodalom felé fordultak, ahogy
anyává vagy apává váltak. A szülôség kötelezôen hozza, hogy
gyerekverset vagy mesét kell írni? És, igen, a maga formáiban
kötelezôen hozza, a gyerekvállalás csupa gyönyörû egyedi köz-
hely, amit piszkosul nehéz átélhetôen elmesélni. De a dolgok ter-
mészete ez, ringatod a csecsemôt és énekelsz neki, dúdolsz, sza-
valsz, mert a ritmus, a dal a legtermészetesebb nyugtató. Jönnek
a gyerekkorod és kamaszkorod versei, jön a Bóbita, amit évtize-
dekig dédelgettél magadban, hogy egyszer majd te is tovább-

adod, hisz, aki anyanyelven beszéli a magyart, az ezt a verset kí-
vülrôl tudja. Ettôl már csak egy lépés, hogyha íróként is mûködik
az agyad, azonnal használni kezded ezeket a ritmusokat.
– Irodalmi reminiszcenciák, utalások sora szerepel a Belefér egy
pici szívbe címû kötetében. Weöres Sándor, József Attila, Orbán
Ottó verseire, vagy ismert mondókákra, sôt még Hungária- és Qu-
imby-dalokra is reflektál, gondolja ôket újra, önti mai köntösbe.
Hogyan válogatta ezeket az elôképeket?
– Ennyi örömet már nagyon régen okozott írás. Jegyzetelve, dú-
dolva, fürdetés és hintáztatás közben születtek a sorok, jöttek a
rímek. Újra ceruzával és jegyzetfüzettel jártam, mint a legihletet-
tebb idôkben. És egyszer csak átállt az agyam, minden sorra, rit-
musra dolgozni kezdett. Ha megszólalt a rádióban a „Kicsi, gye-
re velem rózsát szedni”, már jöttek is a válasz sorok. Ehhez
egyébként sok segítséget adott az egyre gyarapodó dalszerzôi ru-
tinom. Jön a szöveg nélküli dal, kamuangollal felénekelve, meg az
információ, hogy ki fogja énekelni, nô, férfi, milyen idôs, mit
akar, és a szótagok megelevenednek. Ott ráadásul nem elég a rit-
mus, mert a hosszú-rövid szótagoknak saját szabályaik vannak, és
a verstani értelemben hosszú szótag nem biztos, hogy megfelelô.

|címlap|

„„EEnnnnyyii  öörröömmeett  mmáárr  nnaaggyyoonn  rrééggeenn
ookkoozzootttt  íírrááss””  – Grecsó Krisztián
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– Az újragondolásnak, újraírásnak hagyománya van már a magyar
irodalomban, gondoljunk csak Lackfi Jánosra vagy Vörös Istvánra,
akik átírásaikkal új színt hoztak a magyar lírába. Mennyiben hatot-
tak ôk Önre?
– Hála az égnek, olyan erôs a magyar költészeti hagyomány,
hogy bármihez nyúlunk, szinte szükségszerûen átírás, utalás, al-
lúzió, költôk egész hada „sajátította ki” a nyelvet, úgy, hogy
nem lehet csak ôket továbbírva használni. Rám most leginkább
Szabó T. Anna hatott, az ô csodálatos Tatok-tatok címû gyerek-
vers kötete, és az a pimasz öröm, ahogy a teljes magyar költésze-
ti hagyományban gondolkodva írta át és tovább a verseket. Par-
ti Nagy Rókatárgyára is rájátszott, én meg ôrá, és ezzel együtt
persze az eredeti versre is. Ez persze a szülôknek szóló kikacsin-
tás, de az is hasznos és fontos, elvégre nem ritka, hogy ezerszer
is fel kell olvasni ugyanazt az opuszt. 
– A Nagyi nagyon vigyáz ma rád ciklusban a karácsony kapcsán az
örökbefogadás motívuma is megjelenik egy egészen sajátos as-
pektusból: miszerint Jézust József örökbe fogadta. A bibliai törté-
net ezáltal új megvilágításba kerül, miközben nem maradnak el a
konkrét élethelyzetükre való utalások sem.
– Egyfelôl igyekeztem gyermeki és hétköznapi nézôpontból néz-
ni a bibliai történeteket is. Mit jelent a húsvét egy gyermeknek
ma? Mit jelent konkrétan, miért van az, és mi történik akkor? Az
örökbefogadás misztériumához pedig hozzátartozik, hogy me-
sélünk róla a gyereknek. Hogy ô a mi szívünkbe született. Ezek
a pedagógiai szándékkal írt mesék pedig számomra megidéztek
egy kétezer éves történetet, és rájöttem, hogy a hitem alapja is
ez: egy emberpár örökbe fogadta Isten fiát. Ahogy ezt megér-
tettem, kicsit megkönnyebbültem. Hiszen ez a szeretetgesztus a
mi hitünk bázisa, és ezen alapul az új szövetségünk a Teremtô-
vel. Ezekrôl persze játékosan lehet egy gyermekversben beszél-
ni, de lehet, mert a gyerek nem hülye, csak kicsi, nagyon is érti,
mirôl van szó.  
– Megjelennek a hétköznapok is versekben, amikor Hanna babá-
nak a foga fáj, nem alszik, vagy beteg lett, mindent szétdobál. Gon-
dolom, ezeknek a verseknek a kisgyerekes szülôk nagyon fognak
örülni, hiszen kevés ilyen verset mondogathatunk a gyerekeinknek,
amikor ezekkel a nehézségekkel küzdünk nap mint nap.
– Van egy mondókák ciklus, ami ezeket a korai nehézségeket
igyekszik eltávolítani, humorral feloldani. Ezektôl eléggé féltem,
de remek visszajelzéseket kaptam a kötet segédszerkesztôjétôl,

Turi Tímea (a kötet szerkesztôje – A szerk.) kisfiá-
tól, Vári Vincétôl, úgyhogy
benne maradtak a kötetben.
Ha vége lesz a „háború-
nak”, és elôbb utóbb mu-
száj, talán összejön egy ze-
nés-táncházas est is a kötet
köré szervezôdve, egy inter-
aktív játszóház, de ez még a
jövô zenéje, most nem ebbe
az irányba megy az élet. 

Jolsvai Júlia
Fotó: Debreczeni Fanni

Grecsó Krisztián:

BELEFÉR EGY PICI SZÍVBE

Baranyai András illusztrációival

Magvetô Kiadó, 96 oldal, 3499 Ft

könyvrôl

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

Müller Péter
MADÁR-
EMBER

A Madárember megrendítô
regény. Életet kockáztató,
hôsi sorsok drámai története.
Az idô igazolta,
hogy maradandó értékû.
376 oldal, 3990 Ft

Müller Péter így vall mûvérôl:

„Ami fent van,
azt keressétek!”
– mondja az ôsi tanítás.

Ez a történet az ember legiste-
nibb vágyáról szól: a magasba
repülésrôl. A földi, anyaghoz
kötött lét lefelé vonzó erejé-
nek legyôzésérôl, az égbe szál-
lás boldogságáról és szabadsá-
gáról.  Rákosmezô nemcsak re-
püléstörténetünk színhelye, de
szimbóluma ennek a spirituális
törekvésnek és az örök magyar
sorsnak is. A közös álomban
megszûnnek a társadalmi gyû-
löletek: magyar, tót, cigány,
zsidó, entellektüel és proli,
jobb- és baloldali nem létezik
itt: összeforraszt minden „ma-
dárembert” a közös hit ereje.

rivaldafenykiado.hu
Állandó kedvezmények. 
Dedikált könyvek rendelhetôk.
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„…az is lehet, hogy egyszerûen csak túl
sok regényt olvastunk fiatalkorunkban,
és most azt képzeljük, az élet is olyan,
mint ezek a regények: ha mi rendesen
viselkedünk, akkor jár nekünk a boldog
vég…”- idézem a hét kisprózát tartal-
mazó, Boldog vég címû kötetének cím-
adó novellájából.

– Kapcsolati konfliktusok, mérgezô családi
viszonyok, generációkon át ható traumák –
napjaink témái. Nagyon jól esett most ezek-
rôl irodalmi szövegeket olvasni! Hogyan ala-
kult a kötet?
– Igen, ezek a témák adódnak, a novellák
többségének volt valamiféle valóságalapja,
úgy értem, hogy megismerkedtem valakivel
vagy csak hallottam, olvastam valakirôl, aki-
nek a múltjában vagy a jelenében volt vala-
mi, ami hatott az érzéseimre vagy megmoz-
gatta a  fantáziámat.
– „Leginkább az érdekel, milyen lehetôségei
vannak ma a szenvedô embernek, hogy a
szenvedést, vagy ha úgy tetszik, a boldogság
hiányát valahogy értelmessé tegye önmaga
számára.” – Ezt a mondatát egy korábbi in-
terjúnkból idéztem, amely kilenc éve, a VS
címû regénye kapcsán készült. Módosult az-
óta ez a fajta írói érzékenysége?
– Nem hiszem. A Boldog vég címû, címadó
novellában a gyermekét egyedül, komoly
erôfeszítések árán felnevelô anya nem érti,
hogy történhet meg éppen vele, hogy a fia
magára hagyja, „disszidál”, ahogy akkoriban
mondták (a novella a hetvenes években ját-
szódik). Keresi a magyarázatot, vallási és
pszichológiai keretben próbálja értelmezni a
történteket, mert azt a legnehezebb elfogad-
nunk, hogy valamilyen szenvedésnek egyál-
talán nincs „értelme”, csak úgy megtörténik.
– A Piroska indítónovella záróképe úgy fest,
hogy a sarki kis ABC pénztárosával veszek-
szik egy öregasszony, és azzal fenyegetôzik,
hogy kirúgatja. Ez a kép számomra visszafe-
lé igazolta az egész történetet. Lehetséges,
hogy ilyen és ehhez hasonló képekbôl alakul
egy-egy novella?  
– A Piroska „igaz történet”, legalábbis ami az
alaphelyzetet illeti: hallottam valakirôl, akinek
a szülei az ötvenes években egy nyugati kö-
vetségen dolgoztak, ezért a hatóságok betele-
pítettek hozzájuk egy nôt, elvben mint „bébi-
szittert”, ahogy ma neveznénk, valójában
azért, hogy jelentsen róluk. Ez a történet aztán
megmozgatott mindenféle gyerekkori emlé-
keket, az akkori kiszolgáltatottságét. Egy-egy

képbôl csak akkor lesz novella, ha valahogyan,
akár több láncszemen keresztül is, kapcsoló-
dik a saját emlékekhez vagy érzésekhez.
– Anette levelein keresztül bontakozik ki a
Széplelkek története. Egy bizonyos Elise-nek
ír rendszeresen, és idônként, mellékesen ér-
deklôdik, hogy van a kicsi Wolfgang. Sejthe-
tô, Goethérôl van szó! Miért érdekli ez a kor?
– Nem annyira a kor, inkább bizonyos sze-
mélyek, például Adele Schopenhauer, a filo-
zófus  húga,  akirôl elôször Thomas Mann
Lotte-könyvében, aztán egy Schopenhauer-
monográfiában olvastam. Az ô közeli barát-
nôje volt weimari éveik alatt Ottilie von Pog-
wisch, Goethe menye. Olvastam Angele
Streidele német írónô könyvét is Adele-rôl,
amelyben más korabeli, jelentôs nôalakok is
szerepelnek, például Adele másik közeli ba-
rátnôje, Sibylle Mertens és Anette von Droste-
Hülshoff, a nagy költônô. Ô állítot-
ta a mûvészetek és az antikvitás
iránt komolyan érdeklôdô Sibylle-
rôl, hogy házassága Mertensszel,
egy prózai lelkû kereskedôvel
„maga volt a pokol.” Ez megmoz-
gatta a fantáziámat, arra gondol-
tam, „hallgattassék meg a másik
fél is”. De miután több dokumen-
tumot errôl a házasságról nem ta-
láltam, a novella végül is fikció, és
ezért átkereszteltem a szereplô-
ket, az eredeti személyek csak
mintául szolgáltak.
– A sorok közötti költészetbôl sokszor érez-
tem, hogy költô ír prózát, és az álmok is ad-
nak a szövegeknek egy kis lebegést… Pá-

lyája során a két mûfaj váltogatja egymást.
Mitôl függ, hogy melyik kerül elôtérbe?
– Attól, hogy az anyag milyen formába kí-
vánkozik. Egyébként, ha nem a költészet-
próza, hanem a líra-epika felosztást használ-
juk, akkor azt mondhatnám, hogy jó ideje
inkább az epika áll közel hozzám, még a köl-
tészetben is. Ez talán az életkorral jár: idôvel
a lírához általában szükséges nagyobb érzel-
mi hullámzások elsimulnak, és az ember el-
kezd inkább a külvilágra figyelni.
– A napokban kerek évfordulót ünnepel – a
Magvetô Kiadó egy válogatáskötettel köszön-
ti. Ezúton is kívánok sok boldog születésnapot,
és azt, hogy olvasóit még sok mûvel örven-
deztesse meg! A mából visszatekintve, elége-
dett a pályájával? Mit tudhatunk a terveirôl?
– Inkább úgy mondanám, hogy nem va-
gyok elégedetlen. De azért úgy érzem,

hogy van még mit megír-
nom, csak nem biztos,
hogy sikerül: az idô is egy-
re kevesebb, meg a for-
mát sem érzem még bizto-
san, amiben megírhatnám.
Ha sikerül, akkor elégedett
leszek.

Szepesi Dóra
Fotó: Szilagyi Lenke

Rakovszky Zsuzsa:

BOLDOG VÉG

Osiris Kiadó, 252 oldal, 3480 Ft
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Az érték csalárdsága
A giccs mindenütt körülvesz bennünket. Olykor úgy
érzi az ember, menten belefullad, s ez érthetô is –
a fogyasztói társadalom és a jólét csúcsra járatja ezt
a „mûfajt”. De próbáltuk-e már meghatározni, hol
kezdôdik és hol ér véget a giccs? Ez már komo-
lyabb filozófiai kaland, mint kijelenteni bármely
mûalkotásról vagy ember alkotta tárgyról (netán a
természet mûvérôl?), hogy giccs.

Tomáš Kulka kortárs filozófus az esztétika egyik
legizgalmasabb kérdését járja körül a tudomány
módszertanával, hiszen, mint írja, „a giccs a mo-
dern kultúra botránya, és könnyû préda azoknak,
akik szeretnék lejáratni azt”.

A giccshez gyengébb pillanataiban mindenki
vonzódik – még ha nem is vallod be, Olvasó:
ugye megesett már, hogy megindított egy cuki
kiscicás naptár –; kereskedelmileg bombasiker; a reklámcégek, a po-
litikai pártok elôszeretettel használják; a vallások sem mentesek tô-
le; sôt totalitárius rezsimek épülnek a giccsre. Bár általában a képzô-
mûvészet körébe utaljuk a giccsmûveket, a szerzô áttekinti az irodal-
mi, a zenei, a fényképészeti és az építészeti giccs eseteit is – valójá-
ban minden mûvészeti ág ki tudja termelni a maga giccsét, ahogy
az élet hétköznapi területein is lépten-nyomon belebotlunk.

A könyvbôl választ kapunk vonzalmunk lehetséges okaira, és kide-
rül, hogy nem csak az iskolázatlan és „rossz ízlésû” közönség fo-
gyasztja a giccset, sôt, nem is kizárólag amatôr festôk és dilettáns
fûzfapoéták „betegsége” ez, hanem jelentôs mûvészeknél is felfe-
dezhetôk giccsvonások. De vajon miért rossz esztétikailag egy giccs-

mû? Mert az egyértelmû, hogy nem szimpla
mûvészi kudarccal van dolgunk, valamiféle fél-
resikerült alkotással. „Van a giccsben valami,
ami megkülönbözteti a silány mûvészettôl” –
veti fel a szerzô, és a könyvben egy nyomozás iz-
galmával kecsegtet, mi is ez a valami.

A kötet visszatérôen idézi Milan Kunderát, aki
egy giccs-szimpóziumon szólt hozzá a témához,
és páratlanul pontosan ragadta meg a jelenség lé-
tezésének és virágzásának lényegét. Kundera sze-
rint a giccs „a lét határozott igenlésébôl” fakad.
Vagyis mindent elutasít, ami a létezés alapjaira kér-
dez rá – ezért feldúl, gondolkodásra serkent, elbi-
zonytalanít –, és „kizárja látószögébôl mindazt,
ami az emberi létben esszenciálisan elfogadhatat-
lan”. A világhírû író ehhez szemléltetésképp egy
meghökkentôen érzékletes képet használ, amelyet
illemtudásból itt nem közlünk, a kötetben olvasva
azonban „aha-élményként” hat a szembesülés a

nem épp finomkodó látlelettel.
Az MMA Kiadó Pars pro toto sorozatát laudáltuk már itt a Könyv-

hét hasábjain; most is idekívánkozik mind a kötet küllemének, mind
tartalmának dicsérete: egyrészt az ötletes és mûvészi vizualitás
okán, másrészt a könnyen befogadható, remekül magyarított filozó-
fiai szöveget üdvözölve.

Laik Eszter
Tomáš Kulka:

GICCS ÉS MÛVÉSZET

Pálfalusi Zsolt fordítása

MMA Kiadó, 184 oldal, 3500 Ft

Vérszívó empátia
Az empátiát sokáig a legemberibb, „legszebb”
vonásunknak tartottuk, noha a tudósok már
kezdettôl árnyaltabban közelítettek a laikusok
által sok szempontból idealizált viselkedésfor-
mához. Magyarul Buda Béla korszakos könyve
ismertette meg széles körben a beleélés lélekta-
nát, ám azóta sok évtized eltelt, és újabbnál
újabb eredményekre derült fény a kutatási terü-
leten. Fritz Breithaupt, a német irodalom és a
kognitív tudományok professzora egy akár meg-
hökkentônek nevezhetô aspektusból vizsgálja a
beleélést, ezt a „szépséges” magatartást, még-
pedig az árnyoldala felôl közelítve.

Lehet sötét oldala annak, ha mélyen átéljük má-
sok örömét, fájdalmát, azonosulunk küzdelmeikkel
vagy ragyogásukkal? Nagyon is sok – derül ki a
Typotex Kiadó Test és lélek sorozatának újabb köte-
tébôl, Az empátia árnyoldalaiból – olyannyira, hogy
Breithaupt könyvének utolsó fejezeteibe mélyedve
afféle borzongás lesz úrrá az olvasón, mint amikor
egy jól vászonra vitt thrillert néz. (Elô is kerülnek klasszikus filmes
példák a kötetben, hiszen az ártalmas empátia szélsôséges esetei
hálás filmtémák.) Csakhogy a kutató a filmmel ellentétben a legva-
lóságosabb helyzeteket vizsgálja: például a vámpirizmus eseteit, ami
nagyon is hétköznapi jelenség – ide tartozik a helikopterszülô fogal-
ma, aki a gyereke minden lépését egyengeti; a rögeszmés rajongó
esete, aki idolját üldözi kitartóan; vagy a másik ember bôrébe bújni
vágyó álmodozó típusa, aki egyre elégedetlenebb saját életével.

Mielôtt azonban a szerzô rátérne ezekre az
olykor mindennapos, olykor kriminalisztiká-
ba hajló esetekre, áttekinti a „sötét” empá-
tia kulcsfogalmait, filozófiai alapvetéseit és
szerkezetét. Nietzsche szerint – fejtegeti a
szerzô – az empátia „a megfigyelés meg-
rontott formája”, amely „nem az erôs pél-
daképekre irányul, akiktôl tanulni lehetne”,
„ehelyett a szenvedés iránti együttérzést
tünteti fel ideálként.” A nietzschei „objek-
tív ember” magatartása kétségtelenül távol
áll eszményi felfogásunktól. De vajon a va-
lóság nem cáfol-e rá az eszményekre? Ma,
a közösségi hálózatok, online kapcsolatok,
komment- és tömegkultúra korában álta-
lános megfigyelés, hogy radikálisan csök-
ken a fiatalok empatikus képessége –
mondogatják ezt a médiában, de Fritz
Breithaupt ezt a kijelentést is óvatosan, a
kutatások felôl közelíti. Már csak azért is
érdemes elolvasni a könyvét, hogy tisz-
tábban lássunk a közkeletû vélekedések

özönében, és eltöprenghessünk, mi veszélyesebb (ha veszélyes egy-
általán): az állítólag egyre növekvô közöny, vagy a reménytelen azo-
nosulás a média által tálcán kínált, csillogó idolokkal.

Laik Eszter
Fritz Breithaupt:

AZ EMPÁTIA ÁRNYOLDALAI

Simon-Szabó Ágnes fordítása

Typotex Kiadó, 244 oldal, 3200 Ft
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Törésteszt címû, elsô novel-
láskötetében még a harag és
az önzés foglalkoztatta, új
prózakötetében a szerelem
és az odaadás, de mindkét
könyvben izzanak az indula-
tok. Ha eddig nem halt bele,
most már kötelességének ér-
zi jegyzetelni, megvizsgálni
okokat és okozatokat, a test
pedig ennek a gyakorlatnak
a kísérleti terepe.

– A novellákat olvasva a követ-
kezô hívószavak jutottak eszem-
be: változókor, öregség, nôiség,
kiszolgáltatottság, szerelem és
halál. Életkoroddal is jár, hogy
éppen ez foglalkoztat?
– Az érzelmek intenzitása pedig
nem függ a test életkorától. Az
idônek mindannyian ki vagyunk
szolgáltatva, és ugyanúgy az ér-
zelmeinknek is – abszurd az
egyik, irracionális a másik, pedig
jó lenne egy kiszámítható, vagy
legalábbis belakható világban
élni. A bizalom belakható, nem
azonos a vakhit hódító megszál-
lottságával, mint ahogy a meg-
ismerésen alapuló szeretet sem
az eszeveszett szerelemmel: az
egyik ad, a másik elvesz. Mégis
nehéz szétválasztanunk a ket-
tôt, mert az embernek szüksége
van a szenvedélyre ahhoz, hogy
úgy érezze: érdemes élnie.
Annyiban számít az életkorom,
hogy most már egyszerre tu-
dom kívülrôl és belülrôl – a vad
kamasz és a higgadt szülô, az
ôrült mûvész és az objektivitásra
törekvô írnok – szemével látni a
jelenségeket. Ez az én szabadu-
lógyakorlatom: a reflexió.
– 45 novella szerepel a kötet-
ben, zömükben hasonló hosszú-
ságúak, néhányuk egészen vers-
szerû. Mondanál valamit a kötet
felépítésérôl?
– A szerkezet nagyon tudatos,
a vágytól vadságon át vezeklé-
sig, és ismét a vágyig tart – de
nem geometriai kiszámított-
sággal, hanem a belefeledkezô
zenehallgatás érzelmi hullám-
zását követve; nem véletlenül

van benne olyan sok és sokféle
zenei utalás. A költôiségnek
nem az érzelmességhez, ha-
nem a zenei formákhoz, a rit-
mus erejéhez van köze itt, egy-
fajta lekottázása azoknak az
összetett lelki jelenségeknek,
amelyekhez sem a szakszó-
kincs, sem pedig a puszta leírás
nem elégséges. A szöveg léleg-
zete, meglassuló-nekiiramodó
szívverése többet elárul, mint a
teste, vagyis a története.
Ahogy egy operában sem a
melodráma a lényeg, hanem a
muzsika, még ha egymástól is
függ a kettô. Egyszerre vagyok
költô és író, és a leírás által
nem szûnik meg az átélés ké-
pessége bennem.
– Gyerekkori emlékek, titkok, el-
hallgatott családi történetek kí-
méletlen „kiteregetése” egy-
aránt jellemzô a kötetre. És az
elszakadás vágya is, a „szaba-
dulógyakorlat”, ami a kötet cím-
adó novellája egyben. 
– A szabadulás, a szabadság vá-
gya a szerelem után alighanem
a legerôsebb emberi hajtóerô, a
kamaszkor érzelmi intenzitását
és ragyogását idézi, aktív lendü-
letet ad a passzív belenyugvás
helyett. A novelláim szereplôi
valamennyien szabadulni akar-
nak: van, aki önmagából szeret-
ne kitörni, van, aki a múltjából,
mások pedig egy kapcsolatból.
Ám az érzelmi gubancok meg-
kötnek – nincs szabadulás ad-
dig, amíg módszeresen ki nem

bogozzuk a szálakat, a múltun-
kat, amibe belegabalyodtunk.
Legelôször önmagunkat kell
megértenünk, utána jöhetnek a
többiek. Az indián nô, akit em-
lítettem, mohón belevetette
magát új, izgalmas életébe – és
pár hét után belebetegedett,
belehalt. Én azt szeretném,
hogy mindenki élje túl a szaba-
dulását. Akár a magány újbóli
vállalása árán is. 
– Párkapcsolatok és szexualitás,
test és lélek, racionalitás és ösz-
tönvilág. Civilizált szenvedély és
vad, életre-halálra szóló testiség
és szerelem. Ezek az ellentétpá-
rok végig vonulnak  a novellákon.
– Ahogy az elemeket, úgy az
érzelmeket sem lehet végleg
igába törni vagy megszelídíteni.
A zene ennek a jelképe a
könyvben, az eltitkolt, de annál
zabolázha-
t a t l a n a b b
vágyaké, a
határfesze-
getô kíván-
csiságé. A
látszólag fe-
gyelmezett
írások is a
k i tág í tot t
é rzéke lés
és a belsô
élet ajtóit
ny i togat-
ják (nem véletlen tehát a The
Doors megidézése) – ez akár
veszélyes is lehet, mint Pandora
szelencéje, de hasznos is, hi-

szen a lélek ereje áll itt szemben
a test gyengeségével, ahogy a
szerelem a halállal. A könyvön
végigvonuló boszorkányszom-
bat-motívumot a boldog szerel-
mi sóvárgás dallama ellenpon-
tozza, azt pedig a vágy fájdal-
ma követi, az elszakadást az
újabb kötôdési pontok megta-
lálása. Ellentétek nélkül a szen-
vedély sem lehetséges, de a
szenvedély felemészti magát
megnyugvás nélkül. A meg-
nyugvás nem belenyugvás: te-
remtô aktus inkább. A jól – te-
hát nem hazugságban – végig-
élt élet szabadsága és a mara-
dandó mû idôtlensége rokon
egymással: mindkettô megbíz-
ható példaként szolgál, mások
számára is egyensúlyt teremt. 
– Intenzív érzelmi élet és elcsen-
desedés, a természet szemlélése
és önmagunk belsô harmóniájá-
nak megtalálása – ezek minden
ember életében jelen vannak.
– A természet egyensúlyra törek-
szik, ezért válhatott a felkavart lé-
lek vigaszává. Az én könyvemben
a természeti tér mindig a lélek te-
re is egyben. Ahogy egy önfeledt
gyerek a hintán: úgy lebeghet-rin-
gatózhat az ég alatt az elcsende-
sedés saját idejében az ember,
biztonságban és egyensúlyban
önfeladás és integritás, reflexió és
belefeledkezés közt – hiszen van
két biztos pont, ahonnan kilen-
dülhet. A két kötél, amibe ka-

paszkodik, nem
megköti, hanem
megtartja. A Szaba-
dulógyakorlat arra
biztat, hogy találjuk
meg ezeket a biztos
pontokat, magunk-
ban és a világban
egyaránt.

Sz. Zs.
Fotó: Debreczeni Fanni

Szabó T. Anna:

SZABADULÓGYAKORLAT

Magvetô Kiadó,  224 oldal, 3499 Ft 
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A járvány felforgatta idôkben Ka-
rinthy biztosan másoknak is foly-
ton eszébe jut. Nemcsak azért,
mert elsô felesége, Judik Etel a
spanyolnátha áldozata lett, s az
író sosem tudta kiheverni a ra-
jongva szeretett nô elvesztését,
hanem mert ez a páratlan zseni
úgy általában a kibillent világrend
mesteri riportere volt. Szépíró ri-
porter, természetesen, aki nem
tagadta meg a zsurnaliszta sze-
repkört sem – épp ezzel a hang-
gal „húzza be”, mint egy mág-
nessel mindenkori olvasóját.

A Karinthy megmondja a Corvi-
na Kiadó sorozatának legújabb
darabja, amelyben jelentôs sze-
mélyiségek válogatott írásait,
gondolatait adják közre Király Le-
vente szerkesztésében. A kiadó
jól ráérzett, hogy Karinthy aktua-
litása valamiképp a levegôben
van, mintha égi telefonon csörög-
ne ránk – a szüntelen szorongás-
ból, az ember gyengeségének,
múlandóságának tudatából táp-
lálkozó fanyar humor, és úgy álta-
lában a történelem örvényében
hánykolódó hétköznapi ember
beszédes kis sztorijai újra csak szí-
ven ütnek bennünket. Az eredeti
megjelenések dátumai ugyan
nincsenek feltüntetve a kötetben
(ezeket talán érdemes lett volna
közölni), az olvasó a maga külsô
tudását mozgósítva mégiscsak el-
helyezi valahol az életmûben és a
huszadik század elsô felének idô-
vonalán e darabokat, és két kaca-
gás között meg-megborzong a
szövegek idô- és jóslatszerûsé-
gén. Például a szónoki emelvény-
re felszökkenô politikusjelölt ha-
landzsaszavakkal teletûzdelt buz-
dító beszédének olvastán, aminek
ugyan sok értelme nincs, de tar-
talmazza mindazt a lózungot,
amire a nép vágyik, és ezért egy-
re hevesebb lelkesedéssel éljenzi a
szónokot. Olykor persze egysze-
rûen csak nevetésre fakasztják az
embert az örökérvényû Karinthy-
látleletek: a Hónapos szoba albér-
letkeresôjének úgy kínálgatja a
házigazda a méregdrága, sötét
lyukat, mintha amaz a fônyere-
ményt ütné meg vele.

A gyûjteményben a Tanár úr,
kérem néhány fejezetétôl a pár
szavas aforizmákig igen változa-
tos terjedelmû, hangulatú és mi-
nôségû Karinthy-szövegvilágban
bolyonghatunk. Az összkép nem
idealizált: éppúgy megcsillantja
az író felülmúlhatatlan zsenijét,
mint a múlandóbb darabokat,
amelyek inkább csak amolyan
vicces kis csecsebecsék.

A tárcákat, novellákat, krokikat,
humoreszkeket böngészve az
ember óhatatlanul az új felfede-
zéseket kutatja az író életmûvé-
ben. Izgalmas kitapintani többek
közt, miként mûködteti együtt a
filozófiát és a helyzetkomikumot
– például egy szépségverseny
margójára született tárcában,
amelyben arról rántja le a leplet,
hogyan lázad az ember a közös-
ségileg szépnek kikiáltottak tisz-
telete ellen, s hogyan éli meg
csakis a maga választásait a tö-
megízlés ellenében. Vagy a Hiva-
tal címû jelenetben, ahol sok-sok
embertársával együtt tülekedve-
könyökölve áll sorba az író, s ami-
kor a kezében tartott papíron a
nevét megpillantó morózus, tü-
relmetlen hivatalnok azt feltétele-
zi, hogy a híres író rokona, mind-
járt megenyhül irányába, de ami-
kor kiderül, hogy ô maga a híres
író, a hivatalnok visszakeménye-
dik. Ebben a történetben már
megbújik a bravúros abszurd,
amit Karinthy sosem feszít a vég-
sôkig: a triviálisan hétköznapi je-
lenet közepette történik valami
zavaró mozzanat, ami önnön lé-
tezésünk alapjaira kérdez rá. Ilyen
a Pillanatnyi pénzzavar kávéházi
írójának esete, aki az asztalánál
mindennap megálló „fejlövéses”
szerencsétlent hirtelen nem tudja
kisegíteni a szokásos fillérekkel,
mígnem másik régi ismerôse, a
kávéházi koldus ad neki kölcsön.

Nem kevésbé érdekes megfi-
gyelni, hogyan jelenik meg a
szürrealitás a Karinthy-prózában
– például a Népek öröme címû
karcolatban, ahol a túlhabzó
szórakoztatóipar képtelenebb-
nél képtelenebb ötleteit fricskáz-
za meg az író (s ha még látná a

mai televíziós showmûsor-kíná-
latot!), vagy a Dickens, mély ke-
dély címû humoreszkben, ahol a
Dickens-regénybe beleveszô fe-
leség körül úgy zajlik és múlik el
az élet, hogy azt észre sem veszi.

Nem szoktak felfigyelni rá, de a
csattanók mellett Karinthy mes-
terien bánik a lírai zárlatokkal is.
Ilyenkor az egyre sziporkázób-
ban kibontott alaphelyzet végén
váratlanul elcsendesedik az elbe-
szélôi hang, és ki nem mondva,
de eltûnôdve a metafizikai síkra
kalauzolja olvasóját. A Mint egy-
szerû rikkancs kezdte címû törté-
netben a tudálékos felnôtt a kis
Pistikét oktatja „a kitartás és szí-
vós vasakarat” erényére, míg-
nem a hamisan
csengô példák
erdejébe beleza-
varodva mellbe-
vágóan szép le-
zárással látja és
láttatja be az
élet fájdalmas
igazságát. 

Mindezeken
túl Karinthyt
e g y s z e r û e n
magáért Karin-
thyért is jó ol-
vasni. A „tö-
megpszicho-
lógust”, ahogy magát nevezi, aki
tényleg mesterien figurázza ki a
társadalmi konvenciókat; vagy a
nyelvmûvészt, aki gazdag hôsét
„a százados tölgyek aranykoro-

nája és jelzáloglevelei alatt” ülteti
le a kertben; a kiváló karikaturis-
tát, aki megrajzolja kora jellegze-
tes, kellemetlenkedô figuráinak
arcélét, vagy épp a „felfutó” je-
lenségek (a pszichoanalízis, a tu-
domány megváltástana, a mili-
táns eszmék hódítása) visszássá-
gait pellengérezi ki.

A kötet szerkesztôjének jó ér-
zékét dicséri a zárlatként közölt
Levél címû darab, amelyben az
író száz évvel késôbbre, 2016-ba
üzen az ôt olvasó írókollégának,
egy múzeumi hírlap szélére fir-
kálva jegyzetét. „Kérlek, írótárs,
válaszolj. Könyörgök neked, írd
meg sebtiben – mi lesz? Hová
megyünk? Meddig élünk? Mi
felé törekedjünk? Mitôl tartóz-
kodjunk?” Mit is válaszolhat-
nánk a mából a jövôt örök kí-
váncsisággal fürkészô Karinthy-

nak... Talán
hogy semmi
sem válto-
zott, és még-
is ugyanazzal
a szorongató,
sosem múló
bizonytalan-
sággal tekin-
tünk a jövôbe,
ahogyan ô né-
zett egykor.

Laik Eszter

KARINTHY MEGMONDJA

Szerkesztette Király Levente 

Corvina Kiadó, 288 oldal, 2990 Ft

|aktuális|
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könyvrôl

KÉPVÁLTOGATÓ
ÁLLATKÖLYKÖK

ÉVSZAKOK

Két mókás könyvecske vi-
dám illusztrációkkal és
mozgatható elemekkel a
legkisebbeknek: a Képvál-

togató sorozatba megérkeztek az Állatkölykök és az Évszakok. Hogy hív-
ják a ló kicsinyét? Mit szeret a kis maci? Mi minden van tavasszal a kert-
ben, nyáron a strandon, ôsszel és télen a parkban? A különféle mozgat-
ható elemekkel váltogathatják a képeket a kisgyerekek. Vajon mi bukkan
elô? Ezek a babakönyvek az örökmozgó, kíváncsi felfedezôket is lekötik. 
Babilon Kiadó



|könyves|

1950. július 21-én Ifjúsági
Könyvkiadó néven alakult
meg a legendás könyvszer-
kesztôség, amely néhány év-
vel késôbb felvette a Móra
Könyvkiadó nevet. A korabeli
irodalom – részben elhallgat-
tatott – szereplôinek színe-ja-
va megfordult a kiadónál az
évtizedek alatt, elhozva a ma-
gyar gyermekirodalom arany-
korát. Zelk Zoltán, Bálint Ág-
nes, Lázár Ervin, Kormos Ist-
ván, Marék Veronika vagy Ja-
nikovszky Éva, késôbb Békés
Pál és Nógrádi Gábor könyve-
in nemzedékek nôttek fel. Ki-
tûnô grafikusok dolgoztak a
kiadónak Reich Károlytól Kass
Jánosig. Az egyre jobban elhú-
zódó világjárványban a Móra
Kiadónak sem könnyû, Jani-
kovszky János, a kiadó tulaj-
donosa arra a legbüszkébb,
hogy még léteznek, mûköd-
nek, s egyetlen munkatárstól
sem kellett megválniuk.

– A pandémia miatt a születésnapi ünnepsé-
gek egyelôre váratnak magukra, de a szüle-
tésnapos könyvek napvilágot láttak.
– Nagyszabású születésnapi rendezvényt
terveztünk, elôször tavaszra, majd ôszre –
most már világosan látszik, hogy egy évvel
el kell tolnunk az eseményt, ha szeretnénk
biztonságos és méltó körülmények között
ünnepelni. Most online eseményekkel ün-
neplünk, és hála az elmúlt években végre-
hajtott informatikai fejlesztéseknek, egy-
elôre kevéssé szenvedtük meg a világjár-
ványt gazdaságilag. Egyetlen embert sem
kellett elbocsátanunk, és mindenki meg-
kapta a fizetését. Hogy minek köszönhetô
ez? Az erôs választéknak, a raktárkészlettel
jól gazdálkodó menedzsmentnek, a gondo-
san kalkulált példányszámban készülô
utánnyomásoknak és új kiadványoknak. A
Móra egy okos kiadó, az eddig marginális
számokkal mûködô online áruházunk ma
már árbevételünk 10 százalékát hozza. Ta-
valy 300 kötetet adtunk ki, ebbôl 150 után-
nyomás volt – ilyen stabil portfólióval sze-
rintem rajtunk kívül egyetlen hazai könyvki-
adó sem dicsekedhet. Két ünnepi kötettel
készültünk a jubileumra: az egyik a múltba,
a másik a jövôbe tekint. Diridongó címû

versantológiánkba az elmúlt hetven év leg-
szebb verseibôl válogattunk klasszikus és
kortárs költeményeket az óvodás korosz-
tálynak. Amikor a kukák világgá mentek cí-
mû másik könyvünk a jövôbe tekint; ötvözi
a mesehagyományt és a környezettudatos-
ságra nevelést. A zöldmesék szerzôi maguk
is elkötelezett környezetvédôk. 
– A múltba tekintés része, hogy a kiadó több
klasszikus szerzô életmûvét is gondozza, a jö-
vôre pedig azzal készül, hogy újabb és újabb
tehetségeket fedez fel.
– Zalka Csenge Virág az abszolút sztár
most nálunk, aki a Ribizli a világ végén cí-
mû tavalyi mesekötetével idén elnyerte az
Év Gyerekkönyve díjat. Boldizsár Ildikó
mellett ô lesz a következô évek „nagy
mesemondója” a Móránál, könyvei méltó
módon folytatják azt a hagyományt, ame-
lyet a valaha nálunk megjelent Népek me-
séi sorozat kötetei teremtettek meg.
Nagy kedvencem még Bartos Erika, aki
építészként számos, akár évtizedekig el-
zárt budapesti helyszínre bejutva, rendkí-
vül érdekesen építi be ismereteit a Brúnó
Budapesten címû sorozat köteteibe.  
– Janikovszky Éva naplójának megjelenése
nemcsak a kiadónak, de Önnek személyesen is

ünnep. Az évtizedekig fiókban bujkáló
füzetek kiadása nyilván szívügye volt.
– Anyám naplójának feltûnése nem
volt annyira valószínûtlen, mint gon-
dolnánk. Ifjúkori naplói ott lapultak
a fiókos szekrényében, gondosan el-
téve. Felnôtteknek írtam címû köny-
vének Ugyan kinek gyûjtögetünk?
címû írásában leírja, hogy van egy
Szegedrôl elhozott fiókos szekrénye,
amiben elôször a nagymama, majd a
saját emlékei kaptak helyet. Ponto-
san meghatározza a naplók helyét is.
Ugyanitt leírja még: „Bocsássatok
meg, nem tudok rátok emlékezni,
de megôrizlek benneteket a fiamnak
és unokáimnak, nyilván anyám és
nagymamám is ezt gondolta.” A hat
iskolai füzetet jelenleg itt ôrzöm a ki-
adóban, meg is mutatom. Az egyik-
bôl hiányzott tíz oldal, ezt az utolsó
pillanatban kaptuk vissza anyám
gyerekkori szerelmének a családjától
Kanadából, ôk évtizedekig ôrizget-
ték az elsárgult lapokat. A kiadásban
oroszlánrésze volt Dóka Péternek, a
kiadó fôszerkesztôjének, aki hosszas
nyomozás után magyarázó lábjegy-

zeteteket fûzött a napló oldalaihoz, és Dé-
si János barátomnak, aki a fényképeket vá-
logatta a kötethez. 
– A gyönyörû kézírással vezetett naplókban
Kucses Éva tizenkét és tizennyolc éves ko-
ra között a szegedi iskolai évek alatti törté-
néseket jegyezte fel. Az évszámok:
1938–1944 – történelmi idôk.
– Ôrült „izgi” olvasni a táncokkal, zsúrokkal,
korzózással, kirándulásokkal zsúfolt társas
életrôl, elképesztô a különbség a mai állapo-
tokkal összehasonlítva. A gondtalan kamasz-
lány hangja a háború közeledtével, a bombá-
zásokkal és a családot is érintô deportálások-
kal egyre jobban elkomorodik. Megható volt
számomra olvasni az egyik bejegyzését 1939-
bôl: „Most szentül elhatároztam, hogy naplót
írok, mert nagymama koromban guszta lesz
elolvasni, és különben is szokás. Szóval, az az
egészben a vicc, hogy minden nap ír az em-
ber, és a végén van egy egész könyv.” Tuda-
tosan készült arra, hogy megôrizze, továbbad-
ja akkori gondolatait, s úgy vettem, hogy ez-
zel engedélyezi a napló megjelentetését. 

(A Naplót lapunk 15. oldalán ismertetjük.
A szerk.)

Szénási Zsófia
Fotó: Debreczeni Fanni
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„„AA  MMóórraa  eeggyy  ookkooss  kkiiaaddóó””
Janikovszky János a 70 éves Móra Könyvkiadóról



LÁNYOS ÉS FIÚS MESÉK A MANÓ

KÖNYVEKNÉL AZ ÜNNEP JEGYÉBEN

Ôszi kalandokkal folytatódik Tóth Krisztina hu-
moros Malac és Liba meséje. A két jóbarát ez-
úttal a hûvös ôszi idô megpróbáltatásaival
szembesül a Gatyát fel! címû kötetben. Öltö-

zôpróbát tartanak, és
megtapasztalják, milyen
érzés betegnek lenni. A
meséket Hajba László
szívderítô rajzai illusztrál-
ják. Szintén az ovis ko-
rosztálynak szól a Bori

könyvekre hajazó, ám fiús témákból építkezô
Ügyes vagy, Jakab! címû mesekönyv Julia
Hofmann tollából, Nánási
Yvette fordításában. A történe-
teknek Bori testvére, Jakab a
fôszereplôje. A témák: foci,
tûzoltók, kirándulás, biciklizés,
erôpróbák és rizikós helyzetek.
Minden meséhez játékos fel-
adatok kapcsolódnak, a Bori-
mesék képi világát Peter Friedl
illusztrációi jelenítik meg. Kerék mesék nagy-
könyve címmel látnak napvilágot Mechler

Anna népszerû sorozatá-
nak régi és új darabjai Haj-
ba László karakteres rajza-
ival. A szerzô minden léte-
zô, az ovis fiúkat érdeklô
jármûvet beleszôtt a me-
sékbe, s az eddigi szerep-
lôkhöz csatlakozik a ká-
bel- és konténerszállító

kocsi, illetve a régóta várt rendôrautó. A kiadó
több karácsonyi kiadványt is megjelentet.
Corinne Giampaglia Ella és a
téli varázs címû meséje az
ünnepváró hangulatot és a
bensôséges készülôdést idézi
meg egy távoli hegyekben
élô kislány segítségével. A ki-
csiknek szóló, Todero Anna
fordításában olvasható va-
rázslatos mesét a szerzô bá-
josan nôies rajzai illusztrálják. A kiadónál már
hagyomány, hogy decemberben kibontható
és szétvágható adventi kalendáriummal lepik
meg kis olvasóikat. Idén Friederun Reichenstet-
ter és Alice Kälin közremûködésével jelentetik

meg Mesék karácsonyra cí-
mû, látványos kötetüket. A tör-
ténet szerint a Mikulást keresô
Karácsonyi Kisegér minden nap
új kalandba bonyolódik a téli
csodaerdôben, hogy végül ka-
rácsonykor együtt ünnepelhes-
sen az összes erdei állat.

SZÓRAKOZTATÓ ISMERETTERJESZTÉS

A NAPRAFORGÓNÁL KICSIKNEK ÉS

NAGYOBBAKNAK

A görög mitológia 12 hôsé-
nek történetét meséli el is-
kolásoknak José Morán Gö-
rög hôsök és mítoszok cí-
mû, Marta Anaís képeivel il-
lusztrált ismeretterjesztô
könyve. Szereplôi nagy har-
cosok, mint Héraklész és
Akhilleusz, az emberiség jótevôi, mint Promé-
theusz és Kheirón, bátor utazók, mint
Odüsszeusz vagy Iaszón. Az alapmûveltség ré-
szei, akik tetteikkel, bátorságukkal

máig példát mutatnak. Az em-
beriség történetének 30 jelen-
tôs korszakába vezet el Gianni
Palitta nagyobb iskolásoknak
szóló Képes történelmi
atlasza, ami a civilizáció bölcsô-
jétôl az ókori kultúrákon át, Eu-
rópa, Amerika és Ázsia kiemel-
kedô népeinek tettein keresztül végül

megérkezik a globalizációhoz. A történelmi
események összefoglalása és szereplôinek be-
mutatása mellett a kötet
térképekkel és képekkel se-
gíti az ismerkedést közel
hatezer év históriájával. A
Klasszikusok Kicsiknek soro-
zatban jelenik meg Jules
Verne 80 nap alatt a Föld
körül címû megunhatatlan
története Phileas Foggról és
barátairól. A nagyméretû képes mesekönyvet
az éppen olvasni tanulók is bátran forgathat-

ják. Verónica Chamorro Sziasztok, ér-
zelmek! címû játékos képeskönyvében
a kicsik megismerkedhetnek a legfonto-
sabb érzelmekkel, a
játékos feladatokban
pedig megtanulják
azokat felismerni és
kezelni. Különösen a
düh, az irigység és a

félelem kezelésében lehet
hasznos ez a kiadvány.

SZÍNES KÖNYVEK KÍVÁNCSI

KICSIKNEK ÉS KLÍMAVÉDÔ

NAGYOKNAK A BABILONNÁL

A Rendôrség munkájába avat be a Mi mi-
csoda Ovisoknak szóló sorozatának új köte-
te, Az orvosnál címû pedig az orvosi rende-
lôben várható vizsgálatokba vezeti be a kicsi-
ket. Az elsô minden tekintetben kielégíti a
gyerekek egyenruhások iránti kíváncsiságát,
a második segít leküzdeni a doktorokkal kap-

csolatos szorongást és félel-
met. Kicsit nagyobbaknak ké-
szült a Mi micsoda Junior soro-
zatban a Kísérletek köny-
ve, amely az egyszerûen el-
végezhetô feladatokkal
olyan hétköznapi jelensé-
gek megértéséhez nyújt se-
gítséget, mint a víz halma-
zállapotváltozása, a levegô
mozgása, vagy az érzék-
szervek mûködése. Mindhá-
rom könyvben a szokásos ku-
kucskáló ablakok serkentik te-

vékenységre a gyere-
keket. A klasszikus Mi
micsoda sorozat is két
aktuális kötettel gyara-
podik. Az Éghajlat cí-
mûben megismerhetôk
Földünk folyton változó
klimatikus viszonyai,
az éghajlati ténye-

zôk és övezetek, s végül az
éghajlatváltozás veszélyei. A
Nemzetközi ûrállomás cí-
mû kötet összegzi az ûrkuta-
tás és az ûrutazás fontosabb
mérföldköveit, és betekintés
nyújt az ISS ûrállomás meg-
építésébe, feladataiba és mindennapi életé-
be. Mindkét könyvet Manfred Baur jegyzi.
Margit Auer nagysikerû Mágikus állatok is-
kolája címû regénysorozatának Behavazva
címû, téli kötetét is kézbe vehe-
tik a rajongók. A Winterstein is-
kola éppen az ünnepek elôtt a
hó fogságába esik. Vajon mi-
lyen kalandokba keverednek di-
ákok és mágikus állataik, mie-

lôtt újra találkozhatnak a
családjaikkal?

Sz. Zs.

Manó Könyvek: Tóth Krisztina: Malac és

Liba 3., 56 o. 1990 Ft; J. Hofmann: Ügyes

vagy, Jakab, 136 o. 3990 Ft; C. Giampaglia:

Ella és a téli varázs, 40 o. 2990 Ft; Mechler

Anna: Kerék mesék nagykönyve, 104 o.

3990 Ft; F. Reichenstetter: Mesék karácsonyra,

104 o. 3490 Ft; Napraforgó Kiadó: J. Morán: Gö-

rög hôsök és mítoszok, 192 o. 4490 Ft; G. Palitta:

Képes történelmi atlasz, 64 o. 4490 Ft; J. Verne:

80 nap alatt a Föld körül, 32 o. 2490 Ft; Chamor-

ro: Sziasztok, érzelmek!, 96 o. 3990 Ft; Babilon

Kiadó: Az orvosnál, Rendôrség, 12-12 o. 2950 Ft;

Kísérletek könyve, 26 o. 4490 Ft; M. Baur: Éghaj-

lat, 48 o., 3490 Ft.; Nemzetközi ûrállomás, 96 o.

4870 Ft.; M. Auer: Behavazva, 240 o., 2990 Ft.

|babilon, manó könyvek, napraforgó|
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„Ha valami rém okos bácsi, mondjuk egy
pszichoanalitikus megfigyelné az életem,
egész biztos rém unalmasnak és egész hét-
köznapinak találna, és nem pocsékolná
rám az idejét, hanem visszatérne három-
szemû és kétorrú hercegnôjéhez, akinek
lelki problémáit biztos sikerrel oldaná
meg. De én mégis olyan beképzelt alak
vagyok, és azt hiszem, hogy velem annyi
érdekes dolog történik, hogy azt föltétle-
nül szükséges megörökíteni az utókor
számára” – írja egy helyen Janikovszky
Éva, leánykori nevén Kucses Éva a napló-
írás kapcsán, míg máshol: „Most szentül
elhatároztam, hogy naplót írok, mert
nagymama koromban irtó guszta lesz el-
olvasni, és különben is szokás. Szóval az
a vicc, hogy mindennap ír az ember, és
a végén van egy egész könyv” – fogal-
mazza meg a lényeget 12 éves korában.
Az eredmény: hat füzetnyi napló 1938 és
1944 között, apró gyöngybetûkkel, rende-
zett írásképpel. Egy szegedi lány fejlôdéstör-
ténete, aki 1938-ban még kislány, 1944-re
– a történelmi idôknek is köszönhetôen –
érett gondolkodású nôvé válik. Az elsô két
év naplóbejegyzései derûsen ártatlan és na-
iv lányka képét mutatják, aki lelkesen fecseg
a szokásos témákról: családi események, is-
kolai történések, fiú ügyek, szórakozás,
unatkozás, ha egy délután véletlenül nem
lép ki a házból. De már ekkor is megnyilvá-
nulnak késôbb legendássá vált tulajdonsá-
gai: a jó megfigyelôképesség, a humor és az
irónia. A nyelvi megfogalmazásban több
mára megmosolyogtató kifejezést halmoz,
nyilván az akkori diáknyelvhez igazodva, s
gyakran használ efféle jelzôket: irtó, guszta,
rémes, ôrült, csuda. Naplójában híven meg-
örökíti a szegedi ifjúság társaséletének és
szórakozásának alkalmait is: zsúrok, korzó-
zás, mozi, kirándulás, és sok-sok tánc. Irigy-
lésre méltó a korabeli társasélet intenzitása,
különösen a mai körülményekhez viszonyít-
va. Az életkornak megfelelôen a naplóban
kiemelt helye van a fiú ügyeknek: az elsô
szerelmet több másik követi, az udvarlók
számában nincs hiány. A kamaszlány önma-
gát többször is tréfásan „csapodárnak” ne-
vezi, persze az udvarlás megmarad a kor
polgári szokásainak keretei között. Szelle-
mes bejegyzésekben írja meg a randevúkat
és a párkapcsolatok alakulását, „szerelmi
hôfokmérôt” vezet. Utolsó nagy szerelme
ebbôl a korszakából Ortutay Gyula.

Feltûnô a kamaszlány zenei mûveltsége.
Janikovszky János elmesélte, hogy a háttér-
ben a naplókban csak Kisapaként emlege-
tett Donászy Kálmán, Éva nevelôapja áll,
aki a Szegedi Szabadtéri Játékoknak volt a
titkára, mellesleg újságíró, költô, zeneszer-
zô, operettet is írt. Mivel bejáratos volt a
színházba, Janikovszky Éva gyakorlatilag a
zenekari árok mellett töltötte a gyermek-
éveit, s már igen korán kifinomult zenei és
irodalmi ízléssel ren-
delkezett. Kisapa
széles körû mû-
veltségét még Já-
nos is megtapasz-
talhatta, ahogy
csodálatos zongo-
rajátékát és kiváló
énektudását is,
amivel gyakran el-
szórakoztatta ôket
Budapesten, a Bajza
utcai lakásban.

A háború közeled-
tével a fiatal lány vi-
dám és derûs hang-
jába félelem vegyül,
1940 karácsonyán
fogalmazott versében
például így ír: „Van-e
jogunk más témáról
írni/ Vagy csak arról, mitôl véres a föld./
Merjük-e hinni, hogy lesz még tavasz/ És jel-
szó, ami nem így szól: Öldd!” De még tar-
tanak a vidám összejövetelek, a háború

még valahol távol zajlik. Aztán 1941 hús-
vétján már így fogalmaz: „Történelmi idô-
ket élünk, ezt kénytelen vagyok most már
leszegezni…kénytelen vagyok naplót ve-
zetni, mert ha mindez nincs megörökítve,
jövôre talán magam sem hinném el.” A
háborút – kamaszlánytól szokatlan éleslá-
tással és már-már szarkasztikus humorral
egy német-angol futballmérkôzéshez ha-
sonlítja, amelyhez végül a közönség is csat-
lakozik. Aztán ahogy a front közeledik – ta-
núja a szegedi vasútállomás lebombázásá-
nak, majd a híd felrobbantásának – a hang-
ja elkomorodik. A családját is érintô vész-
korszak leírása szívszorító, alig talál rá sza-
vakat. Az utolsó bejegyzés 1944 karácso-
nyára datálódik.

Janikovszky Éva a naplója mellett sok ka-
maszkori emléket is ôrizgetett a fiókos szek-
rényben: rajzokat, báli meghívókat, belépô-
ket – ezekbôl is bekerült néhány a megje-
lent naplókötetbe. A családi fotókat egy ha-
talmas kofferban tartották. Néhány korabe-
li dokumentummal és újságcikkel kiegészít-
ve Dési János válogatott belôlük a könyvbe,
míg a naplót magyarázó lábjegyzeteket Dó-
ka Péter, a kiadó fôszerkesztôje készítette el
nagy gondossággal. Az írónô fia sokáig úgy
gondolta, hogy a naplóból kitépett lapokat
édesanyja diszkrécióból eltávolította. A

megjelenés elôtt a hat
kitépett oldalpárból öt
elôkerült Éva gyerek-
kori szerelmének, Kar-
dos Gábornak a ha-
gyatékából, Kanadá-
ból, az írás megszüle-
tése után nyolcvan
évvel. Hasonlóan
megkerültek a gye-
rekkori barátnônek,
Deutsch Verának írt
levelek is, amelyek
rendszerezése és ki-
adása még várat
magára.

(szénási)

Janikovszky Éva:

NAPLÓM, 1938–1944

Móra Könyvkiadó, 199 oldal, 2999 Ft

„„OOkkuulláássuull  uunnookkááiimmnnaakk””
Janikovszky Éva kamaszkori naplója
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Csodák ideje
Mind a mai napig az elsô karácsony csodá-
ját keressük, van, aki az adventi várakozás
hitével tekint a Megváltó születésére, más
nyomorúságos helyzetének jobbra fordu-
lását várja ezen a különleges ünnepen. Az
egyre rövidülô nappalok után karácsony-
kor a fény is kezd visszatérni, reménnyel
várjuk az új évet, a világ megújulását.
2020-ban különös karácsonyra kényszerül
az emberiség, mintha, esélyt kaptunk vol-
na arra, hogy kilépjünk a rohanásból és
másként tekintsünk a céljainkra, emlé-
kezzünk régi karácsonyokra és tervezges-
sünk újakat, szebbeket.

A karácsonyi történet különleges mûfaj,
a Bibliában rögtön hármat is olvashatunk
belôle egyet-egyet Máté, Márk és Lukács
evangéliumában! A késôbbi évszázadok-
ban sem csökkent népszerûsége, antológiák százait
tölthetjük meg az ünnep misztériumát megidézô versekkel, elbeszé-
lésekkel, mesékkel. Ismerünk olyat, amelynek szerzôje a klasszikus,
bibliai történetet helyezi mai környezetbe s ezzel üzen korának, de
olyat is, amiben a fényesen csillogó ünnep csak díszlet és személyes
vagy családi tragédiák árnyékoljak be az ünnepet.

A Harmat Kiadó A legnagyobb ajándék címû antológiájában
nyolc olyan szerzô karácsonyi történetét olvashatjuk, akik jobbá-
ra az angolszász világban számítanak ismertnek, bár Charles Di-
ckens, Harriett Beecher Stowe vagy Louisa May Alcott neve a ma-

gyar olvasók számára is ismerôsen cseng. Nem
mai elbeszélések ezek, a legtöbb magyarul ezi-
dáig nem is jelent meg. A kiadó is érezte, hogy
érdemes kontextusba helyezni a kötetet, ezért
Gyôri Anna szerkesztô két oldalról is mankót
nyújt az olvasónak: értô bevezetésében a szöve-
gek olvasásához ad szempontot, a kötet lezárá-
saként pedig a szerzôk rövid életrajzát ismerteti.
A legnagyobb ajándék igazi ínyenceknek való
olvasmány! Valóságos idôutazás a karácsony
üzenetének a nyomában, a legrégibb történet
1848-ban, a legfrissebb 1943-ban íródott, de ne
féljünk az idôbeli távolságtól, mindegyik eleven,
izgalmas, tanulságos olvasmány.

Korunk kulcsszava az érzékenyítés, legyünk nyi-
tottak mások (problémái, élete, gondolkodása)
iránt, akkor is, ha az nekünk nem kényelmes. A ka-
rácsony az együttérzés ünnepe: Isten megkönyö-
rült az emberen és elküldte Fiát, hogyan lehetnénk
mi érzéketlenek! A legnagyobb ajándék történetei
kiválóan alkalmasak az érzékenyítésre is: karácsony

csodája, ha a kemény szív meglágyul, ha a gazdag a szegény felé
fordul, ha a kisiklott élet új célt talál. Karácsonykor lépjünk ki a
komfortzónánkból, forduljunk nagyvonalú könyörületességgel má-
sok felé, csodás módon ezzel nemcsak mások, hanem magunk is
gazdagabbakká válunk.

Pompor Zoltán
A LEGNAGYOBB AJÁNDÉK

és más klasszikus karácsonyi történetek 

Harmat Kiadó, 160 oldal, 3500 Ft.

Játékosan, szórakoztatóan, komolyan
Izgalmas mûfaj a gyermekbiblia, több évszázada létezik már, és
képes mindig újat mutatni! Van olyan, amelyik a lehetô legna-
gyobb kortörténeti és szöveghûségre törekedve részletesen
mondja újra a Szentírás történeteit; találkoztunk már olyannal is,
amelyikben a mesélésen van a hangsúly – a mesélô saját stílusa,
megélt hite hidalja át az évezredes távolságot; aztán van olyan,
amelyik csak képekkel, sôt képregényes módon, és van olyan is,
amelyik az eredeti szöveget megtartva az illusztrációkkal szólítja
meg a fiatal olvasót. A szöveg legalább annyira fontos, mint a vi-
zuális világ, a gyermekbiblia – mint minden jó gyerekkönyv – si-
kere azon múlik, hogy a mesélô hang a történeteket felolvasó fel-
nôttet legalább annyira elvarázsolja-e, mint a hallgatóságot. 

A Játékosan a Bibliáról 2006 után idén jelent meg újra a Kál-
vin Kiadó és Magyar Bibliatársulat közös kiadványaként. Sze-
rencsére a könyv másfél évtized alatt mit sem veszített frisses-
ségébôl. A katalán rajzoló, Fransesc Rovira jól megtalálja az egyen-
súlyt a kortörténeti hûség, a játékosság között: kiegyensúlyozott vi-
zuális világ, harmonikus emberi kapcsolatok, kedves állatalakok, iz-
galmas perspektívák jellemzik rajzait. Mindez azért is fontos, mert a
könyv célközönsége elsôsorban az óvodás, kisiskolás gyermek: mi-
közben hallgatják a rövid történetet, örömmel böngészhetik a ké-
pek apró részleteit. 

Érdekes a könyv koncepciója is, a gyermekbibliák többségétôl eltérô
módon a hangsúly nem a bibliai történet újramesélésén van, csupán né-
hány, nagyon rövid mondatban vázolja fel a 25 ószövetségi és 18 újszö-
vetségi történetet Mercè Segarra. Ahogy a könyv alcímében is olvasha-
tó: a bibliai tanulságok és szórakoztató feladatok várnak a könyvekben
a gyerekekre. Bizonyos, hogy a történet (és annak üzenete is) jobban

megmarad, ha valamilyen tevé-
kenység kapcsolódik hozzá, ha a
mannáról nemcsak olvasnak, ha-
nem maguk is fôznek mennyei
finomságokat, vagy ha a gyer-
mek Mózest és bölcsôjét megal-
kothatják dióhéjból és gyurmá-
ból, esetleg a virágvasárnapi be-
vonuláshoz virágcsokrot készí-
tenek, talán érthetôbb lesz a
történet és annak kapcsolódása
a saját valóságukhoz. A könyv
mellékleteként mintákat, sab-
lonokat is találunk, amelyek se-
gítséget adnak a kézmûves te-
vékenységek elôkészítéséhez
szülôknek, hittanoktatóknak.

A szórakoztató, önfeledt játékot idôrôl-idôre tanulságos beszélge-
tések váltják, ezek jellemzôen az újszövetségi történetekhez kapcso-
lódnak, a Tízparancsolat az engedelmesség, Júdás árulása a barát-
ság, Jézus gyógyításai az egészség, kereszthalála pedig a halál kér-
dését emeli fókuszba. Ezekhez a témákhoz a felnôttek beszélgetés-
indító kérdéseket is kapnak, bár lehet, hogy ezekre nem is lesz szük-
ség, mert a gyermek maga fog feltenni kérdéseket – csak gyôzzük
megválaszolni!

Pompor Zoltán 
Mercè Segarra – Fransesc Rovira:

JÁTÉKOSAN A BIBLIÁRÓL

(Ford. Mucsi Zsófia)

Kálvin Kiadó, 96 oldal, 3500 Ft
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|harmincas|

A Janikovszky-díjas, 2012-ben IBBY-élet-
mûdíjjal kitüntetett Nógrádi Gábor volt
újságíró, pályáját költôként kezdte, majd
1983-ban elsô regényével berobbant az
ifjúsági irodalomba: a Gyerekrablás a Pa-
lánk utcában címû humoros krimijébôl
film is készült. Számos filmforgatóköny-
vébôl lett ugyancsak sikeres film. Ma a
Móra Kiadó egyik legnépszerûbb szerzô-
je, a kamasz olvasók kedvence, aki már a
30. köteténél tart  A csere. Adam és Da-
vid címû új könyve megjelenése alkalmá-
ból készült vele interjúnk.

– Írt már regényt, amelyben személyiség-
csere okozta bonyodalmakat adott elô. A sze-
mélycsere, ami új regényének a szervezô
ereje, nem ismeretlen a világirodalomban.
Miért nyúlt most ehhez a témához?
– Minden idôben fontos volt, vagy fontos lett
volna, hogy az emberek bele tudják élni ma-
gukat mások életébe, ami a megértés, a szo-
lidaritás, és – szerintem – az emberiség túlélé-
sének az alapja. Ennek a képességnek a hiá-
nya vezetett és vezet minden történelmi tra-
gédiához a világháborúktól a jelenlegi népir-
tásokig. A PetePite apa-fiú cseréje és Az anyu
én vagyok anya-lánya cseréje után Mark
Twain Koldus és királyfi címû történetében
láttam lehetôséget, hogy a két legaktuálisabb
problémánkról, a menekültválságról és a fo-
kozódó társadalmi egyenlôtlenségrôl írjak.
Egy nyomorgó menekült tizenhatéves fiúnak
és az államelnök fiának a cseréje – reményem
szerint – mindkét konfliktust érzékletes for-
mában mutathatja be. Mindezt persze egy
úgynevezett ifjúsági regény keretei között, te-
hát drámákban, kalandokban; mondhatni:
szórakoztatónak szánt fordulatokban. 
– Tanúsítom, hogy letehetetlenül izgalmas,
pergô cselekményû, fordulatos A csere, de
van egy mélyebb rétege, amit úgy hívhatunk,
rámutatás a világ nagy problémáinak egy cso-
portjára: a szabadság, a demokrácia hiányá-
ra, a migránsélet nehézségeinek megértésé-
re, sôt, átélésére. S ezzel ugye nem merítet-
tem ki a regény mondandójának teljességét?
– A regények mondandója csak kicsi részben
van a regényekben. A regények mondandó-
ja az olvasó vevôkészülékében van. Egyrészt,
hogy egyáltalán érti-e, s mennyire érti a szö-
veget az olvasó, másrészt, hogy az élettörté-
nete, lelki beállítódása, pillanatnyi helyzete,
gondolatai, eszméi szerint hogyan értelmezi,
amit megértett az adott regénybôl. Ha valaki
például zsigeri ellenszenvet érez a migránsok

vagy a menekültek iránt
(mert ez a két földönfutó
nem ugyanaz), másképpen
fogja A csere címû történe-
temet értelmezni, mint aki
együtt tud érezni velük. Aki
szenvedélyesen szereti a
családját és aggódik érte,
az átérzi majd, hogy az el-
nöki palotába rekedt mene-
kült fiúnak milyen szenve-
dést okoz, hogy ô dúskál a
jóban, miközben az anyja
meg a húga a táborban
éhezik. Elôfordul, hogy az
író, úgymond, el akar mon-
dani valamit, de a regény
idején létezô olvasóközönség nagyobb része
ezt nem akarja elfogadni, befogadni. Így járt
például Kertész Imre a Sorstalansággal. Na-
gyon fontos „mondandót” közölt 1975-ben.
A magyar társadalom olvasói, s pláne vezetôi
azonban ezt nem óhajtották megérteni. Még
szegény anyám is elutasította a regényt, aki
egyébként ugyanabban a táborban volt ha-
lálraítélt, mint az író. Természetesen anyám-
nak, mint olvasónak is igaza volt az ô egyéni
szempontjából. Az írónak azonban az egész
emberiség, s benne a magyarság történelme,
jövôje szempontjából volt igaza. És ez volt az
igazabb igaz.
– Milyen eszközökkel lehet sikeres ifjúsági
regényt írni? Csak humorral? De a szerkezet-
re, a stílusra és a témára is gondolhatok. Azt
hiszem, ezt aligha érdemes megkérdeznem
mástól, mint az IBBY-díjas PetePite, továbbá
a Tom és Geri, a Samu és Papa, a Marci-
könyvek éít. szerzôjétôl.
– Nem biztos, hogy én vagyok a
legalkalmasabb szerzô arra, hogy
megválaszoljam ezt a kérdést.
Vannak ifjúsági regényírók, akik-
nek boltja elôtt sorban állnak a
diákok, ha új könyve jelenik
meg. Ezek az írók ismerik talán a
„nagy titkot”. Ha van ilyen. Per-
sze, ha a sikert nem csak a pél-
dányszámon mérjük, akkor azt
tudom mondani, hogy igen, a
humor, a közérthetôség, a fil-
mes szerkesztés, a feszes törté-
netkezelés segítségével jó populá-
ris regény születhet. Ifjúsági?... Ismét az olva-
sók vevôkészülékére kell hivatkoznom: még
egy mesét is lehet úgy olvasni, úgy érteni, ér-
telmezni, mint a legbölcsebb filozófusok

gondolatmeneteit.  Gondoljunk Ezópus állat-
meséire! A gyermeket megragadja a törté-
net, a gondolkodó felnôttet a tanulság, a
gondolat. A szöveg ugyanaz.
– Min dolgozik most? Mi lesz a következô
Nógrádi-mû a Móránál?
– Egy rövidebb történet az alsó tagozatos
diákoknak szóló sorozatban. Igazán nekem
való feladat. Mindig alkalmazott mûfajnak
tartottam a gyerekeknek, fiataloknak írott
mûveket, ami a szakmában néha vitát ger-
jesztett. Alkalmazott irodalomnak tartom
ezt a mûfajt, mert az író nem írhatja, amit
akar, hanem folyamatosan alkalmazkodnia
kell a feltételezett célcsoport befogadói ké-
pességeihez. A jelen esetben nyolcéves gye-
rekekhez kell alkalmazkodnom a történet
kitalálásában, a fordulatokban, a figurák-
ban, a dialógusokban… Szóval minden
mondatban, és minden szó kiválasztásakor
figyelembe kell vennem az elképzelt kis ol-

vasót. Ilyenkor az író tollát
a megrendelô, azaz a Mó-
ra valóságos és a gyerekek
virtuális óhajai vezetik. Se-
baj! Legyek nagyképû? Mi-
chelangelo is megrendelés-
re föstötte a Sixtus-kápolna
freskóját, nem? Ahhoz ké-
pest elég jól sikerült. 

Csokonai Attila
Fotó: Németh András

Nógrádi Gábor:

A CSERE. ADAM ÉS DAVID

Móra Könyvkiadó, 320 oldal, 2999 Ft
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MMii  lleetttt  aa  kkéétt  óórráárraa  tteerrvveezzeetttt  kkaallaannddbbóóll??
Beszélgetés Nógrádi Gáborral





A könyv a késôi 1970-es évek magyar valóságába ágyazott
történet egy sorkatonai szolgálatra behívott fiatal orvosról.
Dalos Tibor egy távoli, határmenti laktanyában tölti a szolgálatát,
ahol orvosi esküjéhez hûen próbálja végezni munkáját.
Tibor számára csakhamar világossá válik, hogy elöljárója,
Dr. Vida fôhadnagy jól fizetô magánpraxisa kedvéért elhanyagolja
a sorkatonák gondozását. Erkölcsi és szakmai fenntartásai
ellenére Tibor nehéz választás elé kerül, amikor Vida felajánlja
neki a praxisában való részvételt.

Becsület és megkísértés harca,
egy kétségekkel teli útkeresés krónikája.

Hopp László 

MEGKÍSÉRTVE
Egy katonaorvos
története

Bioenergetic Kiadó,
304 oldal, 2990 Ft

www.bioenergetic.hu



Polgárnak lenni címmel adja közre a Magvetô Kiadó azt
az interjúkötetet, amelyben a 74 éves Kolosi Tamás, a Lí-
ra könyves cégcsoport feje vall családjáról, életének for-
dulatairól, szociológusi és vállalkozói tevékenységérôl,
kudarcról és sikerrôl. 

– Mi késztette arra, hogy ilyen nyílt, kitárulkozó életút-interjút
adjon?
– Nem én voltam a kezdeményezô, hanem egy fiatal kolléganô,
Ferenczi Borbála, aki készített már egy hosszú interjút Csepeli
Györggyel, és Gyuri ajánlotta neki, hogy keressen meg engem,
mint akinek nagyon érdekes az életútja. Én pedig úgy gondol-
tam, próbáljuk meg, meglátjuk, mi lesz belôle. Majd' két éven
át többször találkoztunk. Úgy gondolom, ha már ilyesmit csinál
az ember, akkor csak teljes ôszinteséggel érdemes. 
– Sokakban fölmerült a kérdés, miért válik valaki sikeres, élvo-
nalbeli társadalomkutatóból vállalkozóvá. Egy helyütt azzal ma-
gyarázza ezt, hogy a nemzetközi tudományos karrierje magyar-
ként korlátokba ütközött.
– Az egyik tényezô valóban az, hogy – ha nem is magyarként,
hanem Magyarországon maradóként – a nemzetközi társada-
lomtudományos élvonalba nem lehet bekerülni. Ahhoz ott kell
lenni. Én pedig nagyon szeretek magyarként Magyarországon
élni. Külföldön tartottam elôadásokat, Németországban több
alkalommal hónapokig tanítottam, de amikor fölmerült, hogy
költözzek ki, úgy döntöttem, Budapesten maradok. A másik té-
nyezô összefügg a történelmi helyzettel. Életem elsô negyven
évét az államszocializmusban éltem le, amikor három olyan
életpálya nyílhatott meg, miután a politikait eleve elvetettem,
amelyben karriert lehetett csinálni: a sportolói, a mûvészi –

egyikhez sincs bennem tehetség –, és a tudományos karrier. Az
utóbbit választottam. A rendszerváltáskor jött egy újabb ténye-
zô, a szerencse. Az egyik legtöbbet publikáló szociológusként
semmi okom nem volt, hogy meneküljek a vállalkozásba, de a
kínálkozó lehetôség fölkeltette a kíváncsiságomat, a vágyamat,

hogy ebben is kipróbáljam magam. 
– Számos önnel kapcsolatos részletkérdésre vá-
laszt talál az olvasó a könyvben. Közben néhány
kulcsfogalom értelmezését is megismeri. Minde-
nekelôtt a polgár, a polgári magatartás fogalmáét.
– Én a hetvenes évek óta úgy gondolom, hogy
polgárnak lenni nagyon pozitív dolog. Jóllehet
abban az idôben ennek a fogalomnak inkább
negatív kicsengése volt, példa rá az úgynevezett
kispolgárság-vita is, amely kimondottan negatív
értelmezést adott. Ezzel már akkor sem értettem
egyet, és azóta is ez a felfogásom. Olyannyira,
hogy amikor hetvenéves lettem, Morcsányi Géza
a Magvetô akkori igazgatója és Tóth István
György a Tárki vezetôje teljes titokban összeállí-
tott egy emlékkötetet, amelyet a születésnapo-
mon adtak át, és amelybe barátaim, kollégáim,
ismerôseim – nemcsak kutatók, hanem írók szí-
nészek, vállalkozók – adtak egy-egy tanulmányt
„a magyar polgár” témakörben. Hogy mit jelent
számomra polgárnak lenni? Alapvetôen függet-
lenséget. A mindenkori hatalomtól és bizonyos
értelemben az ideológiáktól is. Már a nyolcvanas
évek közepén megalapítottam az elsô jogilag
önálló társadalomtudományi kutatóintézetet, a
Tárkit. Alapvetôen tartalmi-szakmai célok vezet-
tek, de az is fontos volt, hogy ne legyen fônö-

köm, önálló lehessek. És bár szociológusként késôbb fölkértek
politikai tanácsadónak – elôször Németh Miklós, majd Orbán
Viktor –, mindkét alkalommal leszögeztem, hogy semmiféle
politikusi szerepet nem vállalok, és arra sem vagyok hajlandó,
hogy az adott hatalom, párt érdekében korlátozzam a vélemé-
nyem. Persze anyagi biztonság is szükséges a mindenkori ha-
talomtól való függetlenséghez, amit kutatóként a szaktudás
teremtett meg, és ez a vállalkozói szerepvállalásomban is fon-
tos szempont. Félreértés ne essék, akár kutatóként, akár
könyves vállalkozóként elôfordul, hogy állami pályázatokon
indulunk, tehát kapcsolatba kerülünk a hatalommal – ahogy a
már említett tanácsadóként is –, de polgárok akkor vagyunk,
ha függetlenek maradunk.
– Egy másik kulcsfogalom a könyvben a karrier, a karrierizmus.
Errôl szöges ellentétben áll véleménye a köznapi felfogással,
amely gyakran a törtetôvel azonosítja a karrieristát.
– Szerintem a karrierizmus és a törtetés nem szinonim fogal-
mak. A társadalmi rétegzôdés kutatójaként az egyik alapkér-
désem volt, hogy mi határozza meg egy ember sikerességét,
azt, hogy a társadalmi mobilitás során elôbbre tudjon jutni.
Mindig azt vallottam, hogy a siker sokdimenziós fogalom.
Kellenek hozzá bizonyos adottságok, akár még genetikaiak
is, és jelentôs szerepe van a családi háttérnek. A harmadik té-
nyezô, hogy az emberben milyen ambíciók vannak, mennyire
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„„NNeemm  eellssôô,,  hhaanneemm  jjóó  aakkaarrookk  lleennnnii””
Kolosi Tamással készített életút-interjút Ferenczi Borbála
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törekvô. Kiváló barátaim vannak, akiknek az életpályája
ugyan nem bicsaklott meg, de nem tudott igazán kibontakoz-
ni, mert a sikerre való törekvés, vagyis a karrierizmus hiány-
zott belôlük. Tegyük hozzá, van egy, már említett negyedik
tényezô is, de ez tudományos eszközökkel nehezen ragadha-
tó meg: a szerencse.
– Az ön életében kulcsfogalomnak látszik a konzervativizmus is.
Egy helyütt liberálisnak vallja magát.
– Igen, konzervatív liberálisnak, vagy ahogy a tizenkilencedik
században mondták, szabadelvûnek vallom magam. Ez az én
kutatói munkámban és a már több mint harmincéves vállalko-
zói tevékenységemben is megjelenik. Vannak nálam sikere-
sebb vállalkozók, a mi cégünk, a Líra a második legnagyobb
forgalmú a hazai könyvpiacon. Az élvonalban szeretek lenni,
ha nem is feltétlenül elsôként, mert ahhoz sokszor olyasmit is
kellene csinálni, amihez nem fûlik a fogam. Ahogy a könyv-
ben is mondom: nem az a fontos, hogy elsô legyek, hanem
hogy jó legyek. Nem véletlen, hogy amikor a Láng Holding-
ban társammal, Erdôs Ákossal elhatároztuk, hogy szétválaszt-
juk a tevékenységünket, én a könyvszakmát választottam,
mert ez jobban illik ahhoz a konzervatív-liberális, polgári ér-
telmiségi léthez, amit én kívánatosnak tartottam a magam
számára. A hazai könyvszakma évi 55-60 milliárdos összfor-
galmával egy közepes iparvállalat bevételét éri el, itt tehát
olyan nagyot dobni nehezen lehet. Nekem fontosabb, hogy a

hozzánk tartozó Magvetô a magyar
és már a világ szépirodalmának is
egyik vezetô kiadója, hogy az Athe-
naeum egy százhetvenöt éves tradí-
ciót folytat, hasonlóan patinás a
Rózsavölgyi, mellettük a Corvina is
tekintélyes kiadó, a lányom által ki-
talált Manó Könyvek kötetei pedig
a Líra kiadói csoporton belül a leg-
nagyobb árbevételt és nyereséget
érik el. Inkább a könyvszakma mi-
nôségi oldala foglalkoztat, mint-
sem, hogy mennyi hasznot lehet
kinyerni belôle.

Varsányi Gyula 

Kolosi Tamás: POLGÁRNAK LENNI

Magvetô Kiadó, 224 oldal, 4499 Ft

könyvrôl

Dr. Joe Dispenza:
VÁLJ TERMÉSZETFELETTIVÉ!

Hétköznapi emberek

nem hétköznapi csodái

400 oldal, 4990 Ft

Mi lenne, ha rá tudnál hangolódni
az anyagi világon túli frekvenciákra,
módosíthatnád agyad kémiáját, és
a tudat transzcendens szintjeire
emelkedve új jövôt teremtenél? Dr.
Joe gyakorlati útmutatójának se-
gítségével elérheted lehetôségeid

maximumát testi, egészségi, kapcsolati síkon, valamint életcél-
jaidban, végig a saját tempódban haladva.

www.hungarovox.hu info@hungarovox.hu   Telefon: 06-20-585-8212

A HUNGAROVOX KIADÓ
KARÁCSONYI AJÁNLATA
Illés Krisztina
A VARJÚ IKREK
TÖRTÉNETE
Mese gyerekeknek
és felnôtteknek
176 oldal, 2500 Ft

Kaiser László
ERKÖLCS ÉS

TELJESÍTMÉNY
Németh László
– Béres József

104 oldal, 1800 Ft

Folytatódik az
ÍZÔRZÔ SOROZAT 

KÖNYVKLUB Kft.
rendelhetô: 
megrendelo@dunakiado.hu

06 70 948 5508



3 új könyv
JJuullii  ZZeehh
KKIISS  TTÁÁRRSSAALLGGÁÁSSII  KKÉÉZZIIKKÖÖNNYYVV
HHÁÁZZIIKKUUTTYYÁÁKKNNAAKK
182 oldal, kartonált 2800 Ft

Ez a társalgási lexikon kifejezetten házikutyák
számára készült, s megmutatja, hogyan tudja a
kutya környezetét – fôként a gazdit – lekötelezni.

HHaannss  HHaabbee
AAHHOOVVÁÁ  TTAARRTTOOZZUUNNKK
424 oldal, kötve 4980 Ft

Igazi irodalmi felfedezés ez a magyarul eddig még
soha meg nem jelent Habe-regény. A nagyívû
kortörténeti mûvet a szerzô az 1945–47 között
Németországban átélt események hatása alatt írta.
A középpontban két megszálló tiszt élményei
állnak; mindkét férfinek drámai szerelmeket hoz
személyes sorsa, miközben kemény hadászati és
politikai történetek részesei lesznek. Az izgalmas
események révén a barátok felismerhetik, hová
tartoznak: oda, ahol a legtöbbet tehetik. 

DDrr..  MMáárriiáánn  ZZoollttáánn
ÁÁLLLLAAMMFFÔÔKK  DDEEDDIIKKÁÁLLTTAAKK
320 oldal színes album, magyar és angol nyelvû
kötve, védôborítóval 12 000 Ft

Az „államfôk” kifejezés használata – írja a szerzô –
jelen esetben kicsit önkényes, és szélesebb
értelemben magában foglalja az uralkodópárokat,
a köztársasági elnököket, a First Ladyket,
a miniszterelnököket és a pártvezetôket.
A 3000 darabos gyûjtemény 95%-a – és a könyv is –
ilyen személyekbôl áll. Néha elkalandoztam olyan
világhírességek felé, akik valamilyen kapcsolatban
állnak a nagypolitikával, illetve annyira jelentôset
alkottak és köztiszteletben állnak, hogy
bekerülhettek a gyûjteménybe és a könyvbe is.
Ez utóbbiak talán üdítôen hatnak, és színesítik
a politikusok sajátos világát.

Keresse a könyvesboltokban és a kiadónál: www.kukkiado.hu

aa  KK..  uu..  KK..  KKiiaaddóóttóóll

Paládi József: A ZÖLDSÉGES
MAFFIA – Riportkötet
Második, bôvített kiadás
314 oldal, 2900 Ft 
A könyv elsô kiadása 1988-ban
jelent meg, az „Az elpárolgott
milliók” címû fejezetet „kicen-
zúrázták”. Ezt most pótoljuk.
Ellátogathatunk a Nagyvásárte-
lepre, a Bosnyák térre, a baracs-
kai fegyintézetbe. Olvashatunk
a megvesztegetett piacfelügye-
lôkrôl, a Gazdasági Rendészet
vezetôjérôl, akit a megjelenés
idejére már letartóztattak – kor-
rupció miatt. 
A könyv hitelesen mutatja be a
„nem létezô” maffia mûködését.
Szerzôi kiadás

Paládi József:
A MEGFAGYOTT IDÔ
247 oldal, 2900 Ft 
Az idô csak megy, megy, a mú-
ló pillanat megfagy, emlék lesz.
Az újságcikkek ôrzik a múltun-
kat, a jégbe fagyott pillanato-
kat. A kötetben láthatók a szo-
cializmus hétköznapjai. A szer-
zôvel ellátogathatunk az ország
legmagasabb, 217 centiméte-
res emberéhez, bepillanthatunk
az Elbert-gyilkosság rejtelmei-
be. Megtudhatjuk, miért gyúj-
totta fel valaki az albérlôjét. A
riportok megmutatják az akko-
ri emberek küszködését, örö-
mét, bánatát, boldogságát.   
Szerzôi kiadás

BIOENERGETIC

Szemerey István:
JÉZUS, A SZKÍTA
Európa számos népe elvetette
a kereszténységet és immun-
rendszere felmondta a szolgá-
latot. Ebben az esetben egyet
tehetünk. Leásunk a gyökerek-
hez, és megnézzük, hogyan és
miért távolodtunk el Jézus ta-
nításaitól? Miért szûnt meg a
jézusi, gnózison alapuló ke-
reszténység, miért szûnt meg a
Fény Szentháromsága és miért
rejtették el elôlünk a lelket,
amik mi igazából vagyunk? A
szkíta Jézus az Origó, maga a
tudás, és az igazság. Vissza
kellene találnunk hozzá.

TRIVIUM

Gabriel Russ: AZ APA –
Te meddig mennél el, hogy
megvédd a gyermeked?
Mennyit bír ki egy apai szív?
Az amerikai álom. Hírnév és
csillogás. Williamnek mindez
megadatott. Ô a cirkálósúly
regnáló világbajnoka. Veret-
len és verhetetlen. 
Élete hatalmas fordulatot vesz,
mikor kislányát elszakítják tôle.
Megkezdôdik a küzdelem a
gyermek életéért. William azt
tette, amit szíve diktált, lement a
pokolba, hogy megtisztuljon...
Sorsok, érzelmek, szerelem,
megrázó, de egyben felemelô
történet.

TRIVIUM

Elisabeth B. Doitsunin:
KIOTO, AHOL A SZERELEM
ÖRÖK – Gésák vallomása
Az Egy gésa emlékiratai után új-
ra egy szívszorító, igaz történet.
Két nô szerelmi vallomása arról
a férfiról, aki mindennél többet
jelentett számukra. 
Maya, a fiatal énekesnô Kiotó-
ban megismerkedik élete sze-
relmével és Kioto leghíresebb
gésájával, beavatást nyer a tit-
kos világába.
Emberek, a világ a két tájáról,
akiknek élete elszakíthatatlanul
fonódik össze. Egy a közös
bennük: a szerelem, mely felü-
lír mindent.

DETEKTÍV

Orosz Krimik
Alekszandra Marinyina
A SZÓMÛVÉSZ
506 oldal, 3890 Ft
Násztya Kámenszkája hajdani
szerelme sikeres mûfordító, még-
is végtelenül boldogtalan ember,
mert magányos rokkantként éli
mindennapjait. A nyomozás ér-
deke úgy kívánja, hogy Násztya
újra találkozzon vele, ugyanis
minden jel arra utal, hogy egy
ôrült sorozatgyilkosnak, aki kilenc
fiatalembert ölt meg, köze van
ahhoz a lakóparkhoz, ahol a mû-
fordító él. Szép lassan minden
részlet a helyére kerül, és az ered-
mény mindenkit megdöbbent.

FAKULTÁS

Lantos Miklós:
A DUNÁNTÚL NÉPI ÉPÍTÉSZETI
ÖRÖKSÉGE
The Transdanubian Folk
Architecture Heritage
312 oldal, 6500 Ft
Lantos Miklós Kós Károly-díjas
építész, fotográfus feleségével,
Imre Mária néprajzkutatóval fél
évszázada járja a Dunántúl válto-
zatos tájait, menti fényképre a né-
pi építômûvészet egyre fogyatko-
zó emlékeit. A képeket bevezetô
ismertetôiben bemutatja a boro-
nafalú, a favázas, a terméskô- és
a vályogfalak sokféle változatával
emelt házakat, az épületek aszta-
los és lakatos szerkezeteit.

FAKULTÁS

Hideg Gabriella:
A FAIR PLAY MÚLTJA, JELENE,
ÉRTÉKE
192 oldal, 2900 Ft
A sport egyik legnemesebb esz-
méjének, a fair play megítélésének
vizsgálata – hat ország fiataljainak
megkérdezésén alapuló felmérés
következtetéseivel. A könyv egy
több éven át tartó kutatómunka
eredménye. Olvasmányosan meg-
írt, tudományosan megalapozott,
példákkal illusztrált, amelyet a
sportkedvelôk, sportolók, sportve-
zetôk élvezettel forgathatnak, a
sporttudományokkal foglalkozó
hallgatók számára hasznos tana-
nyagot jelenthet.

FAKULTÁS

Domaniczky Endre: 
AUSZTRÁL FÔVÁROSOK
296 oldal, 5500 Ft
Ausztráliát gyakran jellemzik szél-
sôségek, azonban az ország/kon-
tinens története jóval több érde-
kességet rejteget. E könyv az
Ausztrália magyar szemmel c.
könyv folytatása, célja a három
legfontosabb ausztrál város, Syd-
ney, Melbourne és Canberra tör-
ténetének és kapcsolatának be-
mutatása, a helyi magyar közös-
ség emlékhelyeinek feltérképezé-
se. A szerzô mindhárom város-
ban élt és dolgozott – könyvét
kedvcsinálónak, tanulságos kala-
uznak szánja.

|fülszöveg| BIOENERGETIC KIADÓ www.bioenergetic.hu DETEKTÍV KIADÓ
www.detektivkiado.hu FAKULTÁS KÖNYVKIADÓ1124 Budapest Koszta
József utca 49. www.fakultaskiado.hu TRIVIUM KIADÓ 1112 Budapest,
Menyecske utca 3. Telefon: (+36) 1 248 1263 www.triviumkiado.hu
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Térségünkben, Kelet-közép és Délkelet-Eu-
rópában különösen kényesnek számító
kérdéssel foglalkozik a történészpro-
fesszor tanulmánykötete, amely a szerzô
Helikon Kiadónál napvilágot látó életmû-
sorozatának 7. darabja. Mindenekelôtt ar-
ról kérdeztem, hogy milyen tartalmi kü-
lönbséget, illetve egyezést mutat a cím há-
rom szava: Nemzet, nemzetiség és állam.

– A modern európai történelemben a nemzetek
két alaptípusát különbözteti meg a szakirodalom
Az egyikre a közös terület, valamint az ugyan-
azon jogi-politikai és gazdasági keretekhez, te-
hát az államhoz való tartozás a meghatározóan
jellemzô. A másikra pedig a nyelv és kultúra azo-
nossága, valamint a közös származás mítosza és
valósága. Elôbbit politikai, az utóbbit kulturális
nemzetnek szokás nevezni. Könyvemben én az
utóbbi értelemben használtam a fogalmat. A
nemzetiség az egy kulturális nemzethez tartozó
emberek közösségének olyan más államban élô
része, ahol szerepe nem domináns és semmikép-
pen sem államalkotó. A fogalom szinonimája a
kisebbség. Az állam egy földrajzilag világosan
körülhatárolt területen mûködô jogi és politikai
szervezet, amely az ott lakóktól elvárt, sôt gyak-
ran kikényszerített engedelmesség és lojalitás fe-
jében meghatározott elvek szerint intézi azok bi-
zonyos ügyeit. A nemzetállam lakossága pedig
nyelvileg-kulturálisan többé-kevésbé homogén.
– Mennyire kellett átdolgoznia a kötetét elôzô
megjelenése óta, esetleg saját szemléletválto-
zása miatt?
– Az elsô kilenc fejezet betû szerint ugyanaz,
mint az 1998-as elsô kiadás. Az 1990 utáni
fejleményekkel foglalkozó tizediket viszont je-
lentôs mértékben kiegészítettem. Áttekintet-
tem, összefoglaltam és értelmezni próbáltam
az elmúlt 25 évben történteket. Az elmúlt ne-
gyedszázadban nemcsak a Balkánon és Ukraj-
nában, hanem a térség néhány más pontján
végbement változások ismertetése nélkül a
munka hiányos lenne. Kisebb kiegészítésekkel
frissítettem az utolsó, 11. fejezetet, fôleg a
nemzetközi szervezetek kisebbségpolitikai
megközelítéseirôl szóló részeket.
– Elôfordult bármikor, hogy jó kisebbségpoliti-
kát gyakorolt valaki valahol a térségben?
– A „jó” jelentése bizonytalan. A nemzeti homo-
genizáció legszélsôségesebb formája, a népirtás
és a svájci típusú társulásos vagy megegyezéses
demokrácia mint optimum technikái között na-
gyon sokféle kisebbségpolitika ismeretes. Min-
den államtól elvárható, hogy ne törekedjen a te-
rületén élô kisebbségek felszámolására. Ha

emellett még különbözô kollektív jo-
gokkal is felruházza ôket identitásuk
megôrzése, kultúrájuk fejlesztése és
politikai befolyásuk biztosítása érde-
kében, akkor ez már kétségkívül „jó-
nak” minôsítehetô. Viszont van
„jobb” is: a teljes kulturális és/vagy te-
rületi autonómia. S még ennél is jobb,
ha a társadalmat alkotó népcsopor-
tok egyenlô partnerként vesznek
részt a közéletben, a politikai befolyás
és javak elosztása arányosan, a dön-
téshozatal pedig kompromisszumok
alapján történik. Svájc mellett így mû-
ködik ma Belgium és többé-kevésbé
Spanyolország, valamint nemzetközi ráhatások-
kal ezt a modellt próbálják meggyökereztetni
Bosznia-Hercegovinában. 
– Lehetséges abszolút önálló nemzetállamot
alakítani és mûködtetni ezen a vidéken?
– Teljes mértékben sohasem volt lehetséges,
napjainkban pedig végképp nem az. Az Európai
Unió tagállamai önként mondtak és mondanak
le nemzeti szuverenitásuk különbözô attribútu-
mairól. Az államhatárokon átnyúló gazdasági és
politikai integráció a világ más részein is terjed.
Ezek közül jól ismert az Egyesült Államok és Ka-
nada között kialakult szabad kereskedelmi öve-
zet, amelyhez 1993-ban Mexikó is csatlakozott.
Dél-Amerikában az 1990-es évek elején a konti-
nens két legnagyobb gazdasága, a brazil és az
argentin hozott létre szabad kereskedelmi öve-
zetet, amelyhez azóta Paraguay és Uruguay is
csatlakozott, továbbá Chile, Bolívia és Peru is tár-
sult. Ezt hívják Déli Közös Piacnak. Ázsiában Dél-
Korea, Indokína és Indonézia alakított ki hasonló
együttmûködést. A globalizáció mellett tehát a
versenyképességet segítô regionális integráció
gondolata is világszerte terjed, s mindez a nem-
zetállami szuverenitás hatókörét csökkenti.
– Le lehet „kenyerezni” ezzel-azzal, vi-
szonylagos jóléttel a nemzeti érzéseket?
Határon túli magyarlakta területekrôl
régóta vágyakoznak az emberek az anya-
országba, de Ausztriából és sokáig Bács-
kából nemigen. 
– Ez pontosan így van. A burgenlandi
magyarok 1990 elôtt is jól elvoltak
Ausztriában, s ma sem tekintenek a
magyar államra védhatalomként. A ju-
goszláviai magyarok az 1980-as évekig érezték
jól magukat a föderális berendezkedésû és
egyik hatalmi blokkhoz sem tartozó délszláv ál-
lamban. Véleményük Jugoszlávia gazdasági
hanyatlása, a szerb nacionalizmus erôsödése és
végül a háborús viszonyok miatt változott meg.

Vagyis megállapítható, hogy ha egy állam gaz-
daságilag prosperál, melynek elônyeit a kisebb-
ségei is élvezik, s ugyanakkor biztosítja önazo-
nosságuk megélésének a lehetôségét kulturális
és politikai síkon egyaránt, akkor a nemzetisé-
giként azonosítható emberek a legritkább
esetben elégedetlenkednek, és nem akarják el-
hagyni szülôföldjüket.
– Hol lát most válságövezetet a vizsgált területen?
– A legtöbb feszültségzóna ma is a Balkánon ta-
lálható. Koszovó problémája a régió független-
ségének 2008-as deklarálásával látszólag megol-
dódott. A világ 200 független államának azon-
ban csak mintegy fele, az Unió 28 tagállama kö-
zül pedig csupán 23 ismerte el. Az elismerést
megtagadta például Spanyolország, Románia és
Szlovákia, továbbá Oroszország, Ukrajna, Kína,
Irán és Izrael. Nyilvánvaló, hogy miért. S vajon mit
fog szólni a nemzetközi közösség ahhoz, ha a
nagy-albán eszme jegyében Albánia és Koszovó
egyesül? A két állam közötti határ 2018-as meg-
szüntetése ebbe az irányba mutat. De bizonyta-
lan Ukrajna jövôje és politikai orientációja is,
amely a kárpátaljai magyarok miatt bennünket

közvetlenül is érint. Ez egy
olyan többszereplôs játszma,
amelynek végkimenetelét ma
még nem lehet pontosan tud-
ni. Úgyhogy jóslásokba én
sem szeretnék bocsátkozni.

Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Debreczeni Fanni

Romsics Ignác:

NEMZET, NEMZETISÉG ÉS ÁLLAM

Kelet-Közép- és Délkelet-Európában

a 19. és 20. században

Helikon Kiadó, 440 oldal, 4499 Ft

könyvrôl
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KORTÁRS

Ambrus Lajos:
RÉGI MAGYAR SZÔLÔK
Neogrády Antal akvarelljeivel
falinaptár, 2021, 18 lap,
330x430 mm, 4000 Ft
A kiváló festô, Neogrády Antal a
millennium idején ampelográfiai
pontossággal, tudományos hitel-
lel festette meg a régi magyar
szôlôfajtákat, melyek zöme a fi-
loxéravész elôtti idôkbôl szárma-
zik, ám azóta kivesztek. Az anya-
got Ambrus Lajos tárta föl, írt
hozzá bevezetôt, fajtaleírásokat.
Elegáns kivitelû, nagy formátu-
mú albumnaptár gyûjtôknek, bo-
rászoknak, a magyar borkultúra
kedvelôinek. Igazi hungarikum.

KORTÁRS

Bene Zoltán: ISTEN, ÍTÉLET
regény
380 oldal, 3200 Ft
A történet a XIV. században ját-
szódik, Károly Róbert és Nagy
Lajos uralkodásának idején. Fô-
hôse, Szórád Lôrinc ifjúként,
Zách Felicián kíséretében kerül
a királyi udvarba. A királyi csa-
lád elleni merénylet során az
uralkodó védelmére kel, s ez
örökre meghatározza a sorsát,
miként a késôbbi, András her-
ceg elleni aversai merénylet is.
A regény kulisszái Szeged és
környéke mellett Buda, Pádua,
Nápoly és Itália, valamint a csel-
szövés, a háború és a pestis.

KORTÁRS

Juhász Attila: LASSÚ NÉZÉS
Kritikák, tanulmányok
Géczi János, Jász Attila
és Zalán Tibor mûveirôl
364 oldal, 2500 Ft
A gyôri irodalomkritikus-tanár három
kortárs életmûvet barangol be, és az
egyes mûvek mélyreható elemzései
mellett azok „középiskolás fokon”
való értelmezésének lehetôségeit, a
taníthatóságukat is vizsgálja. A lassú,
értô olvasáshoz a róla való mondan-
dó lassú érlelése is hozzátartozik: „A
nyelv partnerré tétele ugyanúgy fi-
nomhangolás, érlelés tárgya, élveze-
tes – olykor gyötrôen élvezetes – kí-
sérlet, akárcsak magának a mûél-
ménynek az igazi befogadása.”

KORTÁRS

Vári Attila: TEJÜVEG MOZI
320 oldal, 3000 Ft
E novellafüzér rejtélyes-regé-
nyes fôalakja Nusika nagyma-
ma, a panelházakkal körbe-
nôtt kertes családi ház utolsó
lakója. Az ô emlékein át és egy
sokadik unoka értelmezésében
idôzôdnek fel az egykori csa-
ládtagok, szomszédok, rabtár-
sak sorsepizódjai, felvillantva
egy erdélyi család elmúlt év-
századát. – Vári Attila (1947)
Maros megyei születésû, Prí-
ma-díjas író, költô, filmrende-
zô új kötete világképével, nyel-
vi kiérleltségével mai prózairo-
dalmunk különlegessége.

KORTÁRS

Jász Attila – Csendes Toll:
BÖLÉNYTAKARÓ
Avagy hogyan lehetsz indián
162 oldal, 2500 Ft
Egy fiktív és egy valódi félbôl
álló szerzôpáros meséli el
versláncolatában, mit jelent
indiánná válni a 20–21. szá-
zadban, Magyarországon,
sorsok egybejátszásával, az
egész rezervátumunkra érvé-
nyes élettapasztalat felsejlésé-
vel: „…ott lovagol egyedül a
prérin, és érzi, mielôtt elkez-
dené magát nagyon sajnálni,
hogy ez azért nem rossz, ez
jó, lobog a haja, majdnem tö-
kéletesen szabad…”

KORTÁRS

Zelei Miklós: Gyilkos idôk
regény
164 oldal, 2500 Ft
Az öngyilkosság és a gyilkosság
motívumrendszerével fejti föl
Zelei Miklós (A kettézárt falu író-
ja) egy magyar falu elmúlt hét
évtizedének folyamatos pusztu-
lását. Groteszk, csetlô-botló
pártemberek, a „jövôdarálók”
lépnek föl a mûben, és tervsze-
rûen pusztítják a faluközösség
és a családok életét. Az abszurd
krónika mozaikszerû ikonográfi-
ában áll össze: idôugrásokkal,
nemzedékek sorsának egymásra
vetítésével, képtelenségükben is
hiteles létmozzanatokkal.

KORTÁRS

Cseke Ákos:
MAGYAR, IRODALOM
264 oldal, 2700 Ft
Babits-, Krúdy-, Füst Milán-, Jó-
zsef Attila-, Radnóti-, Ottlik-, Va-
sadi Péter-, Tandori- és Oravecz
Imre-mûvekrôl írt esszéket,
elemzéseket olvashatunk, me-
lyek szakítanak az irodalomtudo-
mány szokványos, sokszor leegy-
szerûsítô diskurzusával, a babo-
nákkal és öröklôdô félreértések-
kel. Arra serkentenek, hagyjunk
fel biztonságos és kényelmes ol-
vasási stratégiánkkal, ne a mû-
vek köré szôtt közhelyek körül
forogjunk, hanem lépjünk saját
olvasói önvizsgálatunk útjára.

KORTÁRS

Sárközi Mátyás:
MARGIT
Vészi Margit élete
118 oldal, 2500 Ft
Vészi Margit: Ady múzsája, Mol-
nár Ferenc felesége, Puccini imá-
dottja; festô, grafikus, újságíró,
haditudósító, forgatókönyvíró – és
olasz báróné. Lakott többek közt
Pesten, Rómában, New Yorkban,
Hollywoodban, végül a spanyolor-
szági Alicantében. 1948-tól Ma-
gyarországra még levelet sem ír-
hatott, lányával, Sárközi (Molnár)
Mártával csak kódolt üzenetekben
érintkezhetett. Regényes pszeu-
do-önéletírását unokája írta meg
helyette a levélhagyaték alapján.

KORTÁRS

Hász Róbert: FÁBIÁN MARCELL
ÉS A TÁNCOLÓ HALÁL
360 oldal, 3500 Ft
Fábián Marcell pandúrdetektív,
a bácskai magyar Poirot újra
nyomoz! A századfordulós
Zombor életét különös járvány
dúlja föl. Van-e összefüggés a
delíriumos tánckór és a szapo-
rodó öngyilkosságok közt? S
tényleg öngyilkosságok-e?
Megtalálja-e a kulcsot a racio-
nális nyomozó a paranormális-
nak tûnô jelenségekhez? Színre
lép a fiumei Kánya Emília, az
ügyész Gozsdu Elek, sôt Jókai
is. A szálak Fiumén át egészen
az Újvilágig vezetnek.

KORTÁRS

Ambrus Lajos:
VÁROSTÉRKÉP
288 oldal, 4500 Ft
E félszáz, sajátos hangú esszé
mindegyike a dél-alföldi város-
kához, Gyulához kötôdik. Régi
életrend, ôsidôk, törökvilág,
kurucvilág, árvíz, tûzvész, ter-
mészet és civilizáció: a táj nyílt-
ságát és nyitottságát hordozó
örökségek. Várvédôk és józan
iparosok, tanyasi szegények és
helyi fantaszták: az oppidum-
tól az urbanitásig. A marhahaj-
csártól a repülôhôsön át a kite-
lepített tábornokig. A tanyától
a kertig, az éves állatvásártól a
gyulai kolbász „feltalálásáig”.

KORTÁRS

Hász Róbert:
FÁBIÁN MARCELL PANDÚRDE-
TEKTÍV TIZENHÁROM NAPJA
360 oldal, 3500 Ft
1902, Zombor: a vajdasági kis-
várost rejtélyes gyilkosságsoro-
zat tartja lázban. Fábián Marcell,
az ifjú pandúrdetektív elszántan
nyomoz az egyre szövevénye-
sebbé váló ügyben. – A szerzô
hetedik regénye méltán aratott
sikert: fordulatos detektívtörté-
netet és nem kevésbé izgalmas
kor- és társadalomrajzot kínál, a
monarchia peremvidékén együtt
élô magyar, szerb és német kö-
zösségek mindennapjaival, fe-
szültségével, ábrándjaival.

KORTÁRS

Halász Margit:
A VITÉZ KÖZALKALMAZOTT
204 oldal, 2500 Ft
E tárcák hôsnôje mindennapja-
ink flaszterén topog. Vagy egy
lerobbant troliban szorong a
többi utassal, új bevásárlókocsi-
ra, „banyatankra” vágyik, mál-
nára, békére, Skóciára, a gyerek-
kor kincseire, régvolt alakjaira.
Szóljon bár a humor, a derû, a
remény vagy éppen a dráma, a
kétségbeesés nyelvén, szavai kö-
zé mindig odaszövi azt az arany-
fonalat, ami közös hajlékunkba,
a mesébe vezet haza minket,
hallgatóit. S onnan kitekintve
máris otthonosabb a világ.

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

Fehér Béla: BANÁNLIGET
224 oldal, 3500 Ft
A rendszerváltás elôestéjén a
belügyi elhárítás két ügynökét
a „Banánliget” fedônevû
„konspirált” lakásba vezénylik,
hogy napi huszonnégy órában
fotótávcsôvel tartsák szemmel
a szemközti ház egyik lakását.
A két ügynökrôl a rendszervál-
tozás zûrzavarában persze
megfeledkeznek – ôk viszont a
parancsnak megfelelôen vég-
zik tovább a munkájukat, éve-
ken át... Fehér Béla siralmasan
groteszk új regényében a nap-
nál is fényesebben ragyog fel
'90-es évek abszurd világa.

KORTÁRS

PROVENCE – CO
^
TED’AZUR

Album Sárközi Mátyás
soraival, Kaiser Ottó képeivel
176 oldal, 5 500 Ft
A világ egyik legszebb tájékát,
Provence-t és a francia Rivié-
rát, az Azúr-partot barangolta
be együtt az író és a fotómû-
vész. Közös vallomásuk ez a
színes album: szinte elvesznek
e mesésen gazdag kultúrtáj-
ban, és vallanak az ott élôkrôl,
mûvészekrôl, múzeumokról,
mûtárgyakról, mûemlékekrôl –
borokról, ételekrôl, parfümrôl,
természeti tüneményekrôl, fló-
ráról-faunáról. S még a táj ma-
gyar vonatkozásairól is.

KORTÁRS

Szabó Zoltán: ÖSSZEOMLÁS
Francia útinapló [1940]
300 oldal, 3000 Ft
80 éve, Franciaország német
megszállásakor Szabó Zoltán író
(1912–1984) Párizsban volt ösz-
töndíjas. A közeledô német csa-
patok hírére, a kezdeti hitetlen-
kedés után milliós menekülthul-
lám indult el dél felé, velük a
magyar író, kerékpáron. Errôl az
exodusról, a francia nemzeti
összeomlásról, a „Grand Nati-
on” vesztérôl tudósít esszénap-
lója, és vizsgál a magyarok szá-
mára is égetô sorskérdéseket, s
fogan meg benne a Szerelmes
földrajz ötlete.

KORTÁRS

Kiss Anna: HIDEGLELÉS
Versek, drámák
198 oldal, 3000 Ft
„…Költészetem a maga sajátos
nyelvén kezdettôl a lét teljessé-
gét igyekszik megragadni. Vala-
mi közös történetet mond…
Nem téveszt meg az úgyneve-
zett »fejlôdés«, mi mindent
megbocsát magának, a testvérre
emelt követ is beleértve. Tapasz-
talom viszont, hogy ami ember
ellen való, az csúfos véget ér.
Maradok, aki – költô –, teszem a
dolgom e képtelen világban, vál-
tozom, megérint felemás szent-
sége. Szellemi katedrálisokat
emelôk ereje bátorít. Sokaké.”

KORTÁRS

Zalán Tibor: 
PAPÍRVÁROS – EGY LASSÚDAD
REGÉNY, NÉGY,
SZÉTSZAGGATVA
376 oldal, 3 500 Ft
A regényfolyam 4. részében a mo-
zaikszerûen szervezôdô és több
szálon futó történet hiteleségét a
tematikus és motivikus kapcsoló-
dási pontok, átjárók biztosítják.
Váltakozó szövegfolyamú formáci-
ók ezek – elbeszélômódok és mû-
fajok közti váltásokkal, akár az elô-
zô kötetekig is visszanyúlóan. Za-
lán „lassúdad” módon épülô (öt-
kötetesre tervezett) regényvárosa
így válik az olvasó számára is egyre
bejárhatóbbá és érzékelhetôbbé.

KORTÁRS KIADÓ www.kortarskiado.hu, kereskedelem@kortarskiado.hu
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A boldog hülye és az okos depressziós
címû új könyvében a szerzô évtizedek
alatt felgyülemlett bölcsesség birtoká-
ban gondolja végig mindazt újra, amit
eddig életrôl és halálról, szeretetrôl és
gyûlöletrôl, szerelemrôl és családról,
hitrôl és rítusokról képzelt.

– Mikor kezdett ismeretterjesztô tudományos
könyveket olvasni, és tanait egybevetni a sa-
ját élettörténetével, tapasztalatával, amely-
bôl ez a személyes hangú, ôszinte kötet is
megszületett?
– Viszonylag korán rádöbbentem, hogy az is-
kolában szerzett ismeretek nem elegendôk a
világ és saját magam megértéséhez. Olyan
tudásra is szükség van, amit az iskola nem kí-
nál: az emberi viselkedésben való jártasságra,
problémamegoldó képességre, gazdasági és
politikai ismeretekre, kritikus gondolkodásra,
és fôként egy olyan gondolkodási rendszer-
re, amelyben el tudjuk helyezni ezeket az is-
mereteket. Ôsz fejjel jutottam el oda, hogy
milyen jó lenne legalább belekóstolni az álta-
lam elhanyagolt természettudományokba, a
kvantumfizikába, a biotechnológiába, az
agykutatásba és sok más egyébbe. Elég mell-
bevágó felismerés, hogy az élet leghétközna-
pibb jelenségeinek megértéséhez is milyen
sok mindenre lenne szükségünk. Ehelyett
meg csak ácsingózunk boldogságra, sikerre,
biztonságra, közben azt se tudjuk, mi fán
terem. Egyértelmû válaszokat keresünk egy
többértelmû világban. Nem csoda, ha meg-
rekedünk a nyálas közhelyeknél.
– Egyetértôen idézi Szabó Magda édesanyjá-
nak megrázó szavait: „a boldogság a ka-
tasztrófák üzemzavara”. Mi az oka, hogy az
USA fotókon mégis a fülig érô szájú emberek
országa, mostanában pedig a Facebook-
posztok láttán már nálunk is ez az érzése tá-
mad az embernek?
– A boldogságnak számos megközelítése lé-
tezik a meséktôl, a különbözô vallásokon,
ilyen-olyan életvezetési sikerkönyveken át a
hétköznapokig. A boldogsághoz való viszony
kultúra kérdése is. Szabó Magda édesanyjá-
nak szavait mások mellett azért idéztem,
mert a mifelénk általános, keserû történelmi
tapasztalaton alapuló életérzés szól belôle.
De más kultúrákban, például az amerikaiban
boldognak és sikeresnek illik lenni, miközben
természetesen ott sem olyan boldog és sike-
res mindenki, ahogy azt a kényszeredett mo-
solyok vagy az FB oldalak mutatják. És valószí-
nûleg nálunk se annyian rosszkedvûek, mint

erre a folyamatos panaszkodásokból
következtethetnénk. A boldogság-
és sikerkultusz manapság világdivat.
Érdekes jelenség, amikor ez összeta-
lálkozik egy panaszkultúrával, ahogy
nálunk történik. 
– Családjukban az Ön példaképéül
választott „aranyos Blanka néni” is
mindig mosolygott. Miben más ettôl
a most divatos keep smiling?
– Más a bájvigyor, más a vidámság és
más a derû. A bájvigyor mesterséges,
elfedi a valódi érzelmeket, a vidámsá-
got talán átmeneti jókedvnek nevez-
hetnénk, Blanka néni viszont derûs
volt. A derû nem azt jelenti, hogy egyáltalán
nincsenek sötét fellegek az ember életében,
Blanka néni élete is tele volt tragédiákkal, a
háborúban megölték a családját, utána kisem-
mizték a vagyonából, mégsem hallottam so-
sem a múlton bánkódni, és nem volt benne
gyûlölet. Szeretett élni, értette és megértette
az embereket. Kilencvenéves kora után is so-
kat olvasott, bridzselt a barátnôkkel, imádta a
süteményt, a finom kávét, a szép tárgyakat,
adott a megjelenésére. Apró, törékeny
asszony volt, kilencvenhat évesen már olyan
gyönge, hogy a rumos meggyes csokitól is be-
csiccsentett.  A halála elôtti napon a kórház-
ban hallottam tôle élete egyetlen panaszos
mondatát. Az is csupán ennyi volt: „Tudod
édes fiam, ez már nem az igazi!” A kutatások
azt mutatják, hogy a boldogságra születni kell,
alapvetôen alkati kérdés, amin a tréningek, di-
vatos megmondó könyvek maximum 10-
20%-ot tudnak javítani. Az is jó, persze. A de-
rû viszont, úgy gondolom, életszemlélet. Ah-
hoz bölcsesség és nyitottság kell.
– Tényleg hisz a szomorúság
pszichológiai elônyeiben, és mik
volnának azok? 
– A divatos boldogság-kultusz
lassanként annyira hiszterizálja a
közgondolkodást, hogy már egy
jót bôgni vagy kiadósat dühön-
geni sem merünk.  Pedig az em-
ber érzelemkészletében egy-
aránt vannak pozitív és negatív
érzések. Olykor valamennyien
félünk, haragszunk, szégyenke-
zünk, undorodunk, sajnálko-
zunk, bánkódunk és folytathatnánk a sort.
Ha nem volnának ezek az érzések, akkor
nem lenne mûvészet és valóban mindenki
boldog hülye lenne. A magyar származású
ausztrál professzor, Forgács József egy kuta-

tásban kimutatta, hogy a szomorúságnak is
számtalan elônye van. Ilyenkor jobb a memó-
riánk, pontosabb az ítélôképességünk, csök-
ken a hiszékenységünk, jobban kommuniká-
lunk, pontosabb az érvrendszerünk, motivál-
tabbak, szociálisan érzékenyebbek, kevésbé
önzôk vagyunk. Az a jó, ha sikerül a világot
teljességében érzékelni. 
– Sikerült alakítani saját hozzáállásán a szú-
fizmus költôje, Rumi életszemlélete szerint?
Tôle idézi: „Tegnap okos voltam, így meg
akartam változtatni a világot. Ma bölcs va-
gyok, így megváltoztatom magam.”
– Aki azt képzeli magáról, hogy alapvetô ha-
tással lehet a világra, ráadásul csökönyös el-
képzelései vannak, az mindenki mást a saját
képére akar formálni. S minthogy ez nem si-
kerülhet, dühében gyûlölködô és boldogtalan
ember lesz. Ez az alapállás bennem szeren-
csére csak egész fiatalon volt meg. Azonban
a Nobel-díjas kvantumfizikus, Niels Bohr gon-
dolatán, hogy „A valóság alaptermészete a

bizonytalanság”, még rágód-
nom kell. Egy folyamatos biz-
tonságra törekvô ember szá-
mára ezt a megállapítást nem
könnyû tudomásul venni. Így
azután igyekszem elfogadni a
kételyt, megtanulni kritikával
gondolkodni magamról és a
világról. Néha sikerül.

Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit 

Kepes András:

A BOLDOG HÜLYE ÉS

AZ OKOS DEPRESSZIÓS

Libri Kiadó, 250 oldal, 3999 Ft
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Kepes András gondolatai bájvigyorról és panaszkultúráról  
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Müller Péter
legkedvesebb komédiái

BÚCSÚELÔADÁS 
Ez a bohócparádé hiteles tényen
alapszik. 

Javában tartott a második világ-
háború, amikor egy amerikai cir-
kusz óriási világszámot akart. Meg-
bízta a maffiát, hogy szerezze meg
az ellenség fôvezérét, a fasizmus
megálmodóját, Benito Mussolinit. 

A cirkusztörténet legnagyobb
szenzációját tervezték:

Kiállítják egy ketrecben, a porondon!
A maffiózók gépét tengerbe lôt-

ték a németek. 
A terv a cirkusz minden pénzével

együtt elúszott.
A háború után a cirkusz Fehérbohó-

ca lehetôséget kapott, hogy rendez-
zen egy búcsúelôadást. Összehívta
Európából életben maradt világhírû
kollégáit. Hadifogságból, lágerekbôl
és romok közül érkeztek mind, hogy
eljátsszák saját történelmüket és a
cirkusz végének nagy komédiáját.

Megrendülés és röhögés, mutat-
vány és varázslat, tánc és dal. A so-
kat szenvedett bohócok eszeveszett
humorral bizonyítják be, hogy a
mûvészet halhatatlan és a lélek
megölhetetlen.

Müller Péter
BÚCSÚELÔADÁS
Tragikus bohócparádé
192 oldal, 3490 forint

A SZEMENSZEDETT IGAZSÁG a
világirodalom egyik legkacifánto-
sabb bûnügyi története.

Kizárt dolog, hogy az olvasó, míg
nem jut el a végéig, akár csak meg-
sejtse, ki a bûnös.

Gyakorlatilag valamennyi szerep-
lô vétkes. A tanúk éppúgy, mint a
vádlottak. Az áldozatok éppúgy,
mint a tettesek, mert valamennyi-
en felelôsek azért, hogy a világ
ilyen romlott. 

De a fôbûnöst nem ismerjük.
Ôt az igazságot hôsiesen kutató

Bíró csak a legutolsó pillanatban ta-
lálja meg.

A történet mûfaja: komédia.
Vagyis, az egészet, elsô mondatá-

tól az utolsóig végig lehet röhögni.

Müller Péter
SZEMENSZEDETT IGAZSÁG
Bûnügyi komédia
136 oldal, 2990 forint

r i v a l d a f e n y k i a d o . h u
Á l l a n d ó  k e d v e z m é n y e k .  
D e d i k á l t  k ö n y v e k  r e n d e l h e t ô k .

Együtt a vírus ellen
A világjárvány miatt megváltozott
körülmények a gyerekekre is ha-
tással vannak, hiszen hirtelen je-
lentôs változás állt be az életükbe.
Ilyenkor hasznos segítség lehet
egy olyan könyv, amely számukra
is érthetô módon írja le, hogy mi
történik, miért van szükség a
mindenki számára szokatlan in-
tézkedésekre. A Napraforgó
Könyvkiadó gondozásában meg-
jelent Együtt a vírus ellen címû könyv érthetô módon írja le a helyze-
tet, ezért a gyerekek is könnyebben megérthetik, mi miért van. A kö-
tetet újra és újra átlapozva csökkenhet a szorongásuk, hiszen jobban
megérthetik, miért változott meg az életük, és hogy ôk mit tehetnek
annak érdekében, hogy megóvják magukat és a környezetükben
élôket a vírusfertôzéstôl. A kötet illusztrációi is könnyen megérintik a
gyerekeket, így az üzenet is jobban rájuk talál. 
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Finy Petra meséi nem daliás hercegekrôl,
és megmentésre szoruló királylányokról
szólnak, hanem sokkal közelebbi hôsök-
rôl: a nagyszülôkrôl. A frissen megjelent
Bodzaszörp kapcsán generációs különb-
ségekrôl, gyerekkori varázslatokról, és
boldogságról beszélgettünk.

– Hogyan jött a mesekönyv ötlete?
– Apai nagymamámat, aki maga is írónak-
költônek készült – csak a háború közbeszólt -
hatalmas fantáziával áldotta meg a sors. Ô
egy tipikus mesebeli nagymama volt, aki iga-
zi tündérgyerekkort varázsolt nekünk. Renge-
teget utaztunk belföldön, anekdotázott régi
idôkrôl, verset mondott fejbôl, énekeket taní-
tott, bábozott velünk, sôt, akár a kenyér bel-
sejébôl is kis figurákat formált, ha éppen arra
vágytunk. Ezt a nagy szeretetet és önzetlen
gyerekek felé fordulást szerettem volna a tör-
téneteken keresztül visszaadni, örökké tenni,
és hálám jeléül rendhagyó emléket állítani ne-
ki, és az összes hasonló nagymamának.
– A Bodzaszörp történetei mégis többnyire
napjaink sztorijai...
– Persze, de közben már a cím is a nagyma-
mámra utal, akinek a kedvenc virága a bodza
volt: egy nagymama szeretetének egyik köz-
pontja ugyanis – nem árulok el hatalmas titkot
– a konyhai tevékenykedés, és ez az én nagy-
mamámnál sem volt másképpen. Mi pedig
imádtunk ott sertepertélni körülötte, kuktás-
kodni neki. Így például a rengeteg sütôs-fôzôs
történet, ami a könyvben van, az mind az én
saját emlékemen alapul, persze mai köntösbe
bújtatva. De nem csak a fôzéshez, hanem töb-
bek között a gyógynövényekhez és a kertész-
kedéshez is rendkívül értett a nagyi. Tehát
amikor a hortenziákat gazoló nagypapa kerül
szóba az egyik fejezetben, akkor is valójában
ôt éneklem meg. Így lett ezerarcú nagymama,
sôt sokszor nagypapa is belôle a könyvben. 
– A többi nagyszülôje is mesebeli volt?
– Az apai nagypapámmal viszonylag késôn
találkoztam, ô elszakadt a családtól, a ma-
mám szüleit pedig csak szinte elbeszélésekbôl
ismerem, nagyon kicsi voltam, mikor meghal-
tak, alig egyetlen év különbséggel. Egy csalá-
di legendát azért tudok róluk: annyira szeret-
ték egymást, hogy megígértették a másikkal,
hogy egymás nélkül nem mennek el ebbôl a
világból, és így is lett. Ez a nagypapám amúgy
nagy történetmesélô volt, a társaság közép-
pontja, mindenki imádott vele lenni, így neki
is jutott szerep a könyvemben: azok a figu-
rák, akik a humort hozzák, és az embereket

összekovácsolják, azok minden mesében egy
picit ôt elevenítik meg...
– A saját emlékeken kívül a fantázia szüle-
ményei ezek a fabulák?
– Ha fikciós történetet alkot is valaki, akkor
lesz igazán erôs és hihetô a mese, ha egy
csepp saját élmény is bele van gyúrva. Látszó-
lag egyszerûnek tûnhet, hogy a családi emlé-
keket lekörmölöm vagy éppen bepötyögöm,
de valójában mindig hozzáteszek valami
pluszt. És azon a ponton jó egy ilyen történet,
ha már nem lehet tudni, hogy mi a személyes
benne és mi nem, de mégis van egy olyan erôs
energiaváza, amire támaszkodhat nagyszülô,
szülô, gyerek – és tovább lehet szôni, tovább
lehet mesélni, magunkra ismerni. Tulajdon-
képpen egyfajta beszélgetésindítónak is szán-
tam a kötetet – hiszen mostanában a karan-
tén alatt újra kell értelmeznünk a családi köte-
lékeket, és szeretném, ha az összezártság va-
lójában összefonódás lenne, az elszakítottsá-
got pedig a mesék által át lehetne hidalni. Ná-
lunk is jól összehozta a családot a könyv ké-
szülése: a nagymamától kapott emlékek mel-
lett a nagyobbik lányom kreativitása is benne
van, Emma találta ki ugyanis a barátságkarkö-
tôs mesének az alapját, amiben egy generáci-
óról generációra öröklôdô varázsékszer segít
az iskolai bántalmazást elszenvedô kislánynak.
A Kutyaszív pedig a feltétlen szeretetrôl Léna
lányom történetén keresztül mesél, aki egy-
szer kiskorában pusztán kedvességbôl meg-
harapta a szüleim Fickó nevû kutyáját...
– Múlt és jelen találkozik a könyv oldalain.
Mást jelent ma nagyszülônek lenni vajon,
mint pár évtizede?
– Egy egész világ változott meg azóta: a saját
gyerekeimen is látom azt a furcsa valóságot,
amikor a technikai szempontból
jobban „kigyúrt” unoka tanítja a
nagyszülôt. De mégis abban bí-
zom, hogy az internet azt a
klasszikus nagyszülôi bölcsessé-
get és odaadást talán még nem
tudja helyettesíteni. Közben pe-
dig mégis egy olyan rohanó vi-
lágban vetôdik fel ez a kérdés,
ahol a nagyszülôk többsége
még nyugdíjasként is dolgozni
kényszerül, így lényegesen ke-
vesebbet tud a családjával lenni, mint amennyi
ideális lenne, ha egyáltalán van ebben a kér-
désben idealitás. Annyi azonban biztos, hogy
manapság már igencsak ritka az a paradicso-
mi állapot, ami a mi gyerekkorunkban még
sokszor elôfordult, mikor a nyarakat a nagy-

szülôknél töltöttük, mert a nagyi ráért, és tu-
dott velünk foglalkozni. És ez akkoriban telje-
sen természetes dolog volt. 
– Mit adhat akkor a ma nagymamája az uno-
kájának?
– A mai nagyszülôk generációs tapasztalata
már nem feltétlenül a világháborús emléke-
ket és a természettel együttélést jelenti, de
a kemény szocializmus éveinek, vagy az 56-
os forradalomnak a megtapasztalása
ugyanolyan fontos történelmi emlékek – és
az elengedhetetlen, hogy ezeket hitelesen
tudjuk láttatni a gyerekekkel. A kalanddá
turbózott szívre ható történetekkel pedig
igenis felvehetô a harc a digitális világgal.
– Egyfajta hétköznapi hôsként talán?
– Pontosan – úgy érzem, a hôsfogalom he-
lyes értelmezése nagyon fontos kérdés ma. A
gyerekek fantáziáját ugyanis egy álhôs világ
uralja – egy olyan akcióhôs-univerzum, ami-
vel azért nehéz azonosulni, mert senkinek
nincsenek igazi hôstettei benne, mégis tisz-
telik ôket az iskolások. Éppen emiatt is rejtet-
tem el igazi értékeket felmutatni képes pél-
daképeket a meséimben – egykoron létezô

történelmi alakokat, ma is élô
kutatókat, modern Tündér ke-
resztanyákat, mindennapi Hol-
le anyókat, valóságos, elérhetô
közelségben lévô nagymamá-
kat és nagypapákat.

Kurcz Orsi
Fotó: Debreczeni Fanni

Finy Petra:

BODZASZÖRP

Mesék nagymamákról

és nagypapákról

Manó Könyvek, 88 oldal, 3490 Ft

könyvrôl

KKüüllöönnlleeggeess  eemmlléékk  eeggyy  ccssooddáállaattooss  nnaaggyymmaammáárróóll
Beszélgetés Finy Petrával
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KKüüllöönnlleeggeess  eemmlléékk  eeggyy  ccssooddáállaattooss  nnaaggyymmaammáárróóll
Beszélgetés Finy Petrával



Anyák és kamionsofôrök
Mindig lenyûgöznek azok a szerzôk, akik
erôs és eredeti novellákat írnak, s túlbe-
szélt napjainkban takarékosan, sûrítetten
és sötéten képesek igazat mondani a kö-
rülöttünk lévô világról. A szlovák írónô,
Ivana Dobrakovová pontosan ilyen elbe-
széléseket ír: eddig kiadott négy köteté-
bôl három novellagyûjtemény, melyek
közül a Halál a családban és a Toxo ma-
gyarul is megjelent. Minden könyve be-
jutott hazája legfontosabb irodalmi díjá-

nak, az Anasoft Literának a shortlistjére, az Anyák és ka-
mionsofôrökért pedig elnyerte az Európai Unió Irodalmi Díját. Nem
véletlenül: a fegyelmezetten megkomponált, öt írást tartalmazó, s
bennük öt sorsot bemutató könyv nagyon európai, mégis tökélete-
sen egyéni hangú. A György Norbert fordításának köszönhetôen ma-
gyarul is rendkívül hitelesen megszólaló szövegei nôkrôl szólnak, akik
felnônek, vágyakoznak valami értékes után, kiábrándulnak, vagy ku-
darcot vallanak. Családokról, amelyek szétesnek, nem mûködnek,
vagy igazán létre sem jöttek. Meg szexrôl, érzelmekrôl, kényszerek-
rôl, dühökrôl… Játszódjanak bárhol Európában, tükröt tartanak
elénk, töprengésre ösztönöznek, s keserûen, ironikusan vagy meg-
döbbentôen szembesítenek azzal, milyenek is vagyunk.

Bárdos Dóra

Ivana Dobrakovová:

ANYÁK ÉS KAMIONSOFÔRÖK

Typotex Kiadó, 196 oldal, 3200 Ft

Lackfi János:

HEJ, SIONRÓL FÚJ A SZÉL…

– zsoltárok népdalritmusra

Mostantól legszebb és legismer-
tebb népdalaink dallamára és
ritmusára énekelhetjük a Biblia
ôsi zsoltárainak üzenetét. A
népdalzsoltárokban a hagyo-
mány két hatalmas folyója tor-
kollik egymásba, így válik ez a
különleges zenei élmény dicsô-
ítéssé is egyben.

A kötet Lackfi János költô,
író, mûfordító negyvennégy
bibliai ihletettségû versét, zsoltárátdolgozását tartalmazza, melyekbôl
Molnár György megzenésítésében tíz felkerült a könyvhöz tartozó
CD-re is. A népi dallamokat Lackfi Johanna elôadásában, valamint a
dalszerzô és zenésztársai tolmácsolásában modern, világzenei formá-
ban hallhatjuk.

Szürke, prózai világunkban Lackfi János versei számomra olyanok, mint
a sivatag vándorának az oázis. Jó megpihenni a csacsogva áramló ver-
sek partján, s békésen elmerülni a fodrozódó szavak hullámzásában. 

A mi nagycsaládunk mindennapi viselete a játékosság, a vidám ének-
szó. A gyerekeink már elkezdték tanulni ezeket a dalokat, melyek elté-
rô kultúrákat, korokat, stílusokat ültetnek egy asztalhoz, hogy aztán be-
költözzenek a szépet és az igazat szeretô emberek szívébe.

Böjte Csaba
Harmat Kiadó
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Florian Freistetter: ISAAC NEWTON

Az öntörvényû, gátlástalan zseni

216 oldal, 3900 Ft

„Isaac Newton, tudod, az a fickó a gravitációval
meg az almával! Newtont az emberek leginkább
tudósként ismerik. Tudósként, aki szinte teljesen
egyedül letette a modern természettudomány
alapjait; akinek a munkásságán alapul a termé-
szettudományos elméletek zöme még ma is.

Isaac Newton ugyanakkor egy egoista és kö-
tözködô, öntörvényû, kibírhatatlan és olykor
igazán aljas fickó volt. Egy ember, aki egész életében nagy élvezettel
gyûjtögette magának az ellenségeket és, úgy mellesleg, közben forra-
dalmasította a tudomány világát – ugyan már!”

Cate Haste: ALMA MAHLER,

EGY SZENVEDÉLYES ÉLET

480 oldal, 5900 Ft

Alma Mahler kivételesen összetett személyi-
ség volt. A századfordulós Bécs mûvészi, intel-
lektuális életének meghatározó múzsája. Ka-
rizmatikus, nagylelkû és öntörvényû asszony,
folytonos hódolat tárgya. Naplóin keresztül
zavarba ejtôen nyitott, modern nô figurája
rajzolódik ki – aki hihetetlen természetesség-
gel írta le szerelmi élete legintimebb részlete-
it –, és aki tehetségét, tragédiákkal árnyékolt
életét zseniális férfiaknak rendelte alá. Élete során a teremtô géniusz
megszállottja volt, vagy magába a Szerelembe volt szerelmes.
Panem Könyvek WWW.PANEM.HU

Pecsuk Ottó:

PONTOS. TERMÉSZETES. ÉRTHETÔ

A bibliafordítás elmélete, gyakorlata

és távlatai

Pecsuk Ottó, aki a tizenkét hazai pro-
testáns tagegyházat hét évtizede kép-
viselô Magyar Bibliatársulat fôtitkára-
ként a 2009–2014 között elkészített
revideált új fordítású Biblia (RÚF
2014) szövegrevíziós munkálatait fel-
ügyelte és vezette, ebben a könyvé-
ben is vallja: a bibliafordítás szemé-
lyes ügy. A kötetben fontos helyet
kap a történeti áttekintés, a fordítás-
elméleti megközelítések, a konkrét
bibliafordítói gyakorlatok – különö-
sen a bibliatársulati keretek között
végzett bibliafordítás, fontos kitekintéssel a tervezett magyar öku-
menikus bibliafordítás kérdéseire –, a világszerte tapasztalható és
Magyarországon is érzékelhetô folyamatok és trendek kritikai érté-
kelése, rendszerezése.

„A szerzô egységben láttatja a bibliafordítás elméletét és gyakor-
latát a kezdetektôl napjainkig, az idegen nyelvektôl a magyar biblia-
fordítások világáig haladva” – írja ajánlásában Martos Levente Ba-
lázs. Közvetít a fordításelmélet és a bibliatudomány között, ezért
könyve fontos és érdekes olvasmány lehet az általában mûfordítás-
sal, nyelvészettel foglalkozó szakemberek, illetve az e témakörök
iránt érdeklôdô olvasók számára is.
Kálvin Kiadó – Magyar Bibliatársulat, 2020
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|rózsás|

Géczi János költô, író, esszéista; im-
már 30 éve foglalkozik a rózsa kultúr-
történetével. Nemzetközi rangú szak-
tekintély.

– Géczi Jánossal 2008-ban beszélgettünk A
rózsa és jelképei kapcsán. Miért éppen a
rózsa?
– Nem pusztán azért, mivel a rózsa illatos,
színpompás virág, amelynek helye van a kert-
jeinkben, a mûvészeti alkotásainkon, irodal-
mi mûveinkben vagy az illatszereinkben. A
rózsa kertészeti variánsai a vadon élô rózsák-
ból az ember praktikáival jöttek létre és e vi-
rág többre érdemes, mint hogy pusztán de-
koratív dísznövényként szemléljük.

A rózsakedvelés nyomairól az idôszámítá-
sunk elôtt háromezer évtôl találunk bizonyí-
tékokat. A folyómenti civilizációk e sajátossá-
ga meghódította a mediterráneum népeit,
majd az antikvitás után az iszlám és a keresz-
tény világ terjedésével még elterjedtebbé
vált. Mára a Föld összes térségében kedvelt
növény, s a változatainak a száma felbecsül-
hetetlen. Az eltérô idôszakok és eltérô men-
talitású térségek emberei különbözô, olykor
eltérô okokkal kultiválták a rózsát, s e tevé-
kenység eredményeként azonban nemcsak
botanikai lényként ismertük meg, hanem a
vele és általa tevékenykedô, rá így-úgy hivat-
kozó ember sok tulajdonsága is hangsúlyo-
zódott. A rózsa – pontosabban néhány, a jel-
lemzôik révén érdeklôdésre számot tartó ró-
zsafaj – sorsának követésével a kultúra sajá-
tosságainak a históriája is követhetô, azaz a
rózsák és a hozzájuk kapcsolódó elgondolá-
sok, mint például a rózsai jelképek, azoknak
is érdekesek, akik e virágot ugyan nem ked-
velik, de a mûvelôdéstörténetet igen.
– Hogyan válhatott ez a növény a kultúra szer-
ves részévé?
– A Földön élô társélôlényei nélkül az ember
semmire sem ment volna. Néhányukra külö-
nösen nagy igényünk mutatkozik, ezekre ci-
vilizációs élôlényekként tekintünk. Szüksé-
günk van rájuk a táplálkozásunkban, a higié-
niai-medicinai igényeink kielégítése során és
a kultikus-vallási gyakorlatainkban. A rózsa a
civilizációs élôlények kb. 300 tagú köre szé-
lén helyezhetô el, de csakis a kis-ázsiai kötô-
désû kultúrákban kultiválták, s a használata
onnan terjedt szét. Az antikvitásban, a ke-
resztény és a moszlim világban találta meg a
maga helyét, s hol az illata, hol a gyógyásza-
ti felhasználása, hol a ráépülô jelképek gaz-
dagsága, hol a díszértéke miatt.

– Mi minden történt azóta?
– Idôközben megjelent a monográfia rene-
szánsz idôszakot körbejáró kötete, majd a
17-18. század rózsás eseményeit áttekintô
munka is. Az utolsó két évszázadban annyira
elbonyolódott és összetetté vált a rózsakul-
tusz, amellett, hogy globalizálódott is a jelen-
ség, s miután a vizsgálatát a botanikától a
kulturális antropológiáig, a szimbólumtörté-
netig és a kertészetig több tudomány végzi,
hogy annak pusztán vázlatos – egyetlen kö-
tetnyi – áttekintésére vállalkozhattam. S
most a kutatásom áttekintô, népszerûsítô,
bôséggel illusztrált kiadványban jelenik meg.
– Mi a „labirintus” tartalmi rendezôelve?
– A szigorú kronológia tûnt a leginkább hasz-
nosnak. Korántsem eshetett szó valamennyi
forrásról, áramlatról, eszmei következményrôl,
de a rózsatörténet fókuszpontjaira azt hiszem
sikerült rávilágítani. A tárgykört mélyebben
megismerni kívánók pedig fellapozhatják a
korábbi szakkiadványokat. Azt hiszem, hogy a
knósszoszi elsô rózsafestmény, a
négy ôselem tanra alapozódott an-
tik orvoslás dokumentumai, Plinius
római rózsákról szóló tudósítása, az
egyházatyák rózsaképe vagy a re-
neszánsz Mária-ábrázolásokon ta-
lálható növényjelképek és egyéb
jeles fejlemények révén mégis fel-
sejlik az egységes, bár több szálon
futó története a virágnak.
– A rózsatörténet az emberi gon-
dolkodás és képzelet története.
Magyarországon mikor jelenik
meg elôször és honnan vesszük át?
– A magyarság a rózsát – amint a név erede-
te is mutatja – a latinitástól kapta, s már ke-
resztényiessé formázottan. A himnuszok, a
történeti dokumentumok, de még a kóde-

xekben található ábrázolá-
sok is Európa-szerte hason-
lóképpen mutatják fontos-
nak ezt a vértanúságra,
Krisztusra, mint a legfôbb
vértanúra s az Istenanyára
egyszerre utaló, értékelé-
sükre alkalmasnak talált vi-
rágot. A legfôbb keresz-
tény erényt és tulajdonsá-
gokat kifejezni képes rózsa
a kultúránk latin nyelvûsé-
ge után kezd sajátosabb
magyar tartalmakkal ren-
delkezni, ámbár, amint az
érthetô, nagyon kevés

nemzeti sajátságot képvisel. A rózsaképze-
tek amúgy mifelénk is eltérôek a katolikus il-
letve a protestáns vallási hagyományokban.
– A rózsatörténet elmondásához mi a legcél-
ravezetôbb szemléletmód?
– Láthatólag Európa kulturális hasadásai
szerint szakaszolható a história. A pogány-
civis, iszlám-keresztény, keleti és nyugati ke-
reszténység illetve a reformáció-ellenrefor-
máció eredményezte eltérô szemléletek ér-
zékelhetôek a rózsai elképzelésekben, ame-
lyeket az egyes régiók, dinasztiák, eszmei
áramlatok tovább árnyaltak.
– Mesélne a Géczi-rózsáról?
– A Kárpát-medencében 41 ôshonos rózsafaj
él, s mellettük még 21 természetes hibridfaj.
2013-ban Karácsonyi Károly Selymesilosván
gyûjtötte be azt a hibridfajt, amelyet Kerényi-
Nagy Viktor botanikus Géczi-rózsa névvel
(Rosa x geczii KERÉNYI-NAGY) írt le és veze-
tett be a botanika részére. Idôközben kide-
rült, hogy e rózsafaj a Nyírségben, Kassa kör-

nyékén, a Gödöllôi-dombságon és
máshol is él. A fajvegyülék
levélkéje dúsan szôrös, il-
lattalan, a virágának a szí-
ne nagyon halvány rózsa-
szín. A fényképfelvételek
alapján a virág öt szirma
határozottan szív alakú.

Illényi Mária
Fotó: Gáspár Gábor

Géczi János:

A RÓZSA LABIRINTUSA

Egy örök jelkép nyomában

Athenaeum Kiadó, 440 oldal, 5999 Ft
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A középkor vége és a reneszánsz haj-
nala, Károly Róbert és Nagy Lajos,
egy furcsa hôs, Buda, Pádua, Nápoly,
Itália, cselszövés, háború, pestis. Eb-
bôl az elegybôl gyúrta új regényét
Bene Zoltán, amelyrôl kijelenthetjük:
megsült és nem csupán fogyasztható,
ízletes!

– Amikor elôször találkoztam a regénnyel,
ezt gondoltam: igazi Bene-cím! Van valami
sajátos a címeidben, s mivel most nincs elég
hely ennek a kifejtésére, kérlek, arról mesélj,
hogyan választottad: Isten, ítélet? 
– Amikor elkezdtem írni a regényt, Isten-
ítélet volt a címe. Ez nagyon régen, bô év-
tizeddel ezelôtt történt, ugyanis sokáig
szöttyögtem ezzel a könyvvel – igaz, nem
folyamatosan, többször is évekre félrerak-
tam. Viszont kezdetben a cím két szavát
egybeírtam, ami egy középkori jogi proce-
dúra megnevezése. Szerepel is a könyvben
egy istenítélet, mégpedig törvénytelenül,
hiszen abban az idôben, amikor a történet
játszódik, ezt már pápai rendelet tiltotta. S
ugyan nem közvetlen történésként, de
egy magister is felsorol a fôhôsnek jó pár
istenítélet-precedenst, tehát hamar kép-
ben lehet az olvasó ezen eljárásrenddel
kapcsolatban. Mindenesetre rendhagyó
módon jártam el, mert többnyire utólag
(akkor is sokat) bíbelôdöm a címadással.
De nem voltam elégedett. Végül a két szó
közé tett vesszô megoldotta a problémát,
tágított a cím értelmezési horizontján, így
már éreztem: ez kell!
– Ugyan terjedelmes regény, mégis a sûrítés
jellemzi. Beszélhetünk az eredeti oldalszám-
ról? Mennyire vágta meg a kiadó?
– A kiadó gyakorlatilag semennyire; nem
húzást, más jellegû alakításokat viszont töb-
bet is végrehajtottam a kérésükre. Az NKA
alkotói támogatás pályázati adatlapján szó-
közökkel együtt hatszázezer karakternyi
szöveget vállaltam (amikor pályáztam, eb-
bôl négyszázezer már megvolt), a végleges,
megjelent változat pedig hatszázhúszezer
karakter. Ettôl függetlenül a könyv szövege
nem ugyanaz, mint amivel elszámoltam az
NKA-nál, noha már abból is kihúztam mint-
egy százezer leütést. De ez nálam általában
így megy, mindig sok utómunkát végzek,
egyrészt húzok, másrészt szerkezeti szem-
pontból gondolom át újra meg újra. 

– Az Isten, ítélet a 14. században játszódik,
meglehetôsen pontos korképet fest, mégsem
feledteti a jelent. Ennek, az olvasót beszip-
pantó jellegnek egyik eszköze az elbeszélô.
– Ami az Isten, ítéletben a leginkább módo-
sult az évek során, és különösen a legvégén,
az éppen az elbeszélô és az elbeszélés mód-
ja. Eredetileg egy tárgyilagos, háttérbe hú-
zódó, mesélô pozíciójából kezdtem a kibon-
tását, aztán többször is variáltam. Ennek az
lett az eredménye, hogy néhány fejezetet
maga a fôszereplô, Szórád Lôrinc beszélt el.
Ezáltal kissé nehézkessé, vagy talán fogal-
mazhatunk úgy, hogy csináltan modernné
vált az egész, amit éreztem magam is, vi-
szont annyira hosszú ideje foglalkoztam
már a történettel, és olyan sokszor tettem
félre, hogy egyre bizonytalanabb lettem.
Akkor odaadtam olvasásra a 95%-os verzi-
ót az egyik barátomnak és kollégámnak,
Nagygéci Kovács Jóskának, aki azzal a meg-
jegyzéssel adta vissza, hogy a narráción vál-
toztatni kellene. Amikor pedig a könyv szer-
kesztôje, Horváth Bence is ugyanezen a vé-
leményen volt, akkor véglegessé vált, hogy
mindkét narrátort ki kell iktatni, mert ez a
történet semleges narrációt kíván. Így
visszatért a háttérbe húzódó,
semleges mesélô, aki, azt hi-
szem, azért fontos, mert általa
még könnyebben láthatja az ol-
vasó filmszerûen a történetet, s
mivel ez a narrátor semmilyen
szerepet nem játszik, semmiféle
maszkot nem visel, elbeszélése
nyomán könnyebb belehelyez-
kedni a korba, azt sem feledve
közben, hogy a jelenben olvas-
suk mindazt, amit olvasunk. 
– Lôrinc maga az örök kérdezô.
– Lôrinc a mindenkori értelmiségi. Ebbôl
ered a bizonytalansága, a kétkedése és a kí-
váncsisága is. Minél kevesebb ismerettel ren-

delkezik valaki a világról, annál könnyebben
cselekszik, viszont „A tett halála az okosko-
dás” – írja Madách. Nos, az írástudók sok-
szor választják az okoskodást a cselekvés he-
lyett, nincs ezen mit szépíteni. Lôrinc is ilyen.
Kíváncsi, tudásra szomjas, mindamellett
mindenre rákérdezô, csak úgy, „bemondás-
ra” semmit el nem fogadó személyiség.
– Alá-fölérendeltség, hierarchia, igazságta-
lan bírálatok… Mintha az emberiség eleve
rossz lenne. Eleve rossz?
– A hierarchia nem rossz, a hiánya viszont
nagy bajokhoz vezet. Minden mûködôképes
szervezet hierarchikus. És attól, hogy egy szer-
vezetben alá- és fölérendeltségi viszonyban
állnak egymással emberek, még nem sérül az
egyenlôség elve. A törvény és Isten elôtt va-
gyunk egyenlôek, a társadalomban ez kivite-
lezhetetlen és értelmetlen. De hogy a kérdés-
re is válaszoljak: hiszem, hogy az ember két vi-
lág része: biológiai és szellemi lény. Attól tar-
tok, a biológia az, amelyik erôsebben határoz
meg mindannyiunkat, ugyanakkor van ben-
nünk valami, ami által többek vagyunk, mint
az állatok. Ezt nevezhetjük intelligenciának.
Vagy léleknek. A legaljasabb és a legneme-
sebb dolgokra egyaránt képesek vagyunk. És,
ha nem akarjuk elhárítani a felelôsséget, ki kell
mondanunk, hogy mindenekelôtt a választá-
sunkon áll, hogy melyikre inkább.
– Filozófiai szemüvegen keresztül olvasva
újabb perspektívát kínál a mû, és a lét kérdé-
se mellett eltörpül a cselekmény. Gondoltál
már úgy a regényre, mint egy, a filozófiatu-
dományt elôrébbvivô mûre?
– Nem hiszem, hogy elôrébb vinné. Minden
filozófiai vonatkozása és kötôdése ellenére
az Isten, ítélet csak részben bölcseleti jelle-

gû. Mindazonáltal az iroda-
lom filozófia nélkül fa-
batkát sem ér, ám az
irodalom mégsem filo-
zófia, s egyik sem iga-
zán tudomány, illetve
nagyon sajátos módon
az, ha mégis. 

Vermes Nikolett
Fotó: PIÜ-KMI 

Bene Zoltán: ISTEN, ÍTÉLET

Kortárs Kiadó, 380 oldal, 3200 Ft

|történelmi|

„„AA  lleeggaalljjaassaabbbb  ééss  aa  lleeggnneemmeesseebbbb
ddoollggookkrraa  eeggyyaarráánntt  kkééppeesseekk  vvaaggyyuunnkk””
– Bene Zoltán
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