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A 20. századi magyar kultúra ikonikus 
alakja idén ünnepelte 75. születés-

napját. A kerek évforduló alkalmából új 
kötet jelent meg, 75 dalszöveggel. Bródy 
János szerzői attitűdje híd a magas irodal-
mi és az igényes populáris kultúra között. 
Mesterien képes mélyreható, bonyolult 
összefüggéseket a lehető legegyszerűbb 
és legtermészetesebb módon közvetíte-
ni, nyelvi allűrök és grammatikai pózok 
nélkül. Tartalmai nagyon szubjektív 
élményből indulnak és meghatározó 
kollektív tényezőkre refl ektálnak.   

� Corvina Kiadó, 2021

A A humorista, akinek stand-up 
fellépései mellett a HVG címlapjait 

is köszönhetjük, új regénnyel jelent-
kezett. Ezúttal a sci-fi műfaját fordítja 
ki. Egy Maci nevű macimézesflakon 
életét követhetjük végig – meglepő 
részleteséggel: az őt alkotó kőolaj 
keletkezésének pillanatától egészen 
addig, amíg ismét atomjaira esik és 
az enyészeté lesz. Az Amelie cso-
dálatos élete stílusára emlékeztető 
elbeszélést ezúttal is a szerző rajzai 
illusztrálják, igaz, lényegesen elszór-
tabban, mint előző kötete esetében.   

� Helikon Kiadó, 2021

A második világháború utáni színész-
nemzedék számos tagja olyan kardi-

nális eszmeiséggel, lényeglátó attitűddel 
rendelkezett, ami nélkül szegényebb lenne 
kultúránk. Sinkovits Imre haláláig a Nem-
zeti Színház tagjaként, továbbá számos 
remek fi lmben szolgálta közönségét. A 
POKET Zsebkönyvek sorozat – Latinovits 
Zoltán és Gobbi Hilda után – ezúttal az ő 
örökségéből merít. A kötet Sinkovits gon-
dolatait, írásait tartalmazza pályatársairól, 
hűségről, erkölcsről, nemzeti identitásról 
és a fi ataloknak szánt gondolatairól. 

� POKET, 2021

C olson Whitehead kétszeres 
Pulitzer-díjas, nemzeti könyvdíjas 

író tizedik könyvében ismerkedik a krimi 
műfajával. Az 1960-as években New 
Yorkjában játszódó történet főszereplője 
Ray Carney, aki megfi zethető bútorokat 
árul Harlemben. Emellett pedig kisebb 
stiklikből tesz szert némi mellékesre. 
Unokatestvére egy bandával ki akarja 
rabolja a Hotel Theresát, a terv azonban 
balul üt ki. Colson Whitehead ismét a 
feketék és fehérek egymás mellett élé-
sével foglalkozik, miközben gyakorlatilag 
szerelmes levelet ír a régi Harlemhez. 
�  21. Század Kiadó, 2021, 

fordította: Pék Zoltán

BRÓDY JÁNOS: 
SAJÁT HANGON

KŐHALMI ZOLTÁN: 
AZ UTOLSÓ 450 ÉV

COLSON 
WHITEHEAD: 
HARLEMI 
KAVARÁS  
– SALZBURG

SINKOVITS IMRE: 
„VIGASZ-
LÁMPÁCSKÁK”

60     október
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