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Ritka az olyan alkoholista pincér, aki a leszokás érdekében
egyszer csak úgy dönt, hogy egy thai szigetre utazik. Jó, ütős
történeteket olvashatunk új, Elvonókúra című regényedben.
Mi adta az ötletet?

Az ötletet – számomra is meglepő módon –, egy alkoholista

pincér adta, éppen az a pincér, akivel utaztam. Mivel a pincérnek

– sok más társával együtt, mert tévedés, rengeteg alkoholista

pincér akar leszokni az alkoholról egy thai szigeten, és van,

akinek sikerül is, sőt a világ bármely pontján találkozhatunk

leszokását tervező alkoholista pincérekkel – meghatározott

célja volt, tehát, hogy leszokjon az alkoholról. Kézenfekvő volt,

hogy dokumentálni fogom a kísérletet.

„Az Elvonókúra a szerző első olyan regénye, amit mindvégig
félmeztelenül, zokni nélkül írt.” Áll az ironikusan is han-
gozható mondat a fülszövegen. Az Európán kívüli légkör
milyen hatással volt rád és az írásra?

Ebben semmi irónia nincs. A regényt egy évvel később írtam

meg a jegyzetek alapján, ugyanott. Reggelente kiültem a kis

teraszomra a csípős 28 fokban, kinyitottam a laptopomat, teáz-

tam, ettem a banánt, ha pedig elakadtam az írásban, beugrot-

tam a tengerbe. Idővel feltűnt nekem, hogy mindez jóval

kellemesebb, mint egy sötét garzonban ébredni Budapesten,

amiért ráadásul többet kell fizetni, mint a faházért, ahol rezsi

sincs, aztán amikor négy hónap után először húztam zoknit,

észrevettem, hogy sokkal nehezebben megy az írás. 

„… magával vitte Magyarországot, mert nem az ember lakik
az országban, hanem az ország lakik az emberben, és ez

ellen nem tehetünk semmit” – olvassuk a könyvben, mint-
egy intő jelként. Magyarországtól tehát sehogy nem lehet
megszabadulni? 

Nem célom megszabadulni Magyarországtól. Ez az otthonom,

ahová szeretek visszatérni, a családi ház, de nagyon jót tesz, ha

néha, vagy inkább gyakran elhagyja az ember a veszekedő

családot. Az idézet az alkoholizmusról szól, mert a betegséget

csak ott lehet gyógyítani, ahol az ember elkapta, egy magyar

pincér a magyar alkoholizmusától nem szabadulhat meg

szembesítés nélkül, bár ugyanez elmondható az amerikai, bol-

gár vagy francia pincérekről is, ezt is megtanultam: tévesen

hiszik sokan, és hittem én is, hogy ez itt egy borzasztó hely.

Nem így van. Máshol is borzalmas.  

Írásaid szereplői általában –  és ez alól a mostani regény sem
kivétel -- hétköznapi figurák. A nagy hősök, mint például
Gerlóczy Gedeon íróként nem foglalkoztatnak?

Hat éve dolgozom egy családregényen, tulajdonképpen már

akkor kész volt, amikor tavaly novemberben kimentem

megírni az Elvonókúrát, szerkesztés alatt áll, tavaszra remél-

hetőleg megjelenik. Abban a regényben Gerlóczy Gedeon nem

szerepel ugyan, mert az anyai ágamról szól, ott is azokról, akik

a háttérbe szorultak, a nőkről, nagymamámról, dédanyámról.

Ez személyes ügyem. Az ismert rokonaim helyett a nagy-

mamámat akartam a középpontba állítani, aki olyanok miatt

lett „hétköznapi figura”, akik nagyobb „hősnek" álmodták meg

magukat.  Altató a regény címe, de nem az én, hanem Mikecs

Anna neve alatt jelenik majd meg. 
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New English File Culture Link: Workbook CD and DVD
Pack – 4270 Ft
A New English File Culture Link segítségével könnyedén integrál-
hatunk kulturális és országismereti tartalmakat a tanóra anyagába
középhaladó szintű csoportokban. A jellemző témákat a New English
File-ból ismert szerkezetű feladatokon keresztül dolgozhatjuk fel.
Mind a négy alapkészség fejlesztése megjelenik a leckékben, emellett
kiváló lehetőséget biztosít a személyes vélemények kifejtésére. A
könyvhöz tartozó DVD-n hét témában találunk videóanyagot, a CD
pedig a kötet hanganyagát tartalmazza. A tankönyv bármely más inter-
mediate szintű tankönyv kiegészítéseként is jól használható, de önál-
lóan is alkalmazható rövid kurzusokon.

Oxford Angol Nyelvtan (+CD-ROM) kulcsos –
Coe/Harrison/Paterson – 4990 Ft

Az Oxford Angol Nyelvtan magyar nyelven nyújt megbízható segít-
séget az angol nyelv tanulásához. Különösen hasznos a nyelvvizsgára
vagy az érettségi vizsgára készülők számára, hiszen áttekinti és gyako-
roltatja az angol nyelvtan minden területét. Megoldó kulcsos és kulcs
nélküli változatban is kapható. Használható középiskolában és nyelv-
tanfolyamokon kurzuskönyvek kiegészítőjeként, de hasznos segítője
lehet azoknak is, akik otthon, egyéni tanulás során kívánják nyelvtudá-
sukat fejleszteni. Példákkal illusztrált magyar nyelvű magyarázatokat
tartalmaz. Bőséges gyakorlási lehetőséget ad mind a magyarázatokat
követő feladatok, mind pedig a rendszeresen beiktatott ismétlő leckék
révén.

Oxford Learner's Dictionary of Academic English+CD-
ROM – 10.000 Ft
Az Oxford kiadó szótára azoknak készült, akik már középfokú szinten
tudnak angolul, de pontosabban, választékosabban, szabatosabban
szeretnék kifejezni magukat. Megtanítja, hogyan kell jól összekap-
csolni a szavakat, hogy épül fel egy kifejezés vagy egy mondat,
hogyan kell meggyőzően érvelni. A CD-ROM mellékleten példákkal
és tippekkel mutatják be, hogyan szerkesztünk és írunk meg pl.
esszéket, disszertációt. A függelék hasznos nyelvtani, stilisztikai
kiegészítő információkat ad. 80 szócikk mellett utalások vannak, –
Thesaurus, Grammar Notes, and Which Word? és Language Bank
címen – ezek segítenek a helyes szó megválasztásában, illetve az
esetleges helytelen szó kiszűrésében, nyelvtani magyarázatot, illetve
példákat adnak.

Az Oxford University Press 
ajánlata:
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