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A hónap tárcája

– Akkor innentõl úgy kérném, hogy öt munkanap után három nap szünet jöjjön. Mindig –
mondja nekem hazafelé Zsolti, a takarmányos, tök komolyan.

– Jót akarsz te, én értelek, csak ez egy tehenészet, barátom. Ilyet nem tudok garantálni.
Menj el valami varrodába, ahol hétvégén nem zakatol a Singer. Milyen szép álom, az örökös
háromnapos hétvége. Látod, hasonlóak a vágyaink. Mész szabadnapra, persze, jár a nyolca
nap, de ezt így nem tudom neked megígérni. Vagy tudod mit, megígérhetem, ha ez meg-
nyugtat, de betartani úgyse tudom – válaszolom neki higgadtan.

Az autó óvatosan gurul velünk a szürkületben, ringatózunk a kamionok, traktorok által ti-
port-lyuggatott, sûrûn kátyús útszakaszon. 

– Jó, hát értem én, de rohadt fárasztó ez az örökös hajnali kelés, több pénz kéne és
több szabadnap.

– Zsolti, értelek én. Szeretnél te dugni és szûzen maradni is. Csak ez egyszerre nehezen
kivitelezhetõ. Korán kell kelni? Nyiss egy ékszerüzletet. Kelj fel kilenckor, nyisd ki a boltot tíz-
kor, minden nap adj el egy marék gyémántot, és felszabadulsz.

– Jó buli lenne, de senki sem vesz gyémántot. Szar a helyzet. Itt a válság. 
– Igen, itt terpeszkedik a rohadék, és nagyon maradna, ahogy elnézem. Szóval szerin-

tem örülj, hogy felkelhetsz hajnalban, és van egy kis fizetésed, amibõl el tudsz tengõdni. 
– Kéne szabadnap, de most komolyan.
– Az elõbb hülyültél? – kérdezem tõle.
– Nem, azt is komolyan gondoltam. De tényleg. Márciusban viszont kéne nekem a 9-10,

a 15-16-17 és a 27-28. 
– Zsolti, osztán hagytál munkanapot is magadnak ebben a szép, tavaszi hónapban?
– Hogyne hagytam volna, a többi napon bejönnék, persze, ha adsz még ezeken felül is,

akkor elmegyek szabadnapra. 
– Adok, Zsolti. Ha a kismadárka repülni akar, akkor repüljön.
– Hé, a repülés kirúgás. Ne má’!
– Jól van, csak a szabadságodra értettem. Mész szabadnapra, nyugodj meg. 
– Akarok menni, mert keresztanyámék öccsének a volt férje jön, és…
– Figyelj, felõlem a tökeidet is vakarhatod szabadnapon, nem tartozol nekem vallomás-

sal, ha lehet, elmész, megígérem.
– Itt jó lesz. Kösz a fuvart! Akkor a legjobbakat, holnap reggel jövök. 
Zsolti kipattan, óvatosan becsukja az ajtót, nem jó, nem csukódott be teljesen, na, még

egyszer, így már oké. Hazáig egyedül. Este fél hét. Megint vége egy munkanapnak. Egy
ugyanolyannak, mint a többi. Minden nap talán csak egy hangyányit különbözik a másiktól.
Az esték. Mostanában a Film pluszon Columbo héttõl. Utána kotródás az ágyba. Fél hatkor
ki. Egy fogkefe, egy borotva, három az egyben, egyedül a hajnali fészbúk elõtt, lájkolták-e
még a tegnapi blogbejegyzésem. Lájkolgatták. Gyerünk, idõ van! Már nem annyira tré, mint
decemberben, januárban. Már dereng a hajnal. Már pirkad. Így már egész élhetõ a hajnali
kezdés. Hatra kiérek. Imre bácsi, az elletõs fogad.

– Nim jaó a szabadnap! – ordítja a kapuban
– Nim jaó? – kérdezek vissza magamban. Hogy mi van? Ja, hoppá. Hogy nem jó a sza-

badnap. 
– Nim jaó a szabadnap! – ismétli rikácsolva.
– Imre bátyám, mi nem jó a szabadnappal?
– Hát az, hogy nim jaó. Máskor mennék, nem hetedikén. Nekem a nyolcadika kell, mert

az asszonyt viszem a…
– Imre bácsi, felõlem seggre pacsit is játszhat otthon, szabadnapján, nem kell megindo-

kolni, mehet, átírom, csak hadd érjek be!
Belépek az ajtón, az éjjeliõr vár rám az iroda bejáratánál. Mosolyog. Kérni fog valamit. 
– Jó reggelt, Laci bácsi, mi a tétel?
– Hát, az van, hogy, hogyishívják, kéne nekem szabadnap.
– Nem mondja.
– De.
– Mondja!
– Azé’ mennék, mer’ jönnek nõvéremék Erdélybõl, és nagynéném húgának a…
– A dátumot, Laci bácsi, nem a rokonságot kérdeztem…
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Szabad tehenészek

HHaarrttaayy  CCssaabbaa
költõ, újságíró

(1982, Budapest)

Családi vállalkozásban egy
szarvasmarha telepen
dolgozik. Rendszeres
jegyzetírója a beol.hu
internetes portálnak.

Szarvason él.

Legutóbbi kötete:
A jövõ régészei (2012)
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Üdvözlet az Olvasónak!

Elkötelezett újraolvasó vagyok. Van öt-hat könyv, amit idõrõl idõre muszáj elõvenni,

és nem úgy élvezem, mint elsõ alkalommal – sokkal jobban. Nem ártok vele senki-

nek, de a környezetemet így is idegesíti. Nehezen felfogható, minek huszonharmad-

szor is elolvasni, mondjuk azt, hogy „dr. Martinellit telefonhoz várják". Pedig csak

annyi, hogy inspiráló sokszor átélni ugyanazt. És jellemzõen nem Hamvas Bélát,

nem Thomas Mannt (kinek mi). A permanens olvasós könyveim hangulatos

félirodalmak. A Tüskevárat tizenöt éven keresztül minden nyáron kivégeztem, a Vé-

dett férfiakat legalább harmincszor, a Malevil ötven fölött jár. Van egy keményebb re-

gény is, a Háború és háború, azt mindig kis adagokban veszem magamhoz, mert

könnyen megüli a gyomrot, de összességében Krasznahorkai regénye is tíz fölött

járhat. 

Aztán olyan is van, hogy az újraolvasás nemcsak megismétli az élményt, de a

szöveg teljesen új módon mûködik, mást jelent, addig nem létezõ felismeréseket ad.

Úgy alakult, hogy egy feladat miatt néhány hete elõ kellett vennem a Gullivert, csak

belenézni, frissíteni az élményt, pár jegyzet futtában. Még néhány oldal becsúszott,

és még tíz – végül elolvastam az egészet. Utoljára diákként volt a kezemben, akkor,

húszévesen a megfellebbezhetetlen igazságot, a végsõ ráébredést láttam benne, a

jelenetben, ahogy a fõhõs hajóorvos a negyedik utazást követõen már undorodik

mindentõl, ami emberi, ami az ember, a családjára néz, tõlük is, majd egy éjjel fogja

a kispárnáját, és lemegy inkább az istállóba, a lovai közé, velük alszik el. 

A Gulliver a kíváncsiság elvesztésérõl szól, mondja Orwell Az irodalom felszámo-

lásában. Azt üzeni, hogy nem kell érdeklõdni, nincs mit fürkészni a létezésen. Mert

amihez az ember hozzáér, az maszatos lesz, amit õ maga csinál, az szükségszerûen

romlott és hazug zûrzavar, ha többen csinálják, közösségben, akkor pláne, úgyhogy

jobb távol maradni, lent az istállóban. Fiatalon könnyen adja magát egy ilyen kiáb-

rándult olvasat. Most elolvastam újra, letettem, és teljesen vi-

lágos volt, hogy Swift – téved. És Gulliverrel ezt a tévedést ját-

szatja el. Nem az undorban téved, de a rajongásban. 

A negyedik utazás során, a nyihahák országában Gulliver

egy olyan közösséget ismer meg, a lovakét, amelyben min-

denki bölcs, egyenlõ, tisztességes, higgadt és alázatos. A ha-

jóorvos rajong ezért a gömbölyû világért. Amivel Swift azt mu-

tatja nekünk, olvasóknak, hogy lehetne másképpen is élni. 

Tévedés, annak tûnik. Ahogy az viszont nem, hogy újraolvasni

jó. Nagyon jó.

felelõs szerkesztõ
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AA  RRüükkvveerrcc ccíímmûû  rreeggéénnyyee  mmáárr  aa  ttaavvaallyyii  mmeeggjjeelleennééss  uuttáánn  iiss  lleellkkeess  ffoo--

ggaaddttaattáássbbaann  rréésszzeessüülltt,,  ddee  aa  KKaattoonnaa  JJóózzsseeff  SSzzíínnhháázz  bbeemmuuttaattóójjaa  tteett--

ttee  tteelljjeesssséé  aa  ssiikkeerrtt..  AA  hhaajjlléékkttaallaann,,  mmiinntt  ffõõhhõõss  aa  sszzíínnppaaddoonn,,  aazztt  iiss  jjee--

lleennttii,,  hhooggyy  eeggyy  ffééllrreessööpprreennddõõ  ttáárrssaaddaallmmii  ggoonndd  nneemm  hhaaggyyjjaa  mmaaggáátt

zzáárróójjeellbbee  tteennnnii..  ÖÖnn  mmiiéérrtt  vváállaasszzttoottttaa  eezztt  aa  ttéémmáátt??

Nem én választottam a témát, hanem – úgy két évvel ezelõtt – a té-

ma választott engem, amikor nem tudtam folytatni, amit néhány hó-

nappal azelõtt elkezdtem. Elment a kedvem a kedélyeskedéstõl, a

rafinált lakomák leírásától, amikor naponta vagy húszan dugták a

markukat az orrom alá néhány forintért, amikor mást sem olvastam a

lapokban, mint hogy hány gyerek éhezik, és hány millióan élnek a

létminimum alatt. Egyre rosszabbul haladtam az írással, és ebben a

borús hangulatomban megtalált egy felkérés, hogy az amerikai író,

Charles Bukowski emlékére készülõ kötetbe írjak én is egy novellát.

Elõvettem Bukowski könyveit, aztán Raymond Carverét is, és úgy

éreztem, otthon vagyok. Hõseik hétköznapi emberek, nem köldökné-

zõ, folyton reflektáló, az emberiség sorsa fölött töprengõ értelmiségi-

ek. Gyakran alkoholisták, olykor bunkók, szinte mindig boldogtala-

nok, nemigen értik a világot, de nem is akarják annyira megérteni,

inkább csak át akarják verni a naponta rájuk leskelõdõ halált. Na-

gyon hasonlítottak ezek a figurák egy nagy szürke magyar panelház

lakóihoz. Erõs párbeszédeket találtam, azt a fajta nyelvi kopottságot,

ami akkori hangulatomnak igazán megfelelt. Írtam is egy novellát,

egy Vidra Zsolt nevû fickóról, aki a hetvenes évek elején egy éjjeli

bárban pincér, ahol persze én is voltam pincér, éppen a hetvenes

években. Ezzel kezdõdött. 

AAmmiikkoorr  BBuuddaappeesstt  uuttccááiitt  jjáárrjjuukk,,  lléépptteenn--nnyyoommoonn  ttaalláállkkoozzuunnkk

hhoommlleesssszzeekkkkeell..  VVaann,,  aakkiivveell  bbeesszzééllõõ  vviisszzoonnyybbaa,,  aakkáárr  bbaarrááttssáággbbaa  iiss

kkeerrüüllüünnkk..  AAzz  aarrccuukkaatt  kkéémmlleellvvee  pprróóbbáálljjuukk  kkiittaalláállnnii  mmiikk,,  kkiikk  lleehheetttteekk

eezzeellõõtttt??  VViiddrraa  ZZssoolltt  éélleettee  ééss  ssoorrssaa  hhooggyyaann  sszzüülleetteetttt  mmeegg? 
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Nem hajléktalan-könyvet akartam



Kerékgyártó István íróval Bán Magda beszélget

Ahogy már mondtam, nem hajléktalantörténetnek indult a dolog,

mint ahogy rendszerint a hajléktalanok élete sem annak indul, vala-

ha õk is voltak boldogok, volt lakásuk, feleségük, munkájuk, vasár-

nap a családi asztal mellett rántott húst ettek, nyáron Lellére, a váll-

alti üdülõbe kaptak egy hét beutalót, ahol még egy gumimatracot is

vettek, és azon lebegtek a vízen. Nem arra készültek, hogy hajlékta-

lanként végezzék majd. Vidra, a tizennyolc éves pincér, az elsõ no-

vella hõse követelõzni kezdett. Izgatta, mi lenne vele harminc, aztán

negyvenévesen, aztán kamaszként, meg gyerek is szeretett volna

lenni. Így – az idõben ide-oda ugrálva –, születtek az írások, egyre

inkább kiadva egy novellafüzért, vagy akár egy laza szerkezetû re-

gény fejezeteit. De itt még szó sem volt hajléktalan sorsról, csak

kezdett kibontakozni egy velem egykorú lúzer élete. Tehát nem úgy

ültem a gépem elõtt, hogy most írok a hajléktalanokról. A fenéket! Ír-

tam egy kisemberrõl, akirõl kiderült, hogy végül hajléktalanná válik.

Kiderült, ki volt az apja, anyja, lettek munkahelyei, és lassan, megál-

líthatatlanul csúszott lefelé, akár ez az ország. Mikor kirúgta a fele-

sége a lakásból, inni kezdett, elvesztette a munkáját, és az utcára

került, mint oly sokan mások. A halálát és a születését írtam meg

legvégül.

VViiddrraa  ZZssoolltt  ssoorrssaa  eelleevvee  eellrreennddeelltteetteetttt,,  vvaaggyy  vvaallaammiikkoorr  hhiibbáázzootttt??

Nem hiszek az eleve elrendelésben, a szabad akarat, szerintem,

mûködik a világban. Persze bizonyos keretek között. A különleges

tehetségek bárhonnan kitörhetnek, de az átlagember is, a kereteken

belül maradva, mégiscsak alakíthatja sorsát. Vidra hibázott is, és

pechje is volt, mint oly sok embernek, de nem vezetett ez szükség-

szerûen a hajléktalansághoz. Sok elágazás volt az életében – mint

mindannyiunkéban – én pont ezekre koncentráltam a kötetben, azo-

kat a csomópontokat próbáltam megírni, amikor valami lényeges tör-

ténik vele: amikor utoljára boldog, utoljára beszél az anyjával, ami-

kor éppen kirúgja a felesége, amikor majdnem gazdag lesz, de ehe-

lyett kidobják az állásából. És persze Vidra olykor választhatott is, és

õ rendszerint rosszul választott. Vagy csak rosszkor volt rossz he-

lyen. Ha nem száll be a privatizációba, talán mostanában nyugdíjaz-

nák portási állásából, ha nem megy haza egy nappal elõbb az any-

jától, akkor nem kapja rajta a feleségét, akkor nem dobja ki az asz-

szony, és lehet, hogy ma is biztonsági õrként tengeti az életét egy

boldogtalan házasságban. Mint olyan sokan közülünk.

BBáárr  mmoosstt  nnaaggyy  ssiikkeerrûû  aa  sszzíínnhháázzii  eellõõaaddááss,,  éénn  mmééggiiss  aa  ffiillmm  jjeelleenneett--

tteecchhnniikkáájjáátt  vvéélltteemm  ffeellffeeddeezznnii  aa  kköönnyyvv  sszzeerrkkeezzeettéébbeenn..

Nem csak ebben a könyvemben, de a másik háromnál is jeleneteket

láttam magam elõtt, amikor írtam azokat. Ezért tûnhet filmszerûnek,

hiszen a fejemben lévõ filmjelenetet írom le. Nem a nyelv felõl indu-

lok, hanem a fejemben lévõ mozi felõl. Ehhez keresek aztán nyelvet,

melynek segítségével minél inkább képes vagyok elmesélni az olva-

sómnak az én filmemet. Ezeknek a jeleneteknek, vágásoknak van

eleje, közepe, vége, olykor csattanója, akár egy novellának. Így tu-

dok írni, ezekbõl a fejezet-novellákból állnak össze a regényeim, ami

nem túl modern dolog, de hát ezt tudom. Nem is erõltetem magam

valami tõlem idegenre. 

AA  MMaakkkk,,  áásszzbbaann eeggyyeess  sszzáámm  eellssõõ  sszzeemmééllyybbeenn  mmeessééll,,  aa  TTrrüüffffeell  MMii--

lláánnbbaann aazz  11993333--5533  éévvsszzáámm  ttûûnniikk  ffeell,,  ééss  VViiddrraa  ZZssoolltt  11995533--bbaann  sszzüü--

lleetteetttt,,  tteehháátt  eeggyy  iiddõõss  ÖÖnnnneell..  LLeehheett,,  hhooggyy  ffuurrccssáánnaakk  ttaarrttjjaa  kkéérrddééssee--

mmeett,,  ddee  mmeennnnyyii  aazz  öönnéélleettrraajjzzii  eelleemm,,  mmoottíívvuumm  aa  kköönnyyvveeiibbeenn??

A már közhelyként emlegetett Flaubert mondat jut az eszembe errõl,

hogy „Bovaryné én vagyok”, mert hát minden író ad magából vala-

mit. Néha csak élete egy-egy szeletét valami mellékfigurának, vagy

élete helyszíneit, vagy egy kellemetlen nagybácsiját saját gyerekko-

rából, szerelmeit, csalódásait, rettegését a kígyóktól, titkos vonzal-

mát valami perverzitás iránt. Persze olykor egy-egy fontos szereplõje

szinte végigéli, amit az író is bizonyos életszakaszában végigélt, ám

ezek is mindig csak hasonlítanak ahhoz, inkább csak nyersanyag-

ként nyúl az életéhez. De mindenki hozzányúl, az biztos. Én a Va-

gyonregényben nagyon sok elemet vettem saját vállalkozói múltam-

ból, A Makk ászban a gyerekkorom  helyszínét adtam a könyvnek

(Kaposvárt), és néhány rokonomat (nagyszüleimet például), de a fõ-

hõs, bár velem egykorú fiúcska, mégis egészen más, mint én vol-

tam. Sokkal gátlásosabb, félénkebb, mint magam voltam akkortájt.

És persze Trüffel hedonizmusában is sok van belõlem, de õ inkább

olyan, amilyen én lennék néha, ha lenne elég bátorságom, hogy le-

dobjam magamról a polgári élet erkölcsi jármait. A Rükverc Vidrája

pedig valóban annyi idõs, mint én, és néha találkozik is az életünk,

én is voltam pincér Siófokon, voltam kocsikísérõ a húskombinátban,

vádoltak meg gyerekkoromban igaztalanul töltõtoll lopással, de sze-

rencsére apám nem ült börtönben, mint Vidráé, és én hõsömmel el-

lentétben továbbtanulhattam. Meg persze a fedelet sem vesztettem

el soha a fejem fölül. 

SSzzeerreett--ee  kkíísséérrlleetteezznnii  nnyyeellvvvveell  ééss  ffoorrmmáávvaall  vvaaggyy  eeggyy  ttöörrttéénneett--ttöörree--

ddéékk  iinnddííttjjaa  eell  aa  kkééppzzeelleettéétt,,  nneettáánn  eeggyy  jjeelllleemm,,  eeggyy  sszzeemmééllyyiisséégg  mmûû--

kkööddééssee  iizzggaattjjaa??

Folyton keresem, hogy az elképzelt hõseim hogyan szólaljanak meg.

Mivel nagyon kedvelem a párbeszédes formát, még fontosabb,

hogy hiteles mondatok hagyják el a szereplõim száját. Amúgy a fe-

jemben lévõ mozikban is beszélnek már ezek az alakok. Az elõzõ

életeimben – mármint, mielõtt írni kezdtem közel ötven évesen –

megismert figurák mondják a magukét. A fülemben ragadt rengeteg

ilyen mondat, teszem azt, hogyan biztatja lovát egy Tüzép telep fu-

varosa, vagy hogyan panaszkodik egy megesett pénztárosnõ az éj-

szakai bolti leltáron, vagy mit mond egy államtitkár az elegáns étte-

rem vécéjében, amikor a kézmosás közben a vesztegetésre szánt

pénzzel teli borítékot a zsebébe csúsztatják. 

HHooggyyaann  ttoovváábbbb??  BBiizzoonnyyáárraa  mmáárr  kköövveettkkeezzõõ  íírráássáánn  ddoollggoozziikk..

Igen, szerencsére. Vagy sajnos. Ha jó lesz, szerencsére, ha nem,

akkor sajnos. Mert az író nem tud mást egy idõ után. Leül, és ír.

Hozzászokott, ez az élete. Akkor is, ha nincs különösebb mondani-

valója, mert hát mi mást csináljon, ha egyszer író. Ezért van a köny-

vespolcokon annyi vacak kötet. És persze néhány nagyon jó, vagy

zseniális is, de ez sajnos (vagy inkább szerencsére?) nagyon ritka.

Nekem például ilyen ritka alkalom, ha megjelenik egy új Bodor

Ádám kötet. Ritka és igen szerencsés alkalmak ezek. Szóval írok –

nagyon bízom benne, hogy nem sajnos –, regényt a közelmúltról,

mert még mindig izgat a rendszerváltás. És színdarabot napjaink

kegyetlenségérõl, a szolidaritás hiányáról, ahol igazi hõsnek kell len-

ni ahhoz, hogy valaki normális emberként éljen. 
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Pogrányi Péter

Ha a kortárs magyar irodalomról azt mondhatjuk, hogy még a könyv-

szeretõ emberekhez is csak nehezen jut el, hatványozottan igaz ez

a kortárs magyar drámairodalomra. A mindenkori jelenben születõ

irodalmi mûveknek ez az a szegmense, amely történeti, poétikai, üz-

leti stb. okokból a könyvkiadás és a könyvolvasás mostohagyerek-

évé vált. A színre vitt dráma és annak szövege, fõként, ha ma szüle-

tik, különös, obskúrus viszonyban van egymással. A kortárs iroda-

lom amúgy is gyanús valami: ezt a drámák esetében csak tovább

tetézi a mûfaji keveredés. Drámát olvasni ugyanis annyi, mint azon

nyomban meg is rendezni a darabot, saját belsõ színpadunkon szín-

re vinni mindazt, amit olvasunk. E nehézségek miatt azok az írók,

akik ma drámát írnak, eleve a széllel szemben dolgoznak. Persze

vannak olyanok, akiket megkedvel, megszeret a színház, akik idõvel

akár sikeres színházi szerzõkké válhatnak; ám õk inkább kivételnek

tekinthetõk, sokkal több a nagyszabású kudarc.

Éppen ezért üdítõ élmény egy olyan drámakötetet olvasni, mint

amilyen Székely Csaba Bánya-trilógiája: oldott, laza, könnyed és sú-

lyos egyszerre, vitára ingerel és hangos nevetésre, néhol pedig ked-

vünk kerekedik a falhoz vágni, de csak azért, mert olyan pimaszul

pontosan rajzolja meg a mai magyar – erdélyi – társadalom olyan

dühítõ visszásságait, amelyek minden korban megírásért kiáltottak.

Mert a fiatal szerzõ, aki 2009-ben bezsebelte a BBC Legjobb Euró-

pai Drámáért járó díját, Marosvásárhelyen él; drámáinak szereplõi

olyan székely emberek, akik valamiért nem passzolnak bele a róluk

népnemzetileg kialakított habos-babos sztereotípiákba, sõt erre

élénken reflektálnak is. Ha például jön Magyarországról a tévé, fel

kell húzni a székelyharisnyát és szép dolgokat kell nyilatkozni („Itt

minden olyan szép, mint egy álom. Mint egy álom. Ebben élünk mi

benne. Igen. Ebben.”), miközben valójában nemcsak a „tápos” tévé-

seket nézik le, hanem magukat is. A hagyományról, a sokat emlege-

tett székely szokásokról is sarkos véleményt fogalmaz meg az egyik

fõszereplõ: „Az egyetlen hagyomány, amit õrizünk itten, az, hogy bé-

kaszarrá isszuk magunkat, egymás torkának ugrunk, s aztán kime-

gyünk az erdõre fát lopni. Ez a mi kurva nagy hagyományunk.” Szin-

te minden szereplõt szörnyû bûnök emléke terhel, vagy még ször-

nyûbb bûnök elkövetése áll küszöbön, de az élethazugságok lelep-

lezõdése mégis – tragikus helyett – sajátosan groteszk hangulatot

teremt. A jó érzékkel mozgatott alakok a legtragikusabb dolgokkal is

viccelnek, és addig jó, amíg ezt teszik: ellenkezõ esetben megpró-

bálnak kilépni, kitörni a fojtogató közegbõl, és ez vagy öngyilkos-

sághoz, vagy másfajta bukáshoz vezet.

A Bányavidék címû kötetben szereplõ három dráma ugyanannak

a világnak, ugyanannak a falunak három részletét mutatja be, a szö-

vegek lépten-nyomon utalnak egymásra. Egy olyan közeg tárul

elénk, amely a kortárs magyar irodalom olvasóinak (is) ismerõs le-

het, ez a többek között Krasznahorkai László, Bodor Ádám vagy Tar

Sándor által is

többször megírt

halálra ítélt falu.

Székely bevallot-

tan támaszkodik

olyan nagy elõ-

dökre, mint példá-

ul Csehov, ugyan-

akkor a jól bevált

irodalmi toposzo-

kat (elátkozott, el-

öregedõ, kilátás-

talan közösség,

alkoholista falubé-

liek, hirtelen feltá-

ruló titkok stb.)

képes úgy variál-

ni, hogy eredeti-

nek hatnak. En-

nek az eredeti-

ségnek a nyelv a

kulcsa: és koránt-

sem csak a sok ízes, cikornyás káromkodásra gondolok (pedig Szé-

kely Csaba drámáinak e jellegzetessége is megérne egy misét).  

Mindhárom dráma kerek, önmagában is megállja a helyét: a dra-

maturgiai fogások könnyedén mûködnek, az egy rugóra járó, négy-

öt figurát mozgató drámai konstrukció szinte magától értetõdõ ter-

mészetességgel bomlik ki, még a kisebb döccenõk – például az új

szereplõk beléptetésénél – sem hatnak kellemetlenül. A szereplõk-

ben a nyílt színen tudatosul elrontott életük megváltoztathatatlansá-

ga, a groteszk hangoltság miatt azonban rokonszenvet is ébreszte-

nek minden jóvátehetetlen fogyatékosságuk és bûnük ellenére. A

Bányavirág Ivánja beteg apjának halálát kívánja, az orvos Mihály pe-

dig az öngyilkosságra készül. A Bányavakságban Ince, a falu pol-

gármestere bukik el, miközben egy román rendõr és egy szintén a

polgármesterségre pályázó neonáci alakja teszi teljessé a „nemzet-

közi” konfliktust, amely voltaképp a korrupcióról szól. A Bányavízben

pedig Ignác, a falusi plébános rettenetes életébe nyerünk bepillan-

tást. A drámák világában életre kelõ  közösség a nyilvánvaló túlzá-

sokkal együtt örök és általános mintákat jelenít meg: szinte bárki ma-

gára, szülõfalujára ismerhet, ezáltal viszolyogtatóan otthonossá válik

az egész.

Székely Csaba drámái szórakoztatóak úgy, hogy közben elgon-

dolkodtatnak és – még egyszer mondom – vitára serkentenek. Kivé-

teles elegy: szurkoljunk együtt a folytatásért! (Székely Csaba. Bá-

nyavidék. Magvetõ Kiadó, 2013, 208 oldal, 2152 Ft)
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Csapody Kinga

Vannak olyan alapdara-

bok, amelyeknek éppúgy

kötelezõnek kéne lennie a

könyvespolcon, mint an-

nak a bizonyos „kis feke-

tének” a gardróbban,

avagy Coco Chanel he-

lyett egy kis Egressyt min-

denkinek. A Portugál és a

Sóska, sültkrumpli mára a

kortárs drámairodalomban

olyan klasszikussá vált,

mint Spiró Csirkefeje. Ez-

úttal, a két alapdarab mel-

lé jó érzékkel, más, újabb

kiegészítõket illesztettek,

mint a 2005-ös nyolcas

válogatásba. A 19. szá-

zadban játszódó trilógia – a Vesztett éden, a Reviczky és a Három

koporsó – ebben nem szerepel, szerencsére a legkevésbé sikerült

Baleset is kimaradt, helyettük a tematikájában, nyelvezetében és

hangulatában sokkal inkább illeszkedõ Az isten lába és a Nyár utca,

nem megy tovább, valamint a Június jöttek. 

A már védjeggyé vált (amúgy is magyar sajátosságnak mon-

dott?) sírva nevetés, amikor annyira abszurd és kilátástalan a hely-

zet, hogy ha bõgünk is kínunkban, a nyomoron mégis jobb nevetni –

Az isten lábára (2009) is jellemzõ. Meg ránk is. Kis magyar reál. 

Szippantós: Mi folyik itt?

Adri: Szar. Mert hasmenés van. De egyébként csoda. Csoda folyik!

Gajdar: És mi lesz sok répa sorsa? 

Bozgor: Túltermelési válság. Ránk fog rohadni.

A szarból itt sem lehet ugyan várat építeni, de konkrétan répa nõ

belõle. Csakhogy amíg a Portugálban a tenger, Portugália, a kisza-

kadás, a szerelem valami vágyott dolog bír lenni, addig itt a válság

nem csak gazdasági szinten jelenik meg, hanem a szereplõk teljes

illúziótlanságában is. Nem dolgozni kell, hanem lottón nyerni – hang-

zik el, és ha nem jön be, maximum a szippantós autó összegyûjtött

tartalmából villámgyorsan növõ giga répából elképzelhetõ a jövõ

építése. A válságon túl nagyon is aktualizált társadalmi, politikai je-

lenségeket is summáznak a szereplõk: „Kis dolgokkal kezdõdik.

Nem engedik, hogy együtt szarj velük. […] De hiába vagy okos, ra-

vasz, nem vagy közülük. […] Ne hagyd magad. Ki kell harcolni a

szarás jogát, barátom.”

Fõváros, nevesített (Irács) vagy névtelen kis települések, zárt te-

rek (cirkusz, öltözõ, gyúrószoba, trolibusz) – kisebb-nagyobb mikro-

kozmoszok, bár kidolgozottságuk, mélységük nem egyforma. Míg 

a Portugál kis képkockák ügyesen összeillesztett, egy nagyobb egy-

séget alkotó összesség, addig a többi dráma nem tud ugyanakkora,

átfogó világképet megteremteni. A címadóvá kiemelt Kék, kék, kék

talán alkalmas lenne rá – nem is ismeretlen a cirkusz mint a világ le-

képzõdése kicsiben toposz – de még amikor a WC-be (World

Circus) és az Európai Unióba bekerülés aktuális kérdés volt, akkor

sem tudott a Portugálhoz mérhetõ sikereket elérni. 

Ha már párba lehetne állítani a drámákat, akkor a 4x100 nem

csak a sport tematika miatt rokonítható a Sóska, sültkrumplival, de

az ismertség-kevésbé felkapottság relációban is helytálló. A foci len-

ne ennyivel vonzóbb sport a lecsúszott szereplõk mellé? Érdekeseb-

bek a saját sebeiket nyalogató, egymáson átgázoló férfiak, mint a

nõi váltó öltözõjében, gyúrószobájában kibomló sorsok? Holott 

nagyon hasonlóak – van közös pasi/nõ, öregedõ „jajmileszvelem fi-

gura”, – mégis, az öt évvel késõbb írt nõi szereplõgárda nem üt ak-

korát.

Egressy legfõbb erényei az abszurd helyzeteken túl a környezet-

és karakterteremtés és –kezelés. A lepusztultság, a „minden rohad

körülöttünk és bennünk” érzést ügyesen adagolt, finomra hangolt,

redukált (és roncsolt) nyelven valósítja meg. Ahogy Csipesz mondja

a Portugálban: „Pazar, baszod. Pazar. Ez a jó szó.”

A budapesti, azonos évben íródott (2007) drámapárosból A Nyár

utca, nem megy tovább Vecsernyés Jánost is megihlette egy filmnyi-

re (2011-ben). A 74-es trolit egy csendes, januári vasárnap délelõtt

a Térítõ megpróbálja eltéríteni. Ezt a szókimondó sofõr asszonyság,

egy, a pipogyasága ellenére ügybuzgó BKV-ellenõr, egy haldokló

kürttanár, egy kleptomániás színésznõ, valamint egy vendégcsalo-

gató hölgyemény hiúsítja meg. Az abszurd jelenetek csúcspontja,

mikor közösen elszívnak egy marihuánás cigarettát, és ez a közös

„szívás” hozza össze a csapatot, mindenki elmeséli a saját történe-

tét, míg a végállomáson le nem lövik õket.

Nem kevésbé groteszk a Június apa figurája sem: „Mirõl is be-

szélgessünk? Lehet-e másról beszélgetni, mint a halálról?”

Kicsit olyannak tûnik a kötet szerkesztési koncepciója, mint a

Nagy Duett: benne van a lehetõség, hogy egy-egy szerethetõ, már

magát és rendezõjét, színészeit megtaláló dráma segítsen a kevés-

bé elismertnek vagy kevésbé jól sikerültnek.

A szerzõ gyûlölt gyerekkori osztálytársából lett a kortárs dráma-

irodalom, az Egressy-drámák emblematikus figurája, a Bittner.

Egész jó mókává nõtte ki magát figyelni, várni Bittner újabb és újabb

reinkarnációját. Hogy a cirkusz körül machináló manipulátor, a szip-

pantós autós vagy a törtetõ és gyûlölt focibíró, mindegy is. Sõt, ahol

nincs, ott is ott van, maximum szponzorfeliratként. Nem szeretnék

Bittner lenni. 

Vagy tán egy kicsit mégis. (Egressy Zoltán: Kék, kék, kék.

Kalligram. 2012, 344 oldal, 3000 Ft)
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Kõszeghy Péterrel, a Balassi Kiadó vezetõjével Tornai Szabolcs beszélget

AA  hhúússzzéévveess  BBaallaassssii  KKiiaaddóó  lleeggnnaaggyyoobbbb  vváállllaallkkoozzáássáárróóll  vvaann  sszzóó..  EEzz

aa  ttíízzéévveess  ffoollyyaammaatt  nnééggyysszzáázznneeggyyvveenn  mmuunnkkaattáárrss  bbeevvoonnáássáávvaall  hhoo--

ggyyaann  kkééppzzeellhheettõõ  eell  aa  kkíívvüülláállllóókk  sszzáámmáárraa..

Voltaképpen nem tíz-, hanem húszéves munkáról van szó. A

MAMÛL tehát szinte egyidõs a kiadóval. Egykori mesteremnek és

barátomnak, Klaniczay Tibornak, az õ mûszemléletének nem kis ré-

sze volt abban, hogy megszületett bennem ez a terv vagy inkább ví-

zió. A lexikon elõmunkálatai 1993-ban kezdõdtek, majd egy évtize-

des szervezés, anyaggyûjtés, elõkészítés után 2003-ban jelent meg

az elsõ kötet. További kilenc évbe telt, amíg a tizenharmadik, utolsó

kötetig eljutottunk. Mindez persze azzal járt, hogy az évekkel koráb-

ban elkészült szócikkek döntõ többségét megjelenés elõtt újból meg

kellett nézetnünk a szerzõkkel, s õk nemegyszer át is dolgozták a

szövegeket, beépítve az újabb kutatások eredményeit, felfrissítve a

bibliográfiákat. 2003-ra megszerkesztve együtt volt az anyag mint-

egy kétharmad része, a maradék egyharmad kötetrõl kötetre ké-

szült, akárcsak az illusztrációk felkutatása és megszerzése. Négy-

száznegyven munkatárssal együttmûködni rendkívül idõigényes fel-

adat. Arra törekedtünk, hogy lehetõség szerint megtaláljuk és meg-

nyerjük az adott téma legjobb ismerõit. Bizonyára egyszerûbb lett

volna kevesebb szerzõvel dolgozni, de úgy hiszem, a több munka

megérte a fáradságot. Igen jellemzõ – számomra öröm –, hogy az

elsõ kötet még meg nem írt szócikkeihez lasszóval kellett fogni a

szerzõket, a második-harmadik kötet megjelenése után azonban

már több volt az önkéntes jelentkezõ, mint ahány szerzõ szükségel-

tetett. A lexikonban való megjelenés – ezt jó lelkiismerettel ki merem

jelenteni – tekintélyt adott. A szerzõknek hálás köszönettel tartozunk:

kevés honoráriumért szakmaszeretetbõl vállalták a rengeteg munká-

val járó szócikkírást. 

MMiillyyeenn  aallaappeellvveekk  sszzeerriinntt  kkéésszzüülltt  aa  lleexxiikkoonn??  MMiillyyeenn  mmááss  lleexxiikkoonnookk

sszzoollggáállttaakk  mmiinnttááuull??

A MAMÛL célkitûzése az volt, hogy az államalapítástól a 18. század

végéig, a modernitás kezdetéig rajzolja föl a magyarországi mûvelõ-

dés történetét. Ebben látensen-nyíltan az az álláspont is megfogal-

mazódik, hogy nem látunk éles cezúrát az úgynevezett középkor és

a kora újkor között. Nem az esemény- és politikatörténetre összpon-

tosít, hanem az irodalom-, a mûvészet-, a zenetörténet, a filozófia-

és a jogtörténet, az orvoslás-, az iskola- és a tudománytörténet, a

mezõgazdaság-, ipar- és technikatörténet, az életmódtörténet és a

történelem segédtudományai néven összefoglalt diszciplínák felõl

közelíti meg ezt a nyolcszáz évet. A címben szereplõ „magyar”-on

magyarországi értendõ, vagyis a lexikonba tartozónak vélünk, anya-

nyelvétõl függetlenül, mindenkit, aki a történelmi Magyarország terü-

letén élt, vagy innen elszármazva külföldön mûködött, továbbá

mindazon külföldieket is, akik hosszabb-rövidebb ideig Magyaror-

szágon tevékenykedtek. Mindehhez konkrét minta nem volt, és az

eredeti elképzelés is sokat változott a munka során. Végül egy olyan

könyvsorozat valósult meg, amelyben a lexikon és az enciklopédia

szempontjai sokszorosan keverednek. A nagyobb témákat terjedel-

mesebb szócikkek foglalják össze, és az ezekben található utalások

vezetnek el a részterületekhez és viszont.

MMii  aa  lleexxiikkoonn  úújjddoonnssáággaa,,  mmii  aazz,,  aammii  mmiiaatttt  nnaaggyyoobbbb  éérrddeekkllõõddééssrree

ttaarrtthhaatt  sszzáámmoott,,  mmiinntt  mmááss  lleexxiikkoonnookk??

Idehaza készült ugyan mûvelõdéstörténeti monográfia –

Domanovszky Sándor szerkesztette a maga korában kiváló mûvet –,

de mûvelõdéstörténeti lexikon soha. A MAMÛL újdonsága a sok

szempontú megközelítés. Megtalálható benne annak a tudásnak a

legjava, amelyet a szaklexikonok tartalmaznak, de úgy, hogy a kü-

lönbözõ tudományszakokhoz sorolható adathalmazok, információk

egymással összekapcsolódnak, és a vizsgált tárgyat-személyt-

jelenséget a maga teljességében igyekeznek bemutatni – már

amennyire ez lehetséges. Ez megvalósulhat egy szócikken belül –

nemegyszer több, eltérõ szakmájú szerzõ munkájának eredménye-

ként – vagy több önálló szócikkben, melyeket az utalásrendszer köt

össze, elvezetve az olvasót az adott témához kapcsolódó, de hosz-

szabb kifejtést igénylõ szövegekhez, melyeket nem lett volna célsze-

rû egy szócikkbe beleszorítani. Nem akartunk szigorúan lexikonsze-

rûek lenni, nem szabtuk egy kaptafára a szócikkeket, aminek meg-

van az az áldásos hatása, hogy a MAMÛL helyenként kifejezetten

olvasmányos, más szóval, hagyományos megközelítésben:

lexikonszerûtlen. Több olyan furcsa emberrõl tudunk, akik egy-egy

újonnan megjelent kötetet folyamatosan olvastak, mint valami re-

gényt.

AA  sszzóócciikkkkeekk  sszzeerrzzõõiinneekk  ttuuddáássáátt  ééss  ffeellffooggáássáátt  hhooggyyaann  lleehheetteetttt  eeggyy--

ssééggeessíítteennii,,  öösssszzhhaannggbbaa  hhoozznnii??  VVoollttaakk--ee  kkoommoollyy  vviittáákk  aa  kküüllöönnffééllee

ttéémmáákkaatt,,  pprroobblléémmaakköörröökkeett  iilllleettõõeenn??
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Nem köznapi fényûzés
A Magyar Mûvelõdéstörténeti Lexikon a Balassi Kiadó gigászi vállalkozása. Olyan pazar kötetek-

rõl van szó, amelyeknek nemcsak tartalma és kivitele, de elkészülésük története is érdekfeszítõ.

A lexikon fõszerkesztõjét, Kõszeghy Pétert elsõsorban arra kértem, hogy avasson be a hatalmas

munka rejtelmeibe.



Nem volt célunk, hogy a szerzõk nézeteit összhangba hozzuk. Vol-

tak viták: a reneszánsz szócikk elsõ változata például egyeseket po-

litikai kiáltványra emlékeztetett, mások éppen a polgári individualiz-

mus, a szabadságjogok melletti kiállásként értékelték. A nyomtatás-

ban megjelent változat – szerintem helyesen – valamiféle konszen-

zust tükröz. Olyan kérdéseket, amelyekben nincs tudományos kon-

szenzus, nem akartunk eldönteni, és a szerzõket sem akartuk erre

kényszeríteni. Szorgalmaztuk viszont, hogy a szócikkek hívják fel a

figyelmet az eltérõ véleményekre. Ebbõl a szempontból nagy szere-

pük van a bibliográfiáknak is. Az irodalomjegyzékeken nem akartunk

takarékoskodni: az olvasót felnõttnek tekintjük, s ha nem éri be a

gyors tájékozódással, legyen meg a lehetõsége a témában való el-

mélyülésre. Egy jó bibliográfia majdnem olyan fontos, mint egy jó

szócikk. Az, hogy nem egy kutató is – az adott terület szaklexikona

helyett – a MAMÛL-t használja kézikönyvként, meggyõzõdésem sze-

rint részint ennek köszönhetõ. 

HHaadddd  tteeggyyeekk  ffeell  eeggyy  sszzeemmééllyyeess  kkéérrddéésstt  iiss::  sszzáámmooddrraa  mmiillyyeenn  ttaannuull--

ssáággookkkkaall  sszzoollggáálltt  eezz  aa  hhaattaallmmaass  vváállllaallkkoozzááss??  MMiillyyeenn  mmeerrõõbbeenn  úújj  iiss--

mmeerreetteekkkkeell,,  ffeelliissmmeerréésseekkkkeell  ggaazzddaaggooddttááll  aa  mmuunnkkaa  ffoollyyaammáánn??

Tanulság sok volt. A legfontosabb, hogy amit, mondjuk úgy, megál-

modtam, az ma, Magyarországon kivitelezhetetlen. Ugyanakkor:

nem is biztos, hogy ezt kellene kivitelezni. Jobban megértettem a

diszciplínájukhoz hûséges kutatókat. A szócikkeket olvasva sokat

feladtam az íróasztal mellett született elveimbõl, különösen igaz ez a

szûkebb kutatásaimtól távolabb esõ területekre. És hát szerkesztés

közben számtalan ismerettel gazdagodtam. Ezt egy igen „sajátos”

példával is tudom illusztrálni: korábban sohasem hallottam egy bizo-

nyos „polconszaró György” úrról, aki nyilván rendhagyó, a korban

még szokatlan székelési gyakorlatáról kapta titulusát.

HHaa  aazz  aannyyaaggii  hhááttttéérr  nneemm  ttiittookk,,  mmiillyyeenn  ttáámmooggaattáássssaall  kkéésszzüülltt  eell  aa  ttii--

zzeennhháárroomm  kköötteett,,  ééss  mmiinnddeenntt  öösssszzeevveettvvee  mmeennnnyyiibbee  kkeerrüülltt  eezz  aa  fféénnyy--

ûûzzééss??

Sokba került. Nagyon sokba. A különbözõ szponzorok – NKA, MTA,

OTKA – kötetenként változó mértékben, mintegy 0,6-2,5 millió forint-

tal járultak hozzá a költségekhez. A dotáció soha nem fedezte a be-

kerülési költségeket. A Balassi Kiadó minimálisan 35-40 millió forin-

tot vesztett ezen a vállalkozáson, ám ezt a legkevésbé sem bánom:

sikerült valamit elkezdeni és be is fejezni – ez a lényeg. Továbbá va-

lahogy még életben is maradtunk.

MMiillyyeenn  aa  tteerrjjeesszzttééssee  aa  lleexxiikkoonnnnaakk??  EElljjuutt--ee  aa  ttaanniinnttéézzeetteekkbbee,,  kköönnyyvv--

ttáárraakkbbaa??  MMaaggáánnsszzeemmééllyyeekk  vváássáárroolljjáákk--ee  aa  kköötteetteekkeett??

Az elõfizetõk között egyaránt vannak könyvtárak és magánszemé-

lyek. Csak tisztelet illeti õket, hogy a félbemaradt vállalkozások korá-

ban hûségesen kitartottak a MAMÛL mellett. A sorozat indulásakor

azonban – a magyarországi gimnáziumok számából kiindulva – sok-

kalta nagyobb érdeklõdésre számítottunk. Persze akadnak elkötele-

zett iskolai könyvtárosok, akik a szûkös lehetõségek közepette is ál-

doztak a lexikonra, és tudjuk, hogy ott vannak a kötetek nem egy

tanszéki könyvtárban, levéltárban. És itt engedtessék meg egy

szubjektív megfigyelés. Az általam felkeresett – nem kevés – felvidé-

ki levéltárban kivétel nélkül ott van a MAMÛL a kézikönyvtárban,

szabad polcon. Itthon ez sajnos nem feltétlenül van így. Méltatlanul

kevés a magyarországi intézményi elõfizetések, és tiszteletreméltóan

magas a magánelõfizetõk aránya. Hadd hívjam fel rá a figyelmet,

hogy a Balassi Kiadó könyvesboltjában a vásárlók jelentõs kedvez-

ménnyel juthatnak hozzá a kötetekhez.
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Ughy Szabina
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Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy mûfaj, akit úgy hívtak, hogy

Kispróza. Senki sem szerette. 

A kiadók azért nem, mert állítólag

nem szeretik az olvasók. Az olva-

sók meg azért nem, mert keveset

hallottak róla, gyanús volt, mint a

messzirõl jött ember. Aztán jött,

egyesek szerint egyenest Tolnai

Ottó köpönyegébõl, egy Bencsik

Orsolya nevû, alig huszonnyolc

éves költõ, és csatlósaival, Humor-

ral, Groteszkkel és Iróniával együtt

valami olyat alkotott, ami újra visz-

szaadta a reményt, hogy igen, van

még helye a kisprózának, novellá-

nak, elbeszélésnek, nevezzük akár-

hogy, a mai magyar irodalomban

Bocsássák meg nekem a me-

sés kezdést, de az Akció van! ki-

hozta belõlem a mesélõkedvet. Ám

hazudnék, ha azt mondanám, hogy

ez a huszonhárom rövid történet lefekvéshez való, könnyed mese

volna. Távolról sem! Klasszikus mesebéli elemeket sem találunk 

nagyon benne, viszont itt van helyettük a mesére jellemzõ dús és

színes szövegfolyam hömpölygése, illetve Emil Kadiriæ kiváló grafi-

kái, amelyek így együtt egyfajta felnõtteknek szóló meséskönyvre

hajaznak. 

A könyvben egy vajdasági család mindennapjait ismerhetjük

meg egy kislány, (nõ?) szemszögébõl. Ezen a vidéken bármi meg-

eshet, talán épp a visszaemlékezés önkényes logikájának köszönhe-

tõen, itt semmi sem átfogó, semmi sem állandó, csak a nyelv való-

ságteremtõ ereje. Épp ezért talán érdemes figyelmeztetni az olvasót,

nehéz könyv lesz az Akció van!, ha nem adja meg magát ennek a

nyelvi erõnek, valóságnak, a benne lévõ féktelen allegorikusságnak

és az asszociációknak, amelyek mögött mégis egészen pontosan ott

van az a valóság, amelyet mi is jól ismerünk mindennapi viszonya-

inkban. 

Ezek a szövegek, mint egy jó C vitamin, olykor késleltetve fejtik

ki hatásukat; ironikusak és frissítõ humorral teliek, bizonyos képek

berágják magukat az olvasó memóriájába, máskor pedig csak egy

édes, keserû hangulat marad az egész elbeszélésbõl. A könyv ta-

valy elnyerte jutalmát, Bencsik Orsolya, mint minden valamire való

hõs, mert valójában mégiscsak õ, az elbeszélõ a mese igazi hõse,

Szirma-díjat kapott, teljesen megérdemelten, hiszen ahogy Nyúlszív

õrmester is mondja a kötet fülszövegében: „B. O. nem ismer félel-

met, ódzkodást, álszemérmet; mindent megmutat, közben megne-

vettet vagy megfintorgat erõsen görbített, groteszk és abszurd-rea-

lista világában. De, oh, egek, hagyjuk e pati-

nás-szklerotikus, szégyenlõs terminusokat! Ta-

láljunk új szavakat B. O. csupaszon vinnyogó

univerzumához, közben Orsolya könnyedén

elõvarázsolja a maga kalapjából Ausztráliát,

nagyapát, a zongorát, a birsalmát, a ribiszkét,

a honleányt, a sörivó fiatal nõt, meg a

novinarkát is – mutat kutyatejet és disznófarkat

a konyhaablakon át –, halmokat, vaktérképe-

ket és vaktöltényeket. De, oooooh, a legszebb,

legmegrázóbb, legmaradandóbb sérülést oko-

zó kép: a még gõzölgõ disznószívre telepedõ-

nyalakodó szitakötõ-nagymami. Szitakötõnyel-

ven szólva is állatjó.”

Bencsik Orsolya: Akció van!

Újvidék, Fórum-Budapest, JAK

2012, 98 oldal, 2000 Ft

Totál kész vagyok



Bíró-Balogh Tamás
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Vannak azonban olyan könyvek, ahol a rutinosabb gyûjtõ is elbi-

zonytalanodik, és nemegyszer belesétál a talán nem is tudatosan

felállított csapdába. Amikor maga a kötet valóban bibliofilnak lát-

szik. Annyira, hogy megtéveszti az eladót is. 

*

Az Erdõs Renée kézjegyével ellátott kötetek gyakran elõforduló téte-

lei nemcsak az internetes könyvárveréseknek, hanem a hagyomá-

nyos aukcióknak is. 

Erdõs Renée (1879–1956) saját korában hallatlan népszerûség-

nek örvendett, amit a mai irodalomtörténeti besorolása nem tükröz.

Pályája második szakaszában leginkább lektûrbe hajló regényeket

írt, melyek nagy példányszámban, több kiadásban és számos után-

nyomásban jelentek meg. 

Az aukciókon rendszerint aláírt kötetei szoktak szerepelni.

Aki így hirdeti az eladni szánt könyvet, nem valótlant állít. Vi-

szont Erdõs esetében a szerzõi aláírás éppenhogy nem bibliofil

kézjegy. 

Ha kézbe veszünk egy Erdõs Renée-kötetet, mindig valami

nyomtatott szöveget találunk az aláírás fölött. A gyûjteményes ki-

adás darabjaiban például ezt: „A szerzõ fenntartja magának a fordí-

tás jogát minden nyelvre és minden egyéb jogot, így különösen

színdarab, mozgófénykép-mûre, stb. való átalakítás jogát.” A szer-

zõi kézjegy itt mintha valami jogi szerzõdés aláírása lenne. Más

esetekben konkrétan kiderül, hogy mirõl van szó. „E könyvnek min-

den eladásra jogosult példányát szerzõ aláírta”, szerepel az egyik-

ben, „E mû minden eladásra jogosult példányát szerzõ aláírásával

hitelesítette”, olvasható a másikban. Egy harmadikban ez áll: „Ezen

regénybõl az írónõ aláírásával ellátott példányok kerülhetnek csak

forgalomba”, egy negyedik nagyon röviden, tömören és éppen

ezért egyértelmûen így rendelkezik: „E könyvnek csakis aláírásom-

mal ellátott példányai adhatók el”. 

De mi késztethet egy írót arra, hogy ennyit körmöljön?

A választ Kosztolányi Dezsõné Karinthy Frigyesrõl írott könyve

adja meg: „Azok, akik nem élvezték a hivatalos körök kegyeit, s

kezdetben […] a közönségét sem, ki voltak szolgáltatva a nyakló

nélküli kizsákmányolásnak. Egyikét-másikát szõröstõl-bõröstül örök-

áron, úgyszólván krajcárokért vették meg a könyvkiadók, de meg-

esett, hogy egy fillért sem fizettek nekik, s még jó volt, ha a nyom-

daköltséget nem az õ nyakukba varrták. Arról még szó sem volt,

hogy példányszám vagy ív szerint kapnának százalékos tiszteletdí-

jat. Ezt csak sokkal-sokkal késõbb tették kötelezõvé. De még ez-

után is nem egy könyvkiadó nagyon tágan értelmezte ezt a kötele-

zettségét. Közben-közben nyomatott néhányszáz, olykor ezer olyan

példányt is valamelyik mûbõl, amelyrõl elfelejtette értesíteni annak

íróját, s természetesen elszámolni is megfeledkezett róla. Ki ellen-

õrizte ezt? Ki tudta, vagy merte volna ellenõrizni? Hogy bizonyíthat-

ta volna? Erdõs Renée volt az egyetlen, aki minden megjelent pél-

dányát, az »elõkelõ« kiadó bosszúságára aláírta, s így próbálta el-

lenõrizni, s úgy mondták, hogy akadt a könyvkereskedõknél és az

antikváriumokban olyan példányokra, melyek nem voltak aláírva”

(Kosztolányi Dezsõné: Karinthy Frigyesrõl. Sajtó alá rend.: Kovács

Ida. Bp., 1988. 58.)

Ráadásul az írónõ egy idõ után aláírás-bélyegzõt használt. Már

nem aláírt, csak alápecsételt.

Mindenesetre az a furcsa fordított helyzet állt elõ, hogy ritkáb-

bak azok a kötetek, melyeket nem írt alá. Meglehet, ezeket kellene

árverésen indítani. 

*

Hasonló példaként említhetõ Mécs László (1895–1978) költõ szá-

mos „bibliofil” kötete. Az irodalomtörténeti besorolása még neki sem

történt meg, de kijelenthetõ, hogy nem tartozott az élmezõnybe. 

Mécs más utat választott: õ aláírt ex libriseket ragasztott a köte-

tekbe. A könyvjegy már maga bibliofil tárgy lehetne, a szerzõ által

aláírva még inkább; kérdés, hogy hány példányban létezik.

Mécs sok könyvében élt ezzel a lehetõséggel. Az Élõket nézek

(1938) példányai „a szerzõ által aláírt, Bajor Ágost által rajzolt ex-

libris”-t tartalmazzák. Egy aukción ebbõl a 8690. számú példány

kelt el. És ez nem a legkisebb szám. A költõ Összes versei kiadásá-

ban (1943) Stanis³aw Ostoja-Chrostowski fametszetes ex librise ta-

lálható, Mécs által aláírva. Árverésen a 16380. számú futott, online

piactéren volt kapható a 18278. számú, egy budapesti antikvárium-

ban – 8000 forintért – pedig bárki megveheti a 19198. számú pél-

dányt. 

Húszezer bibliofil darab? Nem éppen fehér holló. 

Ritka, mint a fehér holló?
AA  hhaazzaaii  aannttiikkvváárr  kköönnyyvvkkeerreesskkeeddee--

lleemmbbeenn  iiddõõnnkkéénntt  eellõõffoorrdduull,,  hhooggyy

aazz  eellaaddóó  mmeeggttéévveesszzttii  aa  vveevvõõtt..

NNeemm  mmeegglleeppõõ,,  aazz  éélleett  mmiinnddeenn  ttee--

rrüülleettéérree  iiggaazz  eezz..  

VVaannnnaakk,,  aakkiikk  pprrooffii  hhaammiissííttvváánnyyookk--

kkaall  pprróóbbáállkkoozznnaakk  ––  aammii,,  aakkáárrhhooggyy

iiss  nnéézzzzüükk,,  aa  bbüünntteetteennddõõ  kkaatteeggóórriiáá--

bbaa  ttaarrttoozziikk  ––  ééss  vvaannnnaakk,,  aakkiikk  aannyy--

nnyyiirraa  nnyyiillvváánnvvaallóóaann  ggaaggyyii  uuttáánnzzaa--

ttookkkkaall,,  hhooggyy  vveevvõõjjüükk  sszziinnttee  ccssaakk

mmaaggáárraa  vveetthheett,,  hhaa  mmeeggvváássáárroolljjaa

aazz  aaddootttt  tteerrmméékkeett..  NNeemm  kkiiss  öösssszzee--

ggeekkrrõõll  vvaann  sszzóó,,  ééss  uuttóóbbbbii  eesseettbbeenn

mmiinniimmáálliiss  uuttáánnaajjáárráássssaall  eellkkeerrüüllhheettõõ

lleennnnee  aa  ppéénnzzkkiiddoobbááss..





Tandori Dezsõ olvas(a)ta

Annyira elragad ennek a „teljes” kultúratörténet-metszetnek a sugal-

lata, hogy a legszívesebben jegyzékes tartalmat ismertetnék, tessék,

akit ez és ez érdekel, vegye, lapozza, akit meg az s amaz, szintén.

Nyilvánvaló, hogy emberközpontúnak szánják a készítõk a fedõla-

pot, a szürreális Magritte „Az ember fia” c. mulatságos alkotását –

jóllehet a festõtõl még átütõbb munka is elképzelhetõ volna –, igenis

arról van szó, hogy ez a súlyos, lábra véletlenül sem ejtendõ munka

lélektõl lélekig szóló ismereteket ad, s így jobbára miránk, gondolko-

dó és érzõ, fantáziás földlakókra összpontosít. Nem annyira a dolo-

gi, mesterségbeli akármire?

Ó, ez sem igaz így. A mû személyeket és irányzatokat úgy is-

mertet, hogy élettörténetét adja a szépség tanának és gyakorlatá-

nak; megkap, elragad, kiröpít, visszafog: ne gyengüljünk el egyik

kor, egyik irányzat, kifejezési mód, létezési példa javára sem, mellet-

te ne legyünk semminek, ellene annyira se, lenne ez az összefoglaló

valóban a lehetetlen megkísértése. Tanuljunk – és gyönyörködjünk.

Szerezzünk ismereteket – érezzük magunkat megerõsítve vonzalma-

inkban. Töprengjünk el kétségeken: jól láttunk eddig? Nem található

meg vajon a régi századok felületeiben a mai kor aprólékosabb fi-

gyelmének sok eleme? Van-e igazán – „konkrét és absztrakt” min-

denben, mindenkor, lényeges-e örökké csak egy ilyen megkülön-

böztetés is? Mennyit „mesél” a tematikus festészet? Milyen képzelet-

beli elmondandókat sugall az elvontabb piktori világ?

Hát akkor: rajta. „Induljunk el te meg én”, ilyen elioti személyes-

séggel, bensõ társasággal. Keressük elõször az örök elemeket, mint

mondtam, régi korokban is a mait. S nemcsak sztorik alapján.

Mitológia…istenek…szerelmek…csaták…városok…fejlõdések. Ne

így jussunk el a klasszikumig, aztán az impressziók mûvészetéig,

onnét a kinek-kinek másképp befogadható modernségig, avantgár-

dig. Ne. Örüljünk a már-már õsi koroknak számító bizánci, görög-ró-

mai, középkori mûvészetet megalapozó, urambocsá visszaköszön-

getõ, de vajon eléggé jól ismert áldásoknak, ne unjuk, ne pipáljuk ki:

„tudjuk”. S nem tudjuk igazán Cézanne-t se, Monet-éket csakígy,

nem szabad az egymásra következõ korszakokat megújulásoknak,

felfrissüléseknek vennünk. A mûvészetnek – ma így hisszük végre –

nincs versenyhelyzete soha. Nincs csodaszer, melytõl egy francia

posztimpresszionista után az amerikai absztrakt expresszionista ele-

mibb, „újabb” igazsággal szolgálhatna. Nincs.

A legújabb kor, a földrajzilag távolibb tér: azonosságokkal szol-

gál, bár merõben más eszközök révén. A könyv nagyszerû érdeme,

hogy kicsit rendet tesz fejünkben, érzékelésünkben. Nem állítanám,

hogy sikerrel tör igazságokra. Kinek Signac, kinek Utrillo fontos. Ki-

nek a nagy tragikus de Staël, kinek a hiányzó Wols. Átutalgatásokkal

mégis jelen van, ha neve nélkül is, „mindenki”.

A nagyon elmés szerkesztés adja a kötet fõ erényét. Sorsok ki-

merevítése a mûvészeti jellemzõk képes levezetése mellett…

Tolakvó, erõszakos, paternalista értékelések helyett az örök mozgás,

lélegzés. Mindez hiperszínvonalon – technikailag.

Nagy érték ismét a miénk e könyvvel. Szórakoztató matéria – is.

Filozófiai kitekintések sora – csakígy. Gondolkodás és érzékelés, öt-

let és felszisszentõ szépségfelismerés – mind az ember sajátja. Ha

nem is Magritte kalapos elmebambulója vagyunk, de õstörténet leté-

teményesei.

S hogy ilyen legendás, mesés eredetekbõl ennyi differenciált

igazság és ily gazdagon változatos tökéletesség jött ki?

Hihetetlen?

Nagy mûvészkönyvünk ezt a válasz is megengedi. Ám a tanul-

ságos levezetés révén azt érzem inkább, nem véletlen ez az egész.

Ez a hatalmas összefoglalás…lehetõsége, eleve. Hogy a mûvé-

szet a világ.

Hogy a mûvészet az ember? Nem, talán…de a kultúra sem lé-

tezhetne, ha mindig elmaradt volna a már ismert dolgok

klasszikummá-fogalmazása, illetve a soha meg nem fejthetõ szent

rejtelmekkel esedékes kísérletezés.

Vagy a rólunk esedékes tudomásvétel, legalább.
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A fõszerkesztõ Stephen Farthing és az elõszóíró Richard

Cork nevével jegyzett nagy kötet, joggal A mûvészet

nagykönyve címmel, különleges eseménye a magyar

mûvészeti könyvkiadásnak is. Szóismétlésekben botla-

dozom, de megbocsátóm legyen az a Lélek, ki-mi az ih-

let szent adományával gazdálkodik.

Sorsok kimerevítése



Gondolkodásom formálódása során Hamvason kívül más, külföldi

mestereim is voltak, de mivel Hamvas magyar volt, a szellemi kap-

csolatom vele volt a legtermészetesebb. Ahogyan szép lassan kiala-

kult a saját gondolkodásom, s ahogyan egyre jobban elmélyedtem

az európai és a keleti bölcseletben, fõként a görög szkeptikusok,

valamint Buddha és Nágárdzsuna filozófiájában, úgy kerültem ki

Hamvas bûvkörébõl, s kezdtem õt egyre jobban kívülrõl látni. Elõ-

ször akkor döbbentem meg, amikor egyszer újraolvastam fölényes

futamát Buddháról A száz könyvben. Alig akartam elhinni, hogy

mennyire nem értette meg Buddhát. Körvonalazódott számomra,

hogy Buddhát is csak a maga – egyetemesnek hitt – ideológiáján

belül volt képes szemlélni, s mindaz, ami ezen kívül esett, nem léte-

zett számára. Legnépszerûbb és legélvezetesebb írásáról, A bor fi-

lozófiájáról is gyökeresen megváltozott a véleményem. 

Sokáig én is teljes szívvel lelkesedtem érte, ma viszont elszomo-

rít, hogy a könnyednek, játékosnak szánt pamfletben ádáz ideológi-

ai harcot vív. Tendenciózus módon minden elképzelhetõ rosszat az

úgynevezett ateisták nyakába varr, s valamennyi jó tulajdonsággal

az istenhívõket ruházza fel. Ráadásul széles jókedvében az ateistá-

kat oly mértékig ostorozza, hogy nyomorékoknak, korcsoknak, osto-

báknak titulálja õket. Vajon a mester képtelen volt ideológiamente-

sen meginni egy pohár bort?

Minden rajongóját megrendíti, hogy a kommunizmus évei alatt

belsõ számûzetésben kellett élnie, csakhogy kérdés, hogy amikor

Lukács György kiiktatta õt a szellemi életbõl, akkor voltaképpen

nem az egyik fõideológus számolt-e le egy másik fõideológussal. 

Az ateista materializmus képviselõje ugyanolyan megrögzötten hitt a
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Ki hihet neki?
Mint sokaknak, akik
az életet szellemi
feladatnak tekintik,
Hamvas nekem is
alapélmény volt. Én
is hosszú éveken át
éltem az igézete
alatt. Iránytû volt a

létezésben. Sõt, mentõöv. Bizonyos kérdésekre
senki mástól, csak tõle kaphattam választ. Az-
tán az iránta érzett bizalmamat még tovább
növelte egy idõsebb és jóval tapasztaltabb ba-
rátom, aki szerényen és bizalmasan, ám kellõ
határozottsággal – mintegy végsõ tanácsként –
azt mondta, hogy Hamvas mérték, s ha valaki
nagyon eltér tõle, valószínûleg hiteltelen.



Tornai Szabolcs

maga igazában, mint a transzcendencia fennkölt híve. Ma már egyre

inkább úgy látom, hogy Hamvas többszörös hübriszt követett el. 

Az elsõ hübrisze az az elbizakodottsága volt, hogy õ mindent

tud. Folyton az igazság bajnokaként lépett föl, s bár számos eredeti

meglátással ajándékozta meg az olvasókat, valamennyi mûvében a

legnagyobb bölcs szerepében tetszelgett a rá jellemzõ lehengerlõ

stílusban. Mindentudását a leghajmeresztõbben így indokolta: „Ép-

pen végsõ kérdéseinkben rendelkezünk biztos tudás fölött: Isten, lé-

lek, szellem, létezés értelme, túlvilág, értékek, morál, üdv. E kérdé-

sekrõl mindent tudunk, és mindnyájan ugyanazt tudjuk.” Hogy a leg-

nagyobb gondolkodók általános tapasztalata éppen ennek az ellen-

kezõje, úgy tûnik, egyáltalán nem zavarta. Mint egy kisgyerek, aki

csak akkor érezi jól magát, ha mindig mindenben neki van igaza.

Ám nemcsak elkövette a hübriszt, kéjesen tobzódott is benne.

Erényt, rangot, kiváltságot kovácsolt belõle, röviden kiválasztottnak,

felkentnek képzelte magát. Ez volt a második hübrisze.

Tagadhatatlan, hogy radikalizmusa az egyik legnagyobb erénye

volt. Mindent és mindenkit bírált, s rendszerint le is söpört a színrõl.

Például így: „Európa történetének a mai napig alapvetõ jellemvoná-

sa, hogy nincs ember, aki tudná, ténylegesen mi történik.” Mondani

sem kell, hogy õ persze hajszálpontosan tudta, mi történik. Az önkri-

tika hiánya volt a harmadik hübrisze. Büszkén beszámolt arról is,

hogy a démonait kifüstölte, önmagát átvilágította, vagyis az önlelep-

lezésben is az élen jár. Rávilágított arra, „hogy az ember józan gon-

dolatait bármikor szívesen feladja, õrültségéhez azonban következe-

tesen mindig ragaszkodni fog”. Arra is, hogy nincs ember, „aki üd-

vét ne rögeszmékben keresné”. Továbbá arra, hogy „az ember nem

rögeszméjét áldozza fel életének, hanem életét rögeszméjének”. En-

nek ellenére hajthatatlanul ragaszkodott a maga rögeszméjéhez, a

metafizikai hagyomány végsõ igazságához. Úgy viselkedett, mint

egy alkoholista, aki õszintén bevallja betegségét, részletesen ecse-

teli az alkoholizmus pusztító hatását, majd tovább folytatja az ivást.

Az egész problémát így összegezte: „Rögeszme nélkül nincs élet.

De különbség van aközött, hogy valaki rögeszméi szerint ítél, a vilá-

got a rögeszmék szerint akarja berendezni, és aközött, aki azokat

felismeri és átvilágítja, tudatosan számol velük, de azokat értelmé-

nek hatalma alá rendeli.” Sok alkoholista váltig állítja, hogy ura az ál-

lapotának, s bármikor le tudná tenni a poharat. Hogy az õ igazság-

mániája miért bocsánatos bûn, arról ezt írta: „Lényem mélységeiben

ugyanolyan maradtam... világnézettelen, elvtelen, magatartástalan,

filozófiátlan valaki... Ez a próteuszi óceáni érzület igazi lényem, s en-

nek mindég igénye van valami elvi védelemre, amellyel magát, mint

páncéllal, veszi körül, de sohasem ragaszkodik egy bizonyos elvhez

és meggyõzõdéshez.” Az alkoholista elmagyarázza, hogy neki sem-

mi szüksége az ivásra, hiszen õ teljesen tiszta, s csak azért iszik,

mert a körülmények rákényszerítik. Ez a fortélyos képmutatás és ön-

becsapás volt a negyedik hübrisze. Fõleg azért, mert rámutatott arra

a trükkre is, hogy aki merészen felfedi a maga gyarlóságait, éppen

az tudja a legkönnyebben elfedni õket.

Ám a legmeghökkentõbb az a kirohanása, amely a Titkos jegy-

zõkönyvben olvasható: „Az üdvtanokból, köszönjük szépen, nem ké-

rünk többé... Nem tanítás. A legkevésbé üdvtanítás, vagyis egyete-

mes recept, program, terv és generálmegváltás. Ha valaki azok

után, amiket átéltünk, ilyesmit még komolyan akarna venni, a tuda-

tos világcsalást érintõ elvetemült rosszhiszemûség és a kretenizmus

határán lenne kénytelen helyet foglalni.” „Magától értetõdõ”, hogy ez

a vád és átok õrá – noha maga is egy üdvtan és egyetemes recept

melldöngetõ hirdetõje volt – nem vonatkozik. Ugyanilyen nyugodt lel-

kiismerettel írta le ezt is: „Ne csinálj faragott képeket. Ne csinálj bál-

ványokat. Ne csinálj elveket és elméleteket és világnézeteket.”

Az ötödik hübriszt felesége, Kemény Katalin követte el, de Ham-

vas rovására. Az Élet és életmû címû hosszú összegzõ tanulmányá-

ban alig burkoltan azt fejtette ki, hogy férje  „üdvhozó” volt, s volta-

képpen az emberiség megváltásán munkálkodott. E „szerény” érté-

kelést három lépcsõben vitte véghez. Elõször megállapította, hogy

Hamvas „elérte a másodszor született, a hiteles ember éberségét”.

Ezután rámutatott, hogy Hamvas számára ez természetesen nem

volt elég, s „még hátravolt a létezés egészének helyreállítása”. A

krisztusi rangra emelés befejezõ aktusát pedig ezzel a mondattal

vezette be: „soha újkori filozófusnak nem volt arra gondja, hogy az

emberi közösség üdvét helyreállítsa”. Így már csak arra kellett felhív-

nia az emberiség figyelmét – bár, mint írta, ezt „szükségtelen hang-

súlyozni” –, hogy Hamvas az „üdvgond” szem elõtt tartásával nem

alkotott, hanem „alapított”.

*

Sokáig nagyon haragudtam Hamvasra. Arra az emberre, aki oly sok-

szor vezetett el aranykori otthonába, s mutatta meg, hogy ezt az ott-

hont hogyan teremthetem meg magamnak én is. Arra az emberre,

aki a magyar kultúra és gondolkodás horizontját jelentõsen kiszélesí-

tette, s aki rengeteget tett azért, hogy olvasóit megnyissa minden

égtáj felé. Az „egyetemes tájékozódás és az átlátható létezés” je-

gyében, ahogy õ mondta. Bárcsak ma is élne, és a fejére lehetne ol-

vasni az öt vádat! Vajon mit válaszolna? Nemrég kiderült, hogy se

asztaltáncoltatásra, se idõgépre nincs szükség ahhoz, hogy ezt

megtudjam. Az Unicornis címû írásában – amelyben egy képzelt

mesterrel beszélget, aki persze önmaga – rátaláltam arra a passzus-

ra, amelyben szembesíti magát az utókor szigorával.

Egyszer azt mondták neki:

– Sokan vannak, akik azt mondják, hogy sohasem élt ember, aki

becsvágyóbb és hiúbb, kevélyebb és önhittebb lett volna, mint te

vagy. Még azt is elutasítod, hogy bölcs vagy. Még azt is, hogy

szent. Kevés! Azt mondod, hogy normális ember akarsz lenni, 

s úgy teszel, mintha a világ teremtése óta minden ember között

csak egyetlenegy normális ember volt, van és lesz, és az te vagy.

Nem példátlan hybris ez? 

Mire azt felelte:

– Nem illethetnek olyan szigorú váddal, amelynél szigorúbbal már

sokkal ezelõtt magamat ne illettem volna. 

– De amikor önmagamat vád alatt tartottam, a helyes magatartás-

tól messze voltam. Az ember azért vádolja magát jó elõre, hogy

ezzel más vádját megelõzze, s így legalább ebben elõnyben le-

gyen. Minden vádra bólint, és azt mondja: tudom, tudom, ennél

súlyosabbat is tudok.

Ki hihet neki?
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Kiss Gábor szótárrovata

De hát nehéz-e a magyar helyesírás? Erre mindenkinek magának

kell válaszolnia, figyelembe véve, hogy mai írásunk jól szabályozott

ugyan, de az új idegen szavak helyesírására és az egybeírás-külön-

írásra nincsenek örök érvényû kõbe vésett törvények. Évszázadok-

kal ezelõtt, a magyar írásbeliség kialakulásakor, majd a könyvnyom-

tatás elterjedésekor a legfõbb gondot az okozta, hogy hogyan jelöl-

jék nyelvünknek azokat a hangjait, melyeket hiába kerestek a latin-

ban. Azaz, hogyan írják le az ilyen szavakat, mint: örül, tükör, tyúk

és gyógyul. A magánhangzók esetében aztán a husziták mellékjeles

írását fejlesztették tovább az évszázadok alatt, míg a mássalhang-

zók esetében a kétjegyes betûk terjedtek el. Még az is színesítette a

képet, hogy a katolikus és a

protestáns írásmód százado-

kon át sok helyen eltért egy-

mástól.

A még évszázadokig

uralkodó zûrzavar megszün-

tetésére akkor történtek az

elsõ hatásos intézkedések,

amikor a reformkorban a Ma-

gyar Tudós Társaság meg-

kezdte mûködését. Az akkori

közgondolkodásban a nyelv

központi helyét és a helyes-

írás ügyének fontosságát mi

sem bizonyítja jobban, mint

az, hogy már az elsõ köz-

gyûlésen elhatározták a szabályzat vázlatának kidolgozását, és

hogy ez a következõ évben, 1832-ben meg is jelent. Vörösmarty és

körének írásmódját rögzítette a terjedelmére nézve szerény, mind-

össze 32 oldalas szabályzat.

Aztán késõbb, fõleg az iskolai helyesírási szabályzatok kiadása

virágzó iparággá vált. Számtalan kisebb-nagyobb, szótárral kiegé-

szített szabályzat jelent meg a 19. század végétõl, bõvítve az iskolai

segédkönyvek kínálatát. Igazi háborút robbantott ki a széles látókö-

rû, kiváló nyelvész Simonyi Zsigmond, amikor 1903-ban az Akadé-

mia ellenében megreformált helyesírást vezetett be az iskolákban

Wlassics Gyula közoktatásügyi miniszter jóváhagyásával. Többek

között a c hang jelölését egyszerûsítette, eltörölte cz-t. A hosszú

kettõs mássalhangzóknak bevezette a ma is használatos csonkított

írásmódját, az aszszony, locscsan, mészszel helyett asszony, locs-

csan, mésszel lett. Az Akadémia futva az események után, csak

1922-ban adta be a derekát, és szentesítette az akkor már széles

körben használt új iskolai helyesírást. A nyomdászok, könyvkiadók is

üdvözölték az új szentesített írásmódot, mert az addig hatályost ide-

jétmúltnak érezték.
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Népiskolák kontra Akadémia

Idõrõl idõre fellángol a vita, hogy a magyar
írásból el kell-e törölni az ly betût. Akik el kí-
vánják tüntetni írásunkból, azzal érvelnek,
hogy nincs funkciója, mert ugyanezt a hangot
jelöli a j betû is. A tradíciókhoz ragaszkodók
pedig épp az õsökre, a hagyománytiszteletre
hivatkoznak. Érdekes, hogy Magyarországon 
a helyesírás kérdése az utóbbi másfél-két év-
században mindig központi szerepet töltött be.
Azok is, akik veszett nyelvmûvelés-ellenesek, 
a helyesírásban nem ismernek tréfát. Pedig
kérdezhetnénk, ha a nyelvhasználat más terü-
letein a – ki ahogy mondja, úgy jó – megen-
gedõ nézetet vallják, akkor miért szigorúak 
a helyes írás területén? 

A helyesírási szótárakról



A helyesírási szótárak sorsába a történelem is beleszól. Az

1940-es évek elején az Akadémia rendeletébõl Nagy J. Béla kiváló

nyelvmûvelõ áldozatos munkájával készült egy tüzetes, terjedelmes

helyesírási szótár, de a kiszedett könyv Budapest ostromakor a

nyomdában elégett.

Sokan a második világháború utáni diktatórikus éveket minden

vonatkozásban negatívan festik le, de jómagam a könyv- és szótár-

kiadás tekintetében elõnyeit is látom az akkori központosításnak.

1954-ben jelent meg a 10. helyesírási szabályzat, ehhez tartozott az

1961-ben megjelent Helyesírási tanácsadó szótár. Felmérések sze-

rint a Fábián Pál és Deme László (késõbb Tóth Etelka) nevével fém-

jelezett helyesírási szótár, a valaha is nyomtatott legnagyobb pél-

dányszámú magyar szótár, majd minden családban megtalálható. A

szabályzatot három évtized múlva követte a 11. kiadás 1984-ben,

melyet egy harminctagú Helyesírási Bizottság dolgozott ki.

A városi legenda szerint a nyomdászok követelték a szótárban

néhány helyen fellelhetõ alternatív megoldások megszüntetését. Ké-

rem, mondják meg az egyetlen helyes megoldást! – harsogták.

Hangosan tiltakoztak például az elválasztás során a két elv – szó-

elemzést követõ vagy magánhangzók-mássalhangzók számlálgatá-

sa – során alkalmazható kettõsségek ellen: geo-gráfia – geog-ráfia,

geo-szféra – geosz-féra. 

A Kádár-kor kultúrpolitikája érdemének kell tekintenünk azt is,

hogy jó néhány szaknyelv helyesírási szótára (pl. Kémiai helyesírási

szótár, Orvosi helyesírási szótár) készült el és látott napvilágot.

Állóvízbe dobott kõként hatott 2006-ban az Osiris Kiadó Helyes-

írás címû szótára. A Laczkó Krisztina és Mártonfi Attila szerzõpáros

nevével jegyzett monumentális, 1540 oldalas szótár gazdagságával,

frissességével, néhány ésszerû újításával hamar lekörözte az aka-

démiai helyesírási szótárt.

Napjainkban már talán befejezéséhez közeledik az Akadémia

Magyar Nyelvi Bizottsága vezetésével évek óta tartó vita a helyes-

írási szabályzat megújításáról. A demokrácia és liberalizmus jegyé-

ben, a különbözõ – sokszor amatõr – vélemények kényszerszerû

egyeztetése szinte megoldhatatlan feladat az új szabályzat kidolgo-

zói számára. 

AA  kkiisszziivváárrggootttt  hhíírreekk  sszzeerriinntt  aazz  llyy  mmaarraadd..
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Miklya Luzsányi Mónika

Mikor kezembe vettem ezt a könyvet, az elsõ kérdé-

sem rögtön ez volt: lehet? Lehet ma, Magyarorszá-

gon õszintén beszélni és beszélgetni a cigányokról,

anélkül, hogy elfogultak lennénk? Hiszen annyiféle

indulatot generál már csak az, ha kiejtjük a szót:

„cigány”. Tanulmányt, esszét, tudományos érteke-

zést lehet és bizonyos szempontból jóval könnyebb

is írni a témában, mivel ezeknél a mûfajoknál elen-

gedhetetlen kritérium az objektivitás, vagy leg-

alábbis a törekvés az objektív véleményalkotásra.

Ezekben az esetekben fontos a szubjektum távol-

ságtartása. A kérdéskört, mint vizsgálat alá vetett

témát, problémát elemzi a szakember, a tudós, s

ezzel szinte öntudatlanul is dehumanizál, eltávolít a

személyestõl. Az emberi megnyilatkozások mint

pszichológiai, kulturális, szociális és ki tudja még

milyen tényezõk vesznek részt az elemzésben, s le-

het, hogy így objektív(nek szánt) eredményt ka-

punk, de a vizsgálat tárgya, az ember – jelesül a ci-

gány ember –, valójában elvész. Természetesen na-

gyon nagy szükség van az ilyen, objektív szem-

szögbõl, tudományos igénnyel megírt kötetekre is,

hiszen – mint az interjúkötetbõl kiderül – a romoló-

giában igen kevés a megbízható szakirodalom. De

azért van, létezik, s ha valakit érdekel a téma, utána

tud keresni a (magyarországi) cigányság eredeté-

nek, szokásainak, ilyen-olyan jellemzõinek. Kevés

olyan írásmû született azonban, amely a szeretet,

az elfogadás hangján, mégis elfogulatlanul, a meg-

lévõ problémákat, s annak gyökereit is tisztán látva

beszél a cigányságról. 

A Harmat Kiadó gondozásában megjelent

Õszintén a cigányokról címû interjúkötet épp abban

ad újat olvasójának, hogy Naszádi Krisztina beszél-

getõtársa, Szabóné Kármán Judit nemcsak jó isme-

rõje, tudományos kutatója a cigányságnak, hanem

életközösséget is vállal velük. 

„Gyakorlat szüli a mestert” – tartja a szólás, és

Szabóné Kármán Juditot valóban a hétköznapi élet-

gyakorlat motiválta arra, hogy minél többet megtud-

jon a cigányokról. Elõször semmi mást nem akart,

csak megérteni õket, ugyanis a nyolcvanas évek-

ben olyan kis baranyai falvakban szolgált védõnõ-

ként, ahol a népesség nagy százaléka cigány volt.

Munkája során nap mint nap olyan problémákba üt-

között, amelyekre csak akkor és úgy találhatott

megoldást, ha nem eltávolította, hanem közelebb

engedte magához a gondozottjait. Nem az értelmi-

ségi vagy a „fehér ember” felsõbbségével közelített

a cigányokhoz, hanem teljes elfogadással és szere-

tettel. Ennek motivációja az õszinte segítõkészség,

ami jó adag empátiával és toleranciával párosult.

Szakmája elõírásait, a kor társadalmi normáit is

gond nélkül átlépte, csak azért, hogy segíthessen.

Nem ütközött meg például azon, hogy a cigány

anyák „megcsócsálták”, elõbb saját maguk meg-

rágták, úgy adták a csecsemõk szájába az ételt,

mivel nem is tehettek másképp: nemhogy turmixgé-

pük nem volt, de még áram sem. Kármán szolgála-

tát alapvetõen az jellemezte, hogy az adott közös-

ség életére alkalmazta a védõnõi elvárásokat, hogy

egy olyan, a kismamákat és gyermekeket védõ, va-

lóban mûködõ egészségügyi alapellátást tudjon

biztosítani, amit elfogadnak és szükségesnek tarta-

nak a gondozottak is.

Kármán Judit – aki bár szíve szerint bármikor

visszatérne a kis baranyai cigányfaluba – mégsem

maradt védõnõ. Mert gyakorlat teszi a mestert, és a

falusi védõnõnek tanulnia kellett ahhoz, hogy mind

jobban megértse védenceit. Családterápiát, mentál-

higiénét, teológiát, romológiát tanult, majd ebbõl is

doktorált. S mivel kevés olyan szakember van ezen

a területen, aki ilyen sokrétû és mély gyakorlati és

elméleti ismerettel rendelkezne a cigányságot illetõ-

en, Kármán Judit ma már több egyetemen tanít,

hogy továbbadhassa tudását.

Az interjúkötet valóban beszélgetés: azokat a

témákat öleli fel, amelyeket mi magunk is megkér-

deznénk egy romológustól: honnan jöttek, kik is va-

lójában a cigányok, miért lettek olyanok, amilyenek,

hogyan élnek, milyen a kultúrájuk, és milyen jövõ áll

elõttük, pontosabban elõttünk. Mert a cigányság

kérdését a mai magyar viszonyok között értelmezi a

szerzõ, s teszi ezt politikai felhang nélkül. Nem akar

mást, mint beszélgetni velünk, bemutatni a népet,

az embereket, akiket õ nagyon szeret. Azt szeretné,

hogy megismerjük õket, mert akit ismerünk, kevés-

bé tekintünk ellenségnek. S talán el is tudunk indul-

ni feléjük. Legalább gondolatban, legalább egy be-

szélgetés erejéig.
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Takács Géza

Magunkat kell választani, ha az a kérdés (az volt a kérdés), vallásos

vagyok vagy egyetemre megyek. A hit a fontosabb, az egyetem

megvár. Kármán Juditnak az állhatatossága volt talán az a „korsze-

rûtlen” jellemvonása, falusi védõnõs éveitõl az egyetemi katedráig,

soha fel nem adva a mindennapi kapcsolatot a rászorultakkal, mely

lehetõvé tette életének kiteljesedését anyaként, kutatóként, segítõ

emberként, keresztényként egyaránt.  Így válik aztán a nehéz kez-

det a cselekvõ energiák és morális világérzékelés forrásává: „Ha

nem falun és nem köztük élve kezdtem volna el dolgozni, akkor le-

het, hogy soha nem alakul ki bennem ez az elfogadó és megértõ

szeretet.”  

A választások etikája sorsfordító lehet. A rózsadombi és a kis-

pesti védõnõi állások közül annak idején a kispestit választotta. A

nehezebbet választani, ez nem követelhetõ, nem észszerû, nem el-

várható, nem is tanácsolható akárkinek, de ez az a moralitás, ami a

szegények világába a belépõ. 

A cigány társadalomtörténet megértése, végigmondása szüksé-

ges, hogy a jelennel boldogulhassunk, a kistelepülések növekvõ

arányú, számú cigány lakosságával: „Magukra maradtak a gondjaik-

kal, kilátástalan sorsukkal és egy sajátos kultúrával, amely szintén

indulatokból, haragból, elégedetlenségbõl, nyomorból táplálkozik”.

Másfelõl a nagyvárosi gettókkal:  „A gettókban élõ cigányság el-

hagyja régi szokásait. A gettókultúrában a kigyúrt, Mercivel járó,

drogot terjesztõ és fogyasztó, lányokat futtató nagyfiúk a menõk, õk

a minta a fiatalok számára.” 

Megoldási javaslatait, azokat a példákat, amelyeket jó megoldá-

soknak tart, nem mondja végig, nem részletezi. Ez bennem hiányér-

zetet keltett, bár a könyv nem példatár akart lenni, hanem üzenet a

kétkedõknek, az indulatosaknak, a tanácstalanoknak és a kétségbe

esetteknek, hogy van út, van remény. Az integráció mellett foglal ál-

lást, mind iskolai, mind társadalmi értelemben, az integráció ügyé-

ben azonban egyelõre nem jutottunk még dûlõre, tudjuk, hogy szük-

séges, de nem tudjuk igazán, hogyan lehetséges. Az interkulturális

javaslatával is egyetérthetünk, csak ahhoz eleven, aktív és gazdag

kultúrák kellenek, melyek közt párbeszéd alakulhat ki, de az egyen-

lõtlenséget a szellemi, szociális és az anyagi javakban egyre inkább

az etnikai-közösségi kultúra széttöredezése, pusztulása kíséri, ne-

héz rá támaszkodni. 

Azt a gondolatát tartom a legfontosabbnak, mely kicsit saját éle-

tét, az általa megismert egyházi és civil segítõk életét foglalja össze,

s ennél egyszerûbb és pragmatikusabb, égi és földi dimenziókra is

kitekintõ célt aligha fogalmazhatnánk: „Szerintem mindenki adhatna

a falvaknak legalább egy évet az életébõl – orvosként, tanítóként,

tanárként, védõnõként, szociális munkásként.”

ÕÕsszziinnttéénn  aa  cciiggáánnyyookkrróóll
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„Úgy viszonyulni a cigányokhoz, 

ahogy Jézus hozzánk”

Ez a címbeli kívánság, a könyvbõl idézve, a meg-

adott minta szerint persze teljesíthetetlen, a szerzõ

nem is „fenyegeti” az olvasót vele, csak épp jelzi a

tennivalók sokaságát, s a viszony  mély dimenzióit,

hogy talán érdemes egészen komolyan venni a

problémát, a magyar szegények, s köztük ezúttal a

cigány szegénység problémáit, s vele egyúttal sa-

ját magunkat is. Keresztény önmagunkat. A gond

nem másoké, megoldása nem háború valakik el-

len, a mi gondunk, a mi nemzeti közösségünkké,

magunkért-értük kell tenni, harcolva tehetetlensé-

gekkel, fásultságokkal, hitetlenségekkel, tudatlan-

sággal, önzéssel, igénytelenséggel.     

Szabóné Kármán Judit romológust, egyetemi okta-

tót Naszádi Krisztina faggatja, kitûnõen, kezdve a

cigányok sorsa iránti együttérzés, a segítõ szándé-

kú elkötelezettség családi forrásainál, eljutva a ci-

gány társadalomtörténet rövid áttekintésig, a jelen

ellentmondásos, tragikus és felemelõ jeleneteiig. 

A személyes hangütés révén a kötet egész hang-

vétele pozitív, ami egészen különös új hang: a cse-

lekvõ és bizalommal teli emberé. Elkötelezettsége

cigány ügyben egyszerûen életélménye, hogy se-

gíteni kell, hiszen ha látjuk a bajt, az kötelez, az

utat, amit találunk, ami adódik, végig kell járni. 



Boldizsár Ildikóval Szepesi Dóra beszélget

BBoollddiizzssáárr  IIllddiikkóó  mmeesseekkuuttaattóó,,  mmeesseetteerraappeeuuttaa,,  íírróó,,  sszzeerrkkeesszzttõõ,,  aa  vviilláágg

eellssõõ  MMeesseetteerrááppiiaa  KKöözzppoonnttjjáánnaakk  sszzaakkmmaaii  vveezzeettõõjjee..  EEggyy  mmeesseekköönnyyvv

ssoorroozzaatt  hhaattooddiikk  kköötteettéénneekk  kkaappccssáánn  bbeesszzééllggeettttüünnkk..

AA  tteessttvvéérrmmeesséékkbbeenn  aazz  aa  lleeggsszzeebbbb,,  hhooggyy  aa  tteessttvvéérreekk  öörröömmbbeenn  ééss

bbaajjbbaann  iiss  sszzáámmíítthhaattnnaakk  eeggyymmáássrraa..  AA  tteessttvvéérrii  kkaappccssoollaattookk  mmééggsseemm

mmiinnddiigg  ffeellhhõõttlleenneekk,,  mmeesséékk  aallaappmmoottíívvuummaa  lleehheett  aazz  iirriiggyysséégg,,  ffééllttéé--

kkeennyysséégg,,  aa  kküüllöönnbböözzõõ  vviisszzáállyyookk..  EEzzeekk  aazz  üüzzeenneetteekk  nneemmzzeetteekkrree,,

nnééppeekkrree  iiss  vvoonnaattkkoozzhhaattnnaakk..  EEmmbbeerriisséégg  sszziinntteenn  iiss  nnaaggyyoonn  aakkttuuáálliiss--

nnaakk  éérrzzeemm  aa  ttéémmáátt,,  ttaalláánn  hhaa  ttaannuullnnáánnkk  bbeellõõllüükk,,  jjoobbbb  lleennnnee  aa  vviilláágg..

MMii  aa  vvéélleemméénnyyeedd  eerrrrõõll??  

Ma már meggyõzõdésem az, amit a pályám elején még csak sejtet-

tem: ha a mesék újra élõ, lélegzõ részei lennének a felnõttek min-

dennapjainak, valóban élhetõbb és jobb világot élnénk. Húsz éve

még biztos kinevettek volna, ha ezt kimondom (s persze biztosan

most is vannak, akik megmosolyognak), legfeljebb egy naiv kislány

naiv és védhetetlen elképzelésének tartották volna. Ma már ponto-

san meg tudom azt is mondani, hogy miért gondolom így: azért,

mert a mesék a rend világát õrizték meg számunkra, az ember való-

di természete szerinti élet lehetõségét. A mostani káoszban én is

csak a mesék segítségével tudok rendet tartani magamban.

AA  vváállooggaattááss  nnaaggyyoonn  ggoonnddooss,,  rreemmeekk,,  ééllvveezzeetteess  mmeesséékk  kkeerrüülltteekk  aa

kköönnyyvvbbee..  MMii  vvoolltt  aa  vveezzéérreellvveedd??

A válogatás alapja mindig az a téma, amely a kötetek gerincét alkot-

ja: nõkrõl, férfiakról, anyákról, apákról, testvérekrõl szóló mesék kö-

zött válogatok, vagy éppen olyan mesék között keresgélek, amelyek

az élet és halál nagy kérdéseivel foglalkoznak. Elõször összegyûj-

töm ezeket, majd kiválogatom közülük a legszebbeket, legérdeke-

sebbeket és legritkábbakat. Igyekszem mindig olyan meséket vá-

lasztani, amelyek nem annyira közismertek.

SSzzáámmoommrraa  aazz  eeggyyiikk  lleeggkküüllöönnöösseebbbb  mmeessee  AA  bboosszzoorrkkáánnyy  nnyyáárrffáájjaa..

RReennddkkíívvüüll  mmoozzggaallmmaass,,  ssookk  mmiinnddeenn  ttöörrttéénniikk,,  mmééggiiss,,  mmiinntthhaa  nneemm  aa

ttöörrttéénneett,,  hhaanneemm  aa  sszzöövveegg  ddiinnaammiikkáájjaa  vvoollnnaa  bbeennnnee  aa  lleegglléénnyyeeggee--

sseebbbb..  KKiiccssiitt  oollyyaann  eezz,,  mmiinntt  aa  ddzzsseesssszz--zzeennéésszzeekknneekk  sszzóóllóó  ggyyaakkoorrllóó--

zzeennee,,  aazz  úúggyynneevveezzeetttt  „„mmiinnuuss  oonnee””;;  jjááttsszziikk  aa  rriittmmuusssszzeekkcciióó,,  mmeeggyy  aa

tteemmppóó  ééss  nneekkeedd  kkeellll  kkiittöölltteenneedd  ttuullaajjddoonnkkééppppeenn  ddaallllaammmmaall,,  aa  ssaajjáátt

hhaannggsszzeerrjjááttéékkooddddaall..  AA  mmeesséékknneekk  kküüllöönnbbeenn  iiss  vvaann  eeggyy  ssooddrróó  eerreejjee,,

ddee  eennnnééll  kküüllöönnöösseenn  éérreezzhheettõõ..

Ez egy egészen találó hasonlat, köszönöm, s ha megengeded, al-

kalmazni fogom a tanfolyamokon, amikor a mese idõtlenségérõl be-

szélek. Mert valóban így van: a szerkezet, a struktúra, vagy ahogy te

mondtad a hasonlatodban: a tempó, a mese megszületése óta

adott, de mindig az éppen aktuális kor embere töltötte meg ezt a

tempót a saját „hangszerjátékával”. A mese egyik nagy varázsa

ugyanis, hogy nincs korhoz és idõhöz kötve,  mindig az adott kor-

szakban élõk mentális állapota határozta meg, hogy mit kezdett a

mesékbe kódolt komplex tudásanyaggal.

MMiinnddiigg  sszzeerreetttteemm  aa  mmeesséékkeett,,  ééss  mmoosstt  ffeellnnõõttttkkéénntt  iiss  mmáárr--mmáárr  aalliigg

vváárrttaamm,,  hhooggyy  eessttéénnkkéénntt  oollvvaasshhaassssaamm  eezztt  aa  kköönnyyvveett..  MMiinnddeenn  éélleett--

kkoorrbbaann  jjóóll  jjööhheettnneekk  aa  mmeesséékk,,  ddee  mmáásstt  jjeelleenntt  ööttéévveesseenn,,  hhaarrmmiinnccéévvee--

sseenn  ééss  mmáásstt  ööttvveennéévveesseenn..  SSõõtt,,  eeggyy  kkoorráábbbbii  iinntteerrjjúúbbóóll  ttuuddoomm,,  hhooggyy

kkoorraasszzüüllöötttt  ccsseeccsseemmõõkk  áállllaappoottaa  jjaavvuulltt  aa  sszzáámmáárraa  kkiivváállaasszzttootttt  mmeesséé--

ttõõll,,  aammiitt  aa  sszzüüllõõ  oollvvaassootttt  ffeell  nneekkii..  HHooggyyaann  aallaakkuull  éélleettüünnkk  ssoorráánn  aa

mmeessééhheezz  ffûûzzõõddõõ  vviisszzoonnyyuunnkk??

Errõl mindenki maga dönt. Az enyém például úgy alakult, hogy nem

múlik el egy napom sem mese nélkül. De nem azért, mert ez a „fog-

lalkozásom”, hanem azért, mert a mesék az életem és a magam job-

bításában segítenek. A felnõttek hamar elfelejtik, hogy a mesék már

gyerekkorukban sem azért vonzották õket, mert megmozgatták a

képzeletüket, hanem azért, mert egységes és egylényegû – mond-
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hatnám teljes – világképükkel ahhoz a bizonyos, elõbb már említett

rendhez kapcsolták õket. A hasonlatodnál maradva: A mai kor em-

berének „hangszerjátéka” már nem illeszkedik a mese alaptempójá-

hoz, s emiatt óriási a hangzavar. 

AA  ssoorroozzaatt  ttoovváábbbbii  kköötteetteeii::  MMeesséékk  nnõõkkrrõõll  ––  fféérrffiiaakknnaakk,,  MMeesséékk  fféérrffiiaakk--

rróóll  ––  nnõõkknneekk,,  MMeesséékk  aannyyáákkrróóll,,  MMeesséékk  aappáákkrróóll  ééss  MMeesséékk  éélleettrrõõll,,  hhaa--

lláállrróóll  ééss  úújjjjáásszzüülleettééssrrõõll..  AA  tteessttvvéérrmmeesséésskköönnyyvvvveell  eezz  eeddddiigg  hhaatt..  KKéé--

sszzüüll--ee  hheetteeddiikk  ééss  mmii  lleesszz  aazz??

„A hetedik te magad légy!” felszólítást komolyan véve szeretném ezt

a sorozatot a saját meséimmel zárni, olyan mesékkel, amelyek a

népmesék és a mítoszok ihletésében születtek. Ez is lesz a kötet cí-

me: Régrõl született mesék. De még nem tudom, mikor fejezem be,

mert most épp egy kétkötetes könyvön dolgozom, amelynek elsõ

kötete az életfordulókhoz köthetõ meséket, a másik pedig az életvál-

ságok megoldását segítõ meséket gyûjti össze segítõ magyaráza-

tokkal, úgynevezett „mese-kalauzokkal”. A Népmese Napján, szep-

tember 30-án fog megjelenni. 

EEddddiigg  mmeeggjjeelleenntt  ssaajjáátt  mmeesseekköönnyyvveeiidd  aa  kköövveettkkeezzõõkk::  BBoosszzoorrkkáánnyyooss

mmeesséékk,,  KKiirráállyylláánnyy  sszzüülleettiikk,,  KKiirráállyyffii  sszzüülleettiikk..  HHooggyyaann  sszzüülleetttteekk  aa  ssaa--

jjáátt  mmeessééiidd??  

Megérkeztek hozzám. Egyetlen mesénél sem volt bennem elhatáro-

zás, hogy na, akkor én most írok egy mesét. Úgy tûnik, hogy én

csak meséken keresztül tudom közölni a tapasztalataimat a világról.

Járok-kelek, figyelek, érzékelek, s amikor már nem fér belém több

tapasztalás, elmondódik bennem egy mese. Láthatod, nem írok túl

sokat, nem fecsegem ki idõ elõtt a felfedezéseimet a világról.

AA  mmeesséékk  ggyyóóggyyííttóó  eerreejjéénneekk  ttiittkkáátt  aa  MMeesseetteerrááppiiaa  ccíímmûû  kköönnyyvveeddbbeenn

ffooggllaallttaadd  öösssszzee..  AA  vviilláágg  eellssõõ  MMeesseetteerrááppiiaa  KKöözzppoonnttjjaa  BBaallaattoonn--ffeellvvii--

ddéékkeenn,,  PPaalloozznnaakkoonn  nnyyíílltt,,  22001100..  sszzeepptteemmbbeerr  3300--áánn,,  aa  NNééppmmeessee

nnaappjjáánn..  TTuuddoomm,,  hhooggyy  nneehhéézz  rröövviiddeenn  lleeíírrnnii,,  hhooggyy  mmii  ttöörrttéénniikk  iitttt,,

mmééggiiss  mmeeggkkéérrnnéélleekk,,  mmuuttaassdd  bbee  eezztt  aa  hheellyyeett,,  aammeellyynneekk  aabbllaakkáábbóóll

eeggyyéébbkkéénntt  aazz  ÓÓppeerreenncciiááss  tteennggeerrrree  llááttnnii!!

Nevével ellentétben a Meseközpontban nagyon is valóságos munka

folyik: állami gondozott gyerekek jönnek hozzánk tíznapos turnusok-

ban, hogy a meséken keresztül megkapjanak valamit, ami élethely-

zetükbõl adódóan nem adatott meg nekik. A mesék ereje krízishely-

zetekben mutatkozik meg igazán, s mindig megrendítõ látni, hogy

egy-egy jókor elmondott történet milyen hatással tud lenni egy trau-

mákat átélt, bántalmazott, eldobott gyermekre, és milyen reményteli

folyamatok indulnak meg benne a mesei példa nyomán. Munkánk

lényege, hogy olyan „gyökereket és szárnyakat” adunk a család

nélkül felnövõ gyerekeknek, amelyek segítségével mintaadó háttér

nélkül is emberhez méltó életet tudnak kialakítani. A meséket tartjuk

„gyökereknek”, a „szárnyak” pedig 250 madár képében vannak je-

len a Meseközpontban. A gyerekek a madarakkal való találkozás

során megtanulják, milyen „technikákkal” lehet kapcsolódni más élõ-

lényekhez úgy, hogy a bizalom legyen a kapcsolat alapja. Ezeknek

a gyerekeknek ez a legnehezebb, hiszen már senkiben sem tudnak

megbízni. De elmondhatom, hogy az eddig nálunk járt gyerekek –

akik karitatív alapon kapnak segítséget tõlünk – mindegyikét úgy en-

gedtük vissza, hogy képesek voltak meglátni a jót önmagukban és

egy lehetséges világban.
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AABBAA  KKÖÖNNYYVVKKIIAADDÓÓ
1114. Budapest, Bartók Béla út 55. 5/2.

Tel./fax: 212-2443
E-mail: atlantic.new@upcmail.hu

www.atlanticpress.hu

MARGITAY RICHÁRD
– MARGITAY ZSOLT

FFeerreennccvváárrooss--ÚÚjjppeesstt
A futballháború

Magyarországon az igazi
futballháború évtizedek
óta a Ferencváros és az
Újpest között dúl. Ezt a
találkozót külföldön
egész egyszerûen csak
Budapest-derbinek ne-
vezik, ami az elmúlt évti-

zedekben már nemcsak a futballról szól.

125x200 mm, 112 oldal, fûzött, 990 Ft

MMEESSEEMMAAJJOORR  KKIIAADDÓÓ
Tel.: (30) 700-8522

JÓNÁS SÁNDOR
LLoovvaakk  ééss  llóókkööttõõkk

Dániel, az újdonsült
ménesvezetõ csapatával
bejárja Európát, hogy a
gidrán tenyészet tehet-
séges lovai nemzetközi
porondon is bemutatkoz-
hassanak. Könnyfakasz-
tó humorral megírt törté-
net, megtörtént esemé-
nyek alapján. Részlete-
kért keresd a 
Facebookon! 

320 oldal, 2900 Ft

NNAAPP  KKIIAADDÓÓ  KKFFTT..  
1222 Budapest, Bérkocsi utca 30.

Tel./fax: 208-0796 
E-mail: napkiado@napkiado.hu

www.napkiado.hu

ÁGH ISTVÁN
SSzzaavvaakk  hhoonnvváággyyaa
Esszék

Az idén 75 éves Ágh Ist-
ván eddig kötetben meg
nem jelent rádiójegyzete-
ivel, bátyjára és a bará-
tokra való emlékezéssel,
esszékkel nyújt mara-
dandó olvasmányél-
ményt míves költõi prózá-
ban.

Magyar esszék
A/5, 300 oldal, 3300 Ft

KISS GY. CSABA
NNeemmzzeetteekk  ééss  eellõõííttéélleetteekk
Esszék, tanulmányok az
Adriától a Balti-tengerig

Magyar esszék

A kötet válogatás Kiss
Gy. Csaba 2005 óta szü-
letett esszéibõl. Közép-
európai határterületekrõl,
határvidékekrõl, végvidé-
kekrõl, azok kulturális
emlékezetérõl, a nemzeti
kultúrák határfölületeirõl, kapcsolatainkról szól.

Fr/5, 230 oldal, kötött, 2900 Ft

TTYYPPOOTTEEXX  KKIIAADDÓÓ
1024 Budapest, Retek utca 33-35.
Tel.: 315-0498 • Fax: 316-3759

E-mail: bea@typotex.hu 
www.typotex.hu

THE ECONOMIST
AA  vviilláágg  sszzáámmookkbbaann  22001133

A bestseller sorozat 2013-as
kiadását a legújabb adatok-
kal frissítettük, így a mobilte-
lefonos fizetésekre, a globá-
lis békemutatóra, a múzeu-
mokra, mûvészeti galériákra,
a feketegazdaságra és a ve-
szélyeztetett fajokra vonat-
kozó számokkal. Közel 190
országot rangsorol több mint
200 szempont alapján. 

A/5, 256 oldal, kötött, 2990 Ft

IGNACY KARPOWICZ
ÉÉggiieekk  ééss  ffööllddiieekk

A dolgok nem mennek
valami fényesen a föl-
dön. Az emberek elszi-
getelõdtek, elvesztették
hitüket, reményüket, fá-
sultan tengetik unott
életüket… De az Istenek
a tettek mezejére lép-
nek: földre szállnak. Si-
kerül-e helyre állítaniuk
a régi rendet? Egységbe forrnak-e még égiek és
földiek a hit erejében?

Science in Fiction
A/5, 670 oldal, kötött, 3900 Ft

ZZ--PPRREESSSS  KKIIAADDÓÓ  KKFFTT..
3532 Miskolc, Liszt F. u. 16/A.

Tel.: (46) 532-080, (46) 532-085
Fax: (46) 532-081

E-mail: zpress@t-online.hu • www.z-press.hu

TAPODI BRIGITTA
SSzzáárrhheeggyy  öörröökkssééggee

Vidám, szívmelengetõ ol-
vasmány, külföldi diákok-
kal teli munkahelyrõl,
zsémbes fõnöknõvel, ka-
landos múltkutatással,
feltáruló családi titkokkal,
erdélyi ízekkel. Egy
könyv lányok és fiúk
kacskaringós életútjáról,
amelyek végül összefo-
nódnak. A szálak köze-

pén egy lánnyal, aki önmaga helyét, és boldogsá-
gát keresi az életben. Titkok, rejtélyek, szerelmek.

125x200 mm, 285 oldal, fûzött

Kiadók ajánlják

Az ÚKP beszélgetése Merényi Ágnessel, a

Móra Könyvkiadó szerkesztõjével

A Móra Könyvkiadó a XX. Budepesti Nem-

zetközi Könyvfesztiválra többek között egy

igazi klasszikussal készül. Eric Knight élet-

mûvébõl a Sam Small csodálatos élete cí-

mû regényt veheti kézbe az olvasó, Szerb

Antal fordításában. Hogyan esett a válasz-

tás a Sam Smallra?

Magától értetõdõen. Eric Knightot lényegé-

ben három könyvérõl ismerjük, a Sam

Smallról, a Lassie hazatérrõl és a Légy hû

magadhoz címû regényrõl. Ezek közül a

Sam Smallt nagyon hosszú idõ óta nem ad-

ták ki Magyarországon. Korábban folyama-

tosan piacon tartották, az utóbbi években

viszont hiányzott a könyvesboltok polcairól

ez a kiemelkedõ jelentõségû klasszikus. 

Itt nemcsak a mû, de a fordítás is klasszi-

kus. Mennyiben volt kihívás Szerb Antalt

szerkeszteni?

Nagyon izgalmas találkozásom volt a mûvel.

Olvasói emlékeim voltak arról, hogy Szerb

Antal fordítása  tökéletes, könnyed és szel-

lemes szöveg. Amikor azonban elkezdtük a

munkát, szerkesztõként is, mûfordítóként is

azt tapasztaltam, hogy bármennyire jó, het-

venéves korára bizony poros lett itt-ott. Ren-

geteg nyelvi fordulat egyszerûen elavult az

évtizedek alatt. A dartsot mint sportot példá-

ul Szerb Antalnak még körül kellett írnia,

mert nálunk nem ismerték 1942-ben. De

nemcsak ilyesmikrõl van szó. Megváltoztak

a fordításról való elképzeléseink. 

És volt egy különös pikantériája is ennek a

szövegnek. A 2. világháború idején készült

a fordítás, amikor Magyarország hadban állt

Nagy-Britanniával. Eric Knight több helyen

nagyon szókimondóan bírálja Hitlert, Szerb

Antal ezeket a szövegrészeket (érthetõ mó-

don) szemérmesen kikerülte, elkente. Én

meg visszaírtam.

Mely korosztálynak szól a Sam Small?

Mint minden klasszikus, az olvasók széles

Ízek, hangu
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rétegeit képes megszólítani. Nem kicsi gyerekeknek szól, de tizen-

két éves kor felett bárkinek ajánlható. Saját emlékeim is vannak ar-

ról, hogy olvastam ezt a könyvet kis-tizenévesként is, egyetemista-

ként is, és ugyanolyan erõvel érintett meg, még akkor is, ha teljesen

mást jelentett. Maga Eric Knight különben a Sam Small elõszavában

nagyon pontosan megfogalmazza a könyv karakterét. Azt mondja,

Sam Small figurája és a hozzá kapcsolódó történetek valójában

népmesék. Az egyszerû Yorkshire-i szegény ember jelenik meg

ezekben a történetekben, aki furfangos, aki minden helyzetben fel-

találja magát, és ha kell, puszta kézzel tesz ártalmatlanná két német

kémet.

A könyv illusztrációit a New York Times-ban, a The Guardianban is

publikáló Kovács Lehel készítette. Hogyan találtak egymásra?

Elõször felmerült, hogy a szöveget az eredeti, Würtz Ádám-féle gra-

fikákkal jelentetjük meg.

Végül ez nem valósult meg.  A  fordítást is felfrissítettük, és ehhez

megújult rajzok  illenek. Kovács Lehellel a képszerkesztõnkön ke-

resztül vettük fel a kapcsolatot. Lehel készített néhány próbarajzot,

és annyira eltalálta a mû világát, olyan könnyû kézzel rajzolta meg

ezeket az angol vidéki figurákat, a kicsit abszurdba hajló mesei ele-

meket, a negyvenes éveket megidézõ, mégis modern formában,

hogy rögtön láttuk, ezt szeretnénk.  Van egy nosztalgikus hangulata

a grafikáknak. Nagyon finom tollrajzok ezek, stíluselemei remek íze-

ket, árnyalatokat támasztanak fel a korabeli Anglia világából.

ulatok a ’40-es évek Angliájából 

Eric Knight: Sam Small csodálatos élete

KKoovvááccss  LLeehheell  grafikus, szabadúszó illusztrátor. Kirakat-

rendezõként végzett, 2008-ban beválasztották munkáját az

Egyesült Államok egyik legismertebb grafikai évkönyvébe,

az American Illustration-be. Hazai és külföldi magazinok-

nak, újságoknak, kiadóknak készítek színes képeket, de

rajzolt már reklámkampányokhoz és lemezborítóra is. Meg-

rendelõi listáján, többek között az New York Times, New

York Press, londoni Guardian, az Indie magazin, a kanadai

Globe and Mail is megtalálható, a magyar lapok közül

többszor dolgozott Roomnak és a Múzeum Cafénak. Mun-

káira a szabadkézi rajz és a digitális utómunka jellemzõ.

Érdekes tematikájú sorozata a Coctail, The Hookers of Bu-

dapest, focisták a rivális csapatok meziben. Bevallása sze-

rint Obama választási plakátjának megtervezése lenne az

álommunka számára. Úgy véli, a legfontosabb dolog egy

illusztrációban az, hogy õszinte legyen. Elmondása szerint

személyes filozófiája ötéves kora óta változatlan: „Próbálom

élvezni, amit épp csinálok, és megõrizni õszinteségem.”
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Publishing Hungary

A Lipcsei Könyvvásár évrõl évre növekvõ közönségével ma már Eu-
rópa egyik legnagyobb könyvvására és irodalmi eseménye. Tavaly
163 500 látogató kereste fel, 69 000 négyzetméteren 44 országból
2071 kiadó állított fel standot. Idén kereken 2000 kiadó mutatja be
tavaszi újdonságait a vásáron és a Lipcse olvas rendezvény 365
helyszínén 2900 szerzõ tart felolvasást. A március 14-én nyíló vásár
könyvkínálatában a hazai (német) és külföldi irodalomtól kezdve a

szakkönyveken, tudományos-fantaszti-
kus, gyermek- és ifjúsági regénye-
ken át a képregényekig, trillerekig

minden megtalálható lesz
nemcsak nyomtatott, ha-

nem hangoskönyv,
vagy CD formájá-

ban. A vásár
ideje alatt Lip-

cse legkülönbö-
zõbb helyszínein
– könyvtárakban,

templomokban, üz-
letekben, fodrászszalonok-

ban, ügyvédi irodákban, fogászati- és
állatorvosi rendelõkben – várják az irodalom szerel-

meseit egy-egy felolvasóestre, s ezzel egyidejûleg Richard Wagner
és Giuseppe Verdi születésének 200. évfordulója alkalmából könyv-,
hangoskönyv bemutatókkal, koncertekkel emléket állítanak a két vi-
lághírû zeneszerzõnek.

A vásárlátogatók a már ismert és bevált helyen, a könyvvásár 4.
csarnokában, a nemzetközi és szépirodalmi könyvkiadók között ta-
lálják a magyar standot, amelynek új, vizuális megjelenését a berlini
Collegium Hungaricum (CHB) dolgozta ki. A három évre kedvezmé-
nyesen bérelt standhely (E402) sarokelhelyezése, színvilága, nyitott-
sága és átláthatósága – Franciaország és Lengyelország tõszom-
szédságában, szemben a Cafe Europa nevû frekventált nemzetközi
rendezvényhelyszínnel – miatt az átlagos vásárlátogató számára is
feltûnõ. A magyar stand nem szokványos módon, hanem multime-
diális, mozgóképes installációkkal kiegészítve mutatja be az új köte-
teket (portré, életrajz, idézetek), melyek súlypontjai meghatározásá-
nál, valamint a standhoz kapcsolódó rendezvényprogram kialakítá-
sánál a német fordításban frissen megjelent könyvújdonságokra kon-
centráltak. A stand kiállítása Weöres Sándor születésének 100. és
Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulójára emlékeztet, míg
Konrád Györgyöt 80. születésnapja alkalmából könyvsarok köszönti.

MMaaggyyaarr  sszzeerrzzõõkk  aa  LLiippccsseeii  KKöönnyyvvvváássáárroonn

RRuubbiinn  SSzziilláárrdd
Rubin Németország egyik nagy felfedezettje: elsõ regénye, a Csirke-
játék 46 évvel a magyar megjelenés után látott napvilágot németül,
és azonnal bestseller lett. A Frankfurter Allgemeine Zeitung egyene-
sen a 20. század egyik legizgalmasabb szerelmi regényének nevez-
te. A Mulatság a farkasveremben címû frissen megjelent bûnügyi re-
gényét a könyvvásár egyik legkedveltebb színhelyén, a Kortárs Mû-
vészeti Múzeumban mutatják be. Résztvevõk: Jörg Plath, irodalom-
kritikus, a 2013-as Német Könyvdíj zsürijének tagja, Horváth Géza
irodalomtörténész. Felolvas: Christian Brückner, Németország egyik
legnépszerûbb irodalomközvetítõ elõadója. A regény a rangos
Rowohlt Kiadónál jelenik meg. Tankó Tímea fordítót a Lipcsei Könyv-
vásár Fõdíjára jelölték.

RReejjttõõ  JJeennõõ
Az elátkozott part címû regény német megjelenésének alkalmából
megelevenednek a magyar standon Csülök, Senki Alfonz és Tuskó
Hopkins kalandjai a légióban. Egy interaktív Rejtõ-univerzumba
nyerhet betekintést a vásárlátogató: több regényben is szereplõ Rej-
tõ-regényfigura leírását olvashatja, pl. Wagner úrét, aki búzakék sza-
kállát egy nagy pofon következtében szerezte, amikor belezuhant a
hajófestõ zománcába. A látogató az infografikát böngészve fedez-
heti fel, hogy mely regényekben fordulnak elõ az egyes karakterek,
milyen kapcsolatban vannak egymással, olvashat epizódokat róluk,
filmrészleteket láthat. A németországi elsõ Rejtõ-könyvbemutató
színhelye a NaTo nevû kulturális központ, mely a The Guardian c.
brit napilap szerint Európa egyik legjobb klubja. Rejtõt bemutatja
Márton László író, akivel Hans von Trotha, a Deutschlandfunk or-
szágos közszolgálati rádió irodalomkritikusa beszélget.
Felolvas: Ilja Richter színész.

SSzziilláággyyii  IIssttvváánn
Dosztojevszkij, Hemingway és Faulkner
atmoszférája Erdély univerzumába
zárva: A Kõ hull apadó kútba
(1975) címû regényben a
csaknem szociológiai, szoci-
ográfiai pontosságú közlése-
ket látomások, beszélgetéstö-
redékek, álmok, víziók, idõben
távoli tudattartalmak szakítják
meg. Szilágyi Istvánt és élet-
mûvét bemutatja: Kalász Or-
solya költõ, mûfordító.

SSppiirróó  GGyyöörrggyy
A regényíró, drámaíró, lírikus,
irodalomtörténész, esszéista
hosszú idõ után elõször szere-
pel Németországban. Spiró
Györgynek évtizedek óta nem
jelent meg mûve németül. A
rendezvény célja, hogy a Ta-
vaszi Tárlat címû regény friss
német fordítása alkalmából fel-
hívja a figyelmet a német ki-
adók számára eleddig telje-
sen ismeretlen Spiró-életmûre.
A szerzõt bemutatja: Kalász
Orsolya költõ, mûfordító.

KKuullccssáárr--SSzzaabbóó  EErrnnõõ
A rangos De Gruyter Kiadónál
jelenik meg prof. Kulcsár-
Szabó Ernõ szerkesztésében
a 800 oldalas, hiánypótló iro-
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Magyarország a nemzetközi könyvvásárokon

dalomtörténet. 1989 óta ez az elsõ tu-
dományos kísérlet német nyelven a ma-
gyar irodalom történetének a feltérké-
pezésére. A magyar irodalom németor-
szági sikere elsõsorban a Nyugatosok
(Márai, Kosztolányi, Szerb stb.) és a
kortárs írók (Esterházy, Nádas, Kertész,
Krasznahorkai, Darvasi stb.) sikerére

alapul. A hiánypótló irodalomtörténet képes lehet arra, hogy a német
kiadók figyelmét számukra eddig ismeretlen szerzõkre és korszakok-
ra irányítsa.

NNaaggyy  IIllddiikkóó  NNooéémmii
Az írónõ Eggyétörve címû kötete a Lipcsei Könyvvásárra jelenik 
meg a Jung & Jung Kiadónál, mely egyébként Melinda 
Nagy-Abonji felfedezõje. Plasztikvilág, videóklipek és számítógép, 
a fiatalok életmódjának mai kellékei és helyszínei bukkannak fel,
ugyanakkor az álló személyiséggé válás örök konfliktusairól olvasha-
tunk.

NNaaggyy--KKooppppáánnyy  ZZssoolltt
A prózaíró és mûfordító Erdélyben született, immár tíz éve Budapes-
ten él. Regényei és novellái elsõsorban az irodalmi szövegek egy-
másra-hatásának önreflexív, újszerû nyelvi megoldásokat keresõ, tör-
ténet szempontjából sem érdektelen krónikáiként értelmezhetõk. 
A szerzõket bemutatja: Jörg Jacobs, irodalomkritikus, együttmûködõ
partnerünk: Akademie Schloss Solitude..

MMzzppeerr  XX,,  MMzzppeerr  XX!!  JJeelleennttkkeezzzz,,  jjeelleennttkkeezzzz!!
Mézga család, Vizipók-csodapók, Vuk, a kis róka, a Kockásfülû
Nyúl, Pom-Pom kalandjai: a magyar rajzfilmek német szinkronválto-
zatát nagy sikerrel sugározta a nyugat- és kelet-német televízió a
‘70-es és ‘80-as években. Fõként az egykori NDK-ban egy egész
generáció nõtt fel Dargay Attila, Jankovics Marcell, Nepp József,
Temesi Miklós és Ternovszky Béla kultikus mesefiguráival. A CHB el-
sõ ízben hívja meg a könyvvásár közönségét, kicsiket és nagyokat
egyaránt, hogy újra találkozzon a klasszikus magyar mesefilmek va-
rázslatos világával.

BBeesstt  BBooookk  DDeessiiggnn  22001133  
A CHB kezdeményezésére a MKKE hosszú évek óta 

2012-ben elõször újra részt vett a Best Book Design
from all over the World címû, a Frankfurti

Könyvvásár keretében megrendezett
könyvmûvészeti kiállításon. A be-

mutatott hat magyar könyv in-
dul a 2013-as lipcsei ver-

senyen is. A nemzet-
közi verseny idén

50 éves. 
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AA  LLiippccsseeii  KKöönnyyvvvváássáárr  mmaaggyyaarr  pprrooggrraammjjaaiitt  
oollvvaassssaa  eell  aa  hhoonnllaappuunnkkoonn!!
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Sütõ Csaba András

Mehmed Uzun regénye, A végzet kútja igazi kurió-

zum, több szempontból is az. Részben a szerzõ

miatt; Mehmed Uzun a 20. századi kurd nyelvû iro-

dalom emblematikus figurája, aki a kurd mellett tö-

rök és svéd nyelven is írt, ebben a regényében

emléket állít Celadet Bedirhannak, aki a kurd nyel-

vû kultúra egyik fõ letéteményese volt. Amikor a

kurd kultúráról beszélünk, akkor ez alatt azt a 20.

századi fordulatot kell érteni, ami az addig csak

szóbeliségben létezõ kultúra intézményesülési kí-

sérleteivel, a kurd irodalmi nyelv megteremtésével

írható fel, tehát a kultúra fogalma jelen esetben az

írott kultúráéval esik egybe. A regény magyarorszá-

gi megjelenése önmagában is jelentõs esemény-

nek számít, hiszen a magyar olvasók elvétve talál-

kozhatnak csak a kurd nyelvû kultúra magyar nyelvre fordított kiad-

ványaival. Fontos emellett az is, hogy a mû fikciója egy olyan, valós

eseményekre támaszkodó, attól mégis kényszeresen elrugaszkodó,

a hézagokat a fantázia segítségével kitöltõ népcsoportról és ennek

kultúrájáról beszél, amely a történelmi tapasztalatokat alapul véve

évszázadokon keresztül más kultúrák és birodalmak ütközõterében

kellett megtartsa saját identitását, s ma sem rendelkezik önálló ál-

lammal. 

A kurd idõszámítás kezdete (i. e. 612) után ezer évvel a kurdok

iszlamizálódnak; csatlakoznak az ummához, így közösségüket alap-

vetõen a hit és nem a nemzeti-nemzetiségi hovatartozás határozza

meg. Mindez az arab nyelvû kultúra elõtérbe kerülését is maga után

vonta. A 13–16. század közötti idõszak a mongol uralom idõszakát

jelentette, míg ezt követõen a kurd nép két nagyhatalom közé ékelõ-

dött be; mind a siíta Szafavida Birodalom Perzsiában, mind a szun-

nita Oszmán Birodalom szerette volna kiterjeszteni fennhatóságát a

kurd területekre. Vallási okokból a kurdok az oszmán orientáció felé

mozdultak el, sorsuk így jelentõs részben fonódott össze a török bi-

rodalom sorsával. A törzsi alapokon nyugvó kurd társadalom fejedel-

mei birodalmi autonómiát élveztek, egészen a 19. század közepéig.

Mindezt azért volt fontos felvázolni, mert A végzet kútjának cse-

lekménye a 19–20. század fordulóján, nagyobb részt pedig a 20.

században játszódik. Az elterjedõ nacionalizmus a törökországi kur-

dok részérõl is erõs autonómiatörekvéseket eredményezett, amely a

másik fél ellenállásába ütközött. A regény ennek az idõszaknak a

fordulatait jeleníti meg, rendkívül izgalmas, ámde kissé sematikus

narratív keretben.

A regény elején értesülünk arról, hogy Celadet Bedirhan eltávo-

zott az élõk sorából. Felesége, Ruºen asszony férje iratait rendezve

egy füzetet talál, amelyben egy regény elsõ sorait olvassa: “Minden-

ki meghal: fivér és nõvér, kedves és szeretõ, barát és cimbora, sors-

társ és lelki társ, ismerõs és ismeretlen [...] mind-

mind sorra meghal. Letelt az én idõm is, rajtam a

sor.”

Ruºen férje dolgozószobájában fényképeket is

talál. Ezek a képek adják a továbbiakban a regény

narratív keretét; összesen 16 kép alapján 16 feje-

zetben elevenedik meg elõttünk egy korszak,

amelyben számos alak, figura mozog. A regény-

nek nem válik elõnyére ez a sematizmus, minden

fejezet alapos, szinte kimerítõ képleírással kezdõ-

dik, amely azonban csak részben igazodik a kép-

leírás szabályaihoz; a fotók arra szolgálnak, hogy

mozgásba hozzák az emlékezetet. Így kel újra élet-

re Celadet Bedirhan, az elbeszélõ képzelete pedig

mindezt saját tudásával egészíti ki. Ezután egy

úgymond rendes regényfejezetbe váltunk át, ahol a kép segítségé-

vel generált történelmi események újra szervesülnek. Narrációs bra-

vúr, hogy mindeközben megszólal a halott Celadet is; felesége

narrációját kommentálva, idõrõl idõre megszakítva ezzel az elbeszé-

lés folyamát (a könyvben ezek a részek kurzívval szedettek). Ez az

eljárás – minden képtelensége ellenére – erõs feszültséget teremt a

szövegben; kideríthetetlen, hogy a feleség képzeletben dialógust

folytat férjével (ez a kevésbé valószínû), vagy Celadet Bedirhan az,

aki valahol, valahonnan olvassa ezt a szöveget, s ha ez történik, ak-

kor mikorra tehetõ ez az olvasás, egyidejû-e a meg nem írt regény

mégis-megvalósulásával, esetleg késõbb, mint egy transzcendens

lektor, hozzáfûzi mindehhez véleményét.

A nem egyszer tragikus események a 20. századi török biroda-

lom bukásával párhuzamosan a kurd nép felemelkedésének vágyai-

ról, álmairól és ezek küzdelmeirõl, fájdalmairól, tragédiáiról beszél,

egy olyan ember figuráján keresztül, aki sokak számára már életében

példakép volt. A regény fejezeteibe a történelem, Európa 20. századi

metamorfózisai folyamatosan beszüremlenek; egyszerre vannak jelen

a nagy történelmi események, illetve ezek közvetlen hatása a regény

szereplõire. Meghatározó jelentõségû a címben is megjelenített kút

motívuma. Egyszerre a remény és reménytelenség, az élet és a halál,

a sötétség és a világosság, a kezdet és a vég sokszorosan allegori-

kus szimbóluma, ami idõrõl idõre megjelenik a regényben. S legfon-

tosabb jelentésérõl, az emlékezésrõl (a Bír szó kurdul kutat, átvitt ér-

telemben emlékezést jelent) még nem is szóltunk.

Mehmed Uzun regénye, annak ellenére, hogy nem remekmû és

nem hibátlan alkotás, fontos könyv. Tanulságos, egyben elgondol-

kodtató olvasmány mindazok számára, akik eleddig talán kevesebb

ismerettel rendelkeztek a kurd kultúráról és történelemrõl. (Mehmed

Uzun: A végzet kútja. Fordította Sipos Katalin, Napkút Kiadó, 2011,

392 oldal, 3790 Ft)
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Szabó Gábor

Igazi felfedezés lassacskán megismerni egy igen jelentõs életmû állomá-

sait, és egyre pontosabb képet szerezni egy szerzõi univerzum komor és

súlyosan mozdulatlan belsõ törvényszerûségeirõl. A Magvetõ McCarthy

sorozatában ezúttal a Határvidék-trilógia második része, az Átkelés látott

napvilágot, a Trilógia elsõ darabjaként 2011-ben megjelentetett Vad lovak

folytatásaként. A „folytatás” szó némiképp megtévesztõ persze, hiszen az

Átkelés története nem az elõzõ rész eseményeinek továbbfûzése, sõt

szereplõi sem azonosak. Azonos viszont a földrajzi táj: a déli államok és

mexikói határvidék lepusztult, kegyetlen vidéke, ahol egy – a Vad lovak

John Grady-jéhez ugyan némiképp hasonlatos – fiú, Billy Parham és öcs-

cse, Boyd megpróbáltatásainak, felnõtté válásuk kíméletlen stációinak

pokoli jelenetei játszódnak. McCarthy ezúttal is az „út” metafora

Kerouactól ismerõs toposzát zilálja szét, a télosz, a megismerés, a sza-

badság, végsõsoron az „én” uralhatóságának és tervezhetõ felépítésének

elképzelését rombolva össze. 

Az út, mint semmi, mint null morféma többé nem az elõrejutás, hala-

dás, a humanista értelemben vett nevelõdés terepe, hanem egy nem em-

beri – tehát morális kategóriáinkkal megközelíthetetlen – , végsõkig ide-

gen létezés térformája. McCarthy minden egyes regénye az „út” képzet-

köréhez kapcsolódó optimista várakozásokat érvényteleníti makacs kö-

vetkezetességgel; hol apokaliptikus víziókban, hol szikár kegyetlenségük-

ben döbbenetes jelenetekben ismételve az emberi egzisztencia örökös

megválthatatlanságának, szenvedésre és tudatlanságra ítéltetettségének

megrázó képeit. A kanyargós hosszúmondatok, az írásjelek takarékos

használata McCarthy nyelvét olyasféle végtelen zihálássá erõsítik, amely-

bõl mintha a létezés alapszólama hangozna elõ. Az örökös mellérendelé-

seket teremtõ „és” kötõszó agresszív dominanciája pedig az okok és oko-

zatok eltûnését, az eredet és a cél kizáródását jelzi a létezés nyelvi rend-

jébõl, Billy és Boyd vándorlásainak, megpróbáltatásainak céltalanságát ,

kiúttalanságát idézve. A két fú története olyan egymást taszító pillanatok

sora, amelyek közt azonban mégis van kapcsolat, s amelyek mintha –

Kierkegaard szavával – „az örökkévalóság atomjai” lennének az idõben.

McCarthy összes mûve a horror vacui egy-egy újabb aspektusát vil-

lantja fel, épp csak egy finom elmozdulással, a perspektíva átfókuszálá-

sával változtatva a látókörébe kerülõ újabb rettenetek rögzítésén. Az Át-

kelés egyik passzusa így akár poétikai önjellemzésként is olvasható, e

szerint ugyanis: a történet „csakis az elmondásban él és lakozik és ezért

aztán az elmondás nem érhet véget soha. […] Minden történet egy. Ha

jól hallgatják minden történet egy.”

Ezen a nagy és azonos történeten belül az Átkelés leginkább a halál,

pontosabban a személyes halál megnyerhetõségének alapvetõen egzisz-

tencialista kérdéskörére koncentrál, a McCarthytól megszokott filozófiai

áthallások alapján érzésem szerint elsõsorban Kierkegaard elgondolásait

erõsen megidézve. Azok az emberek, akikkel a két fiú összeakad vándor-

lásai során, és akik hosszabb próféciákat, példabeszédeket vagy éppen

életüket elbeszélve kapcsolják Billyéket ahhoz a bizonyos Egyetlen Törté-

nethez (a regény angol címe, a The Crossing az „útkeresztezõdés” értel-

mében ezeknek a találkozásoknak a sorsalakító jelentõségére is utal), va-

lamennyien a választások sorozataként alakuló személyes sors, vagyis az

autentikus választások sorozataként megképezhetõ személyes halál el-

nyerésének fájdalmas vágyát ismétlik. A halál olyan döntés, amelyhez az

ember létezése minden pillanatában akarva-akaratlanul folytonosan vi-

szonyul, s McCarthy regényének kierkegaardi kérdése éppen az, hogy

vajon mi kell ahhoz, hogy a halál ne csupán eltalálja a személyiséget, ha-

nem találkozzék is azzal. A szöveg talán egyedül Boyd halálával és sírhe-

lyével kapcsolatban fogalmazza meg e szerencsés találkozás gyakorlati

lehetõségét: „Az öcséd ott van ahol lennie kell. És a hely amelyet talált a

saját választása is. Az ilyesféle szerencse pedig nem lebecsülendõ.”

A regény figurái tudatos, vagy kevésbé tudatos élõhalottak, akik sor-

suk mintázatában, az események kusza és kegyetlen szövedékében az

értelem, az értelmes választás talán nem is létezõ lehetõségeit kutatják.

Az Átkelés lapjain a világba vetett, örökös határvidékekre szorított magá-

nyos egzisztencia számos alakváltozatban mesél a megváltás reményé-

nek választási lehetõségeirõl és kudarcairól, az „én” magához közelítésé-

nek, létbe-tagolásának vágyáról. McCarthy univerzumában azonban –

ahogyan ezt legpontosabban a Véres Délkörök-ben írta meg – a Törvény

szerkezetét valamiféle pokoli táncrend, egy emberi nyelven kommunikál-

hatatlan, rettenetes erõ szabályozza, ami eleve lehetetlenné teszi az ön-

magát választani képes, autentikus személyiség otthonos magára találá-

sát. A mûben legegyértelmûbben talán a vak ember betéttörténete fogal-

mazza meg a világtalan egzisztencia hiábavaló törekvését a létezés átlát-

ható otthonként történõ berendezésére, s figyelmeztet ugyanakkor az em-

beri végesség – a sötétség – méltósággal teli megtapasztalásának köte-

lességére. Az állandóan úton lévõ szereplõk az egzisztenciális hajlékta-

lanság és alávetettség allegorikus figurái, akik a pusztítás és kegyetlen-

ség ismétlõdõ terei közt mindhiába kutatnak a létezés valamely etikai im-

peratívusza után – ilyesmi csupán a prófétáló regényszereplõk létrõl szóló

(hiábavaló?) beszédeiben sejlik fel halványan (Talán éppen az etikum re-

gényben ábrázolt távoli horizontja teremti meg az Átkelés lapjain az em-

berek és az állatok közti roppant szoros kapcsolódások külön tanulmányt

igénylõ viszonyrendszerét.) 

„Úgy tûnik, hogy gályarab vagyok, aki a halállal van összeláncolva, s

bármikor, amikor az élet megmozdul, megcsörren a lánc” – írja a Napló-

ban Kierkegaard. McCarthy regénye ennek a metaforának a meggyõzõen

részletes kibontása, amelyben a fogság, az állati lét, a személyes elszi-

geteltség, a létezés folytonos haláltapasztalata, a lánc feszülésének eg-

zisztenciális feszültsége fogalmazódik meg döbbenetes erõvel. Sõt –

ama bizonyos lánc megcsörrenése tulajdonképpen annak a jele, ahogy

szereplõin keresztül a regény minden mozzanata a létezés határának azt

a fesztávolságát próbálja bemérni, melyen belül az életet e feszesség-fe-

szültség jegyében lenne lehetséges megélni. (Cormac McCarthy: Átke-

lés. Fordította: Magvetõ Kiadó, 536 oldal, 3392 Ft)
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Füzi László

Régi a kérdés, az írót kell-e ismernünk, vagy a munkáit. A kérdést

szívesen válaszolnám meg azzal, hogy a munkákat, mûveket kell is-

mernünk, de ehhez azonnal hozzá kell tennem azt is, hogy a szerzõ

életének, gondolkodásának ismerete nem akadályozza a mûvek is-

meretét.

Rushdie, túl mondjuk Az éjfél gyermekei címû regényén, mosta-

ni könyvében – most mintha tudományos akarnék lenni, de máskép-

pen nem tudom mondani – gondolkodásának irodalmi hangoltságá-

val fogott meg. Íróról van szó, nagy íróról, ezért úgy érzem, hogy az

elõzõ mondattal mintha semmit nem mondtam volna, szükséges te-

hát legalább egy példát idézni. Amikor megkérik, hogy a kényszerû

visszavonulásának idõszakára válasszon magának álnevet, gondol-

kodás nélkül mondja ki a Joseph Anton nevet, Conradra és Csehov-

ra gondolva. A könyv irodalmi utalásainak sorát a mostani keretek

között számba sem vehetjük, azon túl, hogy Rushdie a szóban forgó

tizenhárom év alatt nem akármilyen konspirációs körülmények kö-

zött, mindig mások õrizete alatt és tekintete elõtt élte az életét, s írta

a munkáit, ráadásul pedig fontos irodalmi tanácskozásokon is részt

vett, s kiemelkedõ jelentõségû írótársaival is találkozott, mindig az

irodalomban létezett, s nyilván létezik ma is, utalásai, hasonlatai ál-

landóan erre utalnak. Egyetlen megjegyzését idézem csak ennek

kapcsán, egy írótalálkozóra emlékezve mondja: “Igen, az irodalom

1986-ban még fontosnak látszott. A hidegháborúnak azokban az

utolsó éveiben fontos volt, hogy az olyan kelet-európai írók, mint

Danilo Kiš és Czeslaw Milosz, Konrád György és Ryszard

Kapuœciñski, leírják látomásaikat a látomások nélküli szovjet re-

zsimmel szemben. Omar Cabezas, aki akkor Nicaragua belügymi-

niszter-helyettese volt, és aki megjelentetett egy memoárt, amely

sandinista gerillaéletérõl szólt, valamint Mahmúd Darvis, a palesztin

költõ olyan véleményeket fogalmazott meg, amilyeneket ritkán halla-

ni amerikai pódiumokon; és az olyan amerikai írók, mint Robert

Stone és Kurt Vonnegut, valóban bírálták az amerikai hatalmat, mi-

közben Bellow-ék és Updike-ék befelé figyeltek, az amerikai lélekre.

Az esemény végül nem a súlytalanságától, hanem a súlyától maradt

emlékezetes. Igen, 1986-ban még természetesnek tûnt, hogy az

írók, ahogy Shelley mondta, »a világ el nem ismert törvényhozói« le-

gyenek, hogy higgyék, az irodalom mûvészete megfelelõ ellensúlya

a hatalomnak, és hogy az irodalomban fennkölt, nemzetközi, kultú-

rák közti erõt lássanak, mely Bellow nagyszerû megfogalmazásával

»kicsit jobban kinyitja az univerzumot«. Húsz évvel késõbb az elné-

mított és rémült világban nehezebb lesz a szavak egyszerû embere-

inek ilyen állításokat megfogalmazniuk. Nehezebb, de talán nem ke-

vésbé szükséges.” Hosszú és súlyos bekezdés, valamikor majd,

amikor majd ismét elõtérbe kerül a történeti érdeklõdés, s az évti-

zed-karakterológia, sokan tûnõdnek majd Rushdie állításain – s a

magunk tapasztalatain.
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Memoár arról, ami korábban 

Arról, hogy mirõl írt memoárt Salman Rushdie,

alighanem mindenki tud. Arról, hogy a Sátáni

versek címû regényéért Khomeini Ayatollah az

iszlám nevében halálra ítélte, ezért hosszú év-

tizeden keresztül rendkívüli védelemre szorult.

Arról, hogy az 1989 februárjával kezdõdõ ti-

zenhárom évben a rendõri védelem alatt ho-

gyan élte az életét, semmit nem tudunk. Valljuk

meg, Magyarországon magáról Salman

Rushdie-ról is keveset tudunk, magam a ma-

gyarul hozzáférhetõ regényeit olvastam, de a

szerzõrõl keveset tudtam.



Állításnak és ítéletnek is fontos mondatok a fentiek, mondom.

Maga a könyv – nem hiába jelöli Rushdie memoárnak a mûfaját –

nem csupán az olvasó történeti, hanem a civil kíváncsiságát is kielé-

gíti. Sok esetben átéljük a kulcslyukon való pillantás helyzetét, de

egyetlen alkalommal sem érezzük magunkat feszélyezetten. A köte-

lezõ, s most az állam által diktált konspiráció az elképzelhetetlen tör-

ténések világába lépünk be, az állandó figyelés és az állandó kiszol-

gáltatottság világát ismerjük meg, miközben mindvégig érezzük,

hogy mindezek mögött ott rejtezik az egyszeri és a nálánál nagyobb

hatalmaknak kiszolgáltatott emberi élet. A memoár mögött pedig

egy másik mûfaj is felsejlik, egy Móricz-féle életem regénye típusú

könyv, a bevezetõ részek legalábbis effélét sejtetnek. Gazdagabb is

lett volna az a könyv, mint a mostani, mert Rushdie-nál az élet végte-

lenül árad, a beszorítottság viszont valamelyest gátat vet az elbe-

szélõi hang áradásának. Valamelyest… 

Az elõbb említett, s sejtetettnek mondott teljes önéletírás egyet-

len momentumát idézem csak fel. Rushdie a választásról, a maga

választásáról, arról, hogy Indiából Angliába ment tanulni, így ír: “Min-

denesetre ugrott, és az idõ ösvényei elágaztak a lába elõtt. Õ a nyu-

gati utat választotta, és megszûnt az lenni, aki akkor lehetett volna,

ha otthon marad”. Hosszú oldalakkal késõbb ezt a meditációt a kö-

vetkezõkkel egészíti ki: “Az elvándorolt én szükségképpen hetero-

gén lett homogén helyett, több helyhez is tartozott, inkább többszö-

rös volt, mint egyedüli, többféleképpen reagált a létre, zavartabb

volt az átlagosnál. Vajon lehetséges-e a jó érzés érdekében nem

gyökértelennek, hanem többszörös gyökerûnek lenni” – kérdezi.

A maga módján a választásokat és azok következményeit elemzi

a visszaszorítottság és fenyegetettség tizenhárom évével foglalkozó

emlékezés is. Rushdie-nál a választás: a szabadság, a fenyegetett-

ség ebbõl következett. A szabadság vállalásának legsúlyosabb kö-

vetkezménye az önmagával folytatott küzdelem volt. “Becketti han-

gulataiban, amikor faburkolatú dolgozószobájában kuporgott – írja

önmagáról –, olyan ember volt, aki elveszett a gúnyos ûrben: Didi is,

Gogó is egyszerre, s játszmákat játszott az elkeseredés ellen. Nem,

õ az ellentétük volt; õk reménykedtek Godotban (lám, ezért mond-

tam, hogy Rushdie mindig, minden idegszálával az irodalomban él –

F. L.) õ viszont arra várt, amirõl remélte, hogy sosem jön el. Szinte

mindennap akadtak pillanatok, amikor meggörnyedt a háta, majd is-

mét kihúzta magát. Túl sokat evett, leszokott a dohányzásról, zihált,

veszekedett magában, ököllel dörzsölte a halántékát, és mindig

gondolkodott, gondolkodott lángolva, mintha a gondolkodás eléget-

hetné a bajait. Szinte mindegyik nap így folyt: harc a reménytelen-

ség ellen, s ezt örökre elveszítette, de örökre sosem. »Van bennünk

valami – írja José Saramago -, aminek nincs neve, és mi ez a valami

vagyunk«. Az a valami, aminek nem volt neve benne, végül mindig

a segítségére sietett. Összeszorította a fogát, megrázta a fejét, hogy

kitisztítsa a gondolatait, és megparancsolta magának, hogy férjen

meg a bajával”. 

A tizenhárom év alatt tanúsított magatartását az elõbb idézett

bekezdésben foglaltak pontosan jelzik. Közben persze történt az

élet, Rushdie az õszinte írók közé tartozik, válik, gyermeket nevel, új

kapcsolatai alakulnak, mindezekrõl folyamatosan és részletekbe me-

nõen beszámol, a magánéleten túl pedig kukucskálhatunk a közélet

történéseire, az “õrzés” mindennapjaira, az õrzés kulisszatitkaira, az

utazásokra, az írókkal és a politikusokkal való találkozásaira. Ennél a

kukucskálásnál azonban fontosabb az, hogy Rushdie tudatosította a

maga küzdelmének tétjét, magatartását a szabadság-ösztön mûkö-

dése mellett politikai tudatosság is irányította. “Teljes bizonyosság-

gal tudta – írja megint csak önmagáról -, hogy a muzulmán közössé-

gekben szétterjedõ fanatikus rák berobban az iszlámon az iszlámon

kívüli világba is. Ha szellemi csatát elveszti a világ – ha ez az új isz-

lám megszilárdítja a »tisztelethez« való jogát, és ellenfeleit ledoron-

golja, kitaszítja társadalomból, sõt, miért is ne, még meg is öli , ak-

kor a politikai vereség következik.”

Végül is ennek a tudatosságnak a vállalása teszi egyedülállóvá

Rushdie hosszú évtizedét, s az errõl az idõszakról beszámoló mun-

kát is. (Salman Rushdie: Joseph Anton, Fordította:Greskovits Endre,

Ulpius-ház Kiadó, 2012, 732 oldal, 4999 Ft)
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 elképzelhetetlen volt…



Gyürky Katalin

Az írásom címében szereplõ „jégkirálynõ” kifejezés a

kortárs cseh irodalom nagy ígéretének tartott Katerina

Tucková regényében egy fiatal lány, Barbora szájából

hangzik el, aki saját édesanyját, a zaklatott életû Gerta

Schnirchet látja ilyennek. Érzelmek nélküli, fásult nõ-

nek, aki véleménye szerint mindvégig „beteljesületlen

és felesleges életet élt.„

Pedig Barbora anyja megpróbáltatásai közül egy

sor dologról nem is tud. Pontosabban nem akar tudni.

Valószínûleg, ha mindenrõl tudna, anyja „jégkirálynõ-ar-

ca” alatt meg tudná látni az igazi Gertát. S meg tudná

érteni jégkirálynõvé válásának fájdalmas folyamatát.

Azt a folyamatot, amelyben Gerta II. világháború

elõtti, Brünnben töltött, boldog kislány-élete anyja ha-

lálával és a háború kitörésével végleg megváltozik.

Mert Tucková fõhõsének hányattatásai korántsem

a kötet magyar kiadásának fülszövegében olvasható

„brünni halálmenet”-tel kezdõdtek, melynek során a

Brünn városában élõ németeket a háborúban elköve-

tett bûneik miatt – a kollektív felelõsségre vonás elve

alapján – a csehek embertelen körülmények között ki-

toloncolták a városból. Ez már csak a következménye

volt a Gerta egész sorsát megpecsételõ kettõs identi-

tásnak. Anyja révén cseh, apja révén német szárma-

zásának, amelybõl az oly nagyon szeretett, korán el-

vesztett anyja után imádta cseh gyökereit, gyûlölte vi-

szont németségét, s német identitású apját. S bár

Gerta az anyja után mindig is csehnek érezte magát,

mégis, utált németsége miatt kellett egész életében

„bûnhõdnie”.

A ki nem élhetett csehsége és az erõszakosan rá-

oktrojált németsége, a saját apjától fogant gyermeké-

nek, Barborának a megszülése, s ifjúkori szerelmével,

Karellel együtt szülõvárosának elvesztése egyként ve-

zetett odáig, hogy mire Gerta a „brünni halálmenet”

tagjaként a vérfertõzõ viszonyból fogant gyermekével,

tulajdonképpen maga szülte saját féltestvérével ván-

dorol a karján, már jégkirálynõként viselkedik. Elcsüg-

gedt, megfáradt, megtört nõként, s ami a legfonto-

sabb, hitehagyottként. Olyan emberként, aki, köszöni,

de már nem kér a hitbõl, az Istenbõl, mert úgy érzi,

ennyi borzalom után rajta már ez se segíthet: „Ha

Gerta még képes lenne imádkozni, naponta felkeres-

né a Mária-szobrot, hogy visszakönyörögje régi életét.

A háború elõtti életét, amikor még minden rendben

volt.[…] Menne õ naponta Szûz Máriához könyörögni,

hogy adja vissza az otthonát és az otthona nyugalmát

a falióra csöndes tiktakolásával. Ha képes lenne rá,

ott álldogálna órákon keresztül és imádkozna. De nem

megy. Sem az Isten, sem Szûz Mária nem segített ne-

ki, amikor a leginkább szüksége lett volna rájuk. Soha

többé nem lesz nagyobb szüksége rájuk, mint akkor

volt. Kizárta õket az életébõl.”

Gerta hitehagyottsága azért annyira szembeötlõ a

mûben, mert rajta kívül mindenki, minden szereplõ ké-

pes hinni valamiben. Lehet az a valami természetesen

az Isten – mint azoknál az asszonyoknál, Teresánál,

Hermínánál – akik vele élték át a halálmenetet, meg-

maradt istenhitük mégis átlendítette õket a fásultsá-

gon, a Gertára jellemzõ „minden mindegy”-állapoton.

De lehet az a valami a szerelembe vetett hit is, mint

Gerta lányánál, Barboránál, akinek élete leendõ férjé-

be beleszeretve nyer új értelmet, s távolítja el rossz-

kedvû anyjától. S végül lehet az a valami a nemzeti

hovatartozásba vetett hit is. Ami szinte minden sze-

replõre jellemzõ, mellyel Tucková azt érzékelteti, hogy

talán ez az egyik legfontosabb tényezõ, ami egy sze-

mélyiség integritásához elengedhetetlen. Hogy a nem-

zeti hovatartozás még az istenhitnél is erõsebb tud

lenni, sõt, helyettesítheti is azt. Még akkor is, ha általa

esetleg az adott illetõ rossz ügyet szolgál, rossz oldal-

ra áll. Például Gerta fivére, aki élete végéig hitt – apjá-

tól örökölt németsége folytán – a német felsõbbrendû-

ségben. Még halálos ágyán is úgy gondolta, hogy Né-

metország lett volna képes jobb sorsra fordítani az

egész világot. S hogy nem így történt, az – éppen

erõs meggyõzõdése miatt – véleménye szerint nem a

németek hibája. S Friedrich úgy hal meg, hogy ezzel a

fals tudattal ugyan, de személyisége integritását végig

meg tudja õrizni. 

Gertából azonban mindez hiányzik. A szerelem-

ben rég nem hisz, Istenben pedig nem tud, s élete so-

rán végig a „nemzetiségek közötti ûrben” létezik. Mert

vele a sors ebbõl a szempontból is teljesen elbánt: ha

csehnek érezte magát, németsége miatt büntették, ha

Brünnbe visszatérve el szeretett volna menni a német

kisebbség összejöveteleire, a csehek nem fogadták

volna be… Az élet minden területére kiterjedõ hitnél-

külisége „fejlesztette ki” arcán a jégkirálynõ-maszkot.

Ezt a fájdalmakkal és megaláztatásokkal teli, ötven

éven keresztül rárakódó, senki által föl nem téphetõ, le

nem kaparható kérget.
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Paris A Love Story – Kati Marton – 4130 Ft
A magyar származású amerikai újságíró Kati Marton új könyve mûfaja szerint memoár, találó angol alcíme
szerint ,,love story”, valójában szerelmi vallomás, szerelmeinek története. Fordulatokban gazdag életének szin-
te minden fontos eseménye Párizshoz kötõdik: itt járt egyetemre 1968-ban, itt szövõdött romantikus kapcsola-
ta elsõ férjével, gyermekei apjával, Peter Jenningsszel, a közismert amerikai tévés újságíróval, válása után itt
alakult barátsága mély és tartós szerelemmé második férjével, Richard Holbrooke amerikai diplomatával.
Holbrooke halála után ebben a számára varázslatosan otthonos és idegen városban küzd a veszteség fájdalmával
és keresi a veszteség utáni élet lehetõségét. Regényszerûen izgalmas könyve megejtõen személyes korrajz, a ma
már történelminek minõsülõ események sûrûjében élõ újságíró, író és diplomatafeleség hiteles ,,tudósítása” di-
áklázadásról, háborúkról, ismert és kevésbé ismert közszereplõkrõl, a világpolitika hétköznapjairól.

Now is Good – Jenny Downham – 2145 Ft
Élj át minden pillanatot - szeress minden percben! Tessa leukémiás. Vele tényleg meg fog történni az, amitõl szin-
te mindenki retteg: rövidesen meg fog halni. Csakhogy õ 16 éves, és mindössze néhány hónapja marad arra, amire az egészsé-
geseknek egy egész élet adatik. A halálos betegség nyomasztó tudata, a végeláthatatlan orvosi vizsgálatok borzasztó hangula-
ta és a gyógyszerek okozta rosszullétek ellen a lány egy tervet fundál ki: készít egy amolyan "bakancs-listát". Az elsõ helyen
szüzességének elvesztése áll. Mivel minden szabály alól felmenti betegsége, fenntartások nélkül kezdi el a pontok megvaló-
sítását, megélését. Eközben érzései és kapcsolatai a családjával és a barátaival hihetetlenül elmélyülnek. Tessa rájön: nem
könnyû megszerezni azt amire vágyunk, s hogy néha a legváratlanabb dolgok válhatnak a legfontosabbá.

No Country for Old Men – Cormac Mccarthy – 2860 Ft
A vadnyugat lidércei kísértenek a vidéken, csak hõsök nincsenek már - annál több az áldozat. Halott embe-
rek mindenütt: bûnözõk, bûnüldözõk és olyanok, aki számára haláluk pillanatában sem adatik meg a felis-
merés, hogy bármi közük lehetne az eseményekhez. Bell, az öreg seriff utolsó küldetése ez nyomozás. El-
lenfele Chigurh, a gyilkológép. Brutálisan és kevés szóval öl. Az õ háborújúkba keveredik bele egy fiatalem-
ber vadászat közben, mikor véletlenül bûnözõk hulláiba botlik, és annyi pénzbe, amennyivel bármilyen élet
mindenestõl megváltoztatható. A pénz és az õ nyomába szegõdik Chigurh. McCarthynak sikerül sokkoló erõ-
vel ábrázolni ezt a roncs világot és "hõseinek" sajátosan durva nyelvét.

Beautiful Creatures – Kami Garica and Margaret Stohl – 1960 Ft
Egy városban, ahol ritkán érik meglepetések az embert, egy titok mindent megváltoztathat. Volt egy átok. Volt
egy lány. A végén pedig ott volt egy sírgödör. Lena Duchannes-hoz fogható lányt még nem láttak. A középis-
kola új diákja mindent megtesz azért, hogy különleges képességeit és a családját sújtó évszázados átkot eltitkolja a város-
ka vaskalapos polgárai és diáktársai elõtt. Azonban az elfeledett Dél vadon burjánzó kertjeiben, romos temetõiben nincs az
a titok, ami örökre titok maradhatna. Ethan Wate számolja a napokat az érettségiig, miután nem csak a középiskolának, de
Gatlinnek is búcsút akar mondani. Hónapok óta egy gyönyörû lány kísért az álmaiban. Amikor Lena beköltözik a város
legrégebbi ültetvényére, Ethan megmagyarázhatatlan vonzódást érez iránta. Elszántan kutatni kezdi a kettejük közötti ti-
tokzatos kapcsolat eredetét.

Betrayal – Danielle Steel – 1835 Ft
Tallie Jones még csak harminckilenc éves, de máris valóságos hollywoodi legendának számít. Szenvedélyes
rendezõ, filmjei sorra kasszasikert hoznak, többször jelölték már Golden Globe- és Oscar-díjra is. Tallie él-
hal a munkájáért, de a legkevésbé sem szereti a vele járó felhajtást és nem sokat törõdik az álomgyár intri-
káival sem. Rendkívül erõs kötelék családjához. Tallie bizalmasainak körét hûséges személyi titkárnõje,
Brigitte Parker zárja, akivel remekül kiegészítik egymást. Miközben Tallie legújabb filmjének forgatására ké-
szül, váratlanul repedezni kezd a csillogó felszín. Egy rutinellenõrzés során kiderül, hogy a nõ pénzügyei kö-
rül nincs minden rendben. Az egyre megrázóbb felismerések nyomán nyilvánvalóvá válik, hogy a Tallie-hoz
közel álló emberek közül valaki folyamatosan visszaél a bizalmával. Tallie élete egy csapásra lidércnyomássá
változik, s arra kényszerül, hogy csapdát állítson egy elszánt ragadozónak, aki a gyilkosságtól sem riad vissza.

A kötetek megvásárolhatók:

Librotrade Kft.
1173 Budapest, Pesti út 237.

Tel.: 254-0273 • Fax. 257-7472
E-mail: books@librotrade.hu
Honlap: www.librotrade.hu

Famulus Könyvesbolt
1137 Budapest, Újpest rakpart 6.
Tel.: 349-3656 • Fax. 288-0769

E-mail: famulus@chello.hu
Honlap: www.famuluskonyv.hu
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BBáárr  mmoosstt  aa  HHaattáággúú

SSíípp  AAllaappííttvváánnyy  mmûûkköö--

ddééssee  kköörrüüll  kkiiaallaakkuulltt

kkrríízziiss  mmiiaatttt  bbeesszzééllggee--

ttüünnkk,,  eellõõsszzöörr  mmééggiiss

aarrrraa  kkéérreemm,,  ffooggllaalljjaa

öösssszzee,,  hhooggyy  iinndduulltt,,

mmiivveell  ffooggllaallkkoozzootttt  ééss

ffooggllaallkkoozziikk  aazz  aallaappíítt--

vváánnyy!!  EEzz  eeggyy  hhuusszzoonn--

kkéétt  éévveess  ttöörrttéénneett..

Közvetlenül a rend-

szerváltozás után a

Magyar Könyvkiadók

és Könyvterjesztõk

Egyesülése (MKKE)

megszüntette oktatási osztályát. Hatan dolgoztunk akkor a könyves

oktatásban, az új helyzetben új utakat kellett keresnünk. Az egyik

munkatársunk, Galli Katalin találta ki, hogy hozzunk létre egy

alapítványt, amely majd újjászervezi a könyves képzést. Zöld

Ferenc, a MKKE igazgatója  támogatta az ötletet, százezer forinttal.

Így jött létre a Hatágú Síp Alapítvány 1991-ben, amelynek tehát az

MKKE az alapítója.

Galli Katalin felismerése volt az is, hogy a könyves szakma

állapota miatt (a kilencvenes évek elején járunk) nem lehet a belföldi

képzéssel fenntartani, feladatokkal ellátni az alapítványt, ugyanakkor

ott vannak a határon túli magyar közösségek, ahol ilyen jellegû

képzés nincs : Erdélyben, Kárpátalján, Vajdaságban, Felvidéken. És

ebbõl alakult ki az elsõ évek mûködési koncepciója: határon túli

magyarok számára szolgáltattunk könyves képzést, amelyet döntõen

állami szervek finanszíroztak. Így mûködtünk 1993-ig, attól kezdve

egyrészt a határon túli könyvesek képzése visszaszorult, másrészt

pedig olyan állapotban volt már a hazai könyvpiac, hogy tudtunk

itthoni könyves képzéseket indítani, tanfolyami keretek között is,

illetve az 1992-ben alapított Gutenberg János Könyvkereskedelmi

Szakközépiskolában is, nappali tagozatos rendszerben. Az iskolai

rendszerû képzést részben  az állami normatívából tartottuk fent, a

tanfolyamokat a hallgatókat küldõ szakmai cégek, vállalatok

finanszírozták, képzési díj formájában. Ehhez a kettõs

tevékenységhez jött harmadikként a könyvkiadás – a Hatágú Síp

Alapítvány könyvszakmai kiadványok sorozatát gondozta.

AA  ttaannffoollyyaammii  kkééppzzéésstt  ttee--

hháátt  aa  kköönnyyvveesseekk  ffiinnaann--

sszzíírroozzttáákk..  

AA  kköönnyyvvkkeerreesskkeeddeellmmii

lláánnccookk  kküüllddttéékk  aa  hhaallllggaa--

ttóókkaatt??  VVaaggyy  iinnkkáábbbb  aa  kkii--

sseebbbb  vváállllaallkkoozzáássookk??

A Lírával nem sikerült

mûködõ kapcsolatot

kiépítenünk, õk

egyáltalán nem küldtek

hallgatókat, az

Alexandra csak

egyetlen alkalommal,

két fõt. A Libri, illetve a

különbözõ néven futó

jogelõd vállalat volt az a nagyok közül, amelyik komolyan vette a

könyves szakmai képzést, közel húsz évig rendszeresen érkeztek

tõlük hallgatók. Ezen kívül pedig a kis cégektõl, az egy vagy néhány

boltot üzemeltetõ könyvkereskedõktõl érkeztek hallgatók

rendszeresen. Az Írók Boltjában  például mindenki szakképzett. Ami

nagy öröm,  de azért azt is jelenti, hogy tõlük már nem jelentkeznek.

1997-tõl segítette a munkánkat az akkor Ipari Kereskedelmi

Minisztériumi úgynevezett képesítési rendelet, amely kimondta, hogy

könyvesbolti eladó csak az lehet, akinek szakirányú képesítése van.

Ez a jogszabályi környezet 2010-ig, az új kereskedelmi törvény

hatályba lépéséig védett bennünket - akkor törölték a kötelezõ

szakirányú képzettséget mint feltételt.

IItttt  áálllljjuunnkk  mmeegg  eeggyy  ppiillllaannaattrraa!!  TTeehháátt  11999977--ttõõll  öözzöönnllöötttt  aa  HHaattáággúú  SSíípp

AAllaappííttvváánnyy  kkééppzzéésseeiirree  aa  hhaallllggaattóóttöömmeegg??  HHiisszzeenn  aazz  eerrõõss  kkoonnjjuunnkkttúú--

rraa  mmiiaatttt  aa  hháárroomm  nnaaggyy  lláánncc  eellkkééppeesszzttõõ  üütteemmbbeenn  nnöövveellttee  kköönnyyvveess--

bboollttii  nnééggyyzzeettmméétteerreekk  sszzáámmáátt,,  aa  kköönnyyvveessbboollttookk  sszzáámmáátt,,  sszziinnttee  mmiinn--

ddeenn  hhóónnaappbbaann  nnyyiittootttt  úújjaabbbb  bboolltt..  NNyyiillvváánn  sszzüükkssééggüükk  vvoolltt  eellaaddóókkrraa..

Dehogy. Szó sem volt tömeges jelentkezésrõl. Jöttek hallgatók, de

megközelítõen se annyian, mint ahányan könyvet árulnak ebben az

országban.

EEzztt  nneemm  éérrtteemm..  AA  HHaattáággúú  SSíípp  aazz  eeggyyeettlleenn  iillyyeenn  ttííppuussúú  kkééppzzõõhheellyy

MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn..  AAkkkkoorr  hhooll  sszzeerreezzttéékk  mmeegg  aa  jjooggsszzaabbáállyy  eellõõíírrttaa  kkéé--

ppeessííttéésstt  aa  kköönnyyvvkkeerreesskkeeddõõ  ccééggeekk  mmuunnkkaattáárrssaaii??

Ezt tõlük kell megkérdezni. OKJ-s Könyvesbolti eladó szakképesítést

biztos, hogy sehol. Talán az ellenõrzés hiánya miatt lehetett ezt
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Különben nincs tovább
Az ország egyetlen könyvszakmai/könyvkereskedelmi képzési központja, a Hatágú Síp Alapítvány fenntartásában

mûködõ Gutenberg Könyvkereskedelmi Szakközépiskola és a környezetében mûködõ könyvkereskedelmi tanfolya-

mi képzési rendszer mûködése 2013-ra teljesen ellehetetlenült. Az eddigi eredményekrõl, a krízis okairól és a lehet-

séges megoldásokról kérdeztük a Hatágú Síp vezetõjét.

Dercsényi Szilviával, Hatágú Síp Alapítvány elnökével, a Gutenberg Könyv-

kereskedelmi Szakközépiskola igazgatójával Szabó Tibor Benjámin beszélget



megtenni, nem derült ki, hogy akiket foglalkoztatnak, részben

szakképzetlenek. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy volt és van a

könyvpiacon egy olyan munkaerõtömeg, amely még a

rendszerváltozás elõtt képesítést szerzett. De a 2000-es évektõl nem

csak, õk dolgoztak/dolgoznak  a boltokban.

KKéérrtteekk,,  kkaappttaakk  hhiivvaattaallooss  vváállaasszztt  aa  ccééggeekkttõõll,,  hhooggyy  mmiiéérrtt  nneemm  iisskkoo--

lláázzzzáákk  bbee  aallkkaallmmaazzoottttaaiikkaatt??

Csak informális csatornákon tudtunk érdeklõdni. A válasz többnyire

vállvonogatás volt, vagy az, hogy a tulajdonos nem kívánja finanszí-

rozni a képzést, nincs rá pénz. Szintén informálisan, a szakmából

jött vissza olyan vélemény, hogy aki érettségit szerzett, az el tudja

adni a könyvet is.

MMeekkkkoorraa  llééttsszzáámmúú  ccssooppoorrttookkkkaall  mmûûkkööddöötttt  aa  kkééppzzééss,,  aammiikkoorr  zzeenniitt--

jjéénn  vvoolltt  aa  rreennddsszzeerrvváállttoozzááss  uuttáánnii  kköönnyyvveess  ookkttaattááss??

Húsz-huszonöt fõ minden tanévben volt, még 2008-ban is. A Libri,

az akkori Kiskapu, ma Anima, a LibroTrade folyamatosan küldte a

hallgatókat, szinte minden évben voltak jelentkezõk kis, egyedi

könyvesboltokból is.

AAzz  iillyyeenn  ttííppuussúú  kkééppzzéésseekk  eesseettéébbeenn  ddöönnttõõ,,  hhooggyy  aa  kkíínnáálltt  ttaarrttaalloomm  aa

kkééppzzeetttteekkeett  aallkkaallmmaazzóó,,  aa  kkééppzzéésstt  ffiinnaannsszzíírroozzóó  ccééggeekk  iiggéénnyyeeiinneekk

mmeeggffeelleelljjeenn..  KKéésszzüülltteekk  mméérréésseekk  aazzzzaall  kkaappccssoollaattbbaann,,  hhooggyy  mmiitt  vváárr--

nnaakk  aa  kköönnyyvveesseekk  aa  kkééppzzééssttõõll??

Informálisan természetesen megkérdeztem, akit lehetett. Miközben

azt azért tudni kell, hogy 2010-ig létezett az a rendelet, amely

rögzítette, hogy az OKJ-ben bejegyzett  Könyvesbolti eladó

képesítéssel kell rendelkeznie annak aki könyvesboltban dolgozik..

Az OKJ-  ban minden szakmának meg van a központi programja..

Nem taníthattam mást, mint amit a jogszabályok elõírtak. 

Az 1-2 napos kiegészítõ kurzusok tervezésénél tudtunk

rugalmasabbak lenni, kitaláltunk mindenféle, a hétköznapi

munkamenetben is jól hasznosítható témaköröket, Munkajog a

gyakorlatban, Középpontban a szépirodalmi könyvtermés,

Középpontban a gyerekirodalmi könyvtermés, nyelvtanfolyam

könyveseknek. Sajnos, ezek közül csak hármat tudtunk több éven

keresztül, folyamatosan mûködtetni. A Szerzõi jog, a Szerkesztõi

ismeretek - illetve többször sikerült a  Marketing ismeretek  címû

programra jelentkezõket toborozni.. Az összes többi

érdektelenségbe fulladt.

Egyébként a képzéseink iránt jellemzõen úgy van érdeklõdés,

hogy a nappali tagozatos hallgatókat szívesen látják, hívják

gyakorlatra hiszen munkaerõt jelentek .Õk azok akik a tanév során 8

hetet töltenek  könyvesboltokban, valamint gyakorlatként segítenek a

nagy, országos könyves rendezvényeken.( Könyvfesztivál Ünnepi

Könyvhét) A cégek saját dolgozóik képzését -legalább is velünk-

nem szorgalmazzák ,de a nálunk tanuló fiatalok "szaktudása" azért

jól hasznosítható.

MMiikk  aazzookk  aa  kköörrüüllmméénnyyeekk,,  aammeellyyeekk  kkiijjeellöölliikk,,  hhooggyy  eennnneekk  aa  ttííppuussúú

kkééppzzééssnneekk  iitttt  aa  HHaattáággúú  SSííppnnááll  ééppppeenn  iiddéénn  aauugguusszzttuussbbaann  kkeellll  

vvééggeett  éérrnniiee??

Részben már most nagyon deficites a képzés fenntartása. Mivel

nincs elég hallgató, más forrásaink pedig nincsenek, az alapítvány

görget maga elõtt egy körülbelül hárommilliósra duzzadt

adósságállományt, ami hónapról hónapra csak növekszik, 160.000

Ft-os bérleti díjat kell fizetnünk ezért az ingatlanért, 60.000 Ft-os

gázszámlák jönnek, bérköltségek vannak, ezeket bevételek nélkül

nehéz teljesíteni, és nem is szabad így mûködni hosszú távon.

Másrészt a képzés, két rendszerben történik, a középiskolai nappali

tagozatos hallgatók után állami normatívát kapunk, a tanfolyami

keretek között képzett hallgatókkal végzett munkát pedig az õket

küldõ cégek finanszírozzák. Az iskola azonban, egy törvényi

változás miatt, õsztõl mindenképpen megszûnik, ( az átalakított

OKJ-ból kivették  a nappai tagozatos képzést)így, a normatív

támogatástól elesünk, ez már önmagában a kezdeményezés végét

jelenti. A tanfolyami képzés keretei is megváltoztak, a könyvesbolti

eladói és az antikváriusi képesítést összevonták. Ez azt jelenti, hogy

csak magasabb óraszámban, minimum 16 hetes képzés után

lehetne vizsgát szervezni.. A mostani, 10 hetes kurzusokra sem

küldtek a cégek,így nem valöszinû ,hogy a  a drágább ,hosszabb

képzések .mûködnének. Mindezek miatt Magyarország egyetlen

könyvszakmai képzési központja, a Gutenberg János

Könyvkereskedelmi Szakközépiskola és a Hatágú Síp Alapítvány a

nyár végén befejezi tevékenységét. Illetve, nem tudom, mi fog

történni, csak annyit, hogy egyetlen feltétele sem adott a további

munkának. Az alapítványt a MKKE  alapította, várjuk segítségüket.

VViisssszzaaffoorrddíítthhaattóó  mméégg  eezz  aa  ffoollyyaammaatt??  EEggyy  mmáárr  lléétteezzõõ,,  mmûûkkööddõõ  kkéépp--

zzééssii  iinnffrraassttrruukkttúúrráátt,,  aazz  eesszzkköözzáálllloommáánnyyáávvaall,,  aazz  iinnttéézzmméénnyyii  rruuttiinnjjáá--

vvaall,,  aa  ggyyaakkoorrllootttt  ookkttaattóóii  kkaarráávvaall  hhaaggyynnii  sszzééttsszzéélleeddnnii,,  mmiikköözzbbeenn  aazz

eeggéésszz  oorrsszzáággbbaann  nniinnccss  mmáássiikk  iillyyeenn  ––  eellééggggéé  nnaaggyy  lluuxxuussnnaakk  ttûûnniikk..

Az iskolarendszerû képzés nem állítható vissza, mert létezését a

megváltozott jogi környezet nem engedélyezi. A tanfolyami keretû

képzést pedig úgy és akkor lehet fenntartani, ha a könyves cégek

beiskolázzák alkalmazottaikat, és kifizetik azt az összeget, ami

tanfolyamok megszervezéséhez, valamint az alapítvány

mûködéséhez feltétlenül szükséges. Az alapítványt a szakmának

kellene megmentenie, fenntartania. Különben nincs tovább. És ez a

nincs tovább azt is jelenti, hogy Könyves vándorgyûlés sincs, és

jövõre már nem lesznek Gutisok a boltokban ,nem lesznek ott a

Fesztiválon, az Ünnepi Könyvhéten.nie, fenntartania. Különben nincs

tovább. És ez a nincs tovább azt is jelenti, hogy könyves vándor-

gyûlés sincs, a Könyvhéten segítséget nyújtó munkaerõ sincs, gya-

kornoki terminusok foglalkoztatott hallgatók sincsenek.
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EEddddiigg  iissmmeerreettlleenn  KKiipplliinngg--

kkéézziirraattookkrraa  bbuukkkkaannttaakk  ··

Rudyard Kipling több mint

ötven, eddig ismeretlen ver-

sének listáját tette közzé

honlapján a Cambridge

Egyetem. A kéziratokat

Thomas Pinney amerikai

irodalomtörténész kutatta

fel Európában és az Egye-

sült Államokban, az egyik

vers például egy manhatta-

ni családi ház felújításakor

került elõ. Kipling, miután

1892-ben feleségül vette

Carrie Balestiert, négy évre

az amerikai Vermontba köl-

tözött, a most elõkerült mû-

vek egy jelentõs része eb-

ben az idõszakban keletke-

zett. Több Kipling-vers ke-

rült elõ az 1920-as évekbõl

is, amikor a Nobel-díjas író

egy, a háborús sírokat gon-

dozó nemzetközi bizottság tagjaként dolgozott, a hõsökre emlékezõ

alkalmi verseket írt Franciaországban, Belgiumban (Kipling fia, John a

loosi csatában esett el 1915-ben – a közösségi szerepvállalással az õ

emléke elõtt is tisztelgett az alkotó). Az elõkerült szövegek a teljes élet-

mûvel együtt egy Kipling összes kötetben jelennek meg a közeljövõ-

ben, a könyvet a Camridge University Press gondozza. [Livres Hebdo]

MMeesstteerrllöövvéésszz  aa  FFaacceebbooookkoonn  ··  A közösségi médiumok tartalomelemzé-

sével fogalkozó CoverCakes közzétette azoknak a könyveknek a listá-

ját, amelyekrõl idén februárban a legtöbbet beszélgettek a felhaszná-

lók a Facebookon, Twitteren és az ezekhez hasonló közösségi oldala-

kon. A mérés eredményei szerint az Egyesült Államokban a netezõk

jelenleg Chris Kyle American Sniper címû, egy mesterlövész emlékeit

elmesélõ könyve érdekli legjobban, második helyen E. L. James 50 ár-

nyalat trilógiája végzett, harmadik lett Kami Garcia és Margaret Sthol

Beautifull Creatures címû regénye. A CoverCakes listája nem valódi pi-

aci információn alapul, hiszen nem a fogyasztást, hanem csupán az

érdeklõdést méri, az amerikai kiadók mégis nagy figyelemmel kísérik,

ugyanis a közösségi oldalakon szerzett említettségi mutató viszonylag

pontos prognózist ad egy-egy cím várható fogyásáról. A mostani lista

ötödik helyére Dan

Brown márciusban

megjelenõ Inferno cí-

mû regénye került. A

közösségi médiumok-

ban történõ adatfelvé-

tel alkalmas a nemek

szerinti differenciáló-

dás kimutatására is.

Az elsõ tíz cím közül

hétrõl a nõk beszélget-

nek többet a

Facebookon, az 50 ár-

nyalat trilógia emlege-

tõinek például 80%-a

nõ. A hetedik legtöb-

bet említett könyv februárban Victor Hugo Nyomorultak címû klassziku-

sa volt, ami azt is mutatja, hogy egy-egy, a mozikban éppen vetített

feldolgozás a könyvre is képes ráirányítani a figyelmet. [Publishers

Weekley]

SSzzáárrnnyyaall  aa  RReeeedd  EEllsseevviirree  ··  A világ legnagyobb kiadóházai közül elsõ-

ként hozta nyilvánosságra tavalyi eredményeit a holland-brit tulajdonú

Reed Elsevire. Miközben a piac még mindig szûkül, a Reed Elsevire

8%-os növekedést produkált 2012-ben, adózás elõtti nyeresége eléri a

másfél milliárd fontot. Erik Engstrom vezérigazgató szerint ez a fejlõdõ

piacokon való erõs jelenlétnek, és a cég profilszélesítésének köszön-

hetõ. [Bár a pénzügyi jelentés nem tér ki rá, a Reed Elsevire természe-

tesen nem fordította meg a világpiaci trendeket, csupán arról van szó,

hogy 2012-ben a cég a korábbiaknál jelentõsen nagyobb volumennel

volt jelen a még mindig stabil, növekedési potenciállal is bíró tan-

könyvpiacon.] [Börsenblatt]

RReeaaddeerr’’ss  DDiiggeesstt  ––  ccssõõddvvééddeelleemm  ··  Második alkalommal kényszerül

csõdvédelmet kérni az 1922-ben alapított Reader’s Digest Association

(RDA), amely 1990-ben került a tõzsdére. Már a mostani csõdeljárást

megelõzõen is küzdött adóssággal a vállalat (közel 2,3 milliárd dollár-

ral), de a cég átszervezésekor sikerült több száz milliós tartozástól

megszabadulnia, az elsõ csõdvédelmi kérelemnek köszönhetõen. Az

akkori szerkezetátalakítás után Mary Berner mellett helyet kaptak az új

igazgatóságban Karen Osar (a Chemtura Corp vezérigazgatója) és

Peter Stern (a Time Warner Cable Inc stratégiai vezérigazgató helyet-

tese). A Ripplewood Holdings vállalat, amely 2007-ben 1,6 milliárd

dollárért megvette a Reader’s Digest-t, és a racionalizáció keretében
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átvállalt egy tekintélyes

tömegû adósságot

(mintegy 800 millió

dollárt), csak 2010-ig

rendelkezett tulajdoni

részesedéssel, így

most már nem tudja

megmenteni a céget.

A vállalat, amely állítá-

sa szerint még mindig

több mint 21 piacveze-

tõ márkával rendelke-

zik 76 országban,

2009 augusztusában

kért elsõ ízben csõd-

védelmi eljárást, ez

2010 februárjában ért véget. A teljes konszolidációt azonban akadá-

lyozta a még mindig tekintélyes tartozás, illetve az európai és ázsiai

piaci visszaesés, írja a Reuters. [Reuters]

PPéénnzz  mmiiaatttt  ppeerreesskkeeddnneekk  aa  SSuuhhrrkkaammpp  ttuullaajjddoonnoossaaii  ··  Elhúzódó, egyre el-

keseredettebb vita folyik a számos magyar alkotó életmûvét is gondo-

zó német Suhrkamp Verlag tulajdonosai között. A most már bíróság

elõtt zajló elszámolási vitában Hans Barlach részvényes a kiadói nye-

reség felosztását és kifizetését kéri a német Kereskedelmi Kamarától.

Barlach szerint 2.200.000 euró jár neki, az Suhrkamp menedzsmentje

azonban nem tartja indokoltnak a kifizetést, a cég mérlege, piaci telje-

sítményének fõszámai tekintetében sincs egyetértés. Mivel a per köny-

nyen a nagy múltú kiadóvállalat feldarabolásával végzõdhet, és mivel

a most már állandósult, kétes megítélésû médiajelenlét veszélyezteti a

fogyasztói bizalmat, a kiadó szerzõinek nevében Peter Handke nyílt le-

velet tett közzé, amelyben a feleket a békesség visszaállítására szólítja

fel, valamint jelzi, hogy mint szerzõk lekötelezettjei a Suhrkampnak, de

nem a gazdasági társaságnak, hanem a szellemi mûhelynek, és nem

fogják hagyni, hogy a tulajdonosok az õ mûvészi hitelüket is veszé-

lyeztessék. A levelet a kiadó hetvenöt szerzõje írta alá. Néhány héttel

korábban Jürgen Habermas filozófus szólította fel a vitázó tulajdonoso-

kat felelõs magatartásra. Mint az akkori nyilatkozatból kiderül, a

Suhrkamp a világ egyik legjelentõsebb tudományos szakkiadója is, a

kulturális és tudományos örökség, amit gondoz, olyan érték, amelyet a

tulajdonosok nem veszélyeztethetnek osztalékok miatti civakodással.

[A Börsenblatt több cikkében is utal arra, hogy az elszámolási vita mö-

gött vélhetõen nem gazdasági érdekek vagy nyereségvágy, hanem

személyes, magánéleti indulatok állnak.] [Börsenblatt]

NNiiggeellaa,,  GGoorrddoonn,,  JJaammiiee  ééss  aa  ttööbbbbiieekk  ··  Egészen különleges rendezvény-

sorozatot látott vendégül február végén a világ legismertebb múzeu-

ma, a párizsi Louvre. A CookBook Fair-en, amelyet a híres üvegpiramis

alatt rendeztek, százkét standon közel háromezer szakácskönyvkiadó

mutatta be legújabb köteteit, felvonultak a népszerû médiaséfek, lát-

ványkonyhák üzemeltek, a látogatók száz gasztronómiai elõadást is

meghallgathattak. Edouard Cointreau, a What American Publishers

Want nevû kiadói közösség vezetõje elmondta, hogy a szakácskönyv-

piac ma is dinamikusan fejlõdik, a fejlõdõ piacok egyre erõteljesebb

megnyílásával pedig a jelenleginél is nagyobb perspektíva áll az ága-

zat elõtt. A CookBokk Fair csúcspontja a Gourmand Awards

díjátasdás volt, nyolcvan kategóriában osztottak ki elismeréseket. A

napi show-fõzést a szakma legújabb sztárja, a belga Jeroen Meus ve-

zette, akinek negyedik, Daily Fare címû szakácskönyvét eddig

500.000 példányban vették meg Európában. [Publishers Weekley]

MMaannggaa--vvééddeelleemm  ··  A japán kormány állami manga-védelmi programot

indított, mert a nemzeti kultúrkincsnek számító manga végveszélyben

van. Ichyia Nakamura népmûvészeti szakértõ szerint mivel a tradicio-

nális iskolát képviselõ alkotók nem szívesen alkalmaznak digitális tech-

nikát, így lassabban, drágábban készítik mûveiket, kiszorulnak a piac-

ról, helyükre a gazdaságosabban termelõ, ám a kulturális értékeket

nem vagy nem megfelelõen továbbvivõ iparosok lépnek. A Japán Mû-

velõdési Minisztérium ezért állami

képzési programot indított a tradicio-

nális mangakák (mangamûvészek)

számára, hogy megismertessék ve-

lük a digitális technikák használatát.

A minisztérium közleménye szerint a

programtól azt várják, hogy a hagyo-

mányos tartalmak versenyképesebbé

váljanak. Kétséges a kezdeményezés

sikere, ugyanis a manga mesterei

többnyire idõs emberek (Jiro

Taniguchi 65, a Monkey Puncs néven

alkotó Kazuhiko Kato 75 éves), akik

elutasítják a rajzolás gépesítését. Rá-

adásul, ahogy Goro Yamada

mangaka megjegyzi, a manga nem

egyszerûen rajztechnika, képregény,

hanem a történetek elmesélésének

egy sajátosan japán, tradicionális

módja – a mûvészi látásmód pedig

nem digitalizálható.  [Livres Hebdo]
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Orbán György

A digitális, hagyományosan nyomtatott szöveg vitájában a tartós-

ság, a megõrizhetõség újra nyitott kérdés. A papír alapú õrzés ta-

pasztalata rendelkezésünkre áll: intézmény hálózat/ok, technikák,

szakértelem, oktatás, elkötelezettség-hagyománytisztelet. A digitális

megõrzésrõl rövid távúak a tapasztalatok, most tanuljuk. Ebben a

mûfajban fõ az óvatosság, de ez nem zárja ki, sõt megköveteli az új

technikai lehetõségek ismeretét, sõt a technikai fejlesztés számára

szakszerûen benyújtott igények képviseletét is: mit és hogyan „ga-

rantáljon” a digitális technika.

A szerzõi jogok körüli folyamatok, a szerzõi jog egyre kiterjed-

tebb és egyre differenciáltabb, nagyrészt jogi védelme ennek a vitá-

nak a része. A szerzõk érdekében zajló hadmûveletekrõl van szó.

Mondjuk úgy, hogy a szellemi érték újratermelésének feltételeiért,

garanciáiért folyik a háború. Ha piac, akkor „megérje” új szellemi

terméket létrehozni. Hogy a létrehozás szakaszának legyen autonó-

miája. A show-business szabályait ismerjük: a szappanoperák, vagy

a Rambo I–II–III–IV stb. technikáját. Ezzel a technikával nehéz ma-

gas kultúrát, ezen belül mûvészetet, tudományt teremteni. Nem szu-

verenitásról beszélek, hanem autonómiáról. A posztmodern szöveg-

irodalom után egyre-másra születnek új magyar regények. A közön-

ség igényeihez igazodva a kiadók a történet-mesélõ mûfajoknak ad-

nak elsõbbséget. És ez még, sõt egyáltalán nem RTL Klub, hanem

gazdag, színes, termékeny kortárs irodalom. Ennek – egyik – feltéte-

le a szerzõi érdekek érvényesítése.

*

Megszûnik-e a régi jó könyv? Teszem fel a címben ígért kérdést. 

Nézzünk meg közelrõl párat a “régi jó könyv” köré fûzött hamis kép-

zetek közül:

11.. A gonosz és személytelen számítógép kiirtja a régi, jó, hagyo-

mányos értékek foglalatát, a könyvet. A valóságban: a világ tele volt

és van hamis, hazug, csúnya könyvekkel (is). Ez a jelenség épp a

Gutenberghez köthetõ tömegtermelés, a jó kapitalista piaci szabá-

lyok érvényesülésének természetes következménye. Gutenberg for-

radalma elsöpörte a kézírásos könyv egész „iparát”. Amit használni

tudott, azt beépítette – lásd illusztrációk-mellékletek-díszítmények

ügye: fatábla nyomatok, litográfia stb. – egészen a fotó megjelené-

séig – a többi elõl elszívta a levegõt. 

22.. A könyvnek „szaga”, „lelke”, igényesebb fogalmazásban

praktikus használhatósága és szépsége-kultúrája van. A valóság-

ban: minden olyan érv, ami a könyv tökéletességére épít, maga bi-

zonyítja, hogy olyan „fejlettségrõl” beszél, amiben már nehezen kép-

zelhetõ el további, pláne ugrásszerû fejlõdés.

33..  Nem tudok és nem is lehet olvasni monitoron. A valóságban:

azok az érvek, amik a digitális olvasófelületekre irányulnak, akár jo-

gosak, akár nem, nem hagyhatják figyelmen kívül, hogy beláthatat-
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Az új mindig „máshol” és „másként” jön létre. Gondol-
junk az elsõ automobilokra: hintót formáztak. Annyiban
voltak újak, amennyiben nem voltak hintók és annyiban
voltak hintók, amennyiben nem voltak – még – autók. 
A nyomtatott könyv születéséhez vezetõ folyamatban
nem a táblakészítõk fához kötött gondolkodása töri át a
határt, hanem az aranymûvesek/fémmûvesek oldják
meg a tömeg-nyomtatás titkát. Gutenberg nem filosz,
nem filozófus, pláne nem alanyi költõ volt. Leginkább
Edisonhoz hasonlítanám. A digitális forradalom aktorai
sem nyomdászok, hanem informatikai szakemberek, és
a háttérben sem bibliofilek állnak, hanem (nagy) keres-
kedõk, befektetõk és az általuk finanszírozott fejleszté-
sek. A kézírásos könyv idejében tartalomként a vallás-li-
turgia, antik irodalom-tudomány, politika-jog dominál,
késõbb jelenik meg a szórakoztatás. Nem azért, mintha
nem lett volna rá – akár tömeges – igény, hanem azért,
mert az élõbeszéd kultúrájában volt az élettere: a rög-
zült szövegek elsõ formája az agyban, mint memóriában
„tárolt szöveg”, terjedési, megnyilatkozási formája pedig
a közönség elõtti (f)elmondás, a „mesélés”, illetve ké-
sõbb a felolvasás volt. Jusson eszünkbe az eposzi mé-
ret, valamint az élõ beszéd és az éneklés összefüggé-
se.  Napjainkban úgy történik meg a digitális fordulat,
hogy a közvélemény észre sem vette, hogy ma már
nem készül „Gutenberg könyv” egyáltalán. Adatbázisok
vannak, amiket nem magasnyomásos technikával „visz-
szabutítunk” papírra.



lanok és – egyelõre – kimeríthetetlenek a digitális forradalom techni-

kai tartalékai: Hacsak el nem faragjuk! – ahogy a bölcs székely só-

hajtott fel.  

Most akkor túlélõ mûfaj-e a papír alapú könyv, vagy nem? Egy

túlélési formája biztosnak tûnik. A könyv pontosan leírható a sokszo-

rosító grafika mûszavaival – méret, anyag, technika, nyomtatási

mód, példányszám – és közelebb áll a klasszikus sokszorosítási

technikákhoz, mint a digitális print/glicée. Pedig ennek az új techni-

kának az elismerése elõrehaladott állapotban van, egyre több kiállí-

táson, sõt a mûtárgy kereskedelemben is akceptált forma. Ez a „mû-

vészi létezés” lehet az õrzés – egyik – formája. A tömegtermelésben

és fogyasztásban már elvesztette korábbi jelentõségét. 

A változások törvényszerûek, de a formájuk, módjuk nem. A vál-

tozás sok eredményt hoz, de sok kárt is. Épít és rombol. Talán leg-

nagyobb gondunk az, hogy mennyi kárt kell elviselnünk, és mennyit

õrizhetünk meg az elõdöktõl. Az õrzésnek és a múlt tudásának olyan

nagy a jelentõsége a szememben, hogy az avant-gárd módjára – is-

mételten – ajánlom becses figyelmükbe a retró-gárd, az utóvéd harc

fogalmát. A gyorsuló idõben egyre fontosabb és egyre megkerülhe-

tetlenebb a múlt ismerete. Talán nem rossz módszer, ha rák módjá-

ra, farral haladunk elõre, és visszafelé – is – számon tartunk tájéko-

zódási pontokat, hogy ne tévesszünk utat.

A kézírásos könyv, ethosza szerint minden egyes példány, az

eredetire, az elsõre mutat: egy az Isten, egy az Igazság, és a könyv

az õ prófétája. Gutenberg találmánya óta klónokat gyártunk, minden

kötet egyforma és minden könyv végtelenül sok akar lenni. Ha jó, ha

rossz. Ez a természete, ez a „karciogén” növekedési kényszer. Vé-

giggondolandó, hogy milyen változást hoz a digitá-

lis fordulat? Mi az értelme a soknak-kevésnek, ha

egy adatbázisból töltjük le a „könyvünket”? Mi az

egyedi, ki és hogyan sokszorosíthat? Praktikusan,

szerzõi jogi, kereskedelmi értelemben? Eltûnik-e az

egyediség, az „én könyvem” lehetõsége vagy épp

most jön vissza? 

Itt álljunk meg egy pillanatra: A (nyomtatott)

könyv, mint az olvasás hordozója, születése óta

áru. Épp az árutermelõ piac igényei hozták létre. 

A korai – kézírásos és átmeneti – szakaszban, ritka-

sága, és használati módja miatt drága, nagyon

drága volt. A tömegtermék se olcsó, csak másként

alakul a befektetés, a termelési költségek, és a fo-

gyasztói árban realizált profit viszonya. A korai

könyv – épp luxus termék mivolta okán – elõállítása

azonos volt a szintén luxusnak számító mûalkotás-

okéval. Mecénás kellett hozzá és nem befektetõ.

Szimbolikus (hatalmi-politikai) eredményt vártak tõle és nem profitot.

A különbség elsõsorban a példányszámokban ragadható meg, va-

gyis az egyeditõl a nagy példányszám felé mutat a fejlõdés. A digi-

tális forradalom ezt a termelési struktúrát forgatja fel, hisz elég egy,

de korlátlanul letölthetõ/hozzáférhetõ „mester példányt” elõállítani.

Eltûnik az elõre legyártott példányszám mint technikai-gazdasági-

kereskedelmi szakasz.

*

Kiveszik-e a könyv? – hagytam a végére a közszájon forgó kérdést.

Mint minden közhellyel, ezzel sem az a baj, hogy igaz-e, vagy sem,

hanem az, hogy elveszi a helyet a valódi problémafelvetés, a kritikai

gondolkodás elõl. Utóbbi persze nem olyan gömbölyû, nem ígér be-

fejezett megoldást, hanem kényelmetlenül és terhesen igénybe ve-

szi az embert: tudni kell, választani kell, dönteni kell, kockázatot kell

vállalni. Köztünk legyen mondva ezek egyben a szabadság paramé-

terei is. A szabad ember – nem feltétlenül – boldog, inkább érvé-

nyes, hasznos, felelõs, kíváncsi stb. Nagy felelõssége a vizuális mû-

vészeteknek, hogy ezekben a kérdésekben a mûvészek is mondja-

nak véleményt, foglaljanak állást, hisz mindazok az anyagok, mind-

azok a technikák, amik a könyv kultúrájához kapcsolódnak, épp a

mûvészi feldolgozásban kaphatnak új életet, új értelmezést. Az új

generációk felelõssége és lehetõsége, hogy az õrzés és újítás viszo-

nyában arányt szabjanak avant-gárd és retró-gárd között.

Magyarországon is van gyakorlata, szervezete és immár hagyo-

mánya is az artbooknak, a mûvészkönyvnek. Módom volt ilyen kiállí-

tások számára helyet adni az általam szervezett fesztiválokon ill. az

általam mûködtetetett Ráday Képesházban: Lengyel András Meny-

nyei könyvtár címû kiállítását, vagy Pataki Tibor

Sors-könyveit ajánlom figyelmükbe, ahogy a Magyar

Mûvészkönyvesek Társaságának munkáját is. Min-

den hónap utolsó szerdáján Betû Társaság néven

egy betûtervezõkbõl álló baráti-szakmai társaság,

amolyan „betû-páholy” jön össze. Aki nézi a Ráday

Könyvesház honlapját, tájékozódhat, legyen vendé-

günk. Jó szívvel ajánlom a váci Arcus Stúdió prog-

ramját, akik következetesen és dicséretes szívós-

sággal adnak teret a könyvhöz kapcsolódó mûvé-

szeti teljesítményeknek. 

Többet írtam az olvasásról, mint a könyvrõl, hisz az

olvasás a mi igazi képességünk, örökségünk, egyben

felelõsségünk is. Amit kaptunk és valamilyen állapot-

ban továbbadunk. Ha az olvasásról beszélünk, akkor

magunkról beszélünk. Az olvasáshoz fûzõdõ viszony

magunkhoz, emberségünkhöz fûzõdõ viszony. Az em-

ber olvas.... kézírást, nyomtatottat és digitálisat.
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 könyv, ha egyszer igen?



AA  SSoonnddaa  IIppssooss  oollvvaassáásssszzoocciioollóóggiiaaii  mméérréésséénneekk
ffõõbbbb  eerreeddmméénnyyeeii
Ritkán kerül a fiatalok kezébe könyv: mindössze 7 százalékuk olvas

naponta, további 16 százalékuk heti rendszerességgel. A havonta

kötetet forgatók aránya sem magas – 14 százalék – az ennél ritkáb-

ban olvasók 35 százalékot tesznek ki, s 28 százalékuk bevallja: egy-

általán nem olvas könyvet. 

A tizen- és huszonévesek sokféle, önigazoló és beismerõ érvet

sorolnak fel arra, miért nem (nagyobb) része napjaiknak a könyvol-

vasás. Legtöbben, 55 százaléknyian az idõhiányra hivatkoztak, de

sokan, 45 százaléknyian elismerték, hogy nem érdekli õket a könyv.

Viszonylag nagy arányban – 32 százalékban – azt említették, hogy

nem köti le õket az olvasás, 31 százalék pedig azzal mentette fel

magát, hogy drágák a könyvek. A fiatal felnõttek körében lassan ter-

jednek az e-könyvolvasók, mindössze 2 százalékuknak van, s még

7 százalék gondolkodott azon, hogy vásárolni kellene. Bár kevesen

használják, de a korosztály egyharmada szerint az elektronikus

könyveké a jövõ, elõbb-utóbb népszerûbbé, elterjedtebbé válik,

mint a papírra nyomtatott könyv. A fiatalok csaknem fele azonban

úgy véli, nem lesz áttörés, a kulturális fogyasztásban helye marad a

hagyományos könyvformátumnak is - ezek a legfontosabb megálla-

pításai annak a közvélemény-kutatásnak, amelyet az elmúlt 3 hó-

napban készített az Ipsos, a 15-25 év közöttieket reprezentáló 500

fõ személyes módon történõ megkérdezésével.

A fiatalok több mint egynegyede – 28 százaléka - soha nem ol-

vas könyvet. További 35 százaléknyian is csupán néha-néha – saját

bevallásuk szerint ritkábban, mint havonta vesznek kezükbe valami-

lyen kötetet. A 18-25 éves korosztály közel kétharmada, 63 százalé-

ka tehát lényegében a könyvektõl függetlenül éli az életét. Legin-

kább a szakmunkás végzettségûek vannak távol a szakmai kötetek-

tõl, a szépirodalomtól – 82 százalékuk lényegében nem (vagy alig)

olvas. Az alacsonyabb végzettségûeknél 71, az érettségizetteknél

52, a diplomásoknál 18 százalék azok aránya, akik ritkán vagy soha

nem forgatnak könyvet.

Rajtuk kívül még a férfiak és a falvakban élõk körében magas

(69 illetve 76 százalékos) a könyvolvasást nélkülözõk aránya. A fia-

tal felnõttek körében az intenzív könyvfogyasztók aránya 7 százalék,

nekik egyetlen napjuk sem múlik el olvasás nélkül. A szakmunkás

képzettségûeknek csak 1, az alapfokú végzettségûeknek 4 százalé-

ka lapoz bele naponta valamilyen kötetbe, az érettségizettek köré-

ben 10 százalékos ez az arány, a felsõfokú intézményt végzettek

csoportjában sem magas, 14 százalék.

[Az Ipsos F&F kutatássorozata negyedévente közöl friss adatokat a

fiatal felnõttek márkafogyasztási szokásairól, illetve tematikusan be-

mutatja ennek a fogyasztói csoportnak a viselkedését.] 
Forrás: Sonda Ipsos
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Szirtes Borbála

A brit tudományos élet sokféle módon állt már a figye-

lem fókuszában: ámultunk (mostanra fogalommá neme-

sült) tudósaik kreativitásán, irigyeltük magas szintû is-

meretterjesztõ kultúrájukat, csak úgy, mint a kommuni-

káció kétoldali nyitottságát a tudományos élet képvise-

lõi és laikusok felé. Ben Goldacre – hazájában közis-

mert brit orvos, kutató és tudományos újságíró – köteté-

ben mindezen erények sorra felcsillannak, de van ezek

mellett még egy tényezõ, ami miatt igazán érdemes

odafigyelni a mûvére. Olyan témakör kerül terítékre

ugyanis, ami – elsõsorban, de korántsem kizárólag – a

brit ismeretterjesztés és tudományos közélet kínos bot-

rányokkal terhelt árnyoldala, tele ijesztõ és elgondol-

kodtató tünetekkel, súlyos és általános tanulságokat tar-

togató esetekkel. A szerzõ ugyanis – kötetté öblösítve a

Guardian hasábjain évek óta futó, a könyvvel azonos

(eredetiben: Bad Science) címet viselõ rovatát – korunk

egyik legnagyobb bevételt hozó üzletágával, az egész-

ség- és gyógyszeriparral, valamint a nyereségvágyból

magukat tudatos manipulátorokká torzított, tudásukat

önös célra felhasználó szakemberekkel foglalkozik.

Mindezt teszi olyan példák kapcsán, amelyek a

széles publikum elõtt is közismertek. Célkeresztjébe el-

sõsorban a természet- és alternatív gyógyászat, táplál-

kozástudomány, illetve a gyógyszer- és kozmetikai ipar

tudatos fekete mágusai, és jó szándékú, ám korántsem

kevésbé destruktív mûvelõi kerültek. A nyitóakkord

egybõl meg is adja a teljes opusz alaphangját: egy

közismert természetgyógyászati fogalmat, a méregte-

lenítést boncolja fel higgadt, derûs, de kíméletlenül lo-

gikus stílusban, nem hagyva teret semmifajta porhin-

tésnek, (ön)becsapásnak, sarlatánságnak. Olyan sokat

által ismert (és használt), méregtelenítõ hatásúnak

mondott módszereket vizsgál be és elemez kilendíthe-

tetlen nyugalommal, mint a fülgyertya vagy a gyógy-

tapaszok, közérthetõen magyarázva el azt – hogy mi-

ért is nem mûködnek, illetve, hogy a velük nyerészke-

dõ csalók (és jóhiszemûek) mely hétköznapi fizikai-ké-

miai jelenségeket misztifikálnak, és/vagy értelmeznek

tévesen.

A folytatásban még kevésbé szívbajos: a szellemi

detoxikálást olyanokkal folytatja, mint például a homeo-

pátia, amely olyan szinten épült be a köztudatba, hogy

a laikus hívõk mellett egyre több egészségügyi szak-

ember, orvos vallja hatékonyságát. Ezzel szoros össze-

függésben egy teljes fejezetet szentel a placebo-ha-

tással való tudatos machinálásnak, majd emeli a tétet.

Kíméletlenül végigvág a kozmetikai ipar és a gyógy-

szergyárak szemérmetlen manipulátorain, és azokon a

táplálkozási szakértõkön is, akik szántszándékkal él-

nek vissza a tudományoskodó terminusok tömegem-

berre gyakorolt hipnotizáló hatásával. Ellenpontozás-

ként egy teljes részt szentel annak, hogy világosan el-

magyarázza azt a gondosan felépített folyamatot, ame-

lyen egy szernek a valóságban végig kell mennie ah-

hoz, hogy akkreditált gyógyszer lehessen, illetve, hogy

érveljen a hagyományos orvoslás hitelessége mellett.

A valódi csemegéket azonban kötete utolsó har-

madára tartogatja. Itt találjuk például azt a fejezetet,

amelyben – kifejezetten brit – tudóstársai látványos és

tragikomikus, a bulvármédia igényeinek (vagy inkább

igénytelenségének) behódoló butaságait állítja pellen-

gérre. És itt olvashatunk arról is, ami valójában talán a

legfontosabb kérdés ezzel az egész problémakörrel

kapcsolatban: milyen mentális és lelki motivációk áll-

nak a hátterében a ténynek, hogy egyébként józan

ésszel bíró, mûvelt emberek bedõlnek egy rakás – ob-

jektíven nézve teljesen nyilvánvaló – parasztvakításnak.

Kötetét két, számos átgondolandó tanulságot tartogató

példaértékû történettel zárja: mindkettõ valóságos

gyöngyszeme a mûvileg égig habosított, félelmetesen

fajsúlyos és nagyon is valós következményekkel járó

egészségügyi hisztériának. Az egyik egy globálisan

közismert téveszme: az MRSA, vagyis a “mindennek

ellenálló kórházi baktérium” körüli, változó intenzitás-

sal, de állandóan porondon levõ mûbalhé, a másik pe-

dig ennek egyenes ági rokona, az oltások beadása-

nem beadása körüli, abszurdba hajló, kéjes gyönyörû-

séggel mediatizált vita, amelyet a Blair-házaspár – ha-

zánkban kevéssé közismert, legkisebb fiúk MMR-

oltása körül kitört – botrányának a kapcsán részletez.

A lényeget korrekt tudományos szakíróként utószavá-

ban összegzi. Ám amit mond, korántsem valamiféle

száraz következtetés és feddés, hanem egy komoly

problémát szenvedélyesen és lelkiismeretesen átélõ,

gondolkodó, józan ember majdhogynem keserû diag-

nózisa arról, hogy micsoda irdatlan károkat okoz több

fronton egyszerre a laikusok számító dezinformációja

és manipulálása, valamint a tudatos becstelenség, kü-

lön kiemelve a magát érdekbõl vagy butaságból akar-

va-akaratlanul prostituáló szakemberek és a média fe-

lelõsségét. 
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SSzzeekkeerreess  NNiikkoolleettttaa  ((SSZZNN)):: „Zöld szemem van. Nem olyan zöld, ami-

lyenre valószínûleg most gondoltok. Ragyogó zöld. Elképesztõ. És

ezt nem dicsekvésbõl mondom. Csak kifejezõ akarok lenni, pontos

és érthetõ. (…) Ezt azért érzem fontosnak tisztázni, mert már az ele-

jétõl fogva õszinte akarok lenni.” A Luke és Jon elsõ pár sora nyo-

matékosan jelez egyfajta irányvonalat, narrátori szándékot, és az el-

beszélõ vall önmagáról. Mit mond nektek ez az elsõ pár sor, és ké-

sõbb hogyan reflektál erre a szöveg?

GGyyõõrrii  HHaannnnaa  ((GGYYHH)):: Az ifjúsági regényekben bevett elbeszélõi hely-

zet, hogy határozottan kijelölje a pozícióját, és az olvasóról azt felté-

telezze, valószínûleg félre fogja érteni a narrátort. A Luke és Jonban

ezt nagyon hangsúlyosan már az elsõ bekezdésben kimondják.

Keresztesi József (KJ): A fõszereplõ bejelentése, miszerint õszinte

lesz, nem pusztán arra vonatkozik, hogy nem fogja megváltoztatni

az eseményeket, hanem arra, hogy önmagával kapcsolatban az

õszinteség egy különös fokát fogja megugrani. És ez az önreflexió

egészen sajátos módon mûködik ebben a könyvben.

SSiimmoonnyyii  ÁÁggnneess  ((SSÁÁ)):: Amikor nekiláttam a fordításnak, sokáig keres-

tem a könyvben, milyen jelentése és jelentõsége lesz ennek a fel-

ütésnek, és aztán arra kellett rájönnöm, hogy ez a tárgyilagosság az

elbeszélõ sajátja. A szeme színérõl késõbb megállapítja, hogy egy-

szerûen ilyen, a része, amitõl õ nem lesz se több, se kevesebb. Ha

egyes szám elsõ személyben beszél egy narrátor, sokkal erõsebb

hatást kelt, mintha valaki kívülrõl mesélne valakirõl. A Luke és Jon ol-

vasóként és fordítóként is mindjárt behúzott engem.

SSZZNN:: A zöld szemet még kicsit piszkálgatnám: többször elõkerül a

különlegesség, hogy mi lehet ez egy kamasz, egy gyerek életében,

hogyan van jelen Luke családjában, közvetlen környezetében. A kü-

lönlegesség, az egyediség ifjúsági regényes kliséken keresztül vagy

sajátos módon jelenik meg a könyvben?

KKJJ:: Itt egy olyan kiskamasz beszéli el az életét, aki nagyon komoly

érzelmi és szociális válságon megy keresztül: az anyja meghalt egy

autóbalesetben, az apja inni kezd, elszegényednek, és el kell költöz-

niük egy lepukkant városba. Luke története erre a válságidõszakra

tekint vissza. Rendkívül reflektáltan mesél, a belsõ történet leírása

nem más, mint az érzései artikulációja – akár a fizikai érzéseié. Pél-

dául amikor az iskolában összetûzésbe kerül egy fiúval, vagy amikor

a bizottsági vizsgálat végül nem foglal állást abban, hogy az anyja

baleset áldozata vagy öngyilkos lett-e, Luke mindkét esetben dühös

lesz. Leírja, ahogy elindul valami érzés a gyomrából, kívülrõl szemléli

önmagát, a testi érzéseit fordítja át a pszichikai reakcióba. Ebben az

érzelemháztartás kezelésének egyfajta angolszász-empirista felfo-

gását éreztem, ami – szerintem – kevéssé jellemzõ a magyar irodal-

mi hagyományra. Luke úgy vet számot a saját érzelmi válságával,

hogy elmeséli és elemezni kezdi azt.

SSÁÁ:: Luke alapvetõen egy csöndes, szemérmes kisfiú, aki soha sen-

kinek nem mesél a gondjairól, még a fogadott testvérének, Jonnak
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Felnõni a számvetéshez

Kritikai kerekasztal Robert Williams Luke és Jon címû regényérõl

Egy 13 éves kisfiú elveszíti az édesanyját. Bár-

milyen segítõ narratíva helyett a tényekbõl, az

események végiggondolásából próbál eljutni a

feldolgozásig. Vallomása tárgyilagos, önelemzõ.

A Fiatal Írók Szövetségének kerekasztal-soroza-

ta, a Kritikustusanovemberi témája Robert

Williams Luke és Jon címû ifjúsági regénye volt,

amely õsszel jelent meg a Scolar Kiadó gondo-

zásában. Szekeres Nikoletta szerkesztõ, kritikus

moderálása mellett Gyõri Hanna szerkesztõ, kriti-

kus, Keresztesi József szerkesztõ, kritikus és a

könyv fordítója, Simonyi Ágnes beszélgetett a

sok szempontból terhelt történetrõl a budapesti

Szatyor Bárban, alább a kerekasztal szerkesztett

változatát közöljük.



sem. Egy egészen magába forduló, hallgatag gyerek, aki valóban

magára vesz egy felnõtt szerepet, amikor az apja inni kezd, illetve

már jóval korábban is. Amikor az édesanyja még bõven élt, és az

apára bízott egy villanyszámlát, õ azzal a lendülettel, hogy becsukta

a mûhelyajtót, el is feledkezett róla. Luke azt mondja, akkor kezdett

jóra fordulni a dolog, amikor kicsit nagyobb lett, és átvállalta ezeket

a feladatokat. Adódik a kérdés, egy ilyen gyerek hogyan, miért kerül

olyan helyzetbe, hogy éktelen kitöréseket produkáljon? Az én érzé-

sem szerint azért, mert míg a történet elején 13 éves, a végén már

lassan 14 lesz, erõsen kamaszodik tehát, lehet, a serdülés hozza ki

belõle, hogy indulatos kitörésekkel reagáljon a környezetére, így fe-

jezze ki az érzéseit. A dühkitörések így a fejlõdés eredményei: Luke

végre ki meri adni az érzéseit.

SSZZNN:: A kisfiú hangjában egy felnõtt pozíciót is érezni abban, aho-

gyan tárgyilagosan szemléli a vele történteket, ahogyan szinte tudo-

mányosan írja le például az anyja mániákus depresszióját.

GGYYHH:: Luke-ban erõs az üresség utáni vágy. Több ponton is kifejti,

hogy a festés számára a kiürülést jelenti, de az alvásba való bele-

csúszást is így reflektálja. A festésben is a tárgyi világot szemléli, a

fényviszonyokra reagál, a kövek textúráját szinte a molekulákig le-

bontja. Ugyanez figyelhetõ meg a templomban, ahol az édesanyja

temetése zajlik: elõször a templom részleteit írja le, következõnek a

porszemcséket a levegõben, majd azt, hogy a teste többet nem az

övé. Kiszáll a testébõl, egy külsõ perspektívát vesz fel, amit részben

a gyász okoz, részben pedig az, hogy alapvetõen kívülrõl szemléli a

dolgokat.

SSZZNN:: A könyvet párhuzamos feldolgozás-történetekként is olvastam.

A legerõsebb az, ami Luke-kal történik. Emellett az apa elkezd

whiskey-zni és teljesen magába fordul, elszakad az apaszereptõl,

de aztán játékokat gyárt, készít egy hatalmas lószobrot. És bizony

az örökbefoga-

dott Jonnak is

megvan a ma-

ga története: az

apját nem is-

meri, az anyja

meghalt, a

nagyszüleivel

él együtt, két

magatehetetlen

öregembert

gondoz, egy

iparváros szür-

keségében él

egy elhagyatott

házban, csont-

ra fagyva, betegen. Jon neve-

lõszülõkhöz kerül, majd Luke-

ékhoz, és közben õ is próbálja

megérteni, feldolgozni a saját

veszteségeit.

KKJJ:: Amennyire tudom, nyuga-

ton nagyon elterjedt az a tör-

ténettípus, amely különbözõ

szociálisan vagy érzelmileg

sérült gyerekek történetét be-

széli el. Az ilyen könyvek pe-

dagógiai célja legalább ket-

tõs: az egyik, hogy a könyv

valamiféle terápiatörténetet

meséljen el, a másik, hogy va-

lamilyen integrációnak a mo-

delljét tudja nyújtani, hogy a gyerek visszataláljon abba a társadalmi

közegbe, ahonnan erõszakos módon kiszakadt. Mindennek az az

elõfeltevése, hogy a mûvészet terápia is lehet. A kis Luke fest, az

apja pedig egy marha nagy falovat farag, amit aztán darabonként,

hosszú, fárasztó munka árán elcipel az erdõ közepébe, és ott ösz-

szerakja, hogy az arra járó emberek véletlenül bukkanjanak rá. Más-

hol az apa azt tanítja Luke-nak, hogy nem úgy kell festeni, hogy az

ember az ihletet, az érzéseit vadromantikus módon elkezdi közvetle-

nül átvinni a papírra, hanem a döntéseiért felelõsséget kell vállalnia

és reflexívnek kell lennie. Ez a két momentum olyan modellt rajzol

körül, amely a mûvészet terápiás jellegén alapul. Végül Luke-nak és

az apjának is ez lesz a kiút a csapdából.

GGYYHH:: A ló, amit az apa készít, nagyon agresszív: kapál, vadul néz,

kigúvadnak a szemei. Azt az agressziót, dühöt, amit az apa érez, ki-

szobrászkodja a ló alakjában, ugyanazt teszi, mint Luke a maga kö-

veivel, amiket lefest. Luke festett kövei az emlékmegõrzés szimbólu-

mai, a ló viszont egy agresszív gesztus, amit az apa elvisz, otthagy

az erdõben, ahol megõrzõdik az õ csalódása. Luke az egyetlen, aki

feldolgozza a maga szintjén a traumát, az apa és Jon reflexiói nem

sikeresek, megpróbálják megkerülni a problémákat.

SSÁÁ:: Amikor Luke apja beszél Jon nagyapjával, hogy magához ven-

né a fiút, szófukarsága ellenére elkezd hosszan az anyáról beszél-

ni, hogy milyen lökött és gyönyörû volt, és azt mondja, azáltal élt,

ami õ volt, õ éltetette, ettõl, az élettõl fosztotta meg az a pillanat.

Ezért tudja még kevésbé feldolgozni a szeretett nõ elvesztését,

mint a fia. Az anya intelme vezérfonálként kíséri a történetet: azt ta-

nította Luke-nak, hogy a dolgok ritkán annyira rosszak, amilyenné a

képzelet teszi õket. Ahhoz, hogy ezt megértsék, mindnyájuknak fel

kell nõniük.

LLeejjeeggyyeezzttee,,  sszzeerrkkeesszztteettttee VVaarrggaa  BBeettttii
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Luzsicza István

Klasszikus mesével és mesehõsökkel operálni napjaink-

ban, amikor a mai kor üzeneteivel bombázott ifjú célré-

teg számára még a mûfajon belül is leginkább saját vi-

lágukat közvetítik, meglehetõsen bátor vállalás – Ador-

ján Viktor azonban éppen erre tesz kísérletet vaskos

mesekönyvével. 

A jelenleg mûvelõdési házat vezetõ, de jelentõs

színházi múlttal is bíró székesfehérvári szerzõ számára,

mint látható, nem idegen terep a kulturális és irodalmi

szféra – nem mintha kritériuma és elõfeltétele lenne ez

a gyermekirodalom mûvelésének –, ám a legfiatalab-

bakhoz olyannal fordulni, amit a korszellem mára idejét-

múlttá avatott, s amivel valószínûleg csak közvetlen

szülõi behatásra találkozhatnak, nem egyszerû kihívás.

A Világváltó Nevenincs ugyanis egy népmese meg-

konstruálása, magába sûrítve a magyar mesék világát,

annak ismert fordulataival és karaktereivel együtt, ami-

nek azonban ezekkel együtt kell túllépnie saját magán,

hogy a megtartott értékeken túl az újdonság erejével is

hasson.

A cselekmény vezetése és az alakok – a szerencsét

próbálni induló legkisebb fiú, a házimanók, boszorká-

nyok, törpék, óriások, tündérek, táltoslovak, griffmada-

rak, ördögök (ördöng formában szerepeltetve) és nem

utolsósorban a végsõ legyõzendõ ellenfél, a sárkány –

esetében a hagyományos népmesei elemek szinte tel-

jes keresztmetszetével találkozhatunk, s a mindvégig

csak legény néven szerepeltetett, az események kez-

detén a mesebirodalomba csöppenõ, ezzel világot vál-

tó fõhõs kalandjainak izgalmaiban sincs túl sok váratlan

fordulat – az erdõbéli öreganyó valójában boszorkány, a

tó mézesmázos asszonya a sárkány szeretõje és cinko-

sa –,  mégsem válik egysíkúvá és kiszámíthatóvá a tör-

ténet. Ennek legfontosabb pillére a nyelv (nem véletle-

nül volt a kézirat már 2004-ben az Édes Anyanyelvünk

Pályázat egyik díjazottja – a könyv sorsát illetõ érdekes

kérdés pedig, hogy a megjelenésig miért telt el nyolc

év, nem tartozik ide), az alakok és a mesélõ archaizáló,

helyenként a nyelvújítás elõttig visszanyúló kifejezései,

mondatformálása, amelyet különösen szórakoztató je-

lenségként mintegy megkoronáz a székely dialektuso-

kat kora középkori ómagyarral vegyítõ törpék nyelveze-

te. S ha az atmoszférát sikerül megteremtenie – márpe-

dig ezzel maximálisan sikerült –, az már félsikernél is

több. Azonban a szerzõ alapossága, amellyel megte-

remti a mesevilágot, még inkább magába szippantja ol-

vasóját: saját illusztráció (térképei, a helyszínül szolgáló

várakat, épületeket, illetve használati tárgyakat, fegyve-

reket, ruhákat bemutató rajzai) mellett a vázlatos kidol-

gozásnál többet nem igénylõ figurák egy részénél me-

sékben szokatlanul mély ábrázolást kapunk, így kidom-

borodik a fõhõs emberi oldalának egy-egy gyengesége

is – állhatatossága meg-megbicsaklik a rá szabott fel-

adatok súlya vagy a boszorkányokat álcázó lánykák éb-

resztette vonzalom miatt, bár a történet elején megmen-

tett hûséges tündér, Délibáb várja vissza –, s a mellék-

szereplõknél is akadnak jellemzõ hangulatteremtõ visel-

kedésmódok (a magának mártíromságot tulajdonító,

zsörtölõdõ vén griff rendre megdolgoztatja arcizmain-

kat). A névadás ugyancsak nem mellõzi a kellõ képze-

lõerõt, hosszas felsorolás helyett a recenzens szubjektív

módon inkább személyes kedvencét, Máknyi Mák Em-

bert, az erdei manót emeli ki.

Igaz persze, ha a gyerekké visszanemesülõ és jól

szórakozó felnõttolvasó – a mûfajból eredõen –  gyerek-

szemmel is vizsgálja a kötetet, talál néhány hümmögni

valót. A könyv elején, amint hõsünk belép a mesék vilá-

gába, villámgyorsan követik egymást az új és újabb fi-

gurák, hegyi-erdei helyszínek és a szerteágazó, bár

nem ismeretlen népmesei fordulatok, a pergõ esemény-

sor viszont még felnõttfejjel is megköveteli, hogy vissza-

visszalapozzunk, felfejtendõ némely szereplõ kapcsoló-

dását a másikhoz. A regénytempó a nagy számú jelen-

tõs mellékalak megismerését követõen lassul ugyan,

ám utána – a régi mesék cseppet sem finomkodó bosz-

szúinak és leszámolásainak tradícióit követve – a nega-

tív karakterek véres vége ismét csak szöget üt a szülõi

fejekbe. A szûk járatba be nem férõ, ezért feldarabolt,

majd forrasztófûvel újjáélesztett táltos jelenete pedig

több, mint meghökkentõ – a fõszereplõ késõbbi halálát

és Élesztõvízzel új életre keltését ezek után már hig-

gadtan konstatáljuk...

Mindez természetesen tényleg csak hümmögés,

nem ítélkezés, s idõvel alighanem elválik, mely korosz-

tályt, mennyiben és hogyan érinti számos kiváló erénye

mellett e megjegyzést kiváltó néhány tényezõ. A mûvet

kötelezõ kellékek zárják le, a jó elnyeri méltó jutalmát, a

rossz pedig büntetését, s úgy tehetjük le a még mesé-

tõl is szokatlanul gazdag és kreatív képzelõerõvel meg-

alkotott, így a mûfajra nem jellemzõen monumentálisra

növõ munkát, hogy minden értelemben kijelenthetjük:

van benne fantázia. 

44 ÚJ KÖNYVPIAC 2012, MÁRCIUS

Van benne fantázia

AAddoorrjjáánn  VViikkttoorr
VViilláággvváállttóó  NNeevveenniinnccss  

A Meselegény
Magyar Napló, 2012
308 oldal, 3500 Ft



Onagy Zoltán

A következõket írja a kötetrõl egy helyi kollegina: „A Nyíregyházi Te-

levízió szerkesztõ-riportere olyan regénnyel rukkolt elõ, melyet min-

den nõnek el kell olvasni egyszer, sõt nem árt, ha legalább minden

második pasi beleveti magát. Higgyék el, megéri!” Nocsak. És mert

nem kívánnék „minden elsõ pasi” lenni, belevetem magam, az influ-

enzás idõ kedvez a közel ötszáz oldalas prózának, ha egyszer köte-

lezõ, akkor nyilván gyógyszer is egyben.

Hát nem egy aszkorbinsav bomba, nem is Mariana Keyes (a hu-

mortól és beszólásoktól kicsattanó Görögdinnyével), de jellegzetes

magyar nõpróza az ezredforduló környékérõl, a Júlia-regények

hangsúlyait tologatva. Vidéki nagyváros, lakópark, négy család gye-

rekekkel, kocsikkal, munkahelyi vagy családi problémákkal, bevá-

sárlóközponttal. A férfiakat lefoglalja kocsijuk fényezése, a gyerekek

esznek, vagy nem esznek, a nõ bevásárolnak, fõznek, mosnak, taka-

rítanak, közben értelmezik maguk körül az életet. Napi politika érin-

tõlegesen, kedvrongáló gazdasági mélyrepülés annyira sem. A for-

ma és a tartalom egysége nem hagy kívánni valót. A világot a szere-

lem, a szeretet, a barátság tartja össze. Az akár paradicsominak is

nevezhetõ létet, az apokaliptikus változást egy vörös démon megje-

lenése forgatja fel, aki beköltözik a „tornyos” szomszédságba. A

sok-sok napirenden rendes és tisztességes Zoli, Julcsi, Saci, Glória

közé belép egy antiszociális hús-vér nõ a múltból, aki rombol, amit

rombolhat, átértékel, amit átértékelhet.      

Ferenczik Adrienne a magyar rögvalóság olyan esendõ síkját vá-

lasztja (Nõk Lapja-sík), ami eleve meghatározza az író-narrátor fo-

galmi rendszerét. A fõhõs párhuzamosan ül a televíziós szappan-

operák (Rosandák és Leandrók) elõtt, és éli saját szappanoperáját.

Miközben nézi a televíziót, továbbgondolja, értelmezi a látott klisét:

„Milyen ostobák a férfiak, mosolyodott el a nõ, simán át lehet verni

õket egy apró trükkel!” Szappanoperákban élni nem mentesít a sors

csapásai alól, de feltétlenül könnyít a feldolgozásukon. Ám szöveg-

szervezõ elem szuperötletnek tekinthetõ. Az országot százezrével

lakják szappanopera függõk, órarendjüket meghatározza a sorozat

napi adagja. Ha a függõk ötöde felismeri a regény és a szenvedé-

lyük közti viszonyrendszert, sikerkönyvet tartunk a kezünkben. 

Az írónõ egyszerû eszközökkel él. Nõ mesél nõnek. Nyomja,

nyomja, levegõt se vesz. Nem bonyolítja a regényt, mert tudja, az

élet se bonyolítja magát. Létezik a sármos férfi, létezik a szõke nõ

(ezek sokszorosíthatók), és ami kettejük közt történik, szerény, ha

úgy vesszük. Tudja, a dolgok egymásból következnek, egyszerû lel-

kek szerény problémáiból robbannak ki az iszonytató lélektani drá-

mák. Íme a tv-sorozatok alapsztorija. Sikerkönyv. A nagykõvári szap-

panopera vélhetõleg folytatódik. Erkölcsi konklúzió nincs. Eddig is

tényként volt kezelendõ, hogy a különnemû népek jönnek-mennek,

találkoznak, kedvük támad egymásra, s ha igen, kedvüket töltik. A

tényt erõsíti meg Ferenczik Andrea.

Amikor az író számára fáj az élet, az elsõ bekezdésbõl világossá

válik. Ebbõl a fájdalomból nyílik, hogy szobában, papír elõtt próbálja

a valóságot képzeletéhez hajlítani. A kettõsség – a létezõ és a vizio-

nált valóság – furcsa dolgokat produkál. Az olvasó nem érti, miért

nem érti. 

Mint általában, a címadó novellával kezdem. Elsõ menetben egy

mukk világosság sincs. Ha scifi, akkor tévedés. Ha tudományos dol-

gozat irodalmi átirata, akkor nagyobb. A második olvasat végén be-

szédes vallomás, a szerzõ mottója. Így szól: „A szerzõ a kortárs iro-

dalomelmélet álláspontjának dacára hisz az írás lényegi mondaniva-

lójában, s az írói szándékban…” 

A súlyos hendikep ellenére nehezen ismerhetõ fel a novellákat

olvasva, mi okozza a folyamatos olvasói távolságtartást, miért nem

jön át a szöveg, mi a hiányzó többletelem, ami nem csak élvezhetõ-

vé tehetné a szöveget, de a szerzõ belsõ logikája egyezne a befo-

gadó belsõ logikájával, ami jó az olvasónak, mert ugyanarra gondol

a kötet szempontjából meghatározó szituációkban. Igaz, a nyitó

képsorban már megjelenik a „beteg, szuvas szív”, a kies panelgettó,

a kannás bor, a leértékelt párizsi, a tomboló lelki szegénység. Az ol-

vasó a kötet végéig nem szabadul a mindent borító negatív felhõbõl.

Nehezen ismerhetõ fel a tény, mert hihetetlen, hogy Hegedûs Péter

szövegeibõl süt, árad a felsõbbrendûség tudata, fõ- és melléksze-

replõi debilek, gyengeelméjûek, kretének, legpregnánsabban talán a

Balog vájár története bizonyítja az alapállást. De valamennyi elbe-

szélés problémás. Szemre valódi történetek valóságos háttéralapról

születve, de végül mindig kiderül, életidegen szobapróza, az egész

nyeklik. 

Az Õszi shanson-ban például

bemutatja a mûködésképtelen

kultúrmissziót. A magasan kvalifi-

kált, egészségét óvó fõhõs na-

ponta fut a hegyre a kilátóhoz,

ám minden délelõtt ül ott a padon

egy minden szinten alulintonált

nõ, akihez többször misszionári-

usként közeledik. Végül a fõhõst

pofán veri a legalsó társadalmi

szint legalját képviselõ férj. A nõ

is a férj mellé áll. A férfi zokon ve-

szi a helyszíni irodalmi képzést

mogorván visszautasító gesztust:

„Akkor már inkább a konok kö-

zöny” zárja az elbeszélést az író,

az olvasó pedig meghatott, ösz-

szeomlik, kitörli a könnyet a sze-

mébõl. 
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Napfénypróza Szobapróza

Ferenczik Adrienne
Napfényes Riviéra

Atlantic Press Kiadó 2012, 2990 Ft
Hegedûs Péter

A Nagy Hadronütköztetõ
Atlantic Press Kiadó 2012, 2690 Ft 



A Bóra az isztriai és dalmát tengarparton, legtöbbször a téli évszak-

ban fújó száraz, hideg szél, idõnként rendkívül erõs rohamokkal, ol-

vashatjuk a Wikipédián. De a Bóra, Lóránd Zsófia munkásságának

köszönhetõen egy kiváló könyvso-

rozatot is jelöl, amely sorozat a

volt délszláv, elsõsorban a jugo-

szláv irodalom nõi vonalát mutatja

be a hetve-nes évektõl napjainkig.

A ma már Hollandiában élõ Dub-

ravka Ugrešic könyve a Bóra

könyvek nyolcadik darabja, ame-

lyet a sorozat több darabját is for-

dító Radics Viktória ültetett át a tõ-

le megszokott színvonalon, kiváló

magyar nyelvre. 

A rövid, mesteri nyitószöveg,

amelyet az „édes kis öreg höl-

gyek”-nek szentel Ugrešiæ, után három, egymástól látszólag külön-

álló, legalábbis stílusában és mûfajában független történet áll. Ez a

három rész azonban egy nagyon is tudatosan megszerkesztett re-

gény három, egymásra épülõ eleme. Az elsõ, önéletrajzi, talán em-

lékiratként kategorizálható részben megrendítõ elbeszélést olvasha-

tunk egy anya-lánya viszonyról, de sokkal inkább a testrõl, a test és

a lélek öregedésérõl, mondjuk ki: leépülésérõl.  A második részben

az író kilép a szöveg folyamából. Egyes szám, harmadik személyû

elbeszélés következik három idõs nõ különös és groteszk wellnesz-

szezésérõl, amely történet egyértelmû és tudatos áthallásokat mutat

a mese mûfajával. Az elsõ két írás diptichonját követõ harmadik

írás, egy tanulmány szedi darabokra. A Banyatanyában ábrázolt

test lecsupaszodása tehát a mûfajiság szintjén is megjelenik. Mert

mi más a szöveg, ha nem test, egy nõi test ebben a regényben?

Amelynek üde, életteli, „regényes” fázisából eljutunk végül a szö-

vegtestet tartó száraz csontvázig, egy tudományos szövegig, amely

feltárja elõttünk, hogy milyen titkokat is rejtett magába mindvégig a

test, akarom mondani a szöveg.

Érdekes csavar még a regényben, hogy a tanulmány íróját már

az elsõ részben megismerhettük az írónõt idegesítõ rajongóként. 

Az Aba Bagay, akinek neve Baba Jaga, azaz a vasorrú bába anag-

rammáját rejti, által írt dolgozat a nõiség, banyaság részletes doku-

mentuma. Így harap a kígyó a saját farkába, így mossa össze a va-

lóságot és az elbeszélés valóságát az író.  Azt leszámítva, hogy a

tanulmány végén elhangzó confessio Aba Bagaytól nem a legsike-

resebb zárlat, én sem mondhatok mást, mint hogy járjanak utána.

Az elsõ részben biztosan nem fognak csalódni, a második fejezeten

inkább csak jól fognak szórakozni, a harmadikban pedig érdekes

információkkal gazdagodhatnak a nõiség, banyaság fázisairól, mito-

lógiájáról, eszközeirõl, de ne lepõdjenek meg, ha itt olykor már egy

kicsit unni fogják a könyvet. (Dubravka Ugrešic, Banyatanya, Libri

Kiadó, 2012, 324 oldal, 2990 Ft)
UUgghhyy  SSzzaabbiinnaa
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Pintér és Pintér (nemtestvérek) alternatív YA-regényét nagy kiadói

hírverés és ennek megfelelõ olvasói várakozás elõzte meg, aminek

két nagy hiány az oka: elõször is, kevés a magyarul írt, jó minõségû

YA regény a piacon, másodszor pedig szintén kevés a magyarul írt

és magyar történelemre reflektáló történelmi, áltörténelmi, alternatív

történelmi regény. Egy valamirevaló geek fiatal érdeklõdését azonnal

felcsigázzák ezek a hívószavak (Vernei világ, akció, kaland, léghajó,

James Bond, kémek, steampunk etc.). Saját magamat is gyõzköd-

nöm kellett, mielõtt belelapoztam volna az egyébként ritka kedves

kis kötetbe, hogy ne várjak el a Pintérektõl világmegváltást, és a ma-

gyar szórakoztató irodalom szcéna teljes megújítását, elvégre a tör-

ténészpárosnak ez az elsõ, közösen írt regény – bár arról is nyilat-

koztak már, hogy folytatni szeretnék a történetet. 

Nos, a Szivarhajó az a magyar regény, aminek az olvasása köz-

ben a legtöbbet szórakoztam az elmúlt körülbelül fél évben. Idõn-

ként hangosan felkacagtam, és fogtam magamnak valakit a környe-

zetemben, akivel megoszthatom a kérdéses részt – õ pedig vagy

értette, min mulatok, vagy nem. A Szivarhajó élvezetéhez ugyanis

vájtfülûnek kell lenni. A történet jól ismert klisékbõl épül fel, nincs

benne semmi megrázó újdonság, a szereplõk pedig olyan semati-

kusak, hogy az néha szinte fizikai fájdalmat okoz. A történet-panelek

mégis meghittek és mulatságosak lehetnek azoknak az olvasóknak,

akik, mint én, hosszúkezû-lábú, béna kamaszként teljes napokat,

vagy heteket töltöttek el a Dumas/Verne/Sczienkiewicz/Rejtõ/-

Chandler kontingens bûvkörében mozogva. 

Hogy a fõgonosz fekete köpenyben és cilinderben, árnyként su-

han át a kockaköveken, hogy a veszélyes szerb kémnõ fûzõs dere-

ka könnyen hajlik, és rúzsos szája (!) mindig csókra áll, hogy a fess

Kossuth Csaba háztetõkön át menekül, de közben mindig kész

helytállni egy kard, pisztoly, vagy szópárbajban, és hogy a legna-

gyobb veszedelem közepén is gáláns úriember marad: mindez is-

merõs és élvezhetõ, de elmúltam tizenhat, és már nem tudom komo-

lyan venni. 

A szöveg azonban bõven megengedi az ironikus olvasatot. Az

eredetiség, aminek nyomát sem találni a történet felépítésében,

vagy a karakterek megválasztásában – az áltörténelem kialakításá-

ban érhetõ tetten mégis. Jó móka lehetett elképzelni egy gyõztes

‘48-as szabadságharc utáni Európát, egy olyan Dunai Konföderáci-

ót, ahol Magyarország meghatározó szerepet játszik, és ahol Kos-

suth nem csak számunkra élõ legenda. Bár néha eltöltött az a szé-

gyenkezéssel vegyes érzés, hogy a kamasz öcsém félig erotikus,

félig történelmi fantáziáiba látok bele túlságosan mélyen, a Szivarha-

jót üdítõ, kellemes, és meglepõen friss regénynek tartom, aminek ér-

demes várnia a folytatására. 

Egy dolgot azonban még meg kell tanulniuk a Pintéreknek: a

folytatásos regények szerkesztési elvét. Kifejezetten dühítõ volt,

ahogy az egész történet kurta-furcsa lezárással ért véget. Egy foly-

tatásos regényben nem kell, nem is szabad minden rejtélyt leleplez-

ni az elsõ kötetben, de az olvasót fel kell készíteni, hogy mire szá-

míthat a regény befejeztekor, hogy ne maradjon hiányérzet, düh, és

furcsa szájíz a kalandok után. (Pintér Bence, Pintér Máté: 

A Szivarhajó utolsó útja. Agave Kiadó, 2012, 280 oldal, 2980 Ft)

MMiikkllyyaa  AAnnnnaa

Agyas kamasz-fantáziaA hústól a csontig



Oxford Learner’s Pocket Phrasal Verbs and Idioms

Új résszel bõvült az Oxford Pocket család. Az új kötet megtanítja, mit nevezünk
phrasal verbs-nek, mi a nyelvtana, hogyan használjuk õket. 22 témakörben dolgozza
föl a leggyakrabban használt szavakat, eredeti szövegkörnyezetükben,134,  egyenként
2 oldalas egységben. Egyik oldalon szójegyzék van, magyarázatokkal, másik oldalon
példák, gyakorlatok, szövegek. Mindennapi helyzetek, mint pénz, utazás, munka,
politika szerepelnek a fejezetekben, a könyv végén pedig összefoglaló van a
kulcsszavakról, a legfontosabb rendhagyó igékrõl, az elsõdleges jelentésû  és az átvitt
értelmû kifejezésekrõl. Mindez pedig egy könnyen használható, zsebben is hordható
formában. A nyelvtanulók B1 szinttõl egészen C2 szintig használhatják.

Business Essentials B1 
(Key Skills Vocat / Prof English + Dvd)

Az kiadvány a munkahelyi kommunikáció 6 kulcsfontosságú területére összpontosít,
világos, lényegre törõ formában. Ezek: telefon és e-mail, vendégek és látogatók,
prezentációk, táblázatok és grafikonok, üzleti levelezés, álláspályázat. Megtanít, hogyan
hagyjunk telefonüzenetet, hogyan készítsünk meghívót vagy ajánlatot, hogyan
képviseljük cégünket, valamint hivatalos levelek és önéletrajzok írásához ad segítséget.
Üzleti környezetben fejleszti a beszéd- és íráskészséget, a hallás utáni szövegértést és az
írást. Külön van nyelvtani gyakorló rész, továbbá egy BEC gyakorló teszt, hogy a
tanulók megismerkedhessenek a vizsgával. A tankönyvhöz DVD tartozik, amelyen video
és MP3 file-ok találhatók. A tanári segédlet letölthetõ ingyenesen a kiadó honlapjáról.

Oxford English for Careers 
Engineering 1 / Student’s Book

Engineering 1 / Class CD
Az Oxford English for Careers sorozat, mely nagy hangsúlyt helyez a
szakmai szókincsre, új taggal gyarapodott. A mérnöki munka minden
területét összegyûjtve, a valódi életbõl vett szituációkkal segíti a
leendõ és a már dolgozó szakemberek nyelvi fejlõdését. Fejezetenként
van egy „It's my job”, amelyben valódi személyek beszélnek
munkaterületükrõl és munkájukról, egy „Number talk” rész, amely a
munkát segítõ mérésekre és számokra összpontosít. A tanulók
hozzáférnek az interneten lévõ interaktív gyakorlatokhoz. Tanári
kézikönyv és audio CD egészíti ki a tananyagot, amely B1 nyelvi
szinten készült.

Az Oxford University Press 
ajánlata:

A könyvek megvásárolhatók:Librotrade Kft.
1173 Budapest, Pesti út 237.

Tel: 254-0273
Fax: 257-7472

e-mail: books@librotrade.hu
www.librotrade.hu 

Bookshop Kft.
1052 Budapest, Gerlóczy utca. 7. 

Tel: 318-8633
e-mail: info@oupbooks.hu

Famulus Könyvesbolt
1137 Budapest, Újpest rakpart 6.

Tel: 349-3656
Fax: 288-0769

e-mail: famulus@chello.hu
www.famuluskonyv.hu

5565 Ft

2915 Ft

4585 Ft

Audio CD
2060 Ft
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