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Iron Curtain – The Crushing of Eastern Europe 1944-1956 –AnneApplebaum2585 Ft
A második világháborút követõen a sztálini politika és titkosrendõrség radikálisan átalakította a kelet-európai országok
politikai és morális rendszerét. A Pulitzer-díjas történész, Anne Applebaum újonnan napfényre került archív forrásokra
támaszkodva írja le e folyamatot, betekintést nyújtva az akkori idõk mindennapjaiba. Különbözõ életutakat bemutatva
érzékelteti az egyéni választási lehetõségeket: menekülni, szembeszállni, vagy együttmûködni a rendszerrel.

Withering World – Márai Sándor – 4725 Ft
A „megszokottnak” nevezhetõ Márai világsiker szokatlan állomásai elgondolkodtatják a kritikusokat:
lehetséges-e fokozni az eddig is sok titkot sejtetõ sorozatot. Idén õsszel Londonban mutatta be Fischer Tibor
a költõ kétnyelvû versválogatását. Az eseményen jelen volt az egyik fordító, Czipott Péter is Kaliforniából.
(A másik fordító nevét is fontos felidézni, ugyanis John M. Ridland Petõfi János vitézének angol nyelvre
átültetõje.) Az ízléses kivitelû kötet 160 oldalon kínálja Márai verseit. Az Alma Classics kifejezetten igényes
irodalmi alkotások kiadására vállalkozott, ma kissé szokatlanul, értekek és nem a marketing alapján döntenek
egy-egy kötet megjelenésérõl. Nem lenne meglepõ, ha jelen kötetet újabb Márai-mû követné a londoni
kiadónál.

The Book Thief – Markus Zusak – 2450 Ft
A könyv az Anna Frank naplójára hasonlít, annyi a különbséggel, hogy a fõhõs nem egy holland zsidó kislány,
hanem egy szõke német árva, aki könyvek mögé bújva éli át a második világháborút. Egy apró kis tény: meg
fogtok halni 1939. A náci Németország. visszafojtja lélegzetét. A halálnak sohasem volt még ennyi dolga. Liesel, egy
kilencéves kislány a nevelõszüleivel él a Himmel utcában. A szüleit koncentrációs táborba vitték. Liesel könyveket lop.
Ez az õ története meg a Himmel utca többi lakójáé, amikor a bombák hullani kezdenek. Fontos információk: ez a kis
történet egy lányról, egy harmonikásról, néhány fanatikus németrõl, egy zsidó bokszolóról, és egészen sok lopásról szól.
Még valami, amit tudnotok kell: a halál háromszor fogja meglátogatni a könyvtolvajt.

A Gift of Hope – Danielle Steel – 1835 Ft
A világhírû bestseller írót ebben a könyvében egészen új oldaláról ismerhetjük meg. Ezúttal azok helyett
beszél, akiket senki sem hallgat meg. Fia halála után Danielle Steel - névtelenségét mindvégig megõrizve -
tizenegy éven át járta San Francisco utcáit kis csapatával, hogy könnyítsen a hajléktalanok sorsán, segítse
túlélésüket. Saját pénzén meleg ruhát, takarót, tisztálkodási szereket vásárolt, hogy ellássa õket a
legszükségesebb holmikkal. Mesterkéletlenül õszinte és mélyen megindító visszaemlékezésében
fájdalmasan szép és hiteles portrét fest azokról a magukra hagyott emberekrõl, akikkel az utcákon találkozott.
Danielle Steel új könyve egyszerre szól szívünkhöz, lelkünkhöz és értelmünkhöz. Életre kelti a bennünk
szunnyadó jóságot. Üzenete igaz és mély: az ember számára a legfõbb erkölcsi kötelesség a szeretet. Ennél
fontosabb parancsolat nem létezik.

Philomena – Martin Sixsmith – 2800 Ft
Philomena Lee valódi történetét olvashatjuk, aki fia, Anthony keresésére indul 2004-ben, 50 évvel azután, hogy apácák
elvették tõle és eladták a gyermeket. Fiát házasságon kívül szülte a katolikus Írországban. Az egyház egy mosodájába
tették be dolgozni. A nõ azonban ennek ellenére hû maradt hitéhez. A könyv nyomán számtalan ír nõ és gyermek tárta fel
saját hasonló történetét. A könyv alapján készült filmben Judi Dench mellett Steve Coogan játssza a fõszerepet.

Sycamore Row – John Grisham – 4095 Ft
A szerzõ 32. regényének története három évvel az elsõ cselekménye után játszódik, és Jake egy újabb
pikáns üggyel kerül a tárgyalóterembe. A tüdõrákban szenvedõ egykori üzletember, Seth Hubbard
öngyilkos lesz: felakasztja magát egy platánfára. Halála elõtt azonban saját kezével ír egy végrendeletet,
amellyel semmisnek nyilvánítja a korábbi, jogászai segítségével megfogalmazott testamentumot, és vagyona
nagy részét Lettie Langre, a házvezetõnõjére ruházza. Két gyerekét és unokáit kihagyja a végrendeletbõl A
Hubbard testvérek azonnal jogi háborút indítanak a végrendelet megsemmisítéséért, hiszen azt gyanítják,
hogy az amúgy szintén megdöbbent Lettie Lang az elmúlt három évben nem csak az apjuk lakását takarította.
Jake tehát ismét egy fekete ügyfelet védelmez a tárgyalóteremben, és ha sikerrel jár, az egyszerû cselédlány
lehet Ford megye leggazdagabb embere.

A kötetek megvásárolhatók:
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A hónap tárcája

Már több mint egy éve annak, hogy Felix Baumgartner közel negyven kilométer magasból

kivetette magát, és zuhanni kezdett szabadesésben. Sikeres Guinness-rekordkísérletet haj-

tott végre. Ugyanezen idõben zajlott belgrádi könyvvásári programsorozatunk is, amely a

maga módján szintén magán viselte az irodalmi sztratoszféra-ugrás bizonyos jegyeit. Ez

utóbbi kísérlet sikerességének megítélését illetõen a vélemények megoszlanak. Annyi bizo-

nyos, beszéltek róla. Hatásfoka mindenképp felülmúlta sok más, a kortárs irodalmi produkci-

ót esetleg nagyobb gonddal népszerûsítõ eseményét. A belgrádi belvárosi esten kollégánk

a felolvasók széksora és a közönség közé feküdt. Földre zuhant test, feje fölött a kivetítõn

mûfordított sorai a beállt csöndben (a test mint a szöveg illusztrációja), mögötte az új költõ-

generációk kórusa, fiatal arcélek még békés, bizakodó életösztönnel. Fekvõköltõ, mondhat-

nánk. Egy performance. Egy balkáni magyar performance. Megjegyzem, erre is utalt a

programsorozat címkéje.

Beszéltünk mi is róla. Úgy is fogalmazhatnék, hogy a felemlegetett eset problémafelve-

tésként mindenképp eredményesnek bizonyult. Felmerült például, lehet-e a költõ radikális,

hiteles-e, ha nem az? Illetve, hogy mi mindent kell tennie írónak, kiadónak, irodalomszerve-

zõnek recepcióért és piaci fennmaradásért az adott klimatikus változások közepette. Miköz-

ben a kortárs magyar szépirodalmi produkció jó, címszószámra nagyobbik, „üzleti kockáza-

tot jelentõ szeletének” (deficites mûfajok, határon túli magyar könyvek, egyáltalán a kis, füg-

getlen kiadók termésének) jelenléte a plázabirodalmakban enyhén szólva problematikus,

ezen kívüli piaci tér pedig nem igazán maradt – errõl beszélt nem oly rég a Gondolat–jel

mûsorában a határon túli magyar könyvek forgalmazására szakosodott Xantusz Könyv tulaj-

donosa, Bihari Zoltán. A problémát korábban felvetette a Határon Túli Magyar Könyvkiadás

Érdekvédelmi Fóruma is. Hivatalos válaszában az Emberi Erõforrás Minisztériuma a határon

túli könyvforgalmazást megoldottnak tekinti – a Xantusz (bizonytalan) létében. Ezek csak kis

adalékok, amelyek esetleg magyarázatot adhatnak, hogy összes egyéb magánéleti, egzisz-

tenciális stb. gondja, terhe alatt miért törik ki talapzatából a megkerülhetetlen életmûvet lét-

rehozó költõ, a kisváros legendás, húsz év után pályát váltó könyvkereskedõje, a neves ki-

adó, aki alatt a sztrádán kiszenved negyvenéves Skodája, vagy a legendás folyóirat-szer-

kesztõ, akinek el kell magyaráznia a város új kulturális vezetésének, mivel is foglalkozik lap-

ja. Tanulmánytémák egy nagyobb kiterjedésû (galaktikus) mûromkompozíció torzóihoz.

Mostanában ezek a experimentális térbe kerülõ, kontextusukat elveszítõ, lebegtetett korpu-

szok, a hozzájuk ily mód társítható jelentések foglalkoztatnak. A bázisugrás mikéntjérõl nincs

képem (már a szobalétrán is tériszonyom van). Úgy képzelem el, hogy kiugrik Felix B. a

speciálisan erre a célra kiképzett kapszulából, aztán eldõl, megfelelõ magasságra helyezte-e

a lécet. Elõfordulhat, hogy túllõ a célon, akkor a gravitáció elengedi. Felfele kezd hullni, ki a

világûrbe, a kozmikus magányba, szétesett mûholdak után, céltalanul pörgõ ûrszeméttel

úszva, szabadon. Föld fölött lebegõ (szinte már égi) test. Lehet-e radikális egy szöveg,

amely az egét is elengedõ vagy ege elbocsátotta Atlasszal együtt érez?
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Bázisugrás
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Üd vöz let az Ol va só nak!

So se ta lál koz tam a Mi ku lás sal. A Tél apó val, persze, több ször is, 1982 után min den
év ben (a kis vá ros ha tár õr szá za dá nak va la me lyik to vább szol gá ló ka to ná ja en ge del -
me sen ma gá ra öl töt te a pi ros egyen ru hát, és lá to gat ta az óvo dá kat, is ko lá kat, ha jött
a de cem ber) – de a Mi ku lás sal nem.

Kü lön ben ez a ha tá ro zott „nem” csak azért jut eszem be, mert úgy ala kult, hogy
né hány éve egy nyá ri uta zá son meg lá to gat tuk Santa Claus Village-et, a Mi ku lás lak -
hely ét. A fa lu mes  szi észa kon fek szik, a Kemi joki burványló, fe ke te vi zén túl, a lapp
fõ vá ros tól, Rovaniemitõl is észa kabb ra. Hogy ho gyan ke rül Lapp föld re Santa Claus
ne vû te le pü lés, azt most nem ele mez ném, meg nem is fon tos, az vi szont tu ti, hogy
észa ki szé les ség 66 fok, 22 perc – ezen a me ri di á non fek szik a Mi ku lás ott ho na. Ami
ép pen az észa ki sark kör. Santa Claus fõ te rén a gyen géb bek (meg a fotózkodni sze -
re tõk) ked vé ért fel is van fest ve az asz falt ra a vo nal, át le het lép ni az arctic circle-t,
egyik lá bad dé len, a má sik észa kon. Van ott sok ba zár, csin gi lin gi já té kok,
hókucsmás he gyek ké pei a ki ra kat ok ban (Lapp föld olyan sík la pály, mint a Dél-Ti -
szán túl Me zõ he gyes és Battonya kö zött – csak száz ezer szer na gyobb), a Mi ku lás
Pos ta hi va ta lá ból ka rá cso nyi üd vöz lõ la po kat le het kül de ni a vi lág min den tá já ra (ha
nyá ron adod fel, ak kor is de cem ber ben fog ják kéz be sí te ni), és tényleg bármi
hozzáférhetõ, ami ért pénzt le het kér ni a tu ris ták tól. Saj nál koz tam is, sze gény Mi ku -
lás, nincs sze ren csé je, hogy pont egy za jos vi dám park ban la kik, amit nyá ron rá adá -
sul el lep nek a sarkköri szú nyogok – ezek a csí põs kis dö gök mil li árd nyi an raj za nak
elõ a kör nyék be li mo csa rak ból.

A fa lu leg fõbb ne ve ze tes sé ge a Santa Claus’s Office, va gyis a Mi ku lás hi va tal. 
Itt gyûj tik ös  sze az öreg se gí tõi a kí ván sá go kat, irá nyít ják az ajándék-logisztikát, fel -
ügye lik a szar va sok élel me zé sét, fé nye sí tik a vir gá cso kat, szó val ez a headquarter.
Az egész hó be le vanc kel lõs kö ze pé ben pe dig ott ül ma ga Mi ku lás. Té len-nyá ron ott
ül. Oda le het men ni hoz zá (jó nagy sor), be szél ni ve le pár szót az élet nagy (és ke -
vés bé nagy) dol ga i ról.

És ott vol tam, és ki vár tam a sort, és mi re oda ér tem – Mi -
ku lás el tûnt. Konk ré tan. Volt, nincs. Ép pen pró bál tam vol na a
ta nács ta lan sá go mat ar ti ku lál ni, ami kor az egyik hi va tal se géd
meg nyug tat ta a vá ra ko zó kat, hogy kis tü re lem, mind járt visz  -
sza jön. „Joulupukki went to the toilette.” Ezt mond ta a csi nov -
nyik. Hogy a Mi ku lás el ment pi sil ni. A Mi ku lás. Pi sil ni.

És ak kor már tud tam. Hogy ez az egész itt: egy ro-hadt-
nagy-át-ve-rés!

Az tán vis  sza jött. Alig lepezett megvetéssel néz tem rá. És
csak a baj szom alatt, ma gya rul dör mög tem ne ki, hogy: „Te
nem is vagy Mi ku lás. Te nem vagy más, sem mi más, csak
egy egy sze rû... Joulupukki.”
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Tandori Dezsõ

Kabai Ló ránt: avasi ke se rû
Mon dom. Pe dig oly hir te len lett ne kem most „rég”, s így an  nyi min -

den rég nincs. Még is mon da nom kell, bár ez a nem sze ren csés mû -

faj, hogy „egymás”=az egyet len le he tõ ség. S így: Kabai Ló ránt szel -

le mi lé nye, köl tõ sé ge és szellemközegalkotósága, raj zos vál to za tai

mind e dol gok nak: ele mi mon dan dóm ma rad ak kor is, ami kor az író -

gép nek már csak azért örü lök meg, mert nem csap zajt a vas tag fil -

cen, aho vá hú zom, fer dén ül ve, mert az írá sért már nem ala kí tom át

szo bám ka ca tos rend jét, in kább kéz zel ak kor a so ro kat; igen, ele mi

mon dan dóm a „vers kö tet”, az avasi keserû, ün nep ne kem a rej tel -

me sen csu da gon do lat éb resz tõ – ?! –  bo rí tó já val... nem foly ta tom.

Je len va gyunk egy más mû ve i ben, kik is ös  sze tar to zunk, is-is ten a

mû vé szet is te ne, több hú rú, több ré te gû, több szó la mú. Kabai ne kem

rég evi dens ré sze a ma gyar köl té szet nek, s most nem egy la pát tal

tett rá er re, ha nem meg en ged te ne künk, lás suk, ho gyan épít ke zik,

moz gat anya got, mér le he tõ sé get, ká rom kod va józsefattilaian ho -

gyan la pá tol. Ren ge teg és rég, két ked ves r-es sza vam, meg a be -

ka ri ká zott r is, a tu laj do né... ugyan, tu laj don ös  szes sé gün ké a le het -

sé ges köl té sze ti kincs, kosz to lá nyis és j. a.-s, tö re de zet ten, bá dog

meg rug do sott ság ban, afo riz más még is-friss ben... vé gig le het ne

idéz nem a kö tet so ra it, el ve it – mû vé sze ti el vek, per sze, oly kor az al -

ko tó fé lál má ból, más kor hir te len ref lek to ros túl vi lá go sá ból... ho ni tá ja i -

mon já rok. Ne ve ket so rol nak Kabaival kap cso lat ban? Jó, de ma gam

név te le nül bot lok itt eb be-ab ba, ezembe-azomba, azon ban ez úgy

Kabai és úgy va gyok én, hogy mint ha töb bed ma gunk kal együtt csi -

nál nánk va la mit. Bír ni a k., értsd ked ves éle tet, a k., értsd ked ves jó

ön ma gun kat, és en nek olyan nye sést ad ni a szö ve ge zés ben le he tõ -

leg min dig, hogy ne le hes sen vis  sza ad ni az asz tal ra a lab dát, a há ló

túljára a göm böt. Ho lott az író am bí ci ó ja, Kabai ne tud ná, nem szak -

mes ter sé gi – még sem megy anél kül. Írónk most pon to san min dent

tud, amit pon to san tud nia kell, ld. ta ná rom, N.N.Á., ahol az ár nya kat

met szõ nap dol go zik oly pon tos ság gal, hogy minden nek pon tos ár -

nya van. Nagy késõdélidõn.

Kabai ide je nem a nagy ké sõ dél. Zu gok ba, zu ga ink ba is be vi lá -

gít õ, és a töb bi, de nem azért, mert a szén a vas és az olaj len ne

így kur rens – mon da ná több mes te ré vel: kurvens – , ha nem agyunk,

lel künk, igen is „lel künk”, jaj, lel kem, a lel künk csipjei és kép te len sé -

ge ik, áru lá sa ik és tu dós re mény kel té se ik pa rá nyo sabb ra vet ték a ta -

lá nyo sat, „talányosarkítottak” sok re pedt min dent, és  hadd ál mod -

junk ám unal mat és un junk ál mot, mint írónk mond ja, és sor ra me -

gyek anya gibb té te le in is, és mit ad ha tok én ne ki, hogy ne üre ges

kéz zel tá voz zam; a meg ala ku lá sok és a le rom bo lá sok pont ja it, el -

érin tõ ik kel és el érint he tet len sé ge ik kel – bár az meg mi? –, az

ottmaradások te he tet len tu da ta i val, hogy hi szen ró lunk sza lad egy-

egy pont ról va la mi a vég te le nek be, s ezek a vég te le nek, mon dom,

szórt bádogdoboztalajok több nyi re, mi ad juk oda ve tett

horpadataikat... elég. Mondd to vább, ezt ad ha tom en nek a vég képp

ha za ér ke zett író nak, meg hogy mi, tár sai, le hes sünk ne ki tény leg ott -

ho no sak va la me lyest, meg ér de mel né. Né zem két ke zem: üre sek, de

ben nük a moz du lat...
Üdv ne ked, hû Kaba, erõs-jó mes ter, üdv. És...
Mondd to vább! Ves  szük.

Vil lá nyi Lász ló: Gyõ ri idõk
Hogy az tán az ne le gyen már, hogy Vil lá nyi Lász ló ról és an  nyit írok,

je len leg a Gyõ ri idõk ürü gyén. Meg vá lasz tot tam az „ürügy” szót,

mert nem is an  nyi ra a na gyon el ta lált fo tós könyv rõl lesz szó – Sza -

bó Bé la meg hit ten pontbiztos mun ká i val a mû –, ha nem a krú dys,

jékelys ro man ti ká kat egy szer re õr zõ s önál ló utak ra csa tan gol ni ha -

gyó, igen, önál ló sá gá ba az írá sa i val vég képp be köl tö zött po é tá ról,

aki rõl én... ne már! An  nyit írok. Min dig egy má sik cikk ré sze ként,

már bo csá nat, nem ön is mét lés sel így, ha nem mert – ha ki egé szí -

tés nek, ha kont raszt nak – Vil lá nyi oly sok szor nél kü löz he tet len. Mu -

lat sá gos? Fu ra? Én ezen nem mo so lyo dom el bi zony, és nem is

cso dál ko zom.

Ahogy Kabai fül szö ve gén Keresztury Ti bor ér tõ kéz zel szá laz za

elõ a gyen géd ség né mely vo na lát-fo na lát – Ba bits rí me a leg alap -

ve tõbb ma gyar vers bõl, Es ti kér dés, így erõ sít meg min ket szív gon -

do la ta ink ban Vil lá nyi hát lap író ja, Karátson End re. Gyõr ki me rít he tet -

len ih let for rá sá ról szól ek képp, s hogy a szeményes él mény vi lá got

mi lyen ele mi en, erõl te tés nél kül ha tá roz gat ják meg, hagy ják ugyan -

ak kor sza bad nak a para ese mé nyek, nagy vá gyak és szo mo rú sá -

gok, vis  sza vi gasz ta ló dá sok, re mény ke dé sek. Fõ leg el tû nõ dé sek,

szem lé lõ dé sek... és ró luk a be szá mo lók. Mint ha csak ugyan egy

bel sõ vá rost jár nánk Vil lá nyi meg je le ní té sé ben – vá rost, mely tu laj -

don kép pen õt ma gát is meg je le ní ti, igen, mint ha õt Gyõr je le ní te né

meg.

A vál ta ko zó lá tó szö gek va ló ban álom sze rû vé te szik azt a vers -

pró zát, meg je le nít ve min ket ma gun kat:

Ilye nek va gyunk... ilye nek is, hát, érez zük. Jó le het íz lel get ni a

for du la to kat, a köd bõl épp csak cél sze rû sé ge kig ki bom ló, elõ bu -

gyo lált ér zé se ket, „tör té né se ket”. Is mét lem ta ná ro mat: Kosz to lá nyi -

nál is a sze líd vad ro man ti ká hoz el kép zel he tet len nek hitt új bó li visz  -

sza ér ke zés ad ja a tra gi kum mel let ti má sik, na gyon sze ret he tõ szó -

la mot. Vil lá nyi tra gi ku sabb ar cát egyéb mû ve i bõl már is mer ni vél -

tük, most hadd le gyen ju tal munk is ér te ez az áll do gá lós töp ren -

gés, ez a meg-meg úju ló an to vább bon ta ko zó hangulat-és-

eszmélés-sor; mondd to vább, ba rá tunk, ezt mond juk mi is...

To vább.

(Kabai kö te tét a szo ba ki adó, Vil lá nyi ét a Ma gyar Kul tú ra Ki adó

je len tet te meg. Ír ni ma gam ír tam ró luk egy 50 év pa pír tö me ge i tõl

összeszûkült-kitágasult szo bá ban, egy vas író gé pen, me lyet öt éve

kel le ne már meg ja vít tat nom, s amely egy vas tag fil cen fog lal he -

lyet, ne kat tog jon a haj nal ban még al vó ve réb kém nek. A be cé zés

Berdáé és Kas sá ké. S bár men  nyi re ne he zen ál lok is kap cso lat ba a

ma si ná val, óha tat lan, hogy ne mond jam to vább.

Frá zis sá vált a: „leg alább má so két”. Ma gam, hi szi va la ki, nem

hi szi, már csak sza vak nél kü li for má ban bí rok kü lön ben hû óhaj jal

ír ni bár mit.

Na gyon ked vel he tem hát az itt „is mer te tett” két mes tert, meg

az új sá got, ha sáb ja i val, hogy még is. Kedvelni=kivételezni?)
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Koncz Tamás

Ha az iro da lom trükk, ak kor a Ne héz esõk no vel lái alap ján Far kas

Pé ter budd his ta bû vész nek szá mít: a né zõ tér fe lé for dít egy ci lin dert,

majd két te nye ré be zár ja, és ki eme li be lõ le az üres sé get. A dob per -

gés el ma rad. Ti tok ra is hi á ba vá runk, hi szen a lap szé len so ra ko zó

jegy ze tek ol da lan ként tár ják fel az adott tör té net ere dõ it, szö veg kö zi,

sõt szö ve gen tú li moz ga tó ru gó it. Egy Bob Dylan-szám, egy fest -

mény vagy egy lö völ dö zõs já ték vir tu á lis te ré nek má sa – mind ho zott

szál, ami uta lás for má já ban vagy ki bont va, új ra és új ra meg je le nik

az öt plusz egy el be szé lés ben. „Mert az ös  szes lény ön ma gá ból

ere dõ en sem mi. Bár mit is kö zöl nek, azt más tól kap ták” – idé zi

Eckhart mes tert a kö tet ele jén Far kas, mint egy fel mu tat va a Ne héz

esõk lé nye gét és egy ben leg fõbb buk ta tó ját is. Nincs ta nul ság, ok

és cél, csak a tör té net, ami szin tén re konst ruk ció – má so lat, ha úgy

tet szik.

A ró mai szá mok kal I-tõl V-ig je lölt el be szé lé sek so ra egy met -

róko csi ban tör té nõ tra gé dia elõz mé nye i nek be mu ta tá sá val kez dõ dik.

Hogy bal eset rõl, me rény let rõl van-e szó, nem de rül ki egy ér tel mû en,

s mint ha nem is len ne fon tos a vég ki fej let szem pont já ból. Far kas

ehe lyett ol da la kon ke resz tül a va gon ban uta zók el he lyez ke dé sé vel,

sze mély le írá sá val és metakommunikatív jel zé se i vel (vagy azok hi á -

nyá val) fog lal ko zik ide ge sí tõ rész le tes ség gel, mint ha ezek a jel zé sek

hor doz nák, egy más ra ha tá suk kal pe dig okoz nák a vég ze tet. Az ese -

mény tö re dék in for má ci ók ez re i re bom lik, a sze rep lõk tár gyi a sul nak,

mint ha egy tér be li kép let ne ve zõi len né nek; azo no sul ni sen ki vel nem

le het, ami érez he tõ en cél is. Egy-egy kép vagy jel zõ már itt a ké sõb -

bi szö ve gek re utal, hi szen Far kas utaz tat ja köny vé ben a mo tí vu mo -

kat; így nem ki zárt, hogy a vég ze tet a IV. szá mú no vel lá ban fel tû nõ 

Z hoz za el, aki egy met ró sze rel vény ben – vagy a Doom ne vû lö völ -

dö zõs já ték egyik szint jén, né zõ pont kér dé se – kezd tö meg mé szár -

lás ba. A II. el be szé lés egy né met fa lu la kó i nak kol lek tív ön gyil kos sá -

gát idé zi meg a 2. vi lág há bo rú vé gén – a he lyi ek a Vö rös Had se reg -

tõl va ló fé lel mük ben fel akasz tot ták ma gu kat –, ugyan ak -

kor szo ros pár hu za mot von a hit hû kom mu nis ta Izsák Éva

pa rancs ra el kö ve tett ön gyil kos sá gá val és az áb ra há mi

em ber ál do zat pél dá za tá val is. A tör té ne te ket oly kor vé -

gig kí sé ri az in terp re tá ció, más kor csak az utol só ol da la -

kon kap nak kül sõ ér tel me zést, rö vid láb jegy zet for má já -

ban. Far kas nem bí zik ol va sói fan tá zi á já ban, vagy a szö -

veg ön te rem tõ ere jé ben: min den lé pés ki szá mí tott, a sze -

rep lõk csak szi lu et tek, egy kül sõ aka rat fog lyai – a sze -

mé lyes ség hi á nyá ban egyik kel sem érez he tünk együtt. 

Bár egy-egy ala kot job ban ki emel, az író szá má ra

érez he tõ en nem fon to sak a ka rak te rek. Nem ve lük, ha -

nem ál ta luk üzen: az el sõ írás rész le tes sze mély le írá sa it

le szá mít va jel lem zõ, hogy csu pán fér fi nak, nõ nek vagy

gye rek nek ne ve zi õket, ami egy többsze rep lõs el be szé -

lés ben za va ró is le het. Az arc nál éle sebb a hát tér kon túr ja, a hõ sök

he lyett a pers pek tí vá juk ból rög zí tett be nyo má sok be szél nek – a kö -

tet vi szont ne he zen emészt he tõ a le írá sok rend kí vü li tö mény sé ge,

anyag sze rû sé ge mi att. „Moz gá sát nemcsak a kép me zõ ben va ló elõ -

re csú szás, ha nem lép te i nek csi kor gá sa is je lez te. […] Tá jé ko zó dá sát

a fa lak és az utak ve ze té sén kí vül a fe lü le tek struk tú rá ja és tex tú rá ja

se gí tet te, moz gás köz ben pe dig a fény vi szo nyok vál to zá sa. Lá tó ide -

gei be ol vas ták a fel szí ne ket, és a szó szo ros ér tel mé ben le ta po ga -

tott pon tok ból pró bál ták ös  sze szõ ni a rep re zen tált anyag érin té sé -

nek le het sé ges il lú zi ó ját” – mu tat ja be Far kas, ahogy Z. ne vû hõ se

egy (va lós vagy kép zelt) alag út ban sé tál. 

En nél egy sze rûbb len ne, ha egy Youtube-linket kap nánk a Doom

em lí tett pá lyá já ról, már csak azért is, mert a szer zõ egyéb ként rend -

sze re sen hasz nál ilyen szö ve gen tú li ki té rõ ket: ma gya rá zat ként mi ni -

a tûr ké pet, dal szö veg-rész le tet il leszt a mar gó ra, sõt, QR-kódokat is,

mint ha evi dens len ne, hogy min den ol va só já nak van okostelefonja.

A szö veg kö zi já té kok ugyan tá gabb ér tel me zé si ke ret be he lye zik az

egyes no vel lá kat, de nem ad nak hoz zá va ló di ér té ket: hi á ba ta lá ló a

pár hu zam Odüs  sze usz ván dor lá sa és a Vég sõ ös  sze om lás õrült

mér nö ké nek ha za út ja kö zött, ha a no vel la vé gül meg ma rad a pa ra -

frá zis szint jén, a be lé zsú folt több let tar ta lom (uta lás az Ulyssesre,

Anselm Kiefer fest mé nye i re, sõt, Hit ler dol go zó szo bá já ra) pe dig

szin te szét fe szí ti az el be szé lést. 

Így le het, hogy a ka lap nyi üres ség egy szer re bi zo nyul túl sok nak

és túl ke vés nek. Egy szö veg ugyan is nem at tól jó, hogy bo nyo lult je -

len tés há ló zat fe szül mö göt te, részletgazdag vagy tu da to san épít ke -

zõ – ez „csak ” a szak ma, hi á ba kel le nek évek a leg jobb trük kök

meg ta nu lá sá hoz. A szö veg ak kor mû kö dik, ha van ben ne élet, le -

gyen az sze re tet vagy hi deg ha rag. Ha úgy (nem) szól akár sem mi -

rõl, hogy az nyug ta la nít, és úgy ta nít, hogy tu dom, a lé nyeg nem itt

van – mint Borges ál sá gos me sé i ben. A Ne héz esõk pél dá za tai vi -

szont egy más ra mu tat nak, a sok kom men -

tár pe dig meg sem en ge di a kül sõ ér tel me -

zést; ez a no vel la er rõl és ar ról szól, fi gyel -

mez tet ve lük Far kas, és passz. Leg tisz tább

és nyu god tabb tem pó jú szö ve ge ta lán ép -

pen ezért az utol só, & cí mû el be szé lés,

ahol egy hul la ha lász gyûjt arc ta lan ha lot ta -

kat la dik já val a kö ze li fo lyó ból. Nin cse nek

fe les le ges láb jegy ze tek, cél zá sok, a szer zõ

itt meg en ge di, hogy ahol kell, tör té ne te jó -

té kony köd be bur ko lóz zon – ami el kelt vol -

na a könyv más írá sa i ban is.

Far kas Pé ter: Nehéz esõk

Magvetõ Ki adó, 2013, ol dal, Ft
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Pogrányi Péter

A huszonhárom fe je zet re ta golt kö tet alap ve -

tõ en repetitív, né hány mo tí vum va ri á lá sá ra, is -

mét lé sé re épül a szer ke ze te. A szö veg nem -

csak a motivikus is mét lõ dé sek és a vi szony -

lag szûk re gény vi lág (ke vés sze rep lõ, be ha -

tá rolt te rek, né hány vo nás sal fel vá zolt jel le -

mek) mi att vá lik mo no ton ná. A szer zõ ál tal

lét re ho zott el be szé lõi nyelv is er re mu tat: jel -

lem zõ en több szö rö sen ös  sze tett mon da tok -

kal, több szö rös alá ren de lés sel dol go zik, és

ez a rö vid mel lék mon da to kat hal mo zó szö -

veg for ma ta gad ha tat la nul egy sé ges sé te szi a

mû vet, az el be szé lõ kis lány nagy mo no lóg ját

erõs nyel vi kö te lék ként tart ja ös  sze, de ép -

pen az au to ma tiz mus hang sú lyos sá té te lé vel

el is ide ge ní ti az ol va sót. 

Az egy ne mû ség ér ze tét erõ sí ti, hogy a

kü lön bö zõ sze rep lõk szó la ma egy ál ta lán nem

kü lö nül el az el be szé lõ é tõl, aki nek egyéb ként

nem tel je sen sta bil a po zí ci ó ja, mert bár

több nyi re a gyer me ki tu dat ha tá roz za meg,

több ször meg je len nek ben ne eh hez nem il -

lesz ke dõ ele mek is. A nyelv in fan ti lis, bu gyu -

ta jel le ge né hol a gyer mek szá má ra nem

adott né zõ pont fel buk ka ná sá ról árul ko dik,

más hol a szó hasz ná lat te szi kér dé ses sé,

hogy a gye re ket vagy a gye rek kor ára vis  sza -

em lé ke zõ fel nõt tet hall juk. 

Már né hány ol dal után az az ér zé sünk tá -

mad hat, hogy ki is mer tük ezt a vi lá got, rá ta lál -

tunk a rit mus ra és a köz pon ti té má ra is (ami

te hát a gyer mek ör dö gi en ci ni kus sze xu á lis

és lel ki bán tal ma zá sa vol na); et tõl a pont tól

kezd ve pe dig már az ol va só vér mér sék le té re

van bíz va, hogy bor zong va be le fe led ke zik-e

az ol va sás két ség kí vül meg rá zó ak tu sá ba,

vagy pe dig ide je ko rán be vég zi a köny vet.

Ép pen ezért úgy ér zem, hogy a Meg szá molt

ba bák cí mû könyv ter je del me szin te eset le -

ges: le het ne jó val bõ vebb, de sok kal rö vi -

debb is a kor pusz, ma gá ból a szö veg bel sõ

mû kö dé sé bõl nem kö vet ke zik egyik sem. No -

ha a cím nek meg fe le lõ en az el be szé lõ kis -

lány majd nem ki zá ró la gos me ne dé két nyúj tó

ba bák szám ba vé te le, majd azok szá mol ga tá -

sa egy faj ta ke ret ként is funk ci o nál (a tel jes

lét szám tól ha la dunk el vesz té sü kig), az oly kor

szét ága zó tör té net da ra bok la za kap cso la ta

ar ra en ged kö vet kez tet ni, hogy a „cse lek -

mény nek” nincs ha tá ro zott irá nya, ha pe dig

van, in kább – a pró za nyelv sa já tos sá ga it is

tük röz ve – kör kö rös.

Az el be szé lõ, Ni ki a leg ha tá ro zot tab ban

szem ben áll az õt kö rül ve võ vi lág gal, sa ját

szü le i vel, csa lád já val, test vé re i vel, az is ko lá -

val, de még az õt ide ig le ne sen be fo ga dó

nagy szü le i vel is. Az egyik kö vet ke ze te sen vé -

gig vo nu ló mû fo gás a min den alap ve tõ hu ma -

nis ta ér ték rend sze rint el fo gad ha tat lan be -

széd mód ad absurdum vi te le a gye rek kel

szem ben. A könyv ben hem zseg nek az ilyen

mon da tok: „Az apám sze rint […] jobb lett vol -

na, ha ki sem jö vök az anyu kám ha sá ból,

mert tönk re te szem a csa lá di éle tü ket.” (31.)

És ez még a sze lí debb szö veg ré szek egyi ke.

Ni kit min den ol dal ról gyû lö let ve szi kö rül, a

ba rá tok tól pe dig elõbb-utóbb el tilt ják. Ap ja

fo lya ma to san mo lesz tál ja, ami rõl any ja tud,

de a kis lányt hi báz tat va még job ban bün te ti.

Több ször hang sú lyo san je le nik meg a nõ vér

alak ja, akit va ló szí nû leg az apa ölt meg egy

túl he ves fe nyí tés so rán. 

A szü lõk ke gyet len sza diz mu sa a kis lány

egyet len me ne dé ké re, ba bá i ra is ki ter jed:

elõ ször el dug ják, majd meg cson kít ják õket,

ez zel tel je sen el szi ge tel ve õt min den tõl, vég -

leg ki szol gál tat va an nak a több ször fel buk ka -

nó zu ha nás él mény nek, amely az ön gyil kos -

ság gal függ ös  sze: „Éj sza ka úgy ér zem, a

sö tét ség be te met, és csak zu ha nok le fe lé,

egy re job ban zu ha nok le fe lé, és fi zi ka i lag 

ér zem, hogy sem mi nem fog meg tar ta ni, 

ha a vi lág ûr ben zu ha nok az örök ké va ló sá -

gig.” (80.) 

Ne héz jó szív vel aján la ni ezt a köny vet,

mert nem jó ér zés ol vas ni. A szer zõ a té má -

ban rej lõ öt le te ket sem ak náz za ki po é ti ka i lag

olyan mély ség ben, mint amen  nyi re el vár ha tó

len ne. Iz gal mas kí sér let, félsiker. De nagy sze -

rû al kal mat ad hat ar ra, hogy fel hív ja a fi gyel -

met a csa lá don be lü li erõ szak prob lé má já ra,

és ez nem cse kély ség.
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Sok ko ló, de nem le te he tet len

Czapáry Ve ro ni ka
Meg szá molt ba bák

Scolar Kiadó, 2013, 256 ol dal, 2750 Ft



Centaurival új regényérõl Bán Magda beszélget

El vál lal tam egy nem min den na pi mun kát, és a ma gán éle tem is úgy

ala kult, hogy ren ge te get, ál lan dó an in gáz tam, száz és száz ki lo mé -

tert ko csiz tam, ami alap ve tõ en nem gond, sze re tek ve zet ni, fõ ként

éj jel, de az utób bi évek ben egy ki csit sok lett az ál lan dó jö vés-me -

nés. Eb ben a pil la nat ban is 450 ki lo mé ter vá laszt el a szo bám tól.

Újab ban vi szont vál to zott a hely zet, és én is tö rek szem ar ra, hogy

töb bet le hes sek az író asz ta lom nál.

MMii  éérrtt  AAmmee  rrii  kkáátt,,  aazz  EEggyyee  ssüülltt  ÁÁll  llaa  mmoo  kkaatt  vváá  llaasszz  ttoott  ttaa  hheellyy  sszzíí  nnéé  üüll??

Egy kri mi be il lõ for du lat tal azt mond hat nám, „a szá lak oda ve zet tek”.

Egy más sal pár hu za mo san több is ugyan oda, az Ál la mok ba, azon

be lül a San Franciscó-i öböl be. Rég óta fog lal koz tat Jack Lon don if jú -

ko ra és a lobotómia tör té ne te is. Mind két vo nal erõ sen kap cso ló dik

San Fran cis có hoz. Ar ról nem is szól va, hogy an nak ide jén on nan in -

dult ki az arany láz, és a föld raj zi hely ze te is egé szen spe ci á lis. A

Golden Gate-rõl ma már az emblematikus híd jut az eszünk be, ho lott

ere de ti leg azt a ten ger szo rost je löl te, ahon nan sze ren cse va dász ok,

ka lan do rok tí zez rei ha józ tak ki az új ko ri tör té ne lem so rán. Nemcsak

föld raj zi lag, ha nem szim bo li ku san is ka pu a vi lág ra, ame lyen át bár ki

el in dul hat. San Fran cis co és Oakland nem vé let le nül vált Ame ri ka

egyik leg for róbb pont já vá, és nem csak az arany láz vagy a hip pi-

kor szak ide jén. Most is kép vi sel egy faj ta prog res  szi vi tást, elég csak

az utób bi évek oaklandi lá zon gá sa i ra gon dol nunk. El sõ kör ben

egyéb ként a 19. szá zad vé gi San Fran cis cót kel lett meg is mer nem,

hogy egy hos  szas nyo mo zás után vé gül Dan Coolbirth sor sá nál és

nap ja ink nál kös sek ki.

ÉÉss  mmii  éérrtt  eeggyy  2200  éévv  kköö  rrüü  llii  ffiiúú  ggoonn  ddoo  llaa  ttaa  iitt,,  eemm  lléé  kkee  iitt  hhaallll  jjuukk??

Míg a köz élet gu mi cson to kon rá gó dik, ad dig az egyén szint jén még

min dig az a leg ké nye sebb kér dés, hogy az idõ sebb ge ne rá ció mi -

ként fruszt rál ja a fi a ta lo kat. Szin te ál ta lá nos, hogy a fel me nõk rossz

min tá it az õket kö ve tõ ge ne rá ci ók mo to ri ku san meg is mét lik, ho lott

akár meg is sza ba dul hat nánk tõ lük. A fi a ta lok idõn ként fel lá zad nak,

hol jól, hol ros  szul, újab ban úgy tû nik, hogy je len tõs ré szük in kább

ön kén tes szám ûze tés be, pas  szi vi tás ba vo nul. Dan ese té ben a csa -

lád egy ré ges-ré gi his tó ria, az apai déd apa em ber te len agy mû té te

kö rül fo rog ál lan dó an, ah hoz ha son ló an, ahogy a köz élet – amit az

idõ sebb ge ne rá ció tematizál – foly ton-foly vást az em be ri his tó ria bor -

zal ma i hoz tér vis  sza. Te gyék ezt a leg jobb szán dék kal, ez má ra tö -

ké le te sen kontraproduktív lett, s nem se gí ti, ha nem meg nyo mo rít ja a

fi a ta lo kat. Ret ten tõ té ve dés be te rel ni õket is eb be a med dõ dis kur -

zus ba ahe lyett, hogy a vi lág nap sü töt te ol da lá hoz, sa ját ér zé se ik hez

va ló kap cso ló dás ban se gí te nék õket. Kép zel jünk el egy fi a tal em bert,

aki nek foly ton azt dör gö lik az or ra alá, hogy a nagy ap ja ban kot ra -

bolt. Le het ezt tisz táz ni, de ha eb bõl egy faj ta csa lá don be lü li pro pa -

gan da lesz, ne cso dál koz zunk, ha egy szép na pon a srác be sé tál a

leg kö ze leb bi bank ba, fegy vert sze gez az õrök re, és a kas  szát kö ve -

te li. Dan azon ban még sem ezt az utat vá laszt ja.

NNéé  hhaa  úúggyy  éérreezz  tteemm  ooll  vvaa  ssááss  kköözz  bbeenn,,  hhooggyy  DDaann,,  aakkii  nneekk  aa  sszzee  mméé  vveell  aa

ttöörr  ttéénn  ttee  kkeett  lláátt  jjuukk,,  ssookk  kkaall  bbööll  ccsseebbbb,,  mmiinntt  eeggyy  mmaaii  hhuu  sszzoonn  éévveess..  MMiinntt  --

hhaa  aazz  öönn  éélleett  ttaa  ppaasszz  ttaa  llaatt  ookkoonn  ééss  ooll  vvaass  mmáánnyy  ééll  mméé  nnyyee  kkeenn  áátt  sszzûûrrtt

ggoonn  ddoo  llaa  ttaa  iitt,,  rreeff  llee  xxii  óó  iitt  hhaall  llaa  nnáámm  BBiibb  llii  áá  rróóll,,  JJaacckk  LLoonn  ddoonn  rróóll,,  GGoo  ggooll  rróóll,,

hháá  bboo  rrúú  rróóll,,  hháá  zzaass  ssáágg  rróóll  ééss  ííggyy  ttoo  vváábbbb..  TTee  hháátt  eeggyy  kkuull  ttúúrr  ttöörr  ttéé  nnee  ttii  eesszz    --

sszzéétt,,  sszzlleenngg  bbeenn..

Dan Coolbirth bõ ré ben ott va gyok én is, ugyan ak kor a mai hu szon -

éve se ket na gyon kön  nyû alá be csül ni. Nem aka rok az zal az egyéb -

ként helyt ál ló frá zis sal jön ni, hogy min den ge ne rá ci ót alá be csül tek,

de a hely zet most min den ko ráb bi nál drasz ti ku sabb. A mai hu szon -

éve se ket oly an  nyi ra le nul láz ta a fe let tük já ró ge ne rá ció, hogy már lá -

zad ni sincs ked vük. Kom mu ni kál ni se. An  nyit pro pa gál tuk a ször nyû

elõz mé nye ket, an  nyit ri o gat tunk a jö võ vel, hogy el ment a ked vük

min den tõl. Nem akar nak meg nyil vá nul ni, fõ ként nem elõt tünk. A Jég -

vá gó már rég a ki adó nál volt, ami kor ki jött az a fel mé rés, amely sze -

rint a hu szon éve sek min den ko ráb bi nál apa ti ku sab bak. Egyet len ko -

ráb bi ge ne rá ció szá má ra sem volt ilyen ter mé sze tes a tö ké le tes ma -

gány, a pas  szi vi tás, a be le tö rõ dés ér zé se. Sze rin tem a „csön des ge -

ne rá ció” hall ga tá sa azt üze ni: ha va ló ban olyan po csék min den, mint

aho gyan ál lít já tok, ta lán jobb len ne, ha ti is hall gat ná tok.

AA  lloobboottóómmiiaa  eell  jjáá  rráá  ssaa  ((aazz  aaggyy  mmeegg  ffúú  rráá  ssaa))  nneemm  ccssaakk  mmiinntt  eemm  bbeerr  ttee  lleenn

ggyyaa  kkoorr  llaatt,,  hhaa  nneemm  sszziimm  bbóó  lluumm  iiss  rree  ggéé  nnyyéé  bbeenn..  AAzz  eell  mmee  bbee  tteegg  nnõõ  nnaapp  --

llóó  jjáá  bbóóll  kkéé  sszzüülltt  SSzzáásszz  JJáá  nnooss  ffiillmm  jjéé  bbeenn  lláátt  ttaamm  iillyyeess  mmiitt..  AA  ttöö  mmee  ggeess

zzoommbbiissooddáássrraa  ggoonn  ddooll??
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Az a bi zo nyos cse ho vi puska
MMoosstt  jjee  lleenntt  mmeegg  aa  MMaagg  vvee  ttõõ  KKii  aaddóó  ggoonn  ddoo  zzáá  ssáá  bbaann  hhaarr  mmaa  ddiikk  kköönnyy  vvee  JJéégg  vváá  ggóó  ccíímm  mmeell..  EEzz  úútt  ttaall,,

aahhooggyy  kkoo  rráább  bbaann  ííggéérr  ttee::  rree  ggéénnyy..  22000066  uuttáánn,,  eell  ssõõ  jjee  lleenntt  kkee  zzéé  ssee  óóttaa  ffuurr  ddaall  jjaa  aa  kkíí  vváánn  ccssii  ssáágg  ooll  vvaa  --

ssóó  iitt,,  kkii  iiss  llee  hheett  aazz  ááll  nnéévv  mmöö  ggöötttt..  KKee  vvee  sseenn  iiss  mmee  rriikk,,  ddee  aazzéérrtt  aazz  eell  mmúúlltt  éévveekk  bbeenn  aaddootttt  iinn  tteerr  jjúúkk  --

bbóóll  vvaa  llaa  mmiiccss  kkéétt  ttuudd  hhaa  ttuunnkk  öönn  rrõõll..  AA  DDuu  nnáánn  ttúú  lloonn  ééll,,  vvaann  eeggyy--kkéétt  ((??))  ttaa  nnyyáá  jjaa,,  vvoolltt  lloo  vvaa  iiss,,  vvaann

eeggyy  hhaa  ttaall  mmaass  kköönnyyvv  ttáá  rraa..  AA  KKéékk  aann  ggyyaall ccíí  mmûû  nnoo  vveell  llááss  kköö  tteett  éétt  eell  iiss  mmee  rrééss  sseell  ffoo  ggaadd  ttaa  aa  kkrrii  ttii  kkaa,,  

aazz  eell  ssõõ  eell  bbee  sszzéé  lléésstt,,  aa  KKúútt  aa  NNaapp  aallaatttt ccíí  mmûûtt  mmeegg  ffiill  mmee  ssíí  tteett  ttéékk,,  ééss  eenn  nneekk  bbee  mmuu  ttaa  ttóó  jjáánn  mmoonndd  ttaa,,

hhooggyy  aa  kköö  vveett  kkee  zzõõ  kköönnyy  vvee  rree  ggéénnyy  lleesszz..  EEzz  22001100  õõsszzéénn  ttöörr  ttéénntt..  AAzz  óóttaa  mmooss  ttaa  nnáá  iigg  kkee  vvee  sseett  ttuudd  --

ttuunnkk  öönn  rrõõll..  UUttaa  zzootttt??  EEggyy  ááll  ttaa  lláánn  sszzee  rreett  uuttaazz  nnii??



Igen. Azok a „mér cék”, amiket a fel nõtt tár sa da lom a ma ga fruszt rált -

sá gá ból, fé lel me i bõl pá rolt, úgy hat nak, akár a lobotómia, ugyan ak -

kor az év ti ze de ken át ér vé nyes nek hitt mantrákat egy re ke ve seb ben

hi szik igaz nak. Va gyis ma már nem vá runk tõ lük ja vu lást. Úgy ve -

szünk be min dent, hogy már a be sze dés pil la na tá ban tud juk: csak

ros  szabb lesz tõ le. Re mél he tõ leg a kö vet ke zõ lé pés ben tö me ge sen

fog juk el uta sí ta ni eze ket a szel le mi sze re ket, és job ban meg vá lo gat -

juk majd, hogy ki és mi mó do sít ja a tu da tun kat. 

MMéégg  kkéétt  ffoonn  ttooss  ééss  hhaanngg  ssúú  llyyooss  ffoo  ggaa  lloomm  vvaann  aa  mmûû  bbeenn::  aazz  eemm  lléékk  ééss

aa  ttöörr  ttéé  nneett..  EErr  rrõõll,,  mmáárr  mmiinntt  aa  ttöörr  ttéé  nneett  sszzee  rree  ppéé  rrõõll  eeggéésszz  eess    sszzéétt  ooll  vvaass  --

hhaa  ttuunnkk..  AAzz  aazz  jjóóll  eell  mmoonndd  jjaa  aa  vvéé  llee  mméé  nnyyéétt  mmiinndd  aarr  rróóll,,  aammii  sszzóó  bbaa  kkee  rrüüll..

A so ká ig szin te ál ta lá nos tör té net el le nes ség épp olyan té ve dés volt,

mint an nak ide jén No bel-dí jat ad ni a lobotómia „fel ta lá ló já nak”. Az

em ber, ha meg pró bál ja el kép zel ni az éle tét, tör té net ben kép ze li el.

Az iro da lom nak volt egy óri á si san sza ar ra, hogy eb ben part ner le -

gyen, de egy pon ton az írók je len tõs ré sze ki for dult eb bõl a part ner -

ség bõl. Rá adá sul pár éve azt is tud juk, hogy a tör té net éh ség ge ne ti -

ka i lag kó dolt. Ha nem ka punk tör té ne te ket, a sa já tun kat sem tud juk

fel épí te ni. Akár te tszik, akár nem, ez van. Ro bin son tör té ne te nem

vé let le nül nép sze rû. Alig akad em ber – ha akad egy ál ta lán –, aki éle -

te so rán ne érez né ma gát leg alább egy szer la kat lan szi ge ten, olyan

hely zet ben, ahol sen ki re sem szá mít hat. Az a kér dés, hogy ak kor mi -

bõl dol goz hat: Ro bin son ese té bõl, vagy ab ból, hogy egy cso da szép

mon da tot ta lált egy poszt mo dern mû 77-ik ol da lán? Az utób bi ból

alig ha. Ez per sze so kak nak túl dar wi nis ta, túl ha szon el vû fel fo gás,

még is, aki a tör té net el len apel lál, va ló já ban fény evést pro pa gál. Az

evés rõl is gon dol hat juk, hogy rop pant gusz tus ta lan a fel sõ test nyí lás -

ba ide gen anya go kat töm köd ni, et tõl füg get le nül en ni még an nak is

mu száj, aki az egész el já rást al pá ri nak ér zi. A nyelv nem a gyö nyör -

köd te té sünk re jött lé re. Cso dá la tos esz köz, de még is csak esz köz.

De ma már ezt ta lán nem is kell na gyon hang sú lyoz ni. Las san már a

poszt mo dern „hí vei” is az zal kez dik es  szé i ket, hogy ko rai a

posztmodernt te met ni. Ez egy ki csit olyan, mint ami kor egy kór ház -

ban fek võ ag gas tyán vál lát ve re get jük: együtt hor gá szunk még húsz

év múl va is! Ha az il le tõ nem tud ta még, ab ban a pil la nat ban meg ér -

ti: jó, ha nap jai ma rad tak. Per sze a poszt mo dern még min dig kap vi -

rá got, de már nem az öl tö zõ jé be, ha nem a ra va ta lá ra.

ÍÍrrtt  ssccii--ffiitt,,  rree  mmeekk  nnoo  vveell  lláá  kkaatt,,  mmoosstt  eeggyy  ssoorr  ssookk  bbaann  ééss  ttöörr  ttéé  nnee  tteekk  bbeenn

ggaazz  ddaagg    sszzeell  llee  mmii  kkaa  llaanndd  rree  ggéénnyytt..    MMiinntt  hhaa  ooll  vvaass  ttaamm  vvooll  nnaa,,  hhooggyy  iiss  --

mméétt  rree  ggéénnyy  bbee  ffoo  ggootttt..  EEll  áárruull  rróó  llaa  vvaa  llaa  mmiitt??

Va ló já ban nem li ne á ri san ha la dok. A Jég vá gó nak két test vér re gé nye

is van. Az egyik édes test vér, a má sik fél test vér. Mind ket tõ ben szin tén

fi a tal em be rek pró bál koz nak utat ta lál ni. Az egyik, a Jack szo ro san

kap cso ló dik a Jég vá gó hoz, szin te a foly ta tá sa, a má sik vi szont, a

Hór-völgyi köd Eu ró pá ba és egy egé szen más hely zet ha son ló prob -

lé má i hoz ve zet. A há rom re gé nyen szin te pár hu za mo san dol goz tam,

s ha ma ro san ki te szem a pon tot a má sik ket tõ vé gé re is. Hogy me lyik

jön ki kö vet ke zõ nek, sok min den tõl függ, még én sem tu dom. Ér zé -

sem sze rint ez nemcsak raj tam és a Mag ve tõn mú lik majd, ha nem

az ol va só kon is.
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Onagy Zoltán

1947 vé gén az ENSZ Köz gyû lés jó vá hagy ja a meg osz tá si ter vet, és

fel szó lít egy zsi dó ál lam és egy arab ál lam lét re ho zá sá ra. Az Arab

Li ga és a pa lesz ti nai ara bok el uta sít ják a 181-es szá mú ha tá ro za tot,

erõ sza kos cse lek mé nyek tör nek ki az egész or szág ban.

1947 de cem be ré tõl 1948 má ju sá ig pol gár há bo rú dúl a

zsi dó és a pa lesz tin kö zös sé gek kö zött. Az an go lok tá -

vo zá sa után 1948. má jus 14-én lét re jön Iz ra el ál lam.

Alap dá tum. Min den más pusz ta kö vet kez mény.

„Ma gyar or szág nap ja ink ban is a zsi dó di asz pó ra egyik

leg né pe sebb cent ru ma, ahol a zsi dó kér dést ál lan dó an

na pi ren den tart ják, és a több nyi re tu dat lan an ti sze mi ta

fe cse gés is hét köz na pi je len ség, nem be szél ve az Iz ra el

el le ni po li ti kai ki ro ha ná sok ról. Már csak ezért is jó len ne

mi e lõbb meg je len tet ni a ma gyar vál to za tot. Igyek szünk.”

nyi lat koz za Bo kor Pál, az Atlantic Press Ki adó igaz ga tó -

ja egy kis in ter jú ban, a már meg je len te elõtt el hí re sült óri -

ás ri port-könyv rõl. Így tör té nik. A kö tet egy na pon je le nik

meg New York ban és Bu da pes ten. De azt nem köz li az

igaz ga tó, hogy kü lön le ges kö tet ke rül a ma gyar ol va só

elé. Men te sen min den ló zung tól, ud va ri as mel lé be szé -

lés tõl, a té má ra ál ta lá ban jel lem zõ szer vi liz mus tól, fáj dal mas szte re o -

tí pi ák tól. A szer zõ gon dos kö vet ke ze tes ség gel el hagy ja a zsi dó te -

ma ti ká jú köny vek leg fon to sabb jog cím ét, az év ez re des zsi dó szen -

ve dés egye te mes er köl csi je len tõ sé gét, az eb bõl le ve zet he tõ tisz te -

let kö rö ket, ami nemcsak meg le põ, de hi ány zik is alap ve tõ in dok ként,

tám pont ként. Hi ány zó al ko tó elem, mint hogy a ra ci o ná lis vi lág ban

ne héz ér tel mez ni bár mi lyen bib li ai ér ve lést, mely sze rint egyik né pet

meg foszt ja az ENSZ-ha tá ro zat az élet te ré tõl, hogy egy má sik kap ja.

Ezt a ket tõs sé get, va la men  nyi tör té nel mi át te kin tés el le né re, a szer zõ

sem lé pi át. Idõ rõl idõ re fel te szi a kér dést, ho gyan lesz vé ge Iz ra -

el nek. 

A kö tet 1897. áp ri lis 20-ával in dít. A szer zõ, Ari Shavit déd ap ja,

Her bert Bentwich hét nap alatt „egy igen jól el eresz tett gyar ma to sí tó

kü lö nít ményt” utaz tat vé gig az õsök föld jén. Je ru zsá lem bõl a Ga li le -

ai-ten ger part ján át a Jordan fo lyó for rás vi dé ke fe lé. A déd apa – és

nem mel les leg a ma gyar Hertzl Ti va dar, Pá rizs ból Hertzl tu dó sít a

Dreyfus-ügyrõl, en nek ha tá sa alatt szü le tik meg Der Judenstaat (A

Zsi dó Ál lam) cí mû ér te ke zé se, eb ben azt ja va sol ja, hogy a vi lág

min den tá ján élõ zsi dók tér je nek vis  sza Pa lesz ti ná ba, ahon nan el ûz -

ték õket – ál má vá vá lik, hogy a zsi dók a há rom ezer éves kó bor lás,

ván dor lás, hely ke re sés után vég re ta lál ják meg új ra ré gi ha zá ju kat.

Még nem tud ja, csak ér zi az eu ró pai, fõ ként uk rán és orosz pog ro -

mok ról ér te sül ve, hogy a II. vi lág há bo rú leg ször nyûbb fel vo ná sa, a

holokauszt a nagy ha tal mak szá má ra is nyil ván va ló vá vá lik, hogy a

ke zel he tet len zsi dó-prob lé ma le he tõ meg ol dá sa, ha Pa lesz ti ná ban

ál la mot ala kít hat nak. „Hol lan dia 140 ezer zsi dó já ból 102 ezer, Ro má -

nia 817 ezer zsi dó já ból 380 ezer, a 825 ezer ma gyar zsi dó ból meg -

halt 565 ezer. A Szov jet uni ó ban élõ 3 mil lió 20 ezer zsi dó ból meg halt

995 ezer. A 3 mil lió 325 ezer len gyel zsi dó ból meg halt 3 mil lió.” Az

önál ló ál lam irán ti igény re nem le he tett

más vá lasz. 

A ti zen hét fe je zet re osz tott nagy ri -

port el sõ dol go za ta i ban le vél tá ri do ku -

men tu mok ból kö vet het jük a pi o ní rok

he ro i kus hon fog la lá sát, a föld be üze -

me lé sét. A Kar dos G. György ál tal iro -

da lom ként élet re kel tet t kor szak ta -

pasz ta la ti anya ga a Pa lesz ti ná ból Iz -

ra el lé vál to zó zsi dó ál lam a zsi dó ka -

to na és kibucnyik sze mé vel. Az ol va -

só ott hon ta lál ja ma gát az Avraham

Bogatir könyv fel idé zé sé vel. Lé nye gé -

ben azt lát juk, hogy a zsi dó pró fé ták

ál tal ígért mes si a nisz ti kus jós lat sze -

rint a zsi dó nép két ezer éves exo du sa

be fe je zõ dik. 

Ari Shavit té te le sen do ku men tál ja, dol goz za fel Iz ra el kü lön bö zõ

idõ sza ka it. A for ra dal mi-ci o nis ta if jú sá got, Maszadát, Lyddát, a la kó -

te le pe ket, a sze fárd és az askenázi el len té te ket, az atom fegy ver bir -

tok lá sát, a ’67-es és a ’93-as há bo rút, a Szad dam el le ni Si va ta gi Vi -

har mel lék ter mé ke ként Iz ra el re szórt SCUD ra ké tá kon át a 2013-as

je le nig. 

Csu pa meg hök ken tõ 21. szá za di mon dat, vi sel ke dés mód, ami -

kor a je len be ér ke zünk, a Szex, drog, és az Iz ra el-ál la pot cí mû fe je -

zet új ér ték rend re vá gyó fi a tal sá gá ig: „Elég volt, itt az ide je az öröm -

nek. Van az iz ra e li ek nek egy új nem ze dé ke, és ez a nem ze dék kö -

ve te li ma gá nak a bol dog sá got.” „Itt az éne ke sek, a szí né szek a hõ -

sök, azok az em be rek, akik ké pe sek el ér ni, hogy má sok jól érez zék

ma gu kat. És ekö rül fo rog majd a kö vet ke zõ iz ra e li év szá zad is.” Az

ol va só azt hin né, hogy Szo do má ban és Gomorában jár, ha nem tud -

ná, a kor társ Tel Avivban.

„Ez a tár sa da lom kre a tív, szen ve dé lyes és nagy sze rû. Mi ár vák

va gyunk. Nincs ki rá lyunk, nincs apánk. Nincs ko he rens iden ti tá sunk

és nincs fo lya ma tos múl tunk. Bi zo nyos ér te lem ben ci vil kul tú ránk

sincs. A mi vonz erõnk a va dak fél bar bár von ze re je. A fi a ta lok, a kö -

tet le nek, a még fa ra gat la nok von ze re je. Mi nem res pek tál juk sem a

múl tat, se a jö võt, se a te kin télyt. Hajt ha tat la nok va gyunk. Lel künk

mé lyén anar chis ták va gyunk. És még is, lé vén, hogy egyszál ma -

gunk va gyunk ezen a vi lá gon, ös  sze tar tunk. Mi vel ár vák va gyunk,

ezért baj tár sak is va gyunk, sors tár sak is.” Le het, ez a szer zõi val lo -

más a kulcs? (Ari Shavit: Ha zám, az ígé ret föld je. Atlantic Press Ki -

adó, 2013, 560 oldal, 5000 Ft)
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A ván dor lás vé ge



Gyürky Katalin

„Ki mond ta, hogy az élet vé ge már nem tar to gat meg -

le pe té se ket?” – te szi fel a kér dést az an gol író és új -

ság író, Julian Barnes Man Booker-díjas re gé nyé nek

egyes szám el sõ sze mély ben nyi lat ko zó hõ se, Tony

Webster, ami kor ese mény te len nek tet szõ nyug dí jas

hét köz nap ja i ba egy szer csak fur csa örök ség „top pan”.

500 font „vér díj” for má já ban, va la mint az an nak ide jén,

egye te mis ta ko ruk ban ön gyil kos sá got el kö ve tõ ba rát,

Adrian Finn egy elõ re csak be ígért nap ló ja ké pé ben.

Rá adá sul úgy, hogy mind ezt az a Mrs. Ford hagy ja rá,

aki nek lá nyá val, Veronicával an nak ide jén elõbb ma ga

Tony, majd õu tá na köz vet le nül a rég el hunyt ba rát,

Adrian is járt.

Az örök ség kap csán az el sõ – ha mar el hes se ge -

tett, mert egy elõ re ér dek te len nek lát szó kér dés fel te vés

után, hogy va jon ho gyan ke rült Adrian nap ló ja

Veronica any já hoz? – nem várt fo lya ma tok in dul nak el

a hõs ben. El sõ ként az em lé ke zés el ke rül he tet len sé gé -

nek ér zé se. Hisz an  nyi idõ után is mét, óha tat la nul fel

kell idéz nie ma gá ban fi lo zo fá lás ra haj la mos, kü lönc,

osztályelsõ ba rát já nak alak ját, aki az éle tet már ti zen -

éve sen Erósz és Thanatosz har ca ként ér tel mez te. S

aki vel kap cso lat ban sen ki sem ér tet te, hogy épp ak kor,

ami kor egyéb ként Erósz ha tá roz ta meg a min den nap -

ja it, va gyis a Veronica iránt ér zett sze rel me, õ éle tét el -

dob va még is Thanatoszt, a ha lált vá lasz tot ta.

Ez a tra gi kus ese mény azon ban olyan ré gen tör -

tént, hogy azt már el vi leg a tör té ne lem ka te gó ri á já ba

le het ne so rol ni. Ab ba a ka te gó ri á ba, amely rõl fi a tal ko -

ruk ban oly so kat vi tat koz tak a ba rá tok, és amely rõl is -

mét csak Adrian ren del ke zett meg gyõ zõ de fi ní ci ó val:

„A tör té ne lem az a bi zo nyos ság, ami az em lé ke zet el -

hal vá nyu lá sá nak és a do ku men tá ció pon tat lan sá gá nak

ta lál ko zá sá ból jön lét re.”

Tonynak épp ez a meg ha tá ro zás jut az eszé be,

ami kor az ön gyil kos ság ról és an nak el kö ve tõ jé rõl, s

per sze Veronicáról új ra gon dol kod ni kény sze rül.  De

épp ezt a de fi ní ci ót kell el vet nie, ami kor azt ta pasz tal ja,

hogy az em lé ke zet, amely rõl azt hit te, hogy az nem

más, mint „ese mé nyek, plusz idõ”, nem úgy mû kö dik,

mint ed dig: nem egy re hal vá nyabb tör té né sek lán co la -

ta ként, ha nem cso mó pont sze rû en, pél dá ul egy rég el -

fe le dett nek hitt, Veronica csa lád já nál töl tött hét vé ge fel -

to lu lá sá ban. A múlt bé li ese mé nyek te hát – ta pasz tal ja

meg döb ben ve – bi zo nyos ese tek ben ön já ró vá vál nak,

s bár mi kor elõ tör het nek. De a fen ti tör té ne lem-de fi ní ci -

ó ból, ha vég re meg kap ja örök sé ge má so dik ré szét,

Adrian nap ló ját, a do ku men tá ció pon tat lan sá ga se lesz

igaz: hi szen ab ban a ba rát ja nyil ván pon to san be szá -

molt ar ról, mit mi ért tett. Adrian ön gyil kos sá ga így in -

nen tõl kezd ve a tör té ne lem be ve szõ tény he lyett új ra a

je len fá jó pont ját ké pe zi, s az, hogy épp a kö zös

„anyó suk tól” ka pott örök ség for má já ban buk kan fel új -

ra, a hõst nyo mo zás ra kész te ti. Most már tény leg ki

akar ja de rí te ni, mi tör tént Adriannal, Veronicával, s így

köz vet ve ve le is negy ven év vel ez elõtt. 

A mû in nen tõl de tek tív re gény ként is ol vas ha tó: a

hõs ki nyo moz za Veronica e-mail-címét, kap cso lat ba

ke rül ve le, s kö ve tel ni kez di tõ le örök sé gét, Adrian

nap ló ját. Veronica azon ban – a nap ló egy, Tonynak át -

nyúj tott, s a hõs szá má ra egy elõ re ért he tet len ös  sze -

füg gé se ket tar tal ma zó ol da lán kí vül – a do ku men tu mot

„nincs jo gunk má sok nap ló it el ol vas ni” fel ki ál tás sal el -

éget te. Meg õriz te vi szont azt a le ve let, amit Tony an nak

ide jén – ki csi nyes fél té keny ség tõl ve zé rel tet ve – ak kor

írt, ami kor Veronica és Adrian ös  sze jöt tek. S a nyo mo -

zás a nap ló mint bi zo nyí ték meg szûn te, de a le vél lé te

s új ra ol va sá sa után, va gyis azt kö ve tõ en, hogy Tony

negy ven év el tel té vel új ra szem be sül sa ját so ra i val,

sok kal in kább Tonyról, mint sem Adrianról és

Veronicáról fog szól ni. A detektivesdi fur csa ön ana lí zis -

be csap át, pon to sab ban: a de tek tív re gény for dí tott fej -

lõ dés re gény re vált. Amely ben a hõs az egy ko ri le ve lé -

ben fel fe de zett ér zé sei alap ján vissza fe lé kez di ele -

mez ni ma gát: „Ami kor ezek a fur csa dol gok tör tén tek

ve lem – ami kor ezek az új em lé kek ki buk kan tak be lõ -

lem –, olyan volt, mint ha az idõ visszá já ra for dult vol na.

Mint ha ab ban a pil la nat ban a fo lyó fel fe lé folyt vol na.”

Tony vis  sza fe lé, az em lé kei ál tal, s a le ve lé ben tük -

rö zõ dõ ér zel mei ál tal néz szem be fi a tal ko ri, el fe le dett -

nek és túl ha la dott nak hitt, s „fej lett”, fel nõtt sze mé lyi sé -

ge szem pont já ból el fo gad ha tat lan ön ma gá val – a ben -

ne mun ká ló bos  szú vág  gyal, a fél té keny ség gel és az

irigy sé gé vel – s mind eze kért csak most, hogy

Veronicával új ra ta lál ko zik, kezd lel ki fur da lást érez ni.

Sõt, bûn tu da tot, ami kor rá döb ben, hogy va la mi ko ri

bosszú vá gya, mint egy rossz átok, fé lig-med dig be tel -

je se dett. Még pe dig egy ko ri le ve lé nek „a he lyed ben ki -

csit pu ha to lóz nék Anyucinál” rosszindulatú mon da tán

ke resz tül, egy fo gya té kos utód ké pé ben, aki nek lé te

vé gül ar ra a bi zo nyos „vér díj” szó ra is meg ad ja a ma -

gya rá za tot.   
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Em lé ke zet kép zõ örök ség

Julian Barnes
Fel fe lé fo lyik, 
hát ra fe lé lejt 
For dí tot ta: 

Karáth Ta más
Part vo nal Könyv ki adó

2013, 173 ol dal, 2790 Ft  



Sok he lyen jár tam, és na gyon nyi tott em be rek kel ta lál koz tam. An nak

el le né re is, hogy az an gol nyel vû könyv pi ac okon 3-4 szá za lék a for -

dí tá sok ará nya, mert egy ilyen óri á si ol va só kö zön sé gen be lül egy vi -

szony lag kis kö zön ség is né pes le het. Azt vet tem ész re, hogy míg a

re gény a ma gyar iro da lom ban meg le he tõ sen test ide gen volt, és

2002-ben fur csáll va fo gad ták a kri ti ku sok, az an gol re cen zi ók szer -

zõi ter mé sze tes nek vet ték a mû fa ját, hang üté sét és té má it.

IIzz  ggaall  mmaass  nnaakk  ttaa  rrttoomm,,  hhooggyy  éépp  ppeenn  aazz  eell  ssõõ  rree  ggéé  nnyyeedd  vviisszz  eell  eenn    nnyyii

uuttaa  zzááss  rraa..  HHooggyy  lláá  ttoodd  mmoosstt,,  mmii  llyyeenn  vvii  sszzoonnyy  bbaann  vvaaggyy  aazz  eeggyyee  ttee  mmiiss  --

ttaa  kkoo  rrii  öönn  mmaa  ggaadd  ddaall??

El lent mon dá sos. Egy részt min den bi zon  nyal sze rez tem gya kor la tot

az írás ban, és job ban meg tud nám for mál ni a szer ke ze tet, egyes ré -

sze ket, ezért van ben nem elé ge det len ség. Más részt hi ány zik már

be lõ lem az a fi a ta los len dü let, ener gia és pi masz ság, ami vel a Vám -

pírt ír tam. Ez már so sem tér vis  sza, egye di al ka lom volt.

HHooggyy  vvaaggyy  mmeegg  eelléé  ggeedd  vvee  aa  ffoorr  ddíí  ttááss  ssaall??  HHoo  ggyyaann  ffoo  llyyiikk  aa  mmuunn  kkaa??

Rend sze rint nem dol go zom együtt a for dí tók kal, de több ször elõ for -

dult már, hogy meg ke res tek kér dé sek kel, pél dá ul hogy mi a bú za -

hús (Jerne egy ve ge tá ri á nus ét te rem ben dol go zik) vagy hogy ez

vagy az az idé zet hon nan szár ma zik. Peter Sherwood le nyû gö zött

az zal, hogy rá jött, az egyik idé zet Thomas Mann Lotte Weimarban-

jából szár ma zik, no ha én már rég elfelejtettem…

MMiitt  sszzóóllsszz  aa  bboo  rríí  ttóókk  hhoozz??

Az an gol nyel vû köny vek bo rí tó it il le tõ en csak a brit ki adás bo rí tó ját

lát hat tam meg je le nés elõtt, és az tet szett is ne kem. Az ame ri kai ki -

adó már csak a kész köny vet küld te el, és a bo rí tót lát va, el ol vas va

bi zony ér tek meg le pe té sek. Ami a ma gyar bo rí tó kat il le ti, töb bek kö -

zött azért sze re tek az Eu ró pa szer zõ je len ni, mert na gyon igé nyes

ki ál lí tá sú ak, szép tör de lé sû ek a köny ve ik. A bo rí tó kért Gerhes Gá bor

mû vé sze ti ve ze tõ fe lel, bár a két re gény ese té ben – a Mand ra gó ra

ut ca 7. bo rí tó ját az il luszt rá tor, P. Szathmáry Ist ván ter vez te – a ké -

pet én vá lasz tot tam. A Nyug ha tat la nok bo rí tó ján William Dyce

Pegwell Bay cí mû fest mé nye lát ha tó, pont ab ból az év bõl – 1853 –,

ami kor a re gény ját szó dik, a Gon do lat ol va só bo rí tó ján pe dig egy

1861-es an gol fo tó lát ha tó: egy hin ta lo von ülõ, szo mo rú ar cú kis fiú a

nõ vé ré vel.

ÚÚggyy  ttuu  ddoomm,,  kkéé  sszzüüll  aazz  oollaasszz  ffoorr  ddíí  ttááss  iiss..  ÉÉrr  ddee  kkeess,,  aammiitt  mmee  ssééll  ttééll,,

hhooggyy  mmiinn  ddiigg  mmeegg  kkéérr  ddee  zziikk,,  aann  ggoo  lluull  íírrsszz,,  uuggyyee??  MMii  vveell  aann  ggoo  lluull  ppuubb  llii  --

kkááll  nnaakk  aazz  aann  ggooll  sszzáásszz  ppii  aa  ccoonn  aazzookk  iiss,,  aakkiikk  nneekk  nneemm  aazz  aannyyaa  nnyyeell  vvee..
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AA  ttõõ  llee  mmeegg  sszzoo  kkootttt  iirroo  nnii  kkuuss,,  sszzkkeepp  ttii  kkuuss  sszzóó  kkii  mmoonn  ddááss  hhee  --

llyyeetttt  eeggéé  sszzeenn  mmááss  ssttíí  lluuss  bbaann  íírr  ttaa  mmeegg  lleegg  uuttóóbb  bbii  rree  ggéé  nnyyee  --

iitt  SSzzééccssii  NNoo  éé  mmii..  AA  NNyyuugg  hhaa  ttaatt  llaa  nnookk íízziigg--vvéé  rriigg  ttii  zzeenn  kkii  lleenn  --

ccee  ddiikk  sszzáá  zzaa  ddii  nnaaggyy  rree  ggéénnyy,,  aammeellyy  nneekk  ffoollyy  ttaa  ttáá  ssaa,,  aa  GGoonn  --

ddoo  llaatt  ooll  vvaa  ssóó nneemm  rréégg  kkee  rrüülltt  aa  bbooll  ttookk  bbaa..

TTööbbbb  mmiinntt  kkéétt  éévvee  bbee  sszzééll  ggeett  ttüünnkk  uuttooll  jjáá  rraa,,  aazz  óóttaa  rreenn  ggee  --

tteegg  mmiinn  ddeenn  ttöörr  ttéénntt..  TTaa  vvaallyy  mmeegg  jjee  lleenntt  ggyyee  rreekk  rree  ggéé  nnyyeedd,,  aa

MMaanndd  rraa  ggóó  rraa  uutt  ccaa  77..,, aazz  iiddeeii  éévv  rree  vvee  lláá  ccii  óó  jjaa  ppee  ddiigg,,  hhooggyy

kkii  aadd  ttáákk  aa  FFiinnnn  uuggoorr  vváámm  ppíírrtt aann  ggoo  lluull,,  ééss  ffeell  ooll  vvaa  ssóó  kköörr  úúttoonn

jjáárr  ttááll  AAnngg  llii  áá  bbaann,,  NNeeww  YYoorrkk  bbaann  iiss..  MMii  llyyeenn  vvoolltt  aa  ffoo  ggaadd  ttaa  --

ttááss??  MMee  sséélljj!!

Fotó: Hernádi Levente, Könyvjelzõ magazin



Szécsi Noémi íróval Szepesi Dóra beszélget

AA  ffaacceebbooookk  ooll  ddaa  llaa  ddoonn  vvaann  eeggyy  kkéépp,,  aammee  llyyeenn  JJaayy  CClliiffttoonn,,  GGee  oorr  ggee

SSzziirr  tteess  aann  ggooll  kkööll  ttõõ  ééss  mmûû  ffoorr  ddíí  ttóó  ttáárr  ssaa  ssáá  ggáá  bbaann  lláá  ttuunnkk,,  aammiinntt  aa  ffiinnnn  --

uuggoorr  nnyyeell  vveekk,,  kköözz  ttüükk  aa  mmaa  ggyyaarr  sszzoo  mmoo  rrúú  ssoorr  ssáá  rróóll  bbee  sszzééllsszz..  VVaa  llóó  --

bbaann  sszzoo  mmoo  rrúú  lleenn  nnee  eezz  aa  ssoorrss??  

Sok szor gyá szol ták már a ma gyar nyel vet, pe dig más finn ugor nyel -

ve ket te kint ve – ame lyek kö zött akad ki halt vagy né hány ezer be szé -

lõ vel ren del ke zõ nyelv – ezt még min dig né pes kö zös ség be szé li.

De még is el tu dom kép zel ni, hogy öt ven-száz év múl va fo ko za to san

vis  sza szo rul a hasz ná la ta egyes te rü le te ken. A vi lág tör té nel mé ben

két ezer év nem sok idõ, ren ge teg nyelv szûnt már meg vagy ala kult

át, hi szen a nyelv fo lya ma to san vál to zó or ga niz mus. Sze rin tem a

mos ta ni for má já ban nem fog lé tez ni száz év múl va, más funk ci ók kal,

más for má ban igen.

AA  GGoonn  ddoo  llaatt  ooll  vvaa  ssóó eeggyy  ttrrii  llóó  ggiiaa  mmáá  ssoo  ddiikk  rréé  sszzee..  HHoo  ggyyaann  kkaapp  ccssoo  llóó  ddiikk

aa  NNyyuugg  hhaa  ttaatt  llaa  nnookk  hhoozz??

A fõ sze rep lõ és nar rá tor, Fü löp a Nyug ha tat la nok ban sze rep lõ há -

zas pár fia. A tör té net úgy foly ta tó dik, hogy míg az el sõ re gény ben

bi zo nyos ér te lem ben be lül rõl lát tuk a Bárdy házaspár éle tét, a Gon -

do lat ol va só ban szü lõk ként lát juk õket a fi uk kétéves ko rá tól ti zen ki -

lenc éves ko rá ig. A ka masz fiú szem pont já ból sok ed dig is mert fi gu -

ra más sze rep ben mu tat ko zik meg.

AA  NNyyuugg  hhaa  ttaatt  llaa  nnookk ccíí  mmee  iiss  tteett  sszzeetttt,,  mmoosstt  aa  GGoonn  ddoo  llaatt  ooll  vvaa  ssóótt ttööbbbb

sszzeemm  ppoonntt  bbóóll  iiss  ttee  llii  ttaa  lláá  llaatt  nnaakk  éérr  zzeemm..  AArr  rraa  ggoonn  ddoo  llookk,,  hhooggyy  aa  ggoonn  ddoo  --

llaatt  ttaall,,  aa  nnyyeellvv  vveell  ééss  aazz  eemm  bbee  rrii  kkoomm  mmuu  nnii  kkáá  ccii  óó  vvaall  ttööbbbb  éérr  ttee  lleemm  bbeenn  iiss

éérriinntt  kkee  zziikk  aa  mmûû,,  hhii  sszzeenn  eeggyy  ssüü  kkeett  nnéé  mmaa  ffiiúú  mmee  sséé  llii  aa  ttöörr  ttéé  nnee  tteett..  ((„„FFüü  --

llööpp  aabb  bbaann  rree  mméénnyy  kkee  ddiikk,,  hhooggyy  eemm  bbeerr  ttáárr  ssaa  iinnkk  lleegg  ttiitt  kkoo  ssaabbbb  ggoonn  ddoo  --

llaa  ttaa  iitt  aakk  kkoorr  iiss  mmeerr  hheett  jjüükk  mmeegg  iiggaa  zzáánn,,  hhaa  nneemm  hhaallll  jjuukk,,  mmiitt

bbeesszzééllnneekk……””))  NNaa  ggyyoonn  iizz  ggaall  mmaass  eeggyy  ááll  ttaa  lláánn  aa  nnyyeellvv  kkéérr  ddéé  ssee,,  eell  kkéé  --

ppeesszz  ttõõ,,  hhooggyy  mmeegg  ttuudd  jjuukk  eeggyy  mmáásstt  éérr  ttee  nnii,,  bbee  sszzéé  llüünnkk,,  ooll  vvaa  ssuunnkk  ––  ééss

eezz  ttööbbbb  nnyyeell  vveenn  iiss  lleehheettssééggeess……  MMii  éérrtt  lleetttt  eeggyy  ssüü  kkeett  nnéé  mmaa  ffiiúú  aa  ffõõ  --

sszzee  rreepp  llõõ??  MMii  éérrtt  éérr  ddee  kkeell  eezz  aa  vvii  lláágg??  

Ra ci o ná lis ma gya rá za tot nem ta lá lok rá, nincs a csa lá dom ban vagy

is me ret sé gi kö röm ben érin tett – de en gem min dig von za nak azok a

hõ sök, akik va la mi lyen ér te lem ben pe ri fé ri án mo zog nak. A má sik

kér dés, ami vi lág éle tem ben iz ga tott, hogy a kom mu ni ká ci ós hely ze -

tek ben az el hang zott sza vak, mon da tok men  nyi re ke ve set nyom nak

a lat ban a be széd szán dé kot il le tõ en. Pe dig én író ként el sõ sor ban a

ver bá lis ré szét tu dom meg je le ní te ni. Fü löp – és ve le én – ar ra tesz

kí sér le tet, hogy az em be rek meg fi gye lé sé vel a gon do la ta ik ban ol -

vas son. Ez gya kor la ti lag le he tet len, pe dig gyak ran kép zel jük azt,

hogy meg ért het jük a má si kat.

LLáátt  ttaamm  aa  kköönnyyvv  ttrraaiilleerréétt,,  SSzzaa  bbóó  SSzzoonn  jjaa  iihh  llee  tteetttt  rreenn  ddee  zzéé  sséé  bbeenn,,  SSzzõõ  --

kkee  DDáá  nnii  eell  kkéé  ppee  ii  vveell  ééss  PPaatt  kkóóss  MMáárr  ttoonn  eemm  lléé  kkee  zzee  tteess  aarr  ccáá  vvaall  ééss  hhaanngg  --

jjáá  vvaall..  NNéézz  tteemm  vvooll  nnaa  ttoo  vváábbbb  iiss!!  MMeegg  ffiill  mmee  ssíí  ttiikk??

Saj nos nincs er rõl szó, de na gyon há lás vol tam a könyvtrailer al ko tó -

i nak, mert pon to san el ta lál ták a könyv han gu la tát, rá adá sul anél kül,

hogy bár mi lyen inst ruk ci ót ad tam vol na. Öröm mel fi gye lem ezt a tö -

rek vést, hogy a ké pi in ge rek túl ten gé sé nek vi lá gá ban van egy mû faj,

amely vi zu á lis kul csot ad egy sza vak ból fel épí tett mû höz. Egyéb ként

a leg újabb könyvtrailerek kö zött na gyon sok gyöngy szem akad, és

ilyen kor az em ber még in kább bán ja, hogy a je len ko ri film gyár tás

nem fó ku szál ki fe je zet ten a kor társ iro da lom adap tá lá sá ra.

AA  nnyyeell  vvii  kkii  ffee  jjee  zzééss  mmóódd  aa  nneetteess  kkuull  ttúú  rraa  ááll  ttaall  rroo  hhaa  mmooss  áátt  aallaa  kkuu  llááss  bbaann

vvaann..  AA  WWeerrkk  ÍÍrróó  AAkkaa  ddéé  mmiiaa  ttaa  nnáá  rraa  vvaaggyy..  MMii  llyyeenn  ttaa  ppaasszz  ttaa  llaa  ttoo  kkaatt  oosszz  --

ttaa  nnááll  mmeegg  aazz  íírróóii  ppáá  llyyáá  rraa  kkéé  sszzüü  llõõ  ffii  aa  ttaa  llookk  rróóll??

Jó né há nyan ve zet nek blogot, és ha ír ni akar nak, ak kor rend sze rint

re gény ben gon dol kod nak, és ke vés bé no vel lá ban vagy vers ben, bár

a di á kok kö zött akadt már gya kor ló slammer is. Amit kü lö nös nek ta -

lá lok, hogy bár ma guk is ma gyar iro dal má rok sze ret né nek len ni, ál -

ta lá ban rit kán ol vas nak ma gyar kor társ szer zõ ket, in kább a for dí tás -

iro da lom ban tá jé ko zot tak. Bár ter mé sze te sen ép pen a mi dol gunk

be ve zet ni õket eb be a misz té ri um ba. Olyan kor min dig meg le põd -

nek, hogy men  nyi ér de kes mû van, ami vel ér de mes fog lal koz ni.

AA  rree  ggéé  nnyyee  iidd  hheezz  ttaarr  ttoo  zzóó  kkuu  ttaa  ttóó  mmuunn  kkaa  ssoo  rráánn  ssookk  kkuull  ttúúrr  ttöörr  ttéé  nnee  ttii  éérr  ddee  --

kkeess  sséégg  rree  bbuukk  kkaannsszz..  EEzzeekk  ppeerr  sszzee  nneemm  mmiinndd  fféérr  nneekk  bbee  llee  aa  rree  ggéé  nnyyee  --

iidd  bbee..  ÖÖrröömm  mmeell  lláá  ttoomm,,  hhooggyy  eell  iinn  dduulltt  aa  HHaall  ccssoonn  ttooss  FFûû  zzõõ ccíí  mmûû

bbllooggoodd,,  aammii  bbeenn  aa  1199..  sszzáá  zzaadd  mmaa  ggáánn  ééllee  ttéé  bbõõll  ooll  vvaass  hhaa  ttuunnkk  kkuu  rrii  óó  zzuu  --

mmoo  kkaatt..  EEzz  mmáárr  nneemm  iiss  aazz  eell  ssõõ  bbllooggoodd,,  vváá  rraann  ddóóss  ssáá  ggoodd  iiddee  jjéénn,,  ttíízz

éévvee  iiss  vvee  zzeett  ttééll  eeggyyeett..  MMeenn    nnyyii  rree  ffûû  zzöödd  sszzoo  rrooss  rraa  mmoosstt  eezztt  aa  HHaall  ccssoonn  --

ttooss  FFûû  zzõõtt??

Nem vol tam ben ne biz tos, hogy az em be re ket ér dek lik ezek a tör té -

ne tek, de a blog fo gad ta tá sa na gyon po zi tív. A Nyug ha tat la nok írá -

sa so rán el sõ sor ban azt ku tat tam, ho gyan vi szo nyul nak a 19. szá -

za di nõk a tes tük höz (há zas ság, szex, sze re lem, ter mé keny ség,

gyer mek gon do zás), a Gon do lat ol va só nál a si ke tek ok ta tá sa és a

szí né szet tör té ne te ér de kelt kö ze lebb rõl, de min dent el ol vas tam,

ami rõl azt hit tem: kö ze lebb hoz ha tom ál ta la a múlt alak ja it. Lel kes

ol va só ja va gyok az an go lul és fran ci á ul meg je le nõ élet mód tör té -

netek nek. Ma gya rul nem csu pán ke ve sebb do log je le nik meg, de

sok szor a nagy kö zön ség sem tud az ér de kes for rá sok ról. Fon tos

az, hogy vé let le nül se kon tár kod jak be le a tör té né szek hi va tá sá ba,

ha nem azok le gye nek ezek az írá sok, amik: egy író kul túr tör té ne ti

ka lan do zá sai.

PPrróó  zzaa  íírróókk  eessee  ttéé  bbeenn  aa  ssoorr  rreenndd  ááll  ttaa  lláá  bbaann  aazz  sszzoo  kkootttt  lleenn  nnii,,  hhooggyy  rröö  vvii  --

ddeebbbb  sszzöö  vvee  ggeekk  ttõõll  hhaa  llaadd  nnaakk  aa  rree  ggéénnyy  ffee  lléé..  TTee  ppee  ddiigg  mmooss  ttaa  nnáá  bbaann

kkeezzdd  ttééll  nnoo  vveell  lláá  kkaatt  íírr  nnii..  MMii  éérrtt??

Ha be le gon do lok, azért nem írok no vel lát, mert az írás szá mom ra

nagy szen ve dés be ke rül, és egy no vel la ked vé ért ne he zen szá nom

rá ma gam. A no vel la uni ver zu mát meg te rem te ni nem ki sebb erõ fe -

szí tés, mint egy re gé nyét, de mi vel mos ta ná ban ki ala kí tot tam egy

ott ho nos vi lá got, ahol go nosz és er kölcs te len „Ro hadt ál la tok” lak -

nak, ide idõ rõl idõ re vis  sza té rek, hogy sza ti ri kus ál lat me sé ket ír jak.
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És még ha igen lõ vá laszt is ad nánk er re a kér dés re (a Szesz föld ki -

tû nõ for dí tó já nak utó sza va mint ha eb be az irány ba haj la na), ak kor is

va ló szí nû sít he tõ, hogy a kí nai iro dal mat és kul tú rát mi ni má li san,

vagy egy ál ta lán nem is me rõ ol va só – ho zott anyag ból dol goz va –

csak a sa ját „nyu ga ti” be ágya zó dá sai, pre kon cep ci ói fe lõl ké pes ér -

tel mez ni a mû vet, ki ra gad va azt a ma ga el té rõ tár sa dal mi, kul tu rá lis,

mû velt sé gi szer ke zet ben mû kö dõ lét mód já ból.

Ta lán ezért lett vol na sze ren csés, ha Kal már Éva nem (csak ) az

utó szó ban fe di fel az ol va só nak pél dá ul a re gény be li be szé lõ ne vek

já té kát, avagy a szö veg sti lá ris, a klas  szi kus kí nai iro dal mat meg idé -

zõ nyel vi pa ra frá zi sa it: lap al ji jegy ze tek ként ezek az in for má ci ók az

ol va sás fo lya ma tá ba fo ko za to san be épül ve gaz da gít hat ták vol na a

szö veg él ve ze tét. De mind ez ta lán szõr szál ha so ga tás: a Szesz föld

(ma gyar for dí tá sa) szin te le te he tet le nül iz gal mas, gyak ran fel ka va ró,

ér zé ki en un do rí tó, sod ró len dü le tû, poszt mo dern tech ni kai bá zi so kat

(is) moz ga tó, te hát in tel lek tu á lis örö mö ket is kí ná ló szö veg.

Azt hi szem, 2013-ban a ma gyar ol va sók nak épp ez a „poszt mo -

dern” szö veg épít ke zés le het az egyik olyan ott ho nos ho ri zont,

amely nek ke re tei is me rõs és ba rá ti szö veg táj ként te szik lát ha tó vá

szá má ra a Szesz föld szö veg tá ja it. 

A re gény egy nyo mo zás tör té ne té nek le írá sá val in dít: Tom Por,

kü lön le ges nyo mo zó Szesz föld re ér ke zik, hogy vé gé re jár jon an nak

a hír nek, mely sze rint ma gas ran gú ál la mi ve ze tõk gaszt ro nó mi ai

bra vúr ral el ké szí tett és fel tá lalt cse cse mõ ket esz nek. A nyo mo zás

ese mé nye it meg sza kít ják azok a fe je ze tek, ame lyek egy if jú író, Li

Akó le ve le it és kü lön bö zõ stí lu sú no vel lá it köz lik, ami ket mes te ré nek,

bi zo nyos Mo Yan ne vû hí res kí nai szer zõ nek cí mez. Mo Yan és Akó

le vél vál tá sai nem csu pán a (kí nai?) iro dal mi és iro da lom po li ti kai élet

bü rok ra ti kus kor lá tolt sá gát és nyel vi sé gét pa ro di zá ló kri ti kai ré te gét

ké pe zik meg a re gény nek, hi szen az if jú szer zõ no vel lái a nyo mo -

zás tör té net ki egé szí té se i ként, ér tel me zé se i ként, kontextualizálása-

képp ol vad nak ös  sze a de tek tív his tó ri á val. A szö veg ré te ge i nek

egy más ba ját sza tá sa, a re gény re gisz te re i nek egy mást ma gya rá zó

pas  szu sai, az ön ma ga író dá sát el be szé lõ és kom men tá ló, a „fik tív”

és a „re á lis” ka te gó ri á it ös  sze mo só szer ke zet ter mé szet sze rû leg

von ja ma gá val a szer zõi-sze rep lõi alak más ok tü kör já té kát is.

A re gény elõ re ha lad tá val ugyan is egy re bi zo nyo sab bá vá lik,

hogy a szö veg be li Mo Yan a Szesz föld em pi ri kus szer zõ jé nek élet -

raj zi ada ta i val ren del ke zik, aki egyik le ve lé ben rá adá sul egy szesz -

föl di nyo mo zás ról író dó re gé nye ne héz sé ge i rõl tá jé koz tat ja if jú
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AA  mmûû  ffoorr  ddíí  ttááss  ssii  kkee  rree,,  vvaaggyy  aann  nnaakk  kkoorr  lláá  ttoo  zzootttt  ssáá  ggaa,,  aa  nnyyeell  --

vveekk  kköö  zzöött  ttii  éérr  tteell  mmee  zzõõii  ppáárr  bbee  sszzéédd  mmeegg  ttee  rreemm  ttéé  ssee  nneemm

ccssuu  ppáánn  sszzoo  rroo  ssaabb  bbaann  vveetttt  iirroo  ddaall  mmii,,  ddee  aalliigg  hhaa  nneemm  kkuull  ttúú  --

rraa  eell  mméé  llee  ttii  kkéérr  ddéé  ssee  kkeett  iiss  ffeell  vveett..  NNyyiill  vváánn  jjóó  vvaall  ééllee  sseebb  bbeenn

mmee  rrüüll  ffeell  aa  nnyyeell  vvii  aaddaapp  ttáá  cciióó  pprroobb  lléé  mmáá  jjaa  aabb  bbaann  aazz  eesseett  --

bbeenn,,  aammii  kkoorr  kkéétt  rroopp  ppaanntt  ttáá  vvoo  llii,,  mméégg  íírrááss  jjee  ggyyee  ii  bbeenn  iiss  kküü  --

llöönn  bböö  zzõõ  kkuull  ttúú  rraa  kköö  zzöött  ttii  kköözz  vvee  ttíí  ttéésstt  kkeellll  aa  mmûû  ffoorr  ddíí  ttóó  nnaakk  ssii  --

kkee  rree  sseenn  mmeegg  ooll  ddaa  nniiaa..  KKéé  ppeess--ee  aa  llaa  ttiinn  bbee  ttûûss  íírrááss  aazz

iiddeeooggrraaffiikkuuss  kkíí  nnaaii  íírrááss  jjee  ggyyeekk  ssûû  rríí  tteetttt  vvii  zzuu  áá  lliiss  ééss  sszzee  mmaann  --

ttii  kkaaii  hhoolldd  uudd  vvaa  rráá  nnaakk  éérr  zzéé  kkeell  ttee  ttéé  sséé  rree??  



Szabó Gábor

mentoráltját. Aki vel egyéb ként, mint af fé le fi a tal ko ri al te re gó já val,

szin tén tü kör vi szony ban áll, míg a re gény utol só je le ne té ben, mi dõn

Mo Yan a fik tív Szesz föld re ér kez vén sze mé lye sen is ta lál ko zik fi a tal

kol lé gá já val, sa ját nyo mo zó já nak, Tom Por-

nak hely ze té be ke rül ve vá lik eg  gyé sa ját

re gény hõ sé vel. Mind ez – és a re gény

szer ke ze tét jel lem zõ töb bi tech ni kai fur -

fang – azon ban csu pán a szer zõ fö lé nyes

mes ter ség be li tu dá sá ról ta nús ko dik, olyan

techné, mely nek pa nel je it a „poszt mo dern”

év ti ze dek re gé nye i bõl elég jól is mer het jük.

(No, de mi lyen is le het az a kí nai

’modernség’, ami után len ne Mo Yan?)

Fon to sabb en nél a re gény nyel ve ze té -

nek az a sa já tos sá ga, ame lyet

„hallucinatorikus re a liz mus” cím ké vel je löl -

nek a kri ti kák, és ame lyet a mû ben a re -

gény be li Mo Yan if jú al te re gó já nak „A la tin

ame ri kai má gi kus re a lis ta re gény és az al -

ko ho lis ta ita lok ke ve ré se” cí mû dis  szer tá ci -

ó ja emblematizál.

Mo Yan re gé nyé ben a ré szeg ség, a

hal lu ci ná ci ók, a rém ké pek, az erõ szak és

de lí ri u mos kép zel gé sek zse ni á li san mell be vá gó le írá sai a

Burroughs–szö ve gek trip-folyamainak pa zar tom bo lá sát idé zik. Az

un dor ér zé ki sé gé nek va la mi egye dül ál ló an za bo lát lan és ugyan ak -

kor fe gyel me zett be mu ta tá sa – az ol va só szin te he veny al ko hol mér -

ge zést kap, mi köz ben is  sza a szer zõ sza va it – egy szer smind a nyo -

mor, a gát lás ta lan és hi deg erõ szak, a mo rál nél kü li lét ki szol gál ta -

tott sá gá nak esz kö ze – akár ha a Sinistra kör zet, vagy a Nincs te le nek

vi dé kén jár nánk: ott ho nos ér zés. El len pon toz zák, ta lán kis sé iro ni kus

fény tö rés be is he lye zik azon ban mind ezt a re gény nyo mo zó já val

kap cso la tos ese mé nyek, me lyek ben a ko ránt sem pen ge el mé jû és

ra ci o ná lis cse le ke de tek kel sem igen vá dol ha tó nyo mo zó mu lat ta tó an

gro teszk téb lá bo lá sát kö vet het jük nyo mon. Fo gal mam sincs, a kí nai

iro da lom mely ká non já hoz kap csol ha tók a re gény ezen nyel vi ré te -

gei, me lye ket in nen néz ve ta lán A Mes ter és Margaritát parafrazáló,

épp B. E. Ellist la poz ga tó Beckett el kép zelt nyel ve ze té vel le het ne

jel le mez ni. (Amúgy, per sze, a nyo mo zás ter mé sze te sen si ker te len

ma rad, fel de rí tés he lyett a de tek tív egyik ré szeg ség bõl a má sik ba

esik, a ket tõ közt meg egy sze xu á lis vá gya i tól fû tött, õt gya kor ta

bán tal ma zó fú ria elõl me ne kül: a vé gé re a nagy fe jû nyo mo zó az ita -

lért öl ni tu dó, tesze-toszán jaj ve szé ke lõ gro teszk, idét len roncs ként

vég zi.)

És hát az ide o ló gia kri ti kai szö veg di men zió. Szá mos uta lás – év -

szám, va lós ese mény, vagy tör té nel mi sze mély meg idé zé se – jel zi,

hogy a Szesz föld a kor társ Kí na tár sa dal mi va ló sá gá nak va la mi fé le

al le gó ri á ja, no ha fik ció és re a li tás gon dos egy más ba csúsz ta tá sá -

nak, a ha tal mas ra duz zasz tott, szür re á lis kar ne vá li op ti ka al kal ma zá -

sá nak sok szo ros rej te ke zé sé ben mu tat koz -

va meg. A kö zép pon ti kép, a cse cse mõ -

evés mint me ta fo ra nyil ván az „erõ szak”,

„amo ra li tás”, „ki szol gál ta tott ság” stb. hí vó -

sza va i val jel le mez he tõ vi lá got ál lít elénk.

Óha tat la nul eszünk be jut tat ja ugyan ak kor

a ke se rû igaz ság gá iz mo so dott tör té nel mi

szál ló igét, mely sze rint ugye bár a for ra da -

lom fel fal ja sa ját gyer me ke it. A re gény tu -

laj don kép pen e po li ti kai me ta fo ra szó sze -

rint vé te lé nek nar ra tív ki bon tá sa, olyan sú -

lyos bí rá lat, mely sze rint Kí na a ma ga jö võ -

jét emész ti el, fel za bál ja, meg sem mi sí ti ne -

he zen ki ví vott for ra dal mi ér té ke it. 

Ezt a kri ti kai di men zi ót – né mi képp el -

len pon toz va an nak ko mor sá gát – a gro -

teszk se gít sé gé vel ér tel me zi a re gény

nyel ve ze té ben a párt hi va tal no kok mu lat sá -

gos jel lem zé se, a hi va ta los ál la mi ce re mó -

ni ák üres, át lát szó ha zug sá ga in va ló iro ni -

zá lás, és min de nek elõtt a párt ve ze tõk nyel vi kli sé i nek szin te

Ionesco-szerû pa ro di zá lá sa. Vagy akár azok a pár be széd ele mek,

ame lyek ben Mao va la mely bölcs út mu ta tá sá nak ki nyi lat koz ta tás sze -

rû meg idé zé se tör té nik meg, a szövegkontextusban nyil ván kel lõ en

iro ni kus ha tást elõ idéz ve. Vagy mint a kom mu niz mus el mé let al ko tó i -

nak nyel vi kész le té bõl ki emelt sza vak szür re á lis szi tu á ci ók ban tör té -

nõ szö veg be ho zá sa, me lyek so rán ha pél dá ul az osz tály ön tu dat

lany hu lá sát ké rik szá mon va la ki tõl az épp cse cse mõ ket lak má ro zó,

szesz gõz be bur ko ló zó sze rep lõk, ak kor ez nem csu pán a ter mi nus

de val vá ló dá sá nak, hasz nál ha tat lan sá gá nak, fiktivitásának iro ni kus

ér zé kel te té se, ha nem az ezt ke re te zõ je le net dur va tár sa dal mi re a li -

tá sá nak meg mu ta tá sa is egy ben. In nen néz vést a ré szeg ség, az

ivá szat mér ték te len, rabelais-i ára dá sá nak fo lya ma tos le írá sa ma ga

is te kint he tõ egy olyan me ta fo ra ki ter jesz té sé nek, amely a tu dat mó -

do sí tás Kí nát el árasz tó nyel vi-ide o ló gi ai bó du la tát ké pe zi le.

Mo Yan re gé nye, mi köz ben mint egy fél kéz zel ele get tesz a leg -

ri go ró zu sabb poszt mo dern el vá rá sok nak (már ha van nak még ilye -

nek), nyel vi fék te len sé gé nek, va la mint lá tás mód já nak az eu ró pai

gro teszk és ab szurd leg ja vát idé zõ szel le mi sé gé vel, a po li ti kai sza tí -

ra Ke let-Eu ró pá ban kü lö nö sen jól is mert mû fa já nak szin te avant gárd

he vü le tû meg idé zé sé vel sze ren csé re jó val több, mint egy tö ké le tes

for má ban meg írt for ma bon tó re gény. (Mo Yan: Szesz föld. For dí tot ta:

Kal már Éva. Noran Libro, 2013, 398 ol dal, 3800 Ft)
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Bedecs László

A ka masz ko ri út ke re sés rõl szól Hartay Csa ba el sõ re gé -

nye. A ki lenc ve nes évek ben va gyunk, egy Szar va son élõ

fiú fel nõt té vá lá sá nak ka lan dok ban bõ vel ke dõ, hu mor ral

és nosz tal gi á val te li, na gyon életközeli tör té ne tét is mer -

het jük meg a könyv ben. A szü lõk kel és a ta ná rok kal

meg lé võ éles konf lik tu sok az egyik ol da lon, az élet re szó -

ló, ek kor szö võ dõ ba rát sá gok a má si kon, az élet ér tel mé -

nek né hol na iv nak tû nõ ke re sé se itt, a szó ra ko zás szin te

min dent el söp rõ vá gya ott. És né hol csak vic ces, más hol

vi szont ve szé lyes ak ci ók, me lyek szép las san rá ve ze tik a

tör té net hõ sét a sa ját út já ra, mi köz ben a ba rá ti kap cso la -

to kat is meg szi lár dít ják, tar ta lom mal töl tik meg, egye di vé

és kü lön le ges sé avat ják.

A könyv fõ sze rep lõ je a több nyi re csak be ce ne vén

em le ge tett Shado, aki ugyan jó csa lád ban nõ fel, még is

ki ma rad a gim ná zi um ból, mert hó na po kig nem jár be az

is ko lá ba és már ki lenc tárgy ból áll bu kás ra. In nen in du -

lunk, a sza ka dék szé lé rõl: a fiú kocs mák ban és já ték ter -

mek ben töl ti a hét köz na pi dél elõt tö ket, és egy ál ta lán

nincs sem mi lyen cél ja és sem mi lyen ka pasz ko dó ja az

élet ben. Leg fel jebb azt tud ja, mit nem akar: nem akar az

õt egy ál ta lán nem ér tõ ta ná rok sze me elé ke rül ni és nem

sze ret né, hogy a csa var gá sa ki de rül jön az ap ja elõtt, aki -

tõl min den ilyes mi ért ve rés re szá mít hat. Vol ta képp jó lét -

ben él, még sem ta lál ja he lyét a vi lág ban, és mint ha a bu -

kás is csak azért len ne, hogy ez zel idõt nyer jen, hi szen

úgy sincs jö võ ké pe.

A ba rá tok csa lá di hát te ré rõl ke ve set tu dunk, de ab ból

a ke vés bõl lát szik, hogy õk is ha son ló hely zet ben van -

nak. Sze ren csé jük re van egy hely, a csa lád Kö rös-par ti

nya ra ló ja, ahol rend sze re sen és vi szony lag sza ba don ta -

lál koz hat nak, be szél get het nek, játsz hat nak, ahol meg is -

mer he tik egy mást és ön ma gu kat. Hartay na gyon szé pen

vé gig ve ze ti en nek a hat-nyolc fõs fiú tár sa ság nak a fej lõ -

dé sét: ele in te csak egyet len kö zös esz mé jük van, az al -

ko hol. Min den ta lál ko zó köz pont já ban a tit kos ivás és ci -

gi zés áll, szin te csak eb ben élik ki lá za dás- és sza bad -

ság igé nyü ket a gye re kek, majd a kö zö sen ki ta lált és

együtt vé gig vitt csí nyek és sza bály sze gé sek jön nek,

hogy az tán egy más se gí té se, sõt egy eset ben a má sik

éle té nek meg men té se erõ sít se a kap cso la to kat. Jól mu -

tat ja ezt a ta ga dás ból az igen lés be ve ze tõ utat az az írói

fo gás is, hogy ele in te a ré szeg or di bá lás az est csúcs -

pont ja, a könyv vé gén azon ban már a kol lé gi u mi szo bá -

ban zaj ló csen des be szél ge tés.

A szer zõ oko san hasz nál ja a fi a ta lok szleng jét és ká -

rom ko dá sa it, bát ran és sû rûn nyúl a dur vább ki fe je zé sek -

hez is. Nem pró bál ja meg szé pí te ni vagy „iro dal mi as sá”

ten ni pisz kos szá jú sze rep lõi nyel vét, in kább õ iga zo dik

eh hez, és azt mu tat ja meg, hogy a trá gár sá gok ban is

van épí tõ erõ. Nem csak felnõtteskedésrõl vagy igény te -

len ség rõl van ugyan is szó, ha nem ar ról is, hogy ki elõtt

me ri va la ki ki mon da ni és hasz nál ni az egyéb ként til tott

sza va kat – ez is a kö zös ség hez tar to zást je len ti. Rá adá -

sul mind ez pör gõ vé, könnyed dé és megint csak élet sze -

rû vé és át él he tõ vé te szi a re gényt, meg te rem ti a kö zel -

ség, az in ti mi tás il lú zi ó ját a szö veg és az ol va só kö zött.

Hartay ugyan ak kor azt is jól tud ja, hogy ma ga a té ma

egy ál ta lán nem új az iro da lom ban. Köz vet len elõz mé nye

ta lán A Pál ut cai fi úk, ami re a szö veg ben több ször utal,

de ne kem a Zab he gye zõ is sok szor eszem be ju tott ol va -

sás köz ben. A száz év vel ez elõt ti tör té net bõl a baj tár si as -

ság, egy más fel té tel nél kü li se gí té se meg ma radt, de az

olyan ér té kek, mint a grund, a kö zös tér vé del me már ki -

ko pott. Nemecsek eb ben a re gény ben már leg fel jebb

egy ci gány fiú le het, aki vel sen ki sem sze ret ne egy he -

lyen len ni, de a Pász to rok ból is egy ci gány ban da lesz,

amely ag res  szí van lej mol a temp lom mö göt ti pa don ösz  -

sze gyû lõ fi úk tól. A gitt egy let bõl pe dig pá lin ka egy let: az

ivás mint öröm for rás a leg erõ sebb mo tí vum a könyv ben.

Van eb ben va la mi mély sé ges szo mo rú ság, hi szen azt jel -

zi, hogy min den ki a ma ga sa ját kis vi lá gá ban él, el be -

szél nek egy más mel lett, és iga zá ból nem tud ják egy más -

sal meg osz ta ni a prob lé má i kat. Pe dig mind an  nyi an

ugyan azok kal a fé lel mek kel küz de nek: mi lesz ve lünk 5,

10 vagy 20 év múl va? A re gény ben ezt a kér dést több -

ször fel is te szik egy más nak a sze rep lõk, de so sem tud -

nak er rõl kö zö sen és plá ne mé lyen gon dol kod ni.

Egy va la mi ben ér te nek csak egyet: a kö zö sen át élt

ka lan do kat jó lesz majd húsz év múl va is elõ ven ni és el -

me sél ni. És mint ha ar ra fut na ki az egész könyv, hogy a

ti né dzser ko ri va du lá sok, õrült sé gek és ka lan dok, il let ve

az ezek kel meg erõ sí tett ba rát sá gok je len tik az élet egyik

csúcs pont ját, amit ta lán nem is le het ké sõbb fe lül múl ni. 

A most 36 éves szer zõ érez he tõ nosz tal gi á val te kint a

nem tit kol tan sa ját ka masz ko rá ból elõ hí vott tör té ne tek re,

és eköz ben azt is vál lal ja, hogy a ba rá tai, sõt akár egy

egész ge ne rá ció em lé ke it is meg ír ja. Épp ezért le het ez

a könyv si ke res. Ha a tör té ne tek köz vet le nül nem is, de

az ér zé sek és az út ke re sés ne héz sé gei mind azok nak is -

me rõ sek le het nek, akik jár tak már kö zép is ko lá ba, vagy

épp most jár nak oda.
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Takács Géza

Szuhay Pé ter ant ro po ló gus ar ra tö rek szik, hogy a má -

sok ál tal ci gá nyok nak tar tott em be rek éle té rõl, kul tú -

rá já ról ne úgy ír jon, ahogy õ lát ja õket, eu ró pai hu -

mán ér tel mi sé gi szem mel, ha nem úgy, ahogy az az

érin tet tek ben él. (Ezért nem be szél pél dá ul ro mák ról,

s most, leg alább is bevezetõleg én sem, hi szen nem

tud ha tó, ki mi nek tart ja ma gát, akár mit gon do lunk is

ró la, akár hány bi zo nyí té kunk is van a ci gány sá gá ra.

Ez per sze már is olyan gu banc, ami nél kön  nyû vol na

el akad ni, s be lá tom, mi nél ke vés bé ma gá tól ér te tõ dõ,

an nál szük sé ge sebb ez zel baj lód ni.) Fo tó ki ál lí tá sa in

pél dá ul a ro mák ról ké szí tett fo tók mel lett meg je len tek,

egy ant ro po ló gi ai szem lé le ti for du lat ele me i ként, új

igaz ság ként a ro mák ál tal ma guk ról ké szí tett ama tõr

fo tók. Ami kor ro mák kö zé megy, nem azt ír ja le, amit

lát, amit hall, ha nem azt pró bál ja do ku men tál ni,

ahogy a ci gány em ber lát ja, hall ja ma gát. Kü lö nös

vál lal ko zás ez, a ku ta tó-én szin te a ku ta tott-énen be -

lül ke rül. Meg ha tó, föl eme lõ vál lal ko zás ez, hi szen

egy ne héz sor sú nép cso port mel let ti szo li da ri tást de -

monst rál, kér dés per sze, és ép pen ez a kér dés, hogy

a meg is me rés ben, meg ér tés ben, hi szen még iscsak

ez a tét, elõbb re jut-e. Se gít-e ne künk, se gít-e az

érin tet tek nek. 

Ne kem úgy tû nik, el szánt sá ga, mely Diósi Ág nes

hõ si es sé gé vel ro kon, osz to zik Diósi szel le mi ku dar cá -

ban is. A ro mák nem úgy él nek, mint Óce á nia vagy

Dél-Ame ri ka ter mé sze ti né pei, el szi ge tel ten, zárt vi -

lág ban, ahol az ef fé le ant ro po ló gu si azo no su lás szin -

te csak el ha tá ro zás kér dé se. (A ku ta tó ci vi li zált én je

érin tet len ma rad, hi szen a he lyi no mád tár sa da lom

nem ré sze an nak a vi lág nak, amely bõl jött, se szû -

kebb, se tá gabb ér te lem ben.) El len ben a ci gá nyok a

nem ci gá nyok vi lá gá val olyan sû rûn szö vött in ter ak ci -

ó ban él nek (év szá zad ok kü lö nös, egye di élet for ma-

örök sé ge ez, na gyon kü lön és na gyon együtt egy -

szer re), hogy ha va la ki a ro ma iden ti tás ben sõ sé ges -

sé gét ke re si, azt szük ség kép pen a „ro ma-nem ro ma”

vi szony ban ta lál ja meg. A ro ma ön ma gá ról va ló gon -

dol ko dá sa a nem ro mák kal va ló vi szo nyá nak leg ben -

sõbb kér dé se. Ha te hát va la ki el in dul a ro ma iden ti -

tás ben sõ sé ges sé ge fe lé, egyút tal a nem ro ma vi lág

ér tel me zé sé be, át ér tel me zé sé be is fog. S azo no sul va

a ro ma fáj da lom mal, egy re bar bá rabb nak tûn het szá -

má ra a nem ro ma vi lág. Hi szen ar ra a kü lö nös, di na -

mi kus ket tõs ség re, köz tes ség re, ami a ro ma ön tu dat

sa ját ja, ter mé sze te sen nem lesz ké pes, hi szen ro ma

azo nos sá ga csak fik ció. Így es het meg az a fan tasz ti -

kus tör té net, hogy a vá ran dós élet tár sát po fon nal le -

te rí tõ ci gány fér fi val egy pil la nat nyi nor má lis ki aka -

dás, ki fa ka dás után vé gül is meg ér tõ, hogy hát per -

sze, hi szen ez már csa lá di ügy, „szo kás, er kölcs, kul -

tú ra”, õ meg jön ne a szá nal mas „pol gá ri, ér tel mi sé gi

nor má já val”, rá adá sul a po font tu laj don kép pen a pa -

rasz tok ad ták, amit a sze gény ro ma csak to vább ad.

No ha egy je le net tel ko ráb ban a ro ma ze nészt a mun -

ka he lyé rõl ze né lés re szín lelt erõ szak kal elõ ál lí tó (mint -

egy már ha lott, de még is „to vább élõ rendies elõ jo ga it

ér vé nye sí tõ”) „új gaz dag vál lal ko zó tól” an  nyi ra bor -

zad, hogy a (ne ki is) ze né lõ ci gány em ber nek min -

den kép pen ér té sé re sze ret né ad ni, hogy mé lyen szo -

li dá ris ve le, és ne ki ez a je le net, a túl élõ „dzsent ri”,

„az úri al lûr” el vi sel he tet len. Va gyis az azo no su lás ban

a ci gány nál is to vább ara szol a ci gány ön ér zet mé lye

fe lé (me lyet per sze nem ci gány iden ti tá sá ból épít). 

Így lesz nek nép raj zi, ant ro po ló gi ai ta nul má nyai,

szo ci og rá fi ái, fon tos, szép, meg ha tó, fel ka va ró, ta nul -

sá gos rész le te ik el le né re is egy szem lé let ku dar cá -

nak a do ku men tu mai. 

Szuhay ez zel a ra di ká lis el fo gult ság gal fel vi lá go -

sí tó köny vecs két is ír a ci gá nyok ról a Nap vi lág Ki adó

Kér dé sek és vá la szok könyv so ro za tá ban. (A so ro zat

for má ja re mek, sor ra ven ni az ös  szes fon tos, ér de kes

és ké nyes, ta but sem tisz te lõ kér dést egy-egy tárgy -

kör ben, s rö vid, köz vet len, in for ma tív vá la szok kal se -

gí te ni az ol va sót. Kön  nye den, gyor san, még is ko mo -

lyan.) Szer zõ tár sá val, Fleck Gá bor ral több nyi re a leg -

szél sõ sé ge sebb jog vé dõ ál lás pon tot fog lal ják el, té to -

vá zás nél kül, szá muk ra nyil ván ez a tár gyi la gos ság: a

ro ma holokauszt tár gya lá sá nál a fa siz mus és a je len

közt foly to nos sá got lát nak: mely sze rint az egy ko ri ro -

ma szen ve dés tör té net ma is foly ta tó dik, „las sú, ám

szisz te ma ti kus nép ir tás sal.” Ezért száll nak az tán vi tá -

ba a szer zõk Romano Rácz Sán dor ral, aki szo ci og rá -

fi á já ban a ro ma kí vül ál lás kul tú rá já ról ír. Ba rát sá go san

bár, de ha tá ro zot tan ja vít ják ki re kesz tett ség re. Job -

ban tud ják, ci gá nyab bak a ro má nál. Per sze, hogy mi -

ként gon dol ják a nép ir tó né pet fel vi lá go sít hat ni (mely

a szem be sü lés elõl fo gyat ko zás ba me ne kül), köny -

vek kel és ki ál lí tá sok kal be ér ni, már-már cin kos

együtt mû kö dés ben a bû nö sök kel, azt iga zá ból nem

is ér tem. 
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Tornai Szabolcs

Az élet má so dik fe lé ben nem le het úgy él ni,

mint az el sõ ben. Ez zel már a ré gi hin duk is tisz -

tá ban vol tak, így a szel le mi em ber éle tét négy

sza kasz ra osz tot ták. Az el sõ a ta nu lás idõ sza -

ka. A má so dik a csa lád ala pí tá sé, gye rek ne ve -

lé sé, tár sa dal mi fel ada to ké. A har ma dik ban,

mi u tán gye re ke it föl ne vel te, a fér fi el hagy ja ott -

ho nát, re me té nek áll, hogy tel jes mér ték ben a

spi ri tu a li tás nak szen tel je ma gát. A ne gye dik ben el hagy ja a re me te -

sé get is, és hon ta lan, ván dor ló asz ké ta ként tö rek szik a móksára, a

meg sza ba du lás ra. 

A lé nye get te kint ve e min ta sem mit sem vál to zott. Mert – mint

Nyu ga ton el sõ ként Jung rá mu ta tott – az élet el sõ fe lé ben az em ber

meg ve ti lá bát a kül sõ vi lág ban, a má so dik ban vi szont ak kor él he -

lye sen, ha a ben sõ vi lá ga fe lé for dul, és ki tel je sí ti ön ma gát. Aki ab -

ban a hiszemben le le dzik, hogy éle te má so dik fe lét ugyan úgy él he ti,

mint az el sõt, baj ba ke rül. A vá lasz tó vo nal nagy já ból a 40. év. Mind -

azok, akik fi gyel nek ön ma guk ra, a negy ve ne dik évet át lép ve sej tik,

hogy va la mi óha tat la nul meg vál to zott. Az ap ró je lek és sej tel mek

össze áll nak egy kép pé. Negy ven fe lett az em ber rá jön, hogy el in dult

a ha lál fe lé. Messze van még ugyan a ha lál, de az idõ ho mály ló tá -

vo lá ban ott de reng. 

Ez a kí sér te ti es de ren gés en gem is rá ve ze tett, hogy jó val tu da to -

sab ban kell él nem. Szám ba kel lett ven nem, hogy ed di gi éle tem so -

rán mit va ló sí tot tam meg, egy részt el sõ sor ban ön ma gam ban, más -

részt ma gam kö rül, és mit sze ret nék még el ér ni. Nem ma rad ha tok

adó sa ön ma gam nak. Ar com ba vi cso rog a be tel je sí tet len élet ré me.

Le fu tott az el sõ fel vo nás, ös  sze zá rult a vö rös bár sony füg göny, majd

új ra szét nyílt, s el kez dõ dött a má so dik fel vo nás, az utol só. 

Úgy hogy nem ré gi ben ko ránt sem vé let le nül buk kan tam rá Jung

ide vá gó pas  szu sa i ra, majd pe dig egyik ta nít vá nyá nak, az ame ri kai

James Hollisnak a köny vé re, amely Az élet má so dik fe le cí met vi se li.

A szer zõ már a könyv leg ele jén az ol va só ele ve né re ta pint. Kí nos

kér dé sek kel in dít. Pél dá ul: „Ho gyan akadt rá er re a köny ve, vagy ho -

gyan ju tott el a könyv ön höz ép pen most?” Vagy: „Mi ért ér zi úgy,

hogy mos ta ni éle te túl szûk a vá gya i nak?” Vé gül: „Mi ért most ér ke -

zett el az ide je – ha egy ál ta lán el jött ez az idõ –, hogy vá la szol jon

lel ke hí vá sá ra, a má so dik, tá ga sabb élet re szó ló meg hí vás ra?”

Hollis nem hagy két sé get afe lõl, hogy köny vé nek tár gya nem va -

la mi fé le jól csen gõ, sok pénzt ho zó pszi cho ló gi ai el mé let, ame lyet

so kan el fo gad nak, so kan vi tat nak. Nem tö rõ dik az zal, hogy az úgy -

ne ve zett „midlife crisis” tu do má nyo san még nem nyert egy ön te tû bi -

zo nyí tást. Nincs szük ség rá. Az élet de lé nek vál sá ga min den ki éle té -

ben be kö vet ke zik, leg fel jebb so kan nem ve szik ész re, an  nyi ra a hét -

köz nap ok igá já ban, el tom pul tan él nek. Ez zel szem ben a ka pu zá rá si

pá nik oly an  nyi ra ben ne él a köz tu dat ban, hogy a hét köz na pi be szél -

ge té sek köz ked velt té má ja vis  sza té rõ vic ces cé loz ga tá sok for má já -

ban. Mert a fel szín alatt a mély ben ott a töb bi nagy kér dés: Mi lesz a

sze rel mi-sze xu á lis éle tem mel a má so dik fel vo nás ban? Lesz-e tár -

sam? Je len le gi tár sam mal a kap cso la tom ho gyan fog to vább épül ni

az el kö vet ke zen dõ év ti ze dek ben? Egye dül öreg szem meg?  

Ám Hollis a szü lõk nek is oda pör köl. Õket is fel ráz za ha gyo má -

nyos sze re pük bom ba biz tos nak tû nõ nyu gal má ból. Jung fel is me ré -

sé re hi vat koz va ki fej ti, hogy a gye re kek leg na gyobb ter he a szü lõk

meg nem élt éle te. Ha a szü lõk nem tö rõd nek a sa ját ki tel je se dé sük -

kel, va gyis a sa ját fej lõ dé sü ket ös  sze ke ve rik a gye re ke ké vel, egy -

szó val a gye re kek éle tét élik, ak kor a gye re kek e kor lá to zás sal, e „lé -

lek ta ga dás sal” fog nak vi as kod ni egész éle tük ben. Emi att akár al ko -

ho lis ták vagy mun ka má ni á sok is le het nek, nem tud va, mi ért. S ha

nem si ke rül meg vál ta ni uk ma gu kat a szü lõi kár ho zat ból, õk is

ugyan úgy to vább ad ják a rossz min tát, amely szá mos nem ze dé ken

át örök lõd het. A sze re pük be be le ra gadt szü lõk a gye re kek ki re pü lé -

se után ma guk ra ma gad nak mind az zal a res tan ci á val, ami vel nem

fog lal koz tak a sa ját éle tük ben, és nem ér tik, hogy mi ért le ver tek. Ez

az üres fé szek-szindró ma. „A ren del te tés az, hogy lé nyünk leg mé lyé -

rõl ér ke zõ vá laszt ad junk, és koc káz tas suk meg, hogy meg ad juk a

lé lek nek, amit akar – a na gyobb uta zást” – ír ja Hollis. A szer zõ a

töb bi köny vé vel is az ön ki tel je sí tést se gí ti, a leg job bak kö zé tar to zik

az Éden terv és az Ami iga zán fon tos cí mû mun ká ja. Az Animus Ki -

adó jó vol tá ból ezek ma is kön  nyen hoz zá fér he tõk.

*

Mon da nom sem kell, még ke vés bé volt vé let len, hogy a cseh pszi chi á -

ter, ku ta tó és te ra pe u ta, Stanislav Grof köny vé vel, az LSD-pszi cho te rá -

pi á val ös  sze ta lál koz tam. Ez még rá zó sabb mû. Erõs ké te lyek kel vet -

tem kéz be, mert úgy gon dol tam, az LSD vagy bár mi lyen más tu dat tá -

gí tó szer az amúgy is bo nyo lult „hely ze tet” csak to vább bo nyo lít ja. A

pác ban min den ki ben ne van, mi ként Ham vas Bé la mon dot ta volt, az

LSD-vel pe dig még na gyobb sla masz ti ká ba ke rül az em ber. De Grof, a

nem szok vá nyos tu dat ál la po tok szak te kin té lye és a transzperszonális

pszi cho ló gia egyik meg ala pí tó ja öt száz ol da lon meg gyõ zött ar ról, hogy

ez nem egé szen van így. Sõt, mint ki fej ti, az LSD ép pen azért jó – per -

sze csak ha szak sze rû hát tér rel és kí sé ret tel tör té nik az uta zás –, mert

a le he tõ leg na gyobb ka la maj ká ba vi szi be le a föl di ha lan dót. A leg hi te -

le sebb, ha (Ruzsa Ba lázs for dí tá sá ban) idé zem a 82 éves mes tert, aki

több ezer uta zást kí sért vé gig, és ma ga is szá mos uta zást élt át: „Pa -

ra dox nak tû nik, de igaz: ha az alany be le nyug szik, hogy po ko li ál la po -

ta örök re szól, ak kor ez zel vé get vet het an nak, és ha ma ra dék ta la nul

át en ge di ma gát a fe nye ge tõ õrü let nek, ak kor rög vest a ma ga sabb jó -

zan ság ál la po tá ba ke rül. El len ben ha el len ál lást ta nú sít, és har col ni

pró bál az el ke rül he tet len vég vagy a meg õrü lés el len, ak kor ép pen ez

az el len ál lás lesz az, ami meg hos  szab bít ja a kel le met len ál la po tot, és

bûv kör ében tart ja az il le tõt.” Egy he lyütt pe dig hoz zá te szi: „Va ló já ban

20 ÚJ KÖNYVPIAC 2013,  DECEMBER

Szám ve tés és LSD



épp azok az ál la po tok ke cseg tet nek a leg ked ve zõbb ki me ne tel lel,

ame lyek a leg drá ma ibb nak és a leg vi ha ro sabb nak tûn nek.” Ezért Grof

sze rint vol ta kép pen nincs olyan, hogy „rossz trip”.

Grof nem el vont el mé le te ket gyárt, nem a fel le gek ben jár, ha -

nem tu do má nyos ala pos ság gal be szá mol, ös  sze gez. LSD-ku ta tá sa it

az egy ko ri Cseh szlo vá ki á ban kezd te a Prá gai Pszi chi át ri ai In té zet -

ben, majd az USA-ban foly tat ta több tu do má nyos in té zet ben, köz tük

az Esalen In té zet ben a ka li for ni ai Big Surben, s je len leg a San

Franciscó-i California Institute of Integral Studies (CIIS) és az

oaklandi Wisdom Egye tem pszi cho ló gia pro fes  szo ra. Út tö rõ mun kás -

sá gá ért szá mos ki tün te tés sel ju tal maz ták, így pél dá ul 2007-ben

meg kap ta a Václav és Dagmar Havel Ala pít vány ran gos ki tün te té -

sét, a Vision 97-et. A mes ter egyéb ként idén má jus ban – az In teg rál

Aka dé mi á nak kö szön he tõ en – Bu da pes ten is járt, és elõ adá so kat

tar tott a transzperszonális pszi cho ló gi á ról, va la mint az ál ta la és fe le -

sé ge ál tal kö zö sen ki dol go zott úgy ne ve zett holotróp lég zés rõl,

amely ter mé sze tes mód szer a mó do sult tu dat ál la po tok el éré sé hez.

Az LSD-pszi cho te rá pia me ne te cí mû fe je zet ben Grof a kö vet ke -

zõ ket ír ja: „Ha az ala nyok ma gas dó zis ban tisz ta LSD-t kap nak, és

pszichedelikus ülé se ik a mély ön fel tá rás szel le mé ben zaj la nak, ak -

kor nagy ré szük elõbb vagy utóbb be tel je sí ti az ego ha lá lá nak és új -

já szü le té sé nek fo lya ma tát. Ezt kö ve tõ en az alany át lép a

transzperszonális szint re, ahol ülé sei fi lo zó fi ai és spi ri tu á lis jel le get

öl te nek.” A mér he tet len szen ve dés, po kol já rás és apo ka lip szis után,

amely a szü le tés for ga tó köny ve sze rint zaj lik, és négy fá zis ból áll –

ez a perinatális szint Grof egyik nagy fel fe dezé se –, az uta zó át éli a

koz mi kus egy ség él mé nyét. S ez fe let tébb gyó gyí tó ha tá sú. De gyó -

gyí tó ha tá sú min den tra u ma mély sé ges új ra élé se is. A lé nyeg, hogy

min den fo lya ma tot ma ra dék ta la nul vé gig kell él ni, mert csak így si -

ke rül het a komp le xus fel szá mo lá sa, az ener gia blokk ki sü té se. Grog

nagy ér de me, hogy az õ pszichedelikus mo dell jé ben a tu dat ta lan

jó val túl nõ a Fre ud-fé le egyé ni és a Jung-féle kol lek tív tu dat ta la non,

és a min den ség gel azo nos. A prob lé ma az, hogy az LSD 1966 óta

il le gá lis drog nak mi nõ sül, mi köz ben a töb bi tu dat tá gí tó szer rel el len -

tét ben nem okoz füg gõ sé get, te hát nem drog, más részt a szak sze rû

kí sé ret nél kü li uta zá sok nem csak ve szé lye sek, de nem is ha té ko -

nyak. Grof ar ra fi gyel mez tet, hogy egy sze rû ma gán uta zá sok ese tén

a mé lyebb fo lya ma tok rend sze rint el sem in dul nak, te hát egyé ni leg,

spi ri tu á lis ka land vágy ból ér tel met len kí sér le tez ni. Grof tu do má nyos

meg gyõ zõ dé se, hogy ki kel le ne épí te ni egy pszichedelikus in téz -

mény há ló za tot, még hoz zá ál la mi tá mo ga tás sal,  azok szá má ra, akik

ko mo lyan ér dek lõd nek a pszichedelikus sze rek kel vég zett ön ku ta tás

iránt. Kü lön ben ma rad az a kép te len hely zet, hogy a pszichedeli-

kumokat szin te se hol a vi lá gon nem ku tat ják tu do má nyo san, ez zel

szem ben em be rek mil li ói kí sér le tez nek ve lük a sa ját sza kál luk ra.

Gya kor la ti lag sem mi esély ar ra, hogy a vi lág urai va la ha is he lye -

sel nék a pszichedelikus in téz mény há ló za tot, ez vi tat ha tat lan. Min -

den eset re hos  szú évek óta nem ér tet tem – no ha egye te mis ta éve im

alatt há rom rend kí vül ta nul sá gos uta zás ban is ré szem volt –, hogy mi

a be ava tás. Már mint az iga zi. Grof köny vé bõl vég re meg tud tam.

James Hollis: Az élet má so dik fe le. Animus Ki adó, 2009, 2690 Ft

Stanislav Grof: LSD-pszi cho te rá pia. Oriold és Tár sai K., 2013. 5500 Ft
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Bõ tu cat no vel lát ta kar a BBaa  ggoollyy  vváárr, ez a szel le mi „ud var”,
mely ben egy szer re van je len a ha gyo mány tisz te let, a múlt idé zés, a

ma gán tör té ne lem és az írói elõ dök meg- és fel idé zé se. Az el sõ kö te -

tes Ré ti Atil la nem tesz mást, csu pán me sél. Me sél el- és le tûnt dol -

gok ról, ese mé nyek rõl, tra gé di ák ról, csa lá di drá mák ról, me lyek itt,

Ke let-Kö zép-Eu ró pá ban es tek és es nek meg ve lünk, esen dõk kel,

õsök kel, fel me nõk kel, tér ben Er dély tõl Mo son ma gya ró vá rig, Len -

gyel or szág tól Csal ló kö zig, idõ ben pe dig a Mo nar chi á tól egé szen

nap ja in kig, na gyobb lát le let ben az óko ri böl csek tõl a je le nig, e ku -

sza és sa já tos, szin tén ke let-kö zép-eu ró pai, rend szer vál to zá sun kig.

Vagy mód szer vál to zá sun kig? Fik ció és va ló ság, tör té ne tek és val lo -

má sok, csa lá di le gen dá ri u mok és ud va ri plety kák: Ba goly vár ki csit

(vagy nem ki csit) a mi énk is, hi szen a tör té ne tek al le go ri zál nak, a

tör té ne tek kitekintenek… és ös  sze füg ge nek és pa no rá ma kép pé

ren de zõd nek. És tud juk, tör té ne lem nincs, csak tör té ne tek van nak.

Ré ti Atil la tör té ne te it ér de mes ol vas ni. Ér de kes ol vas ni. Ezt bi zo nyít -

ja a tu cat nyi meg je le nés ran gos la pok ban, no vel la pá lyá za tok el sõ

he lye (a mû benn a kö tet ben), és a megírt-megélt-megidézett múlt

egye di in terp re tá lás nak nyel vi igé nyes sé ge. A kö tet ékes bi zo nyí té -

ka a mû fa ji meg úju lás nak: tár cá ra (tárczára) már- és még pe dig

szük sé günk van!  

RRéé  ttii  AAttiill  llaa 1963-ban szü le tett Mo son ma gya ró vá ron, is ko la ta nul -
má nya it is itt vé gez te el. Édes ap ja ag rár mér nök, édes any ja ma -

gyar–tör té ne lem sza kos ta nár nõ. Két fia van, Ré ti Bá lint (21) és Ré ti

Dá ni el (16). Fe le sé ge Réti-Fedor Mó ni ka ezo te ri kus fes tõ, tarot

mes ter, a Tarandus Ki adó mû vé sze ti ve ze tõ je. Ag rár mér nö ki dip lo -

má ját a Keszt he lyi Ag rár tu do má nyi Egye tem Mo son ma gya ró vá ri

Me zõ gaz da ság-tu do má nyi Ka rán sze rez te 1987-ben. A Kar cím ze -

tes egye te mi do cen se. Több évet töl tött Auszt ri á ban, majd oszt rák

tár sá val lét re hoz ta a Kaiser hús ipa ri cé get, me lyet an nak el adá sá ig

ve ze tett. No vel lái, el be szé lé sei két éve je len nek meg rend sze re sen

iro dal mi fo lyó irat ok ban, an to ló gi ák ban (Hi tel, Kalligram, Mû hely). Az

2012. évi Aposzt róf-Cor vi na no vel la pá lyá zat fõ dí ja sa. El sõ önál ló el -

be szé léskö te te 2013. jú ni us 6-án je le nik meg, Ba goly vár cím mel. A

Tarandus Ki adó ala pí tó tu laj do no sa. Na pi rend sze res ség gel fut és

bok szol.

Réti Atilla
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A kor mány zat min den ed di gi nél erõ tel je sebb köz pon to sí tó szán dé -

kán túl alig-alig tu dunk va la mit pon to san ar ról, hogy az akár több

száz ezer fo rin tért jó vá ha gyott tan köny vek kö zül me lyek lesz nek ren -

del he tõk a jö võ tan év re, hi szen most (de cem ber 4-én) még nem je -

lent meg a jö võ évi ár kor lát ról szó ló ren de let, és a tan könyv jegy zék -

re tör té nõ fel vi tel sem kez dõd he tett el. Ez olyan csú szást je lent, mely

a jö võ évi tan könyv el lá tást – nem a ki adók hi bá já ból – ko mo lyan ve -

szé lyez te ti. Fel té te lez he tõ en ka rá csony elõtt még olyan be je len té se -

ket sza vaz tat nak meg a par la ment ben, amely a je len le gi hez ké pest

is drasz ti ku san szû kí te ni fog ja a tan könyv ki adók moz gás te rét.

A tan könyv ki adás jö võ évi bi zony ta lan sá gá val szem ben vi szont

tárgy sze rû en ki je lent he tõ, hogy a Könyv tár el lá tó Nonprofit Kft.

(KELLÓ) ál tal ki vi te le zett idei tan könyv ter jesz tés olyan za va ro kat

oko zott, mely re az utób bi 20 év ben nem volt pél da! 

Ál lí tá sunk bi zo nyí tá sá ra tö mö ren ös  sze fog lal juk a 2012-ig jól mû kö -

dõ tan könyv ter jesz tés fõbb té nye it:

• Az év ti ze des ru tin nal ren del ke zõ tan könyv ter jesz tõk a ki adók tól

au gusz tus 20-25-ig va la men  nyi is ko lá ba ki szál lí tot ták a meg ren delt

tan köny ve ket. A ta nu lók nak tör té nõ szét osz tás – ru gal ma san – az is -

ko lá ban tör tént, és a pót ren de lé sek a vissz áru zás sal és a fi ze tés sel

együtt leg ké sõbb szep tem ber vé gé ig meg tör tén tek. A ki adók ezért

át la go san 15%-ot fi zet tek a ter jesz tõk nek, mely bõl a ter jesz tés költ -

sé ge kb. 6% volt, az is ko lák/tan könyv fe le lõ sök kb. 6%-ot kap tak, s

így a ter jesz tõk nél hoz zá ve tõ le ge sen 3% nye re ség ma radt. Az is ko -

lák elé ge dett sé ge 5 fo kú ská lán 4,5 fö lött volt, mely rend kí vül ma gas

ér ték nek szá mít. (A GKI 2010-es rep re zen ta tív fel mé ré se.)

• A Könyv tár el lá tó Nonprofit Kft. ál tal ve zé nyelt idei tan könyv ter -

jesz tés rõl tárgy sze rû en el mond ha tó, hogy még no vem ber hó nap ban

is je len tõs volt azok nak az is ko lák nak/gye re kek nek a szá ma, akik nél

– a min den na pi ta ní tást is bos  szan tó mó don – hi á nyoz tak tan köny -

vek, s a tan könyv fe le lõ sök több sé ge sze rint ne he zen át lát ha tó/ke zel -

he tõ tan köny vi ano má li ák áll tak fenn. A ki adók tól ezért 20% ju ta lé kot

vont le a KELLÓ, míg az is ko lák ta nu lón ként 100 Ft-ot (ez kb. 1%)

fog nak kap ni mun ká ju kért, s mind ezt „nonprofit” me tó dus nak ál lít ják

be?

• Az idei tan könyv ter jesz tés sú lyos za va ra – bár men  nyi re is

igyek szik ba ga tel li zál ni a mi nisz té ri um ad mi niszt rá ci ó ja – ab ból az

alap ve tõ en té ves kon cep ci ó ból fa kadt, hogy kb. 5000 is ko la he lyett

mint egy 1250 ezer gye rek szá má ra köz pon ti lag rak ták ös  sze az

egye di ta nu lói ta sa ko kat. Ez kb. 500-szo ros hi ba le he tõ sé get je lent a

ko ráb bi, is ko lák ban tör té nõ ru gal mas szét osz tás sal szem ben. Ez a

köz pon ti szisz té ma a pót ren de lé sek ide jén kü lö nö sen ru gal mat lan -

nak és ne héz kes nek bi zo nyult.

• A KELLÓ-val te hát olyan or szá gos fel ada tot vál lal tat tak el,

mely ön ma gá ban is óri á si hi ba le he tõ ség gel jár, s mely nek si ke res le -

bo nyo lí tá sá hoz a KELLÓ ta pasz ta la ta és inf rast ruk tú rá ja is hi ány zott.

Ezért hang sú lyoz zuk, hogy a tan könyv ki adás és -terjesztés is gya -

kor la ti ta pasz ta la to kon ala pu ló szak ma, mely hez jól kell is mer ni az

is ko lák mû kö dé sét és a tan könyv gyár tás me cha niz mu sát is. A tan -

köny ve sek sze rint ezért az idei ter jesz tés ká oszt sú ro ló ano má li á i ért

el sõ sor ban azo kat ter he li fe le lõs ség, akik ezt rá erõl tet ték a KELLÓ-

ra! A tan könyv ki adók nak alap ve tõ ér de kük a KELLÓ-val va ló együtt -

mû kö dés, és a KELLÓ mun ka tár sai is a ma guk mód ján min dent el -

kö vet tek a tan köny vek is ko lá ba ke rü lé sé ért, de ezt az ér tel met len

szisz té mát nem le he tett si ke re sen ki vi te lez ni. (És ez nem szoft ver -

prob lé ma, ha nem té ves hely zet fel mé rés.)

A tan köny ve sek a leg kü lön bö zõbb fó ru mo kon (pél dá ul 2013 feb -

ru ár já ban a par la ment ok ta tá si bi zott sá gá ban) szó ban és írás ban

elõ re je lez ték, mi lyen tan könyv el lá tá si za va rok vár ha tók, ha a ko ráb -

ban jól mû kö dõ ter jesz té si gya kor la tot ilyen mó don vál toz tat ják meg.

Sen ki nek sem használ(t), ami be kö vet ke zett, s az sem, hogy a tan -

köny ves szak ma kép vi se lõ i nek (TVOT, TANOSZ) elõ re jel zé sét most

sem hall gat ták meg…

Tan könyv el lá tá si za va rok
AHOGY A TAN KÖNY VES VÁL LAL KO ZÓK LÁT JÁK

AAzz  iiddeeii  éévv  bbeenn  mmeegg  úújjuulltt  ttaann  kköönnyyvv  tteerr  jjeesszz  ttééss  kkaapp  ccssáánn  aazz  ÚÚjj  KKöönnyyvv  ppii  aacc  aazz  zzaall  aa  kkéé  rrééss  sseell  ffoorr  dduulltt  aa

TTaann  kköönnyy  vveess  VVááll  llaall  kkoo  zzóókk  OOrr  sszzáá  ggooss  TTeess  ttüü  llee  ttéé  hheezz  ((TTVVOOTT)),,  ooss    sszzaa  mmeegg  ttaa  ppaasszz  ttaa  llaa  ttaa  iitt  aazz  eell  vvéégg  zzeetttt

mmuunn  kkaa  kkaapp  ccssáánn,,  ééss  éérr  ttéé  kkeell  jjee  aa  ttaann  kköönnyyvv  ppii  aa  ccoonn  kkii  aallaa  kkuulltt  hheellyy  zzee  tteett..  AA  ttaann  kköönnyyvv  kkii  aaddááss  bbaann  ééss  

--tteerrjjeesszzttééssbbeenn  iill  llee  ttéé  kkeess  sszzaakk  mmaaii  sszzeerr  vvee  zzeett  eeggyyiikk  ––  ttööbbbb  éévv  ttii  zzee  ddeess  ttaann  kköönnyy  vveess  mmúúlltt  ttaall  rreenn  ddeell  kkee  zzõõ

––  ttaagg  jjaa  aazz  aalláább  bbii  nnyyii  llaatt  kkoo  zzaa  ttoott  jjuu  ttttaatt  ttaa  eell  sszzeerr  kkeesszz  ttõõ  sséé  ggüünnkk  hhöözz..
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BENKÕ LÁSZ LÓ
DDrreezz  ddaaii  eemm  bbee  rrüünnkk
Ádáz harc fo lyik a tit kos -
szol gá lat ok kö zött a ke let-
eu ró pai rend szer vál tás hát -
te ré ben, mely ben egy  Cor-
nelia Dietrich ne vû hár-
masügynök és egy Vologya
Putyin ne vû orosz kém is
fel tû nik. Benkõ hát bor zon -
ga tó kri mi je új ra ír ja a kö zel -
múlt tör té nel mét.

135x200 mm, 544 ol dal, fûz ött, 3490 Ft

AANNIIMMUUSS  KKII  AADDÓÓ
1021 Bu da pest, Szerb An tal u. 22/A

Tel./fax: 200-8481
E-mail: info@animus.hu • www.animus.hu

KA SZÁS GYÖRGY–
ELEK LÍ VIA

AAmmiitt  aa  ppaann  ddáákk  rróóll  
ffeell  ttéétt  llee  nnüüll  ttuudd  nnii  kkeellll

Bár azt min den ki tud ja,
hogy rab ló ból lesz a leg -
jobb pan da, de az olyan
kér dé sek re, hogy sze re ti-e
a pan da sült kol bászt, mit
tesz, ha bam busz fo telt lát,
és mi tör té nik, ha be rúg a
je ges med ve smin ke se, csak eb ben a könyv ben
ta lál ha tunk vá laszt! 32 ol dal, köt ött, 1290 Ft

KA SZÁS GYÖRGY
–ELEK LÍ VIA
AAmmiitt  aazz  oorroosszz  lláá  nnookk  rróóll  
ffeell  ttéétt  llee  nnüüll  ttuudd  nnii  kkeellll

Az orosz lán az ál la tok ki rá lya,
va gyis ró la az tán min den -
kép pen tud nunk kell egyet s
mást. Pél dá ul olyan alap ve tõ
dol go kat, hogy mi ért sze re ti a
zöld sé gest, mi ért nem néz
so ha tü kör be, vagy hogy mi -

ért nem te szi a ke zét a szá ja elé, ha ásít.
32 ol dal, köt ött, 1290 Ft

JONATHAN STROUD
AA  ssii  kkíí  ttóó  lléépp  ccssõõ  eessee  ttee

Fe szült ség, hu mor és el ké -
pesz tõ en vad kí sér te tek. A
si kí tó lép csõ ese te egy hát -
bor zon ga tó so ro zat el sõ
kö te te. Tör té ne tek egy vá -
ros ból, amely ben szel le -
mek ga ráz dál kod nak. Az
éj sza ká id már so sem lesz -
nek a ré gi ek.

Lockwood és Tsa., 320 ol dal, fûz ött, 2980 Ft

JUS SI ADLER-OLSEN
AA  6644--eess  bbee  tteegg  nnaapp  llóó

A Q-ügyosztály ese tei IV.
Az erõ szak min den na pos
volt azon a kis dán szi ge -
ten, amely re szel le mi fo gya -
té kos nak ítélt nõ ket és pros -
ti tu ál ta kat zár tak. A Q-
ügyosztály dol go zói egy
egy kor ott élt nõ el tû né si
ügye kap csán egy 55 év vel

ez elõt ti, de má ig ha tó bûn eset re buk kan nak.
Skan di náv kri mik, 432 ol dal, fûz ött, 3790 Ft

HISHAM MATAR
EEggyy  eell  ttûû  nnééss  aannaa  ttóó  mmii  áá  jjaa

A Fér fi ak föld jén szer zõ jé -
nek új köny ve egy csa lád
drá má já ról. Az Indepen-
dent így ír ró la: Az a fi nom
ero ti ka és ele gan cia, amely-
lyel Matar le ír ja if jú hõ se
szem be sü lé sét a sze re lem -
mel és a vesz te sé gek kel,
egy faj ta bel sõ ra gyo gást

köl csö nöz a mû nek.
224 ol dal, köt ött, vé dõ bo rí tó val, 2980 Ft

JO NESBO
PPoolliiccee

Os ló ban egy rend õr gyil -
kos ság-so ro zat okoz hisz -
té ri kus han gu la tot, a fõ ka -
pi tány ság pe dig te he tet le -
nül né zi em be rei el vesz té -
sét. Köz ben a kór ház ban
egy kó má ban fek võ em bert
igye kez nek élet ben tar ta ni.
Szo bá ját rend õrök õr zik, s
ki lé te szi go rú ti tok.

Skan di náv kri mik, 512 ol dal, fûz ött, 3980 Ft

FRANCESCA SI MON
RRoosssszz  ccssoonntt  PPee  ttii  rréémm  ááll  mmaa

Va jon mi le het az, ami tõl
még a ször nyek leg na -
gyobb ha ver ja, Rossz csont
Pe ti is meg ijed? A so ro zat
va do na túj kö te té bõl egye -
bek közt ezt is meg tud hat -
juk.

Ill.: Tony Ross
104 ol dal, fûz ött, 1290 Ft

FRANCESCA SI MON
RRoosssszz  ccssoonntt  PPee  ttii  

ééss  aa  ddii  nnoo  sszzaa  uu  rruu  sszzookk

Te is imá dod a dinókat?
Min dent tud ni akarsz ró luk?
Ak kor min den képp szük sé -
ged van Rossz csont Pe ti
cso dá san bor zon ga tó és
vic ce sen ré mes di no sza u -
rusz-ka la u zá ra!

Tudd meg Pe ti tõl
Ill.: Tony Ross, 112 ol dal, fûz ött, 1290 Ft

KKOORR  TTÁÁRRSS  KKII  AADDÓÓ
1062 Bp. Baj za u. 18. • Tel./fax: 343-6028

E-mail: korkiado@t-online.hu
www.kortarskiado.hu

HA LÁSZ MAR GIT
VViiddrróócczzkkii--kkóóddeexx

Ma tyi szén ége tõ fiú a Mát -
rá ban. Egy bar lang mé lyén
rá akad a le gen dás be tyár,
Vidróczki „kó de xé re”. Ka -
lan dok, sze rel mek, mes  szi
uta zá sok so ra kez dõ dik ez -
zel, le te he tet len pi ka reszk-
re gén  nyé ke re ked ve. Vég re
egy könyv, ami tõl nem aka -
runk Du ná nak men ni.

Kor társ Pró za
117x200 mm, 178 ol dal, fû zött, 2500 Ft

HÁSZ RÓ BERT
AA  VVéé  nnuusszz  vvoo  nnuu  lláá  ssaa

1768-ban Sajnovics Já nos
je zsu i ta rend tár sá val, a csil -
la gász Hell Mik sá val út ra
kel a Sarkkö rön túl ra,
Vardõre, a kö zel gõ Nap–Vé -
nusz együtt ál lást meg vizs -
gá lan dó. Hos  szú, ka lan dos
út juk so rán ki raj zo ló dik a
ko ra be li Eu ró pa szö ve vé -

nyes esz me rend sze re.
130x200 mm, 328 ol dal, fû zött, 2750 Ft

VVAA  RRÁÁZZSS  LLÁÁ  DDII  KKAA  KKII  AADDÓÓ
1075 Bu da pest, Ka zin czy u. 28. 

Tel.: (30)999-0226
E-mail: info@varazsladika.hu • www.varazsladika.hu

AND REW MATTHEWS
HHaallll  ggaassss  aa  sszzíí  vveedd  rree  aakk  kkoorr
iiss,,  hhaa  nnee  hhéézz  iiddõõkk  jjöönn  nneekk!!

And rew leg újabb mo ti vá ci -
ós best sel le ré ben ar ról ír,
ho gyan ér he tünk el si ke re -
ket kap cso la ta ink ban, kar ri -
e rünk ben, ho gyan él he tünk
jó lét ben és lel ki egyen súly -
ban.

Pszi cho ló gia, mo ti vá ció, ezoterika, élet mód 
Ill.: Ka ri ka tú rák, 180x235 mm, 160 ol dal, 3990 Ft

AND REW MATTHEWS
NNee  vveelljj  bbooll  ddoogg  ttii  nnéé  ddzzsseerrtt!!

Szü lõk, ne ve lõk fi gyel mé be
ajánl juk ezt a köny vet,
amely bõl sok se gít sé get
kap hat nak a ti nik jel lem zõ
prob lé má i nak meg ol dá sa it
il le tõ en. A könyv se gít a 10-
19 éves kor osz tály gon dol -
ko dá sá nak mé lyebb meg -

ér té sé ben és a har mo ni ku sabb kap cso la tok ki ala -
kí tá sá ban.

Pszi cho ló gia, ne ve lés, élet mód
Ill.: Ka ri ka tú rák, 180x235 mm, 160 ol dal, 3990 Ft

AND REW MATTHEWS
ÉÉlljj  vvii  ddáá  mmaann!!

Vi lág hí rû best sel le ré ben
And rew sa ját vic ces ka ri ka -
tú rá i val il luszt rál va ar ról ír,
ho gyan le he tünk bol do gab -
bak. Ki vá ló aján dék a ka rá -
csony fa alá!

Pszi cho ló gia, mo ti vá ció, ezoterika
Ill.: Ka ri ka tú rák, 180x235 mm, 138 ol dal, 3990 Ft

AND REW MATTHEWS
LLee  ggyyééll  bbooll  ddoogg  ttii  nnéé  ddzzsseerr!!

A szer zõ ti nik nek írt köny -
ve a 10-19 éves kor osz -
tályt leg in kább fog lal koz -
ta tó kér dé sek re kí nál vá -
la szo kat. (Tár sas kap cso -
la tok, ön is me ret, cé lok,
ta nu lá si kész sé gek fej -
lesz té se, ön be csü lés stb.)
Ki vá ló se gít ség szü lõk nek

és pe da gó gu sok nak is!

Pszi cho ló gia, mo ti vá ció, ne ve lés
Ill.: Ka ri ka tú rák, 180x235 mm

132 ol dal, 3990 Ft
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A 2011 óta mû kö dõ Tolsz toj Tár sa ság a Magyar–Orosz Együtt mû kö dé -

sért Egye sü let cél ja már lét re jöt te pil la na tá ban az volt, hogy a rend -

szer vál tást kö ve tõ en szán dé ko san, ugyan ak kor ér dem te le nül fe le dés be

me rí tett orosz kul tú rát új ra „hely zet be hoz za”, nép sze rû sít se ha zánk -

ban, il let ve a két or szág kö zött a le he tõ leg szé le sebb re tár ja a kul tu rá lis

kap cso la tok aj ta ját.

En nek a tö rek vés nek a ré sze ként 2013 ja nu ár já ban hat száz ha zai és

ha tá ron tú li ma gyar kö zép is ko lá ba ér ke zett egy ver seny fel hí vást tar tal -

ma zó bo rí ték. A szám ta lan, na pon ta az is ko lák ba ér ke zõ pá lyá za tok,

ver seny ki írá sok kö zül több szem pont ból ki tûn he tett ez a pos tai kül de -

mény. Egy fe lõl azért, mert nem más hon nan, mint a Par la ment bõl,

Lezsák Sán dor sze mé lyes alá írá sá val, véd nök sé gé vel ér ke zett – hisz a

Ma gyar Or szág gyû lés al el nö ke a Tolsz toj Tár sa ság tisz te let be li el nö ki

poszt ját is be töl ti –, más fe lõl azért, mert az utób bi két év ti zed ben alig ha

ta lál koz hat tak a pe da gó gu sok olyan ver sen  nyel, amely az orosz kul tú ra

és mû ve lõ dés tör té net ber ke i be kí ván ta vol na be ve zet ni a ti zen éve se ket.

Még pe dig egy két for du lós, a ta nu lók élet ko ri sa já tos sá ga it szem elõtt

tar tó, a tár gyi tu dást a kre a ti vi tás sal pá ro sí tó ve tél ke dõ for má já ban.

Ta lán en nek kö szön he tõ, hogy a Lev Tolsz toj és ko ra cí mû ver seny

el sõ – írás be li – for du ló já nak ha tár ide jé re, 2013. áp ri lis 15-ére ös  sze sen

hat van négy pá lyá zat ér ke zett az or szág min den pont já ról, il let ve fel vi -

dé ki és er dé lyi kö zép is ko lák ból. 

A négy fõs kö zép is ko lai csa pa tok, il let ve fel ké szí tõ ta ná ra ik szá má ra

az el sõ for du ló hat fel ada tot tar to ga tott: a mû velt sé gi kví zen kí vül –

amely ben az orosz iro da lom, tör té ne lem, ze ne és kép zõ mû vé szet te rü -

le té rõl várt rá juk 13+1 kér dés – a ta nu lók re gény in terp re tá ci ó val, es  szé -

írás sal, tör té nel mi tár gyú tab ló ké szí té sé vel, egy tet szõ le ges, ne kik

szim pa ti kus orosz tör té nel mi év szá za dot áb rá zo ló koc ka el ké szí té sé vel,

il let ve a mo dern tech ni kát fel hasz nál va a mai orosz éle tet áb rá zo ló kis -

film ös  sze ál lí tá sá val száll hat tak ver seny be azért, hogy a húsz leg jobb

csa pat kö zé jut va 2013 szep tem be ré ben a Lakiteleki Nép fõ is ko lán egy

két na pos ve tél ke dõ for má já ban foly tat has sák küz del mü ket a ní vós fõ dí -

jért, az öt na pos moszk vai uta zá sért. 

A jobb nál jobb pá lyá za tok be kül dõi kö zül a má so dik for du ló ba na -

gyon ne héz dön tést kö ve tõ en – ér de mes õket név sze rint meg em lí te ni

– a kö vet ke zõ kö zép is ko lák csa pa tai ju tot tak to vább: a ba jai III. Bé la

Gim ná zi um két csa pa ta, a Deb re ce ni Egye tem Kos suth La jos Gya kor ló

Gim ná zi u má nak ta nu lói, a gyõ ri Krúdy Gyu la Gim ná zi um, a veszp ré mi

Lovassy Lász ló Gim ná zi um, a monori Jó zsef At ti la Gim ná zi um, a fe hér -

gyar ma ti De ák Fe renc Gim ná zi um csa pa ta, Bu da pest rõl a Ne mes

Nagy Ág nes Mû vé sze ti Szak kö zép is ko la,  a Ma gyar Gyu la Ker té sze ti

Szak kö zép is ko la, a Kár olyi Mi hály Magyar-Spanyol Kéttannyelvû Gim -

ná zi um, a Bu da pes ti Egye tem Ka to li kus Gim ná zi u má nak ta nu lói, a deb -

re ce ni Iri nyi Já nos Gim ná zi um és Szak kö zép is ko la, a szé kes fe hér vá ri

Szé che nyi Ist ván Mû sza ki Szak kö zép is ko la, a szol no ki Ver se ghy Fe -

renc Gim ná zi um, a Süly sá pi Gim ná zi um, az ibrányi Mó ricz Zsig mond

Gim ná zi um ta nu lói, ha tá ron túl ról pe dig a sep si szent györ gyi Mi kes Ke -

le men El mé le ti Lí ce um, a ko má ro mi Marianum Egy há zi Gim ná zi um, a

révkomáromi Selye Já nos Gim ná zi um csa pa ta, il let ve a gútai

Nagyboldogasszony Gim ná zi um ta nu lói. 

A 2013. szep tem ber 26–27-én le zaj lott má so dik for du lón, az az a

lakiteleki két na pos ve tél ke dõn – ame lyet Dr. Hoffmann Ró zsa Köz ne ve -

lés ért Fe le lõs Ál lam tit kár nyi tott meg – szi go rú, szak ma i lag kom pe tens

zsû ri elõtt kel lett a di á kok nak bi zo nyí ta ni uk. A zsû rit Dr. Szûcs Ol ga, a

Tolsz toj Tár sa ság el nö ke, fi lo zó fus, fõ is ko lai ta nár, Dr. Goretity Jó zsef, a

Tolsz toj Tár sa ság al el nö ke, in té zet ve ze tõ egye te mi do cens, iro da lom tör -

té nész, mû for dí tó, Dr. Kes keny Er nõ, a Kül ügy mi nisz té ri um volt FÁK ál -

la mok ügyét kép vi se lõ mi nisz te ri biz to sa, Valerij Platonov, a bu da pes ti

Orosz Kul tu rá lis Köz pont igaz ga tó ja, va la mint Ola jos Ist ván a he lyi,

lakiteleki Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tó ja al kot ták. A csa pa tok nak a 2013

má ju sá ban ki adott orosz klas  szi kus iro dal mi al ko tá sok ból ös  sze ál lí tott

ol vas mány lis ta, il let ve a ta nul má nyo zan dó tör té nel mi ese mé nyek, kép -
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Gyürky Katalin írása

zõ mû vé sze ti al ko tá sok alap ján kel lett szá mot ad ni uk tu dá suk ról. Szep -

tem ber 26-án, az el sõ na pon még mind a húsz csa pat ver seny ben volt,

s ek kor el sõ sor ban a ve tél ke dõ név adó já ról, Lev Tolsz toj éle té rõl és

mû ve i rõl, va la mint Oro szor szág nak il let ve a Szov jet uni ó nak a két, vi lág -

há bo rú ban be töl tött sze re pé rõl kel lett gon dol kod ni uk, hogy azu tán szó -

ba ke rül hes se nek Moszk va és Szent pé ter vár ne ve ze tes sé gei is. A pon -

to zá sos ver seny el sõ es té jén el dõlt, hogy más nap ra me lyik tíz csa pat

ju tott to vább a moszk vai útért va ló ver seny ben. Pon to sab ban ti zen egy

csa pat, ugyan is a ti ze dik he lyen holt ver seny ala kult ki.

A lakiteleki for du ló el sõ nap já nak ered mény hir de té se azon ban,

hogy ne csak a szá raz té nyek és pon tok köz lé se tör tén jék meg, kul tu -

rá lis prog ram ke re té ben zaj lott. A ta nu lók ere de ti orosz nép dal csok rot

„ve het tek át” Kszénia Volovik éne kes nõ tõl, majd pe dig a he lyi, lakiteleki

együt tes, a Men tá lis ma já lis ze ne kar kön  nyû ze nei kon cert jét hall gat hat -

ták meg. A tíz, il let ve a holt ver seny mi att ti zen egy to vább ju tó csa pat éj -

sza ka sem pi hen he tett: meg le põ fel ada tot ka pott más nap ra. Az elõ ze -

te sen ki adott egyik ol vas mány, Pus kin A pikk dá ma cí mû kis re gé nyé bõl

egy rö vid szín pa di adap tá ció el ké szí té se várt rá juk.

Szep tem ber 27-én reg gel tör té nel mi és iro dal mi afo riz mák kal, vil -

lám kér dé sek kel, il let ve Lev Tolsz toj An na Kareninájára vo nat ko zó fel -

ada tok kal kez dõ dött a nap, hisz Tolsz toj hal ha tat lan mû vét elõ ze te sen

szin tén ol vas ni uk kel lett a ver sen gõ kö zép is ko lás ok nak. Hogy azu tán –

a ve tél ke dõ fény pont ja ként – sor ke rül jön a ta nu lók éj sza ka el ké szí tett,

rend kí vül öt le tes, iz gal mas szín pa di adap tá ci ó i ra is.

Vé gül a ver senyt egy ha tá ron tú li csa pat, a révkomáromi Selye Já -

nos Gim ná zi um ta nu lói nyer ték. Név sze rint is ér de mes õket meg em lí te -

ni. Fel ké szí tõ ta ná ruk, Dr. Far kas Adrianna ve ze té sé vel Fe ke te Eme se,

Paluska Zsu zsan na, Ju hász Ani kó és Markó Ádám nyer te el a fõ dí jat, a

moszk vai kul tu rá lis ki rán du lást. A holt ver seny mi att há rom csa pat is a

má so dik he lyen vég zett, a monori Jó zsef At ti la Gim ná zi um, a ba jai III.

Bé la Gim ná zi um, il let ve a fe hér gyar ma ti De ák Fe renc Gim ná zi um csa -

pa ta, har ma dik pe dig a szol no ki Ver se ghy Fe renc Gim ná zi um cso port ja

lett. Min den csa pat, be le ért ve a má so dik na pon már nem ver seny zõ ket

is, a ve tél ke dõ vé gén Lezsák Sán dor úr tól ér té kes könyv ju tal ma kat ve -

he tett át. A jól meg ér de melt nye re mény, a moszk vai ötna pos uta zás no -

vem ber 19-e és 23-a kö zött zaj lott a Selye Já nos Gim ná zi um négy di -

ák ja, s fel ké szí tõ ta ná ruk, Dr. Far kas Adrianna szá má ra. A di á kok kö zül

há rom nak ma ga az uta zás is kü lön él mény volt, hisz éle tük ben most ül -

tek elõ ször re pü lõn. S a Moszk vai Ma gyar Kul tu rá lis In té zet nek, az az

szál lás adónk nak kö szön he tõ en azt is meg ta pasz tal hat ták, hogy mi lyen

az orosz fõ vá ros szí vé ben lak ni, hisz az in té zet nek helyt adó

Povarszkaja ut cai gyö nyö rû épü let húsz perc re ta lál ha tó a Vö rös tér tõl.

Így nem volt két sé ges, hogy meg ér ke zé sünk után az el sõ utunk a tér re

ve ze tett. A di á kok itt meg cso dál hat ták a Kreml szé kes egy há za it, a hí -

res Cár-ágyút és Cár-ha ran got, a jog gal a tér ék sze ré nek tar tott Vaszilij

Blazsennij Szé kes egy há zat, a Le nin Ma u zó le u mot, a GUM áru há zat.

De az öt nap alatt a hí res Tretyakov Ga lé ri á ba, va la mint an nak mo dern

mû vé sze tet tar tal ma zó, úgy ne ve zett Új Tretyakov Kép tár-ré szé be is el -

ju tot tak, sé tál hat tak a Moszk va fo lyó part ján, va la mint a két fõ ut ca, az

új és a ré gi Arbat macs ka kö ve in, lát ták a Meg vál tó Krisz tus Szé kes egy -

há zat. „Iro dal mi uta zást” te het tek Dosz to jevsz kij szü lõ há zá ban, ahol a

Dosz to jevsz kij csa lád ere de ti hasz ná la ti és lak be ren de zé si tár gyai ta lál -

ha tók, va la mint a Bul ga kov Em lék ház ban, ahol tel jes mér ték ben A Mes -

ter és Margarita cí mû re gény at mosz fé rá já ba csöp pen het tek. A ki rán -

du lás fény pont ja ként pe dig a Bolsoj Szín ház ban Pus kin: Anye gin jé nek

ope ra vál to za tát lát ták. Ezenkí vül orosz pi a cok ra lá to gat va a „va ló di”

orosz élet be is be le pil lant hat tak, va la mint kü lön bö zõ ét ter mek ben meg -

is mer ked het tek az au ten ti kus orosz kony ha fi nom sá ga i val is.

Aki töb bet sze ret ne meg tud ni az uta zás ról, lá to gas son el az Új

Könyv pi ac internetes ol da lá ra – www.ujkonyvpiac.hu –, ahol bõ vebb,

fo tók kal il luszt rált be szá mo lót ta lál a moszk vai ki rán du lás ról.

Gyürky Ka ta lin, a ve tél ke dõ fõ szer ve zõ je és le bo nyo lí tó ja 
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Koncz Ta más be szá mo ló ja Tar já nyi Pé ter és Dosek Ri ta A pá pa ha gya té ka cí mû kö te té nek saj tó tá jé koz ta tó já ról

A Ho tel As to ri á ban tar tot ták meg Tar já nyi Pé ter és Dosek Ri ta új kém re -

gé nyé nek be mu ta tó ját. Ta lá ló hely szín vá lasz tás, hi szen köz tu dott, hogy

a szál lo da a párt ál la mi idõk ben kül föl di de le gá ci ó kat, te he tõ sebb nyu -

ga ti tu ris tá kat lá tott ven dé gül, s a

sze mély zet be (a por ta szol gá lat tól a

ve ze tõ sé gig) be épü lõ ÁVH-s tisz tek

pe dig min den lé pé sü ket nyo mon kö -

vet ték – rá adá sul, a kö tet ben is sze -

re pel egy ha son ló ho tel, a kü lö nö -

sebb kód fej tõ te het sé get nem igény -

lõ Castoria né ven. A né ma, ka nyar -

gós fo lyo só kon sé tál va az em ber

még most is el hin né, hogy fi gye lik,

Dosek pe dig egy ki kép zõ tiszt ha tá ro -

zott sá gá val te rel te be az új ság író kat egy kis szo bá ba – el mond ha tó,

hogy a szer zõ pá ros és a Libri tény leg fi gyelt a rész le tek re.

A könyv be mu ta tó ja va  rész ét az tán a volt kom man dós és rend õr

Tar já nyi Pé ter tar tot ta, aki olyan szú ró san né zett a meg je len tek re,

mint ha kö zöt tük is ügy nö köt sej te ne. A pá pa ha gya té ká nak egyik fon -

tos mo men tu ma – II. Já nos Pál 1991-es ma gyar or szá gi lá to ga tá sa –

Tarjányi szá má ra egyéb ként sze mé lyes él ményt is je len tett, mi vel a

Kü lön le ges Szol gá lat fi a tal tiszt je ként részt vett az egy ház fõ vé del mé -

ben. El mon dá sa sze rint ek kor ko moly koc ká za ta volt egy II. Já nos Pál

el le ni újabb me rény let nek, hi szen a ha tal mát meg tar ta ni igyek võ KGB

sze mé ben a pá pa rég óta cél pont nak szá mí tott, és már az Ali Agca-

féle tá ma dást is õk ren del het ték meg. „A vi zit el sõ nap ján tört ki a

moszk vai puccs, a KGB-hez hû ala ku la tok há zi õri zet be he lyez ték

Gorbacsovot, és el fog lal ták a Kremlt” – em lé kez te tett a biz ton sá gi

szak ér tõ, aki a lá to ga tás nagy hor de re jû és ed dig is me ret len rész le te -

i rõl is be szélt. Esze rint a pá pa nem csak mi sét ce leb rált, és hí ve i vel

ta lál ko zott Esz ter gom ban: a szín fa lak mö gött a (hi va ta lo san má ig el

nem is mert) va ti ká ni tit kos szol gá lat min den le het sé ges esz közt be ve -

tett azért, hogy Oro szor szág ban ne tör jön ki a pol gár há bo rú. A pá pa

ha gya té ka egy pon ton ezt a kém játsz mát is be mu tat ja, rész ben a fan -

tá zi á ra ala poz va.

Tar já nyi sze rint ugyan ak kor az orosz ál lam biz ton ság társ szer ve in,

így az ÁVH-n és a Stasin ke resz tül szin tén ha té ko nyan fi gyel te és ma -

ni pu lál ta a Va ti kán mû kö dé sét, a ma gyar ügy nö kök pe dig ki emel ke -

dõ en ered mé nyes adat köz lõ nek bi zo nyul tak. Be szá mo ló já ból és a Pá -

pa ha gya té ká nak is mer te té sé bõl idõ vel olyan, rész ben va lós kons pi -

rá ci ós tör té net bon ta ko zott ki, ami má ig a ha zai köz- és hit élet egyik

szé gyen folt já nak szá mít: hogy a ma gyar ka to li kus egy ház az öt ve nes

évek ele jé tõl egé szen a rend szer vál tá sig te lí tett volt az ÁVH be sú gó i -

val, ügy nö ke i vel, s hogy az egy há zi kap cso lat rend sze ren ke resz tül

egé szen a va ti ká ni meg hall ga tó szo bá kig is el ju tot tak.

„Volt, akit meg fé lem lí tés sel kényszerítettek, má sok kar ri er le he tõ sé -

get lát tak az együtt mû kö dés ben, de el mond ha tó, hogy az ÁVH szin te

min den kit meg tu dott sze rez ni ma gá nak, aki re sze met ve tett. Bi zo -

nyos idõ szak ok ban 10 ma gyar fõ pap ból 7-8 is ne kik dol go zott – kö zel

700 in for má tor ról le het szó, akik nek

mun ká ját kül föl di utak kal, elõ lép te té -

sek kel há lál ták meg” – mond ta Tar já -

nyi. Ál lí tá sa sze rint a tég lák ról, áru ló

egy há zi mél tó sá gok ról a va ti ká ni tit -

kos szol gá lat is tu dott, azon ban kép -

te le nek vol tak a ma gyar egy ház kö -

zös ség meg tisz tí tá sá ra: nem is mer ték

a kö zép-eu ró pai vi szo nyo kat, a he lyi

kém el há rí tás pe dig sok lé pés sel elõt -

tük járt.

A könyv ös  sze ál lí tá sa elõtt Tar já nyi és Dosek szá mos volt tar tó -

tiszt tel és ügy nö ke ik kel ta lál ko zott, és meg döb ben tet te õket, hogy

ezek az em be rek má ig össze köt te tés ben áll nak, élet fogy tig tar tó kap -

cso la tot je lent szá muk ra a kö zös bûn tu da ta: „Egy há zas ság ból köny  -

nyebb sza ba dul ni” – ér zé kel tet te a gro teszk vi szo nyok ere jét Tar já nyi,

hoz zá té ve, a be szer ve zés ben részt  ve võ tisz tek kö zül so kan most is

úgy ér zik, hogy csak a mun ká ju kat vé gez ték, a rend szer vál tás utá ni

kor má nyok pe dig el árul ták õket. Bár az szt-tisztek egy ré sze már is -

mert, az egy ko ri ügy nö kök rõl, be sú gók ról ke vés a nyil vá nos ság ra ho -

zott in for má ció. Az egy ház nem szí ve sen fog lal ko zik a sok fõ pa pot

érin tõ té ma fel tá rá sá val, ahogy a po li ti ka is rend re el zár kó zik az ügy -

nök kér dés boly ga tá sá tól – ál ta lá nos a csend, a ha zai men ta li tás

ugyan is az, hogy ami rõl nem be szé lünk, az idõ vel meg szû nik lé tez ni,

mint ha mi sem tör tént vol na – je gyez te meg Tar já nyi Pé ter.

A pá pa ha gya té ka vi szont pont az zal a le he tõ ség gel ját szik el,

hogy 16 év vel a KGB meg szû né se után is elõ ke rül het egy olyan egy -

há zi ügy nök név sor, amely alap ja i ban ráz za meg mind a ma gyar, mind

a ró mai ka to li kus egy há zat. A re gény alap ve tõ en fik ci ós, de bi zo nyos

sze rep lõk és hely ze tek va ló sak; ezek re a meg vál toz ta tott ada tok el le -

né re is rá le het is mer ni, mint pél dá ul a Castoria szál ló igaz ga tó já ra –

a füg ge lék rá adá sul egy név sort is tar tal maz, bi zo nyí tot tan be szer ve -

zett egy há zi ügy nö kök rõl. A sok sze rep lõt fel vo nul ta tó tör té net több

idõ- és ese mény szál ra bom lik, a rend szer vál tás kö rü li évek és 2005

kö zött vál ta koz va, de ez zel együtt is kö vet he tõ ma rad, az ak ció je le ne -

tek pe dig va ló sze rû nek tûn nek – kö szön he tõ en Tar já nyi ta pasz ta la ta i -

nak. A volt kom man dós el árul ta, õ ta lál ja ki, és sok szor el is játs  sza a

for du la to kat, ami ket az tán Dosek Ri ta önt vég sõ for má ba – a kö zel -

har cot pe dig egy két mé te res plüss mac kó val szok ta imi tál ni, hogy a

le írás mi nél hi te le sebb le gyen. A szer zõk ugyan ak kor nemcsak a be -

ve té se ket, de a sze rep lõk lel ki vi lá gát, ér zel mi hát te rét is igye kez tek

be mu tat ni, ítél ke zés nél kül, hi szen az II. Já nos Pál pá pa sze rint is Is -

ten dol ga ma rad.
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Csapody Kinga
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Kis ka masz ko rom egyik ked venc csí kos re gé nye volt Jó si ka Mik lós

és Podmaniczky Jú lia sze rel mé nek tör té ne te, az 1849 utá ni emig -

rán sok éle te ugyan úgy, mint ar ról ol vas ni, mi lyen fû tés volt az er dé -

lyi kas té lyok ban, és hol ál lí tot tak elõ ször

ka rá csony fát.

Ugron Zsol na Er dé lyi me nyeg zõ cí mû

re gé nyé ben még ko rább ra ug runk, és itt

már nem ér zem a kész te tést, hogy de jó

len ne ak kor él ni. Hisz nem olyan es kü võ -

rõl ál mo dunk, ahol „a võ le gény a nász -

asz tal vé gén egyik ke zé vel a ku pá ját

mar kol va az asz tal ra bo rul va hor tyog”, és

min dent át szõ a po li ti ka, a bir to ko kért és

ha ta lo mért va ló harc. Nem nõk nek va ló

vi dék. Ki vé ve, ha re gényt ír az em ber, mert ak kor épp egy (két) kü -

lön le ges nõ alak kell ab ba a fér fi as vi lág ba, kö rül bás tyáz va kel lõ

men  nyi sé gû rej tél  lyel. Na, meg per sze szö ve vé nyes sze rel mi szál -

lal, né mi sze xus sal, mind ezt kel lõ en sok szok nya mö gül libbentve

fel, de csak finoman kö rül be szél ve, leg in kább így:„õt egy haj na lon

a szi ge ti vár fal salétromosházának al já ban meg lát ta, és ger je del mét

nem is gon dol ta meg za bo láz ni.”

Nem csak Bá tho ry An na fi gu rá ja ki vá ló an al kal mas er re, és kel -

lõ en so kan be szél tek már ró la (a szép iro da lom ban is: Mó ricz Zsig -

mond, Makkai Sán dor), mi köz ben kel lõ en ke vés va lós, pon tos tör té -

nel mi tény van ve le kap cso lat ban ah hoz, hogy egy sa ját vi lá got, va -

ló sá got te remt sen az író. Ugron Zsol na meg is te szi ezt, és szám ta -

lan pon ton nem is a fõ hõs nõ ér de kel ol va só ként, a mel lék sze rep lõk

kap csán ren ge teg ér de kes ada lé kot tud ha tunk a kor ról, kezd ve a

ru hák tól, a szép ség ápo lá sig, hogyan ké szí tet te a szol gá ló Lin a

„zernikbõl és fe ke te föld bõl és ol tott mész bõl ke vert

szõrvesztõfõzetet”, vagy épp hogy ak kor is fes tet tek ha jat.

Azért nagy vál lal ko zás en  nyi szá lon, en  nyi sze rep lõt moz gat ni a

17. szá za di dísz le tek kö zött, meg tart va an nak nyel ve ze tét, de köz -

ben an  nyi ra át ül tet ni ezt ma i vá, hogy be fo gad ha tó le gyen, se gít se a

ko ra be li er dé lyi vi lág ba át he lyez ke dést, ne ránt son min dig vis  sza.

Az er dé lyi me nyeg zõ nem az a könyv, amit lop va, ol da lan ként le het

ol vas ni, fõ zés köz ben, vagy két meg ál ló kö zött. Le kell ül ni, le kell

las sul ni hoz zá, hagy ni, hogy szé pen húz zon be a Bá tho ryak baj ke -

ve rõ és csel szö võ vi lá ga, mert ha nem, ak kor bi zony elég rá zó sak,

dö cö gõ sek ah hoz azok az er dé lyi utak, hogy el té ved jünk, és ne he -

zen ta lál junk ol va só ként vis  sza kö zé jük. (Ugron Zsol na: Er dé lyi me -

nyeg zõ. Libri Ki adó, 2013, 350 ol dal, 3490 Ft)
CCssaappooddyy  KKiinn  ggaa

Nem ró zsa szín 
le ány álom



Szepesi Dóra beszámolója a Park Kiadó sajtótájékoztatójáról

Rochlitz And rás, a Park Ki adó ve ze tõ je el mond ta, nem kis büsz ke -

sé gük, hogy öt kö te tet ad tak ki Munrótól, és ez nem vé let len ta lá lat,

mé lyebb az el kö te le zett sé gük irán ta. Sze mé lyes jó ér zé sét is ki fe jez -

te, mi vel Ka na dát ki csit a má so dik ott ho ná nak ér zi, a csa lád juk

egyik fe le ott él. Öröm mel mu tat ta be a mel let te ülõ Szõnyi And rást,

aki évek kel ez elõtt az el sõ Munro-köny vet el hoz ta ne ki és fel hív ta rá

a fi gyel mét. A ki adó ve ze tõ Tönkõ Ve ra fõ szer kesz tõ ér de me it is el is -

mer te, hi szen õ volt az, aki az el sõ pil la nat ban fel is mer te, hogy

Munro na gyon fi nom szer zõ, és kar dos ko dott amel lett, hogy ne 

csak egy köny vét ad ják ki, ha nem fo lya ma to san je len tes sék meg 

a mû ve it.

Tönkõ Ve ra már ak kor tit kon re mény ke dett, ami kor a hí rek bõl ér -

te sült, hogy a má so dik he lyen fo gad nak Munróra, ugyan is az el múlt

évek ben vic ces mó don min dig azok kap tak iro dal mi No bel-dí jat,

akik a má so di kak... Bár az egyik sze me sírt, a má sik ne ve tett, hi -

szen Ná das Pé ter nek is na gyon druk kolt, ám ami kor Alice Munro

fény ké pét meg lát ták, egy más nya ká ba ug rot tak a ki adó ban. Sze re -

lem el sõ lá tás ra volt a ré szük rõl a könyv, amit And rás be ho zott,

amely ak kor új don ság volt Ka na dá ban, a cí me, a bo rí tó ja alap ján

úgy né zett ki, mint az ame ri kai is me ret ter jesz tõ köny vek; ez volt a

„Ba rát ság, sze re lem, há zas ság”, ma gya rul Sze ret, nem sze ret lett. A

hát sóbo rí tó-szö veg bõl ki de rült, hogy iro da lom, és az el sõ be kez dé -

sek bõl az is, hogy nem is akár mi lyen! Na gyon jól in dult az el sõ

könyv, majd si ke rült fo lya ma to san meg je len tet ni ük a töb bit, vis  sza fe -

le lé pe get ve az élet mû ben, a ré geb bi ek kö zül a leg job ba kat és pár -

hu za mo san az újab ba kat.

Azon kí vül, hogy az õ szer zõ jük, an nak is örül tek, hogy vég re

egy nõi szer zõ kap ha tott iro dal mi No bel-dí jat. Ez azért is nagy ese -

mény, mert ami kor Munro 1961-ben az el sõ köny vét, a Bol dog ár -

nyak tán cát meg je len tet te, az új sá gok sza lag cí me i ben azt ír ták ró la,

hogy unat ko zó há zi as  szony, aki sza bad ide jé ben írás ra is tud idõt

sza kí ta ni. No ha nem fe mi nis ta író és a gender té mák is hi de gen

hagy ják, ha éle tét a nõi eman ci pá ció ol da lá ról néz zük, fan tasz ti kus,

hogy az út vé ge iro dal mi No bel-díj! Több ször is sze ret ték vol na az

író nõt meg hív ni Ma gya ror szág ra, pél dá ul né hány év vel ez elõtt, ami -

kor a Könyv fesz ti vál ven dé ge Ka na da volt, de csak a nagy kö vet ség

kép vi sel het te õt, mert az író nõ ép pen ak kor esett át egy szív mû té -

ten.

Szõnyi And rás, aki an nak ide jén be mu tat ta a köny vet a ki adó ve -

ze tõ nek, fel ele ve ní tet te a tör té ne tet: egy is me rõ se ál tal sa ját köny ve,

a Kis vál la lat ok me ne dzse lé sé nek alap jai el ju tott Rochlitz And rás hoz,

s õ úgy gon dol ta, lesz rá ér dek lõ dés és le for dít tat ta. A mun ka kap -

cso lat ból kö ze li sze mé lyes ba rát ság lett, Szõnyi úr az óta csen des

ta nács adó ként sze re pel a Park Ki adó éle té ben.

Fel ve tõ dött, hogy Munrót a ka na dai Cse hov nak tart ják, bár
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AAmmii  kkoorr  mmeegg  ttuudd  ttaa  NNoo  bbeell--ddíí  jjaa  hhíí  rréétt  AAlliiccee  MMuunnrroo,,  aa

8833  éévveess  kkaa  nnaa  ddaaii  íírróó  nnõõ,,  eell  ssõõ  rree  aakk  ccii  óó  jjáá  bbaann  ffoonn  ttooss  --

nnaakk  ttaarr  ttoott  ttaa  kkii  eemmeell  nnii,,  hhooggyy  õõsszziinn  ttéénn  rree  mméé  llii,,  „„eezz  rráá  --

éébb  rreesszz  ttii  aazz  eemm  bbee  rree  kkeett  aarr  rraa,,  hhooggyy  aa  nnoo  vveell  llaa  ffoonn  ttooss

mmûû  ffaajj  ééss  nneemm  ppuusszz  ttáánn  vvaa  llaa  mmii,,  aammii  vveell  eell  jjáátt  sszzaa  ddoo  zziikk

aazz  eemm  bbeerr  aadd  ddiigg,,  aammíígg  rree  ggéénnyytt  íírr..””

AA  ddííjj  11990011  óóttaa  ttaarr  ttóó  ttöörr  ttéé  nnee  ttéé  bbeenn  õõ  aa  1133..  nnõõ,,  aakkii  iirroo  --

ddaall  mmii  NNoo  bbeell--ddíí  jjaatt  kkaa  ppootttt..  AAzz  sseemm  sszzookk  vváá  nnyyooss,,  hhooggyy

eeggyy  ffrriissss  NNoo  bbeell--ddíí  jjaass  ttóóll  mmaa  ggyyaa  rruull  mmáárr  iiss  öött  kköönnyy  vveett

ooll  vvaass  hhaa  ttuunnkk!!  EEzzeekk  nnoo  vveell  lláákk,,  iill  lleett  vvee  eeggyy  rree  ggéénnyy  kkéénntt

iiss  ooll  vvaass  hhaa  ttóó  ttöörr  ttéé  nneett  ffüü  zzéérr..  KKöönnyy  vvee  iitt  nnéé  hháánnyy  éévvee  aa

PPaarrkk  KKii  aaddóó  ((aa  LLiibbrrii  ccssoo  ppoorrtt  ttaagg  jjaa))  aadd  jjaa  kkii..  AA  NNoo  bbeell--

ddíí  jjaass  sszzeerr  zzõõtt  ééss  kköönnyy  vvee  iitt  ssaajj  ttóó  ttáá  jjéé  kkoozz  ttaa  ttóónn  üünn  nnee  ppeell  --

ttéékk  mmeegg  aa  GGeerrllóócczzyy  KKáá  vvéé  hháázz  bbaann..  EEllööll  jjáá  rróó  bbaann

BBüücchhlleerr  AAnndd  rrááss,,  aa  LLiibbrrii  KKii  aaddóó  PPRR  vvee  zzee  ttõõ  jjee  kköö  sszzöönn  --

ttöött  ttee  aa  mmeegg  jjee  lleenn  ttee  kkeett,,  mmaajjdd  aa  KKaa  nnaa  ddaaii  KKöö  vveett  sséégg

kkéépp  vvii  ssee  llee  ttéé  bbeenn  BBrriiaann  EEbbeell  kköö  sszzöönn  ttee  mmeegg  aa  kkii  aaddóó  --

nnaakk,,  hhooggyy  eell  hhoozz  ttáákk  MMaa  ggyyaa  rroorr  sszzáágg  rraa  MMuunnrroo  kköönnyy  vvee  --

iitt..  EEll  mmoonndd  ttaa,,  mmeennnnyyii  rree  öörrüüll  aa  ddííjj  nnaakk,,  mmeerrtt  eedd  ddiigg

ccssaakk  eeggyy  kkaa  nnaa  ddaaii  sszzeerr  zzõõ,,  SSaa  uull  BBeellllooww  kkaa  ppootttt  NNoo  --

bbeell--ddíí  jjaatt,,  ss  iiggaa  zzáá  bbóóll  õõ  sseemm  llaa  kkootttt  KKaa  nnaa  ddáá  bbaann..  ÁÁll  ttaa  --

lláá  bbaann  ffii  zzii  kkáá  bbaann,,  kkéémm  iiáá  bbaann  sszzookk  ttaakk  ddíí  jjaa  kkaatt  nnyyeerr  nnii  aa

kkaa  nnaa  ddaa  ii  aakk,,  iirroo  ddaa  lloomm  bbaann  vvii  sszzoonnyy  llaagg  rriitt  kkáánn,,  eezzéérrtt  iiss

öörrüüll  tteekk  nnaa  ggyyoonn..  AA  kkaa  nnaa  ddaaii  iirroo  ddaall  mmii  hhaa  ggyyoo  mmáá  nnyyookk  --

rróóll  ááll  ttaa  lláá  bbaann  kkee  vvee  sseett  ttuudd  nnii,,  bbáárr  vvooll  ttaakk  kkoo  rráább  bbaann

nnyyeerr  tteess  sszzeerr  zzõõ  iikk..  NNaaggyy  bbüüsszz  kkee  sséégg  sszzáá  mmuukk  rraa  mmoosstt

eezz  aa  NNoo  bbeell--ddííjj,,  ééss  hhooggyy  sszzeerr  zzõõ  jjüü  kkeett  ttööbb  bbeekk  kköözztt

mmaa  ggyyaarr  rraa  iiss  llee  ffoorr  ddíí  ttoott  ttáákk..



Catherine Mansfieldre is ezt mond ják, és mû ve it Updike csa lád re gé -

nye i vel szin tén pár hu zam ba hoz zák. Min den eset re a sok át hal lás is

azt bi zo nyít ja, iga zi nagy mes te re mû fa já nak. Per sze, nagy sze re pet

ját szik a for dí tó ab ban, hogy a ma gyar ol va sók meg sze ret ték. Az el -

sõ köny vet Borbás Má ria for dí tot ta, a má so dik tól már Mes ter há zi Mó -

ni ka ül te ti át ma gyar ra a mû ve ket, és tö ké le tes vá lasz tás nak bi zo -

nyult: ne ki va ló ez a tisz ta, szi kár, lát szó lag ér ze lem men tes, po é ti kai

ér zé keny sé gû írói vi lág. A fõ szer kesz tõ el mond ta, hogy a kö vet ke zõ

Munro-könyv, az Édes élet ta vasz ra je le nik meg. No bel-díj ide vagy

oda, nem a gyors tal pa ló for dí tás ka te gó ri á ja Alice Munro, aki egyet -

len no vel lát négy-hat hó nap kö zött ír meg! A for dí tás ra is ér de mes

idõt hagy ni.

Munro nõi té mák ról ír és leg in kább nõk ol vas sák, bár a leg je len -

tõ sebb ma gyar kri ti ká kat ép pen fér fi szer zõk ír ták ró la. A két leg na -

gyobb ra jon gó ja is fér fi, John Updike és Jonathan Fransen, ez utób -

bi a Ma gyar Na rancs ban meg je lent in ter jú ban a leg na gyobb kor társ

észak-ame ri kai író ként em le ge ti Munrót. Az egyik könyv hát ol da lán

egy Byatt-idé zet re me kül össze fog lal ja, mi lyen té mák ról ír:

„...történetei a te kin tet ben is ki vé te le sek, hogy a no vel la szûk te ré -

ben tel jes sor so kat kö vet nek vé gig. A hét köz nap ok nagy kró ni ká sa:

ét ke zés rõl, pénz za var ról, öl töz kö dés rõl, öre ge dés rõl, szex rõl, gye -

rek szü lés rõl és ne ve lés rõl sen ki más nem ír úgy, mint õ.” A fõ szer -

kesz tõ nõ hoz zá fûz te még, hogy a szer zõ fo gé kony a kü lön bö zõ tes ti

és lel ki erõ szak ra, min den olyan kér dés re, ami a nõk tár sa da lom ba

va ló be il lesz ke dé sét, il let ve a kon ven ci ók kal va ló szem be sü lé sét jel -

lem zi, az abor tusz leg ali zá lá sá tól kezd ve a ne mi erõ szak bün te té sé -

ig. A leg utol só kö tet ben szin te mind egyik tör té net nek va la mi lyen erõ -

sza kos cse lek mény áll a kö zép pont já ban. Tönkõ Ve ra sze rint ezt

frics ká nak is érez het jük, olyan, mint ha va la me lyik na pi lap nak a bûn -

ügyi ro va tá ból sze mel ge tett vol na hí re ket, hogy meg mu tas sa, sem -

mi lyen té má ból is tud no vel lát ír ni. A má sik frics ka Cse hov ra utal. A

Men  nyi bol dog ság cím adó no vel lá ja egy ma te ma ti kus nõ rõl szól –

mint ha már ne ki len ne ele ge ab ból, hogy foly ton Cse hov hoz ha son -

lít ják –, írt egy orosz tör té ne tet, amely ben sze rep lõi akár egy Cse -

hov-no vel lá ban, ke resz tül-ka sul ro han gál ják Eu ró pát. Egyéb ként

min den no vel lá ja Ka na dá ban, On ta ri ó ban ját szó dik. A ka na dai táj

na gyon fon tos az éle té ben, ez az egyet len te rü let, ahol Mes ter há zi

Mó ni ká nak idõ rõl idõ re bi o ló gu so kat kell se gít sé gül hív nia, hogy az

er dõ sé gek le írá sá nak for dí tá sá val meg tud jon bir kóz ni. Itt em lít het jük

meg, hogy Munro el kö te le zett kör nye zet vé dõ, ki zá ró lag te le pí tett er -

dõ bõl szár ma zó fá ból ké szült pa pír ra en ge di a köny ve it nyo mat ni. 

A ma gyar ol va sók nak nem kell so kat vár ni uk: a leg utób bi kö te -

tek bõl még van né hány pél dány, de mind a né gyet új ra nyom ják, egy

jó hét múl va lesz a köny ves bolt ok ban mind egyik bõl. S bár több ször

fel röp pent a hír, hogy Alice Munro ab ba hagy ja az írást, re mél jük,

még foly tat ja.
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AALLIICCEE MMUUNNRROO MMAA  GGYYAA  RRUULL MMEEGG  JJEE  LLEENNTT KKÖÖNNYY  VVEEII AA PPAARRKK KKIIAADDÓÓ GGOONNDDOOZZÁÁSSÁÁBBAANN::  AASS    SSZZOO  NNYYOOKK,,  LLÁÁ  NNYYOOKK ÉÉLLEE  TTEE ((22000077)),,  SSZZEE  RREETT,,  NNEEMM SSZZEE  RREETT --  KKII  LLEENNCC

TTÖÖRR  TTÉÉ  NNEETT ((22000066,,  22000088)),,  EEGGYY JJÓÓ  RRAA  VVAA  LLÓÓ NNÕÕ SSZZEE  RREELL  MMEE ((22000088,,  22000099)),,  CCSSEENNDD,,  VVÉÉTT  KKEEKK,,  SSZZEENN  VVEE  DDÉÉLLYY ((22000077)),,  MMEENN    NNYYII BBOOLL  DDOOGG  SSÁÁGG!!  ((22001111))



Lukács Bernadettel, a Napraforgó Kiadó ügyvezetõ igazgatójával Szabó Tibor Benjámin beszélget

AA  NNaapp  rraa  ffoorr  ggóó  22000055--bbeenn  lléé  ppeetttt  aa  mmaa  ggyyaarr  ppii  aacc  --

rraa,,  eeggyy  ssppaa  nnyyooll  kköönnyyvv  kkii  aaddóó  ((SSuussaaeettaa))  llee  áánnyy  vvááll  --

llaa  llaa  ttaa  kkéénntt..  MMii  llyyeenn  kkii  hhíí  vváá  ssookk  kkaall  jjáárrtt  aa  ssppaa  nnyyooll  ccíí  --

mmeekk,,  sszzeerr  zzõõkk  bbee  vvee  zzee  ttéé  ssee  aa  ssookk  sszzeemm  ppoonntt  bbóóll

mméégg  mmaa  iiss  oorr  ttoo  ddooxx  hhaa  zzaaii  ggyyee  rreekk  kköönnyy  vveess  vvii  lláágg  --

bbaa??

Min den új sze rep lõ szá má ra nagy ki hí vás a ma -

gyar könyv pi ac ra be ve zet ni egy új ki adót, ami -

nek el sõ sor ban a kon cent rált, ke vés sze rep lõs

ter jesz té si há ló zat az oka. A köny ve ink azon ban

új szín fol tot vit tek a ha zai kí ná lat ba, a könyv ol va -

só és -vá sár ló  kö zön ség po zi tí van fo gad ta a szí -

nes és szó ra koz ta tó jel le gû ki ad vá nyo kat, így

egy szer re volt kön  nyû is a fel adat. 

AA  NNaapp  rraa  ffoorr  ggóó  ppoorrttffóólliióójjaa  vvááll  ttoo  zzootttt  aazz  eell  mmúúlltt

nnyyoollcc  éévv  aallaatttt??  MMee  llyyeekk  aazzookk  aa  sszzeegg  mmeenn  sseekk,,

aahhooll  aa  vveerr  sseennyy  ttáárr  ssaakk  eelléé  ttuudd  ttaakk  kkee  rrüüll  nnii  eeggyy  öött  --

lleett  tteell,,  eeggyy  ccíímm  mmeell,,  eeggyy  ssoo  rroo  zzaatt  ttaall??

Kez det tõl a leg ki sebb kor osz tályt cé loz tuk meg, „nul lá tól” 6-8 éves

ko rig, azon ban az utol só évek ben a fel sõ kor ha tárt igyek szünk emel -

ni. A portfóliónk más ban nem na gyon vál to zott az el múlt majd nem

egy év ti zed ben: ar ra kon cent rá lunk el sõ sor ban, hogy mi nél szín vo -

na la sabb és tar tal ma sabb köny ve ket kí nál junk az ál ta lunk kép vi selt

té ma kö rök ben kis ol va só ink nak. Az anya vál la la tun kon kí vül más kül -

föl di ki adók kal is együtt mû kö dünk, és sa ját fej lesz té sû köny vünk, il -

let ve so ro za tunk is van már (Ma gyar klas  szi ku sok). Igyek szünk min -

dig a ma gyar ol va sók igé nye it fi gye lem be ven ni, ami kor ös  sze ál lít juk

az éves ter vün ket. Úgy ér zem, hogy a köny vek ki vá lasz tá sá ban si -

ke re sek va gyunk, hi szen az éves ki adá sunk ál ta lá ban fe le után nyo -

más ok ból áll.

SSoo  kkaann  eell  mmoonndd  jjáákk,,  hhooggyy  aa  mmaa  ggyyaarr  kköönnyyvv  kkee  rreess  kkee  ddeell  mmii  sszziisszz  ttéé  mmaa

eeggéé  sszzeenn  ssaa  jjáá  ttoo  ssaann  llaass  ssúú  ééss  kköö  rrüüll  mméé  nnyyeess..  ÖÖnn  nnyyiill  vváánn  sszzeemm  bbee  ssüüll

aazz  aannyyaa  vvááll  llaa  llaatt  kkii  hhíí  vváá  ssaa  ii  vvaall,,  ééss  ffoorr  ddíítt  vvaa  iiss,,  aa  ssppaa  nnyyooll  ppaarrtt  nnee  rreekk  vvééll  --

hhee  ttõõ  eenn  lláátt  jjáákk  aa  mmaa  ggyyaarr  kköö  rrüüll  mméé  nnyyee  kkeett..  NNeemm  zzeett  kköö  zzii  nnéé  zzõõ  ppoonntt  bbóóll

mmii  llyyeenn  nneekk  lláátt  sszziikk  aa  mmaa  ggyyaarr  kköönnyyvv  ppii  aacc??

Na gyon erõ sen el adás-ori en tált vál lal ko zás az egész cég cso por -

tunk, így kü lö nö sen in du lás kor az ener gi á ink dön tõ több sé gét ne -

künk is er re a te vé keny ség re kel lett for dí ta nunk. A Nap ra for gó

Könyv ki adó part ner kö re és a ke res ke del mi for ga lom ös  sze té te le

meg le he tõ sen el tér a ha zai át lag tól, sok kal ke vés bé kon cent rá ló dik

né hány nagy ve võ re. Ez szisz te ma ti kus pi ac épí tés ered mé nye, en -

nek kö szön he tõ en nagy ság ren di leg egy har mad-egy har mad-egy har -

mad arány ban osz lik meg a for gal munk a ki emelt, kö ze pes és kis ve -

võ ka te gó ri ák kö zött, ös  sze sen 5-600 part ner rel dol go zunk együtt.

Ter mé sze te sen ezt az in ten zív pi ac le fe dést a ter mék kö rünk jel le ge

te szi le he tõ vé, va gyis az, hogy po pu lá ris gye rek köny ve ket adunk ki.

Mind emel lett ren ge teg mun ka áll mö göt te: egy na gyon ha té kony, lel -

kes kis csa pat.

A ma gyar pi ac hoz ha son ló an kon cent rált pi ac nem zet kö zi szin -

ten nem na gyon lé te zik, ezt kint rõl és bent rõl is na gyon jól le het lát -

ni. De min den pi ac más, min den ki adó ve ze tõ nek a sa ját or szá gá ban

a sa ját stra té gi á ját kell si ke re sen vé gig vin ni, kön  nyû pi ac egy sze rû -

en nincs. Az anya vál la la tunk rend kí vül ru gal mas, tu laj don kép pen a

hét köz nap ok ban az én mun kám és a hely ze tem nem sok ban más,

mint bár me lyik más ha zai kis vál lal ko zá sé.

AA  ssii  kkee  rreess  llee  áánnyy  vvááll  llaa  llaatt  ookk  eeggyy  iiddõõ  uuttáánn  ssookk  eesseett  bbeenn  bbee  ffoo  ggaa  ddóó  bbóóll  kkii  --

aajjáánn  llóó  vváá  iiss  vvááll  nnaakk..  TTaa  llááll  kkoo  zziikk  oollyyaann  tteell  jjee  ssíítt  mméé  nnyyeekk  kkeell  aa  mmaa  ggyyaarr

ggyyee  rreekk--  ééss  iiff  jjúú  ssáá  ggii  kköönnyy  vvéé  sszzeett  bbeenn,,  aammiitt  éérr  ddee  mmeess  llee  hheett  kkii  aajjáánn  llaa  nnii  aa

ssppaa  nnyyooll  ppaarrtt  nneerr  nneekk  iiss??

Ter mé sze te sen ké szül nek ilyen köny vek Ma gya ror szá gon, de mi vel

mi csak na gyon ke vés cí met fej lesz tünk és azt is ki fe je zet ten sa ját,

ha zai pi a ci igé nye ink mi att, ez ed dig nem na gyon jö he tett szó ba,

nem ter ve zek er re hang súlyt fek tet ni a jö võ ben sem. Vé le mé nyem

sze rint ah hoz, hogy nem zet kö zi szin ten ered mé nye sen lép je nek fel a

ki adók, szer zõk és il luszt rá to rok, sok kal fris sebb, mo der nebb, köny  -

nye debb köny vek re len ne szük ség, mint a cikk ele jén em lí tett „or to -

dox” gyer mek könyv-kí ná lat. A gye rek köny vek a gye re kek nek szól -

nak, a gye re kek dön tik el, hogy tet szik-e ne kik, sok kal in kább kel le -

ne a vé le mé nyük re, a vá lasz tá suk ra hall gat ni, és nem fel nõtt ként

gon dol kod va a sa ját íz lés vi lá gun kat rá juk erõl tet ni. Aki nek si ke rül

meg ta lál ni az egész sé ges egyen súlyt ab ban, hogy va la mi kön  nyen

fo gyaszt ha tó, de ugyan ak kor jó mi nõ sé gû le gyen gye rek, szü lõ és

pe da gó gus szá má ra egy aránt, az min den kép pen si ker rel in dul hat a

nem zet kö zi pi a con is, sze ren csé re van er re pél da.
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MMiinntt  hhaa  vvááll  ttoozz  nnaa  aa  mmaa  ggyyaarr  kköönnyyvv  kkee  rreess  kkee  ddee  lleemm  sszzeerr  kkee  zzee  ttee..  AA  hhaa  --

ggyyoo  mmáá  nnyyooss,,  kköönnyy  vveess  bbooll  ttii  ffoorr  ggaall  mmaa  zzááss  mmeell  lleetttt  ttíízz  éévv  aallaatttt  jjee  lleenn  ttõõss  sséé

vvááll  ttaakk  aa  hhii  ppeerr  mmaarr  kkee  tteess  eell  aaddáá  ssookk,,  aazz  uuttóóbb  bbii  nnéé  hháánnyy  éévv  bbeenn  ppee  ddiigg

mmeegg  sszzii  lláárr  dduulltt  aazz  úújj  ssáá  ggooss  ssttaann  ddooss  kköönnyyvv  eell  aaddáá  ssii  ggyyaa  kkoorr  llaatt  iiss  ––  mmii  --

kköözz  bbeenn  aazz  uutt  ccaaii  áárruu  ssíí  ttááss  tteell  jjee  sseenn  mmaarr  ggii  nnaa  llii  zzáá  llóó  ddootttt..  HHoo  ggyyaann  lláátt  jjaa,,

mmii  aa  jjöö  vvõõ  jjee  kköönnyyvv  kkee  rreess  kkee  ddee  lleemm  nneekk  ––  mmii  llyyeenn  ffeell  aaddaa  ttoo  kkaatt  aadd  eezz  aa  jjöö  --

vvõõ  aa  kkii  aaddóókk  sszzáá  mmáá  rraa??

Saj ná lat tal ta pasz tal tam az idei év ben, hogy mi köz ben a ki adó for -

gal ma szé pen emel ke dett, a ha gyo má nyos könyv szak mai sze rep lõ -

ké vis  sza esett an nak el le né re, hogy kö zel két száz köny vet ad tunk ki

az idén, te hát kész le tek bõ ven van nak az üz le tek ben. A ki esést mi

tud tuk pó tol ni más, nem könyv szak mai sze rep lõk kel, de a jö võ re

néz ve ez vész jós ló. A bolt há ló za to kon kí vül füg get len köny ves bol to -

kat gya kor la ti lag már csak el vét ve ta lá lunk, a ko ráb ban leg si ke re -

seb bek is ko moly gon dok kal küz de nek. A hi per mar ke tek már rég óta

na gyon nagy for gal mat bo nyo lí ta nak, egy re in kább át cso por to sul a

kis ke res ke de lem ezek re a pi a cok ra, de nem csak könyv ben, sõt, ta -

lán a könyv ke res ke de lem egy re in ten zí vebb át cso por to su lá sa a hi -

per mar ke tek be pont an nak az ered mé nye, hogy min den fon tos ter -

mék kör ezt már meg elõz te. Ös  szes sé gé ben a for ga lom szem pont já -

ból egy ki adó nak az a fon tos, hogy pi a cot ta lál jon ma gá nak és el

tud ja ad ni a köny ve it, ez a fo lya mat in kább a köny ves bol to kat és há -

ló za to kat érin ti ér zé ke nyeb ben. Emel lett na gyon ko mo lyan kell ven ni

az online ér té ke sí tés tér hó dí tá sát, va la mint a köny vek adap tá lá sát e-

book for má tum ba. Gye rek köny vek ese té ben ez rend kí vül iz gal mas

és kre a tív fel adat, az el sõ lé pé se ket már meg tet ték né há nyan eb ben

az irány ban, a mi anya vál la la tunk is, de a vál to zá sok olyan hir te len

fog nak ezen a te rü le ten a nya kunk ba sza kad ni, hogy sze rin tem er re

még sen ki nem ké szült fel iga zán.

MMii  llyyeenn  éérr  ddee  kkeess  sséé  ggeekk  kkeell  kkéé  sszzüüll  nneekk  aa  ttéé  llii  kköönnyyvv  vváá  ssáárr  rraa,,  aa  kköönnyyvv  ppii  --

aacc  lleegg  iinn  tteenn  zzíí  vveebbbb  iiddõõ  sszzaakk  áárraa??

El in dí tunk egy új so ro za tot, Le gen dás uta zá sok cím mel: gyö nyö rû is -

me ret ter jesz tõ al bu mok, a vo na tok és ha jók sze rel me se i nek szól nak,

gye re kek nek és fel nõt tek nek egy aránt ajánl juk.

Meg je lent nem rég egy na gyon ér de kes köny vünk, A gé pek mû -

kö dé se. Já té kos mó don ve ze ti be a gye re ke ket a fi zi ka vi lá gá ba

úgy, hogy a könyv höz mel lé kelt ele mek bõl meg is épít he tik a kü lön -

bö zõ szer ke ze te ket. Ha son ló té ma kör ben ki ad tunk egy má sik köny -

vet is, 365 já té kos kí sér let cím mel, amely a fi zi ka, ké mia, kép zõ mû -

vé szet, gaszt ro nó mia mel lett még szá mos ér de kes té ma kört ölel fel,

és kre a tív kí sér le tez ge tés re ta nít ja a gye re ke ket. Foly tat juk a nép sze -

rû Ke resd meg! so ro za tun kat, ez út tal a vo na tok és a re pü lõ gé pek a

két új kö tet té má ja. Meg je lent két gyö nyö rû origamis köny vünk, Al ko -

tó ke zek cím mel, és több me se köny vet is ki ad tunk, mint pél dá ul a

Her ceg nõ a ba rát nõ met (a ta valy meg je lent Ba le ri na a ba rát nõm cí -

mû könyv min tá já ra), Az 50 leg szebb klasszi kus me sét, az Ol vas ni

jó! so ro za tot. Be le fog tunk egy gyö nyö rû il luszt rált me se al bum-so ro -

zat ba is, Ér té ke ink cím mel, meg je len tet tünk egy óvo dás kor osz tály -

nak szó ló bib li át, Bib lia ki csik nek cím mel.

Sok-sok más új és után nyo más ban meg je lent köny vünk ér ke zett

még eze ken kí vül, fel so rol ni is alig tud nám fej bõl, ér de mes meg te -

kin te ni a kí ná la tun kat a hon la pun kon, vagy az üz le tek ben.
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Mint a leg több nyelv, az an gol ese té ben is a la tin kéz irat ok sza vai

fö lé írt an gol sza vak te kint he tõk a szó tá ri szópárok õse i nek. Akik a

szö veg bõl ki sza kít va egy más mel lé má sol ták a la tin és an gol sza -

va kat, meg al kot ták az el sõ latin–angol glos  szá ri u mo kat. Az el sõ

nyom ta tott latin–angol szó tár Gu ten berg ta lál má nyá nak meg je le né -

sét kö ve tõ en 140 év vel ké sõbb, 1587-ben je lent meg. A ma ga

36.000 cím sza va egy mai kö zép szó tár nak is dí szé re vál na. Még a

16. szá zad ban meg je len tek az el sõ spa nyol–an gol és olasz–an gol

két nyel vû szó tá rak. Csak zá ró jel ben: ide ha za a ma gyar nyelv ilyen

két nyel vû szó tá ra i nak a meg je le né sé re még 300 évet kel lett vár ni.

Már az 1500-as évek ben fel me rült az igény az an gol egy nyel -

vû, ma gya rá zó szó tá rak iránt. Egy sza bó kat kép zõ ipa ri is ko la

igaz ga tó ja így ír: ,,Nagyon di csé re tes és hasz nos len ne, ha egy ta -

nult és szor gal mas em ber ös  sze gyûj te né az ös  szes szót min den

szak má ból, ame lyet nyel vünk ben hasz ná lunk’’.

Vé gül 1604-ben je lent meg az el sõ an gol egy nyel vû ma gya rá -

zó szó tár. A hos  szú cí me rá mu tat, hogy bi zony a szó tár írás is so kat

kö szön het a ke vés bé is ko lá zott ko ra be li höl gyek nek: ,,A gya ko ri

ne héz an gol sza vak al fa be ti kus sor rend be gyûjt ve nõk nek, úr höl -

gyek nek és min den kép zet len sze mély se gít sé gé re.’’ A szó tár ra

azért volt igény, mert eb ben az idõ ben az Ang li á ban mû kö dõ

nagy szá mú kö zép is ko lák ba csak fi úk jár hat tak. En nek a szó tár nak

a meg je le né sét szin te év ti ze den ként kö vet ték újabb és újabb an -

gol szó tá rak, me lyek az tán szó kincs ük ben fo ko za to san bõ vül tek,

elõ ször a jo gi ter mi nu sok, majd pe dig a zsar gon sza vak ke rül tek be

a szó tá rak ba. Ké sõb bi szer zõk pe dig az an gol nyelv já rás ok ból is

me rí tet tek szó tá ruk ré szé re sza va kat.

Az an gol szó tár ki adás ban mér föld kõ nek szá mít Samuel

Johnson 1755-ben meg je lent A Dictionary of the Eng lish Language

nagy mé re tû szó tá ra, amely kö zel öt ven ezer szót ma gya rá zott és

Szó tá rak ex port ra

AAzz  aann  ggooll  nnyyeellvv  mmiinntt  kkii  vvii  ttee  llii  tteerr  mméékk

Öt ven éve még szá mos nyelv ver seny zett a
,,vezetõ vi lág nyelv’’ cí mért. Az an gol nyelv
azon ban má ra már si ke re sen le mos ta fran cia,
né met, spa nyol ver seny tár sa it, és egy ér tel mû -
vé vált, hogy glo ba li zá ló dott vi lá gunk el sõ szá -
mú kom mu ni ká ci ós esz kö ze az an gol. Ter mé -
sze te sen e mö gött a gyõ ze lem mö gött az USA-
nak a II. vi lág há bo rú után be töl tött gaz da sá gi
és po li ti kai sú lya is ott van, de nem tör tén he tett
vol na meg, ha az an gol szó tár írók és szó tár ki -
adók nem lel tá roz ták vol na fo lya ma to san ma -
gas szín vo na lon az an gol szó kész le tet az el -
múlt négy száz év ben.
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szem lél te tett Mil ton-, Shakes peare- és egyéb iro dal mi idé ze tek kel.

Johnson ma is kor sze rû né ze te ket val lott, az elõ szó ban le ír ja, hogy

a szó kincs foly ton-foly vást vál to zik, le he tet len a szó tár ban ,,fixálni’’

min den szót. A zsar gon ról azon ban ma már a szó tár írók mást val la -

nak, mint õ, aki ki hagy ta szó tá rá ból az ilyen tí pu sú sza va kat: „A rö -

vid éle tû zsar gon sza vak, ame lyek ál lan dó an szü let nek és meg hal -

nak, nem ré szei a nyelv tar tós anya gá nak, így nem is kell õket a

szó tár ban ’fixálni’, az az be ven ni”. 

Az an gol egy nyel vû szó tá rak meg je le né sé nek so ra üte me sen

foly ta tó dott, hogy az tán el ér kez zen a vi lág ta lán leg na gyobb szó tá -

ra, az Ox ford Eng lish Dictionary ki adá sá ig. Egy nagy sze rû fi lo ló -

gus sal, James Murray-val kö tött szer zõ dés nyo mán a ma is jól

csen gõ ne vû Ox ford University Pressnél 1884-ben je lent meg a

négy kö tet re ter ve zett szó tár el sõ kö te te. A ter ve zett ter je del met

mes  sze túl szár nya ló szó tár utol só, 10. kö te te vé gül 1928-ban hagy -

ta el a nyom dát. Murray az utol só kö te tet már nem ér het te meg,

1915-ben meg halt. A 400.000 szó ma gya rá za tát és tör té ne tét tar tal -

ma zó szó tárt 1933-ban 12 kö tet ben új ra nyom ták: ek kor nyer te el

ma is hasz ná la tos ne vét. 2000-tõl online mó don is el ér he tõ ez a be -

cses szó tár.

Köz ben a vi lág ke re ke na gyot for dult, az an gol szó tá rak ké szí tõi

be von ták a szá mí tó gé pet a szó tár szer kesz tés be. Az ada tok ha gyo -

má nyos mó don cé du lák ra tör té nõ rög zí té sét fel vál tot ta a nagy elekt -

ro ni kus szö veg ál lo má nyok ban va ló ke re sés. Ez ál tal a szó tá rak ban

kö zölt je len tés, meg ha tá ro zá sok és pél da mon da tok sok kal job ban

kö ze lí te nek a nyelv va lós hasz ná la tá hoz. Ily mó don, az an gol nyel -

vet ta nu lók igen hi te les szó tá ra kat hasz nál hat nak.

Az an gol szó tár ki adás ra a gép meg je le né se mel lett a 20. szá -

zad ban megtermékenyítõleg ha tott a tõ le füg get len utat já ró USA-

be li gaz dag és prak ti kus szem lé le tû szó tár ki adás. A ten ge rentú li

ha tás hoz hoz zá adó dott a szá mí tó gé pes szö veg ban kok, más né ven

an gol szö veg kor pu szok be vo ná sa a szó tár szer kesz tés fo lya ma tá -

ba. A szá mí tó gép se gít sé gé vel szer kesz tett új szem lé le tû an gol

szó tá rak so rát a Pat rick Hanks ál tal a Collins-Cobuild Ki adó szá má -

ra ös  sze ál lí tott és elõ ször 1979-ben meg je lent egy kö te tes ta nu ló -

szó tár nyi tot ta. Ma már a vi lág sok százmil lió an gol nyelv ta nu ló já -

nak a ke gye i ért (és pén zé ért) leg alább fél tu cat (Camb rid ge,

Chambers, Cobuild-Collins, Longman, Macmillen, Marrian-Webster,

Ox ford) pro fi szó tár ki adó ver se nyez, hogy ez zel Ang li át és az USA-t

igen ko moly ex port be vé tel hez jut tas sa.
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Gyerekkönyvek karácsonyra · Varga Betti

KKaa  llaa  ppooss  ÉÉvvaa
DD..  AA..  CC..  

Már le ír ni is unal mas, de tény leg na gyon
örül az ol va só, ami kor friss, ér vé nyes if jú sá gi
re gén  nyel ta lál ko zik. A D. A. C. egy osz tály -

nyi gye re -
ket gyõ zött
meg pil la -
na tok alatt.
So kat be -
szél get -
tünk Fló rá -
ról,
Zsaniról, a
be il lesz ke -
dés rõl, az
ön ér té ke -
lé si za va -
rok ról. A
re gény se -
gít sé gé vel

si ke rült a leg fon to sabb: meg nyíl ni, el fo gad ni,
be le érez ni.
ÉÉrr  ttéé  kkee  llééss::  1100//77
(Ma nó Köny vek)

TTóótthh  KKrriisszz  ttii  nnaa
AA  lloonn  ddoo  nnii  mmaacc  kkóókk  

Pon to san tíz éve va la mi el in dult: meg je lent
Tóth Krisz ti na vers kö te te, ami fel ráz ta a gye -
rek iro dal mat és a könyv il luszt rá ci ót. Most új -
ra ki ad ta a Csi mo ta, de a ré gi szö ve gek
mel lé újak ke rül tek: ahogy a kis fiú Mar ci ból
ka masz lett, úgy nõt tek ezek a ver sek is. A
sa rok ban rej tõ zõ, lám pa ol tás után elõ bú jó
ár nyék tig ris a he lyén ma radt, de már az is -
ko lai gon dok kal is meg kell küz de ni. 
ÉÉrr  ttéé  kkee  llééss::  1100//99
(Csi mo ta)

NNaaggyy  DDii  áá  nnaa
BBaa  bbaa  ggeeoo  mmeett  rriiaa

VVoo  nnaa  llaakk
Dizájnkönyvnek is be il lik ez a kont rasz tos le -
po rel ló, amit a pár hó na po sok nak is ér de -
mes né ze get ni ük. A gye re kek lá tá sa 8 hó na -
pos ko ruk ra lesz majd nem olyan éles, mint a
fel nõt te ké (de
az agy lá tá -
sért fe le lõs te -
rü le te csak a
8. élet év re
fej lõ dik ki tö -
ké le te sen). A
Ba ba geo met -
ria fe ke te-fe -
hér, rit mu sos
vo na lak ból ki emel ke dõ fi gu rái fel dob ják vég -
re a fó ku szál ni ta nu ló cse cse mõk nek szó ló
könyv kí ná la tot. 
ÉÉrr  ttéé  kkee  llééss::  1100//77
(Két egér)

TTeejj  bbee  ggrríízz  
FFii  nnoomm  iirroo  ddaa  lloomm  ggyyeerr  mmee  kkeekk  nneekk

ééss  ffeell  nnõõtt  tteekk  nneekk  
A kor társ gye rek iro dal mi an to ló gi ák min dig
iz gal ma sak. Sok friss írást gyûj te nek ös  sze a
leg job bak tól, ezért egy szer re nyúj ta nak él -
ményt az ol va só nak és mon da nak va la mit a
min den ko ri ká non ról. A Cerkabella, úgy lát -
szik, szí ve sen vál lal ja ezt a ne héz, ké nyes,
ugyan ak kor fon tos fel ada tot: a té li és a nyá ri
vá lo ga tás után most gasztróvo na lon kö tik
ös  sze a kor társ szer zõk ver se it, me sé it, esz  -
szé it. 
ÉÉrr  ttéé  kkee  llééss::  1100//88
(Cerkabella)

KKiissss  OOtt  ttóó
AAttii  ééss  aa  hhoolldd  vvii  lláágg  

Egy kis fiú és egy öreg em ber ta lál ko zik –
nem ép pen ilyen nek kép zel jük el a kü lön le -
ges él ményt. A hét köz nap ok mo no to ni tá sá -
ba a me sék
csem pész nek
va rázs la tot:
Kiss Ot tó most
is a meg szo -
kott te re ket
ráz za fel ked -
ves cso dák -
kal. Han ga
Ré ka klas  szi -
kus szép sé gû
il luszt rá ci ó i val
ez a könyv a
sze zon egyik leg szebb je.
ÉÉrr  ttéé  kkee  llééss::  1100//88
(Cerkabella)

DDaarrvvaassii  LLáásszz  llóó
AA  33  eemmee  llee  tteess  MMee  ssee  kköönnyyvv  

„Kezdj el me sél ni en gem!” – ké ri a Me se -
könyv, és „úgy tar tot ta a lap ja it, mint a ten -
ger par ton a ho mok a hos  szú, sár ga há tát,
ami be fa ág gal a ne vün ket ír juk”. Az ilyen
mon da to kért, a pu pá ko kért és a Ma gyar Tör -
té ne le mért is ér de mes ol vas ni Darvasi Lász -
ló újabb gye rek köny vét. A me sé lés el me sé -
lé se úgy, hogy az ne ful lad jon okos ko dás ba,
erõl kö dés be, vagy ami még ros  szabb, una -
lom ba, ta lán a leg na gyobb ki hí vás. Darvasi
Lász ló olyan kön  nye dén ve szi az aka dá lyo -
kat, hogy ol va sás köz ben azt hi het jük, me -
se köny vet ír ni ta lán még is csak egy sze rû.  
ÉÉrr  ttéé  kkee  llééss::  1100//99
(Mag ve tõ)

34 ÚJ KÖNYVPIAC 2013,  DECEMBER

· könyvesbolti iránytû · könyvesbolti iránytû · könyvesbolti iránytû · könyvesbolti iránytû · könyvesbolti iránytû · könyvesbolti iránytû · 



· könyvesbolti iránytû · könyvesbolti iránytû · könyvesbolti iránytû · könyvesbolti iránytû · könyvesbolti iránytû · könyvesbolti iránytû · 

Krimik karácsonyra · Babiczky Tibor

SStteevveenn  SSaayylloorr
AA  hhooll  ttaakk  mmééll  ttóó  ssáá  ggaa  

Az óko ri Ró má ban ját szó dó tör té ne te i rõl el -
hí re sült író ez út tal a 19. szá zad vé gi Te xas -
ba (és New York ba) ka la u zol min ket. A tör té -
nel mi hi te les ség – már ami a mi li õt és kor raj -
zot il le ti – a tör té nész Saylornál ez út tal sem

kér dés. A tör té -
net kö zép pont já -
ban egy fe ke te
nõk el len el kö ve -
tett gyil kos ság -
so ro zat áll, an -
nak min den sze -
mé lyes, po li ti kai,
tár sa dal mi kö rül -
mé nyé vel (és
kö vet kez mé nyé -
vel) együtt.

Nagy mû gond dal meg írt lek tûr. 
ÉÉrrttéékkeellééss::  77//1100
(Agave)

JJoo  NNeessbbøø
PPoolliiccee

Min den ar ra utalt (leg in kább a könyv zár la -
ta), hogy a Harry Hole-so ro zat ki len ce dik kö -
te te, a Kí sér te tek az utol só is egy ben. Té ve -
dés. Itt van a ti ze dik kö tet, a Police, amely
vi szont már va ló ban le zár ja a so ro za tot. Egy
idõ re leg alább is. For du la tos és le te he tet le -
nül iz gal mas könyv, a Nesbøtõl meg szo kott
szép iro dal mi szín vo na lon.
ÉÉrrttéékkeellééss::  1100//1100
(Animus)

DDeeccllaann  BBuurrkkee
KKaarr  ccooss  ffee  kkee  ttee  nnyyooll  ccaass

A Kar cos fe ke te nyol cas a klas  szi kus ame ri -
kai hard-boiled kri mik vi lá gát idé zi, csak ép -
pen még több hu mor ral. És ké pes ar ra a
bra vúr ra, amely re a krimitörténetben csak
ke ve sen – pél dá ul a Simenon- vagy
Chandler-regények – ké pe sek: a sa ját vi lá -
gát fe lejt he tet le nül fel raj zol ja, a bûn tény – és
an nak meg ol dá sa – vi szont már szin te köz -
vet le nül a könyv le té te le után fel idéz he tet len.
Mind eb bõl kö vet ke zik, hogy a re gény – tet -
szõ le ges al ka lom mal – új ra ol vas ha tó.
ÉÉrrttéékkeellééss::  99//1100  (Gabo)

JJuuss  ssii  AAddlleerr--OOllsseenn
PPaa  llaacckk  ppooss  ttaa

Az ed di gi há rom könyv alap ján meg ha tá roz -
ha tat lan a dán krimiíró je len tõ sé ge; mû vei
na gyon hul lám zó szín vo na lú ak. El sõ re gé -
nye, a Nyom ta la nul épp hogy el éri egy tisz -
tes sé ges iparosmunka szín vo na lát. A má so -
dik, a Fá cán gyil ko sok el len ben ös  sze tett és
le bi lin cse lõ; ki emel ke dõ da rab. Ez a har ma -
dik, a Pa lack pos ta pe dig is mét vis  sza lé pés:
he lyen ként csa pon gó, má sutt von ta tott. Iro -
da lom nak so vány, zsánerkriminek át la gos.
Pe dig a tör té net -
ben és a val lá si
szek ták mi li õ jé -
ben bõ ven ben -
ne len ne egy ko -
moly bûn re gény
le he tõ sé ge.
ÉÉrrttéékkeellééss::  66//1100
(Animus)

GGeeoorrggeess  SSiimmeennoonn
AAzz  eell  áátt  kkoo  zzootttt  hhaa  jjóó  

Az Agave a Maigret-sorozat mel lett egy más
után je len te ti meg
Simenon úgy ne ve -
zett romans durs-
jeit is (szó  sze rin ti
for dí tás ban: ke -
mény re gény),
ame lyek re az ed di -
gi ma gyar nyel vû
Simenon-
szériákban csak
ke vés fi gye lem ju -
tott. A romans durs-
ök nem ki mon dot -

tan bûn ügyi re gé nyek; leg in kább ta lán pszi -
cho ló gi ai drá má nak le het ne ne vez ni õket.
Az el át ko zott ha jó ará nyos, fe szült ség gel te li
kis re gény. Simenon min den ap ró sá got kéz -
ben tart. Le írá sai ere jét pe dig mi sem bi zo -
nyít ja job ban, mint a tény, hogy az em ber
ten ge ri be teg nek ér zi ma gát a vi har ba ke rült
ha jó ról szó ló rész ol va sá sa köz ben. Az el át -
ko zott ha jó ki vá ló ol vas mány hos  szú té li es -
ték re. Va la mi for ró italt azon ban aján la tos a
ke zünk ügyé ben tar ta ni, ugyan is na gyon hi -
deg van a könyv ben. 
ÉÉrrttéékkeellééss::  99//1100
(Agave)

GGeeoorrggeess  SSiimmeennoonn
MMaaiiggrreett  ééss  aa  ggeennggsszz  ttee  rreekk

A pá ri zsi Man hat tan ne vû, fõ leg ame ri ka i ak
ál tal lá to ga tott bár csa po sa el kö ve ti azt a hi -
bát, hogy a kér de zõs kö dõ Maigret-nek le ki -

csiny lõ en be szél a
fran cia rend õr ség -
rõl. „Eu ró pá ban
csak pi ti á ner ala -
kok kal ta lál koz ni” –
ál lít ja. „Az iga zi bû -
nö zõk kel, ami lye -
nek csak az Egye -
sült Ál la mok ban te -
rem nek, nem bír -
nak az öreg kon ti -
nen sen.” Maigret
elõ ször dü hös lesz,

az tán el ke se re dik, vé gül ös  sze sze di min den
ere jét, és csakazértis be bi zo nyít ja a nagy ké -
pû ame ri ka i ak nak, hogy min den bû nö zõ „pi -
ti á ner fél nó tás”. Simenon ezen köny ve stí lus -
bra vúr.
ÉÉrrttéékkeellééss::  1100//1100
(Agave)
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Ne mes Krisz ti án be szá mo ló ja a vi lág leg na gyobb köny ves ex pó já ról

A Mes se 4-es pa vi lon já nak el sõ eme le tén, va la hol a Gu ten berg Mú -

ze um aján dék bolt ja és az olasz fak szi mi le mû he lyek stand jai kö zött

ha tal mas len vász nat fe szí tet tek ki a szer ve zõk, raj ta több száz kis ki -

tû zõ, ame lye ken pi ros ala pon fe hér be tûk kel a kö vet ke zõ szö veg ol -

vas ha tó: ICH BIN HIER. A vá szon mel lett egy táb la ar ra buz dít, ve -

gyek be lõ le nyu god tan. Ki vá lasz tom a sa já to mat, és fel tû zöm a za -

kóm ra. Itt va gyok. Per sze, a jel fo lya mat csak ak kor vá lik tel jes sé,

ami kor új ra ne ki in du lok, és a fel irat min den pil la nat ban

újraértelmezõdik. A ha tal mas te rü le ten és hat nagy pa vi lon ban be -

ren de zett vá sá ron egy át la gos köny ves sze rin tem úgy öt-hat ki lo mé -

tert tesz meg na pon ta. Aki kí ván csi er re a tar ka köny ves se reg re,

an nak ér de mes el lá to gat nia az elõbb em lí tett honlapra, aho vá min -

den Frank furt ban járt könyv szak ma be li fel tölt he ti a sa ját fény ké pét

egy pár so ros kí sé rõ szö veg gel egye tem ben.

Per sze, a vá sá ron a nagy tá vol sá go kat a pa vi lo nok kö zött já ró

kis bu szok kal is meg le het ten ni, ame lye ket idén Paulo Coelho mo -

soly gós arc ké pé rõl le he tett fel is mer ni. A bra zil si ker szer zõ a jár mû -

vek há tán ar ra buz dí tot ta a lá to ga tó kat, hogy ha már élõ ben nem lát -

hat ták, leg alább a Facebookon és Twitteren kö ves sék õt. Frank furt -

ban idén Bra zí lia volt a dísz ven dég, az el sõ szá mú bra zil iro dal mi

ex port cikk még is le mond ta a lá to ga tást, így til ta koz va az or szá got

kép vi se lõ írók lis tá ja el len, amely sze rin te nem tük röz te hû en a kor -

társ bra zil iro dal mat, és je len tõs fi a tal te het sé gek ma rad tak le ró la.

Coelho ál lí tá sa sze rint a bra zil de le gá ció het ven író ja kö zül öt ven nek

még a ne vét sem hal lot ta. In nen, Ma gya ror szág ról per sze ne héz

igaz sá got ten ni eb ben a kér dés ben, de ezek kel a lis ták kal va la hogy

min dig csak a baj van. És per sze megint má sok sze rint min den a le -

he tõ leg job ban tör tént: így leg alább az ol csó élet böl cses sé gek kel

do bá ló zó lek tûríró – mel les leg a 2005-ös Könyv fesz ti vál Bu da pest-

nagy dí ja sa – nem te rel te el a fi gyel met a va ló di iro dal mi ér té ke ket

kép vi se lõ szer zõk rõl.

Po li ti ka és könyv szak ma per sze nem csak Dél-Ame ri ká ban fe -

szül egy más nak. Idén a vá sár 5-ös pa vi lon já ban két ma gyar stand -

dal is ta lál koz hat tak a lá to ga tók, a Mes se ma gyar iro dal mi prog ram -

ját szer ve zõ Ba las si In té zet és a Publishing Hun ga ry prog ram

ugyan is most elõ ször – a ber li ni Collegium Hungaricummal és a Ma -

gyar Könyv- és For dí tás tá mo ga tá si Iro dá val kö zö sen – sa ját kis stan -

dot ál lí tott Frank furt ban. Ugyan ak kor a MKKE sé rel mez te, hogy bár

négy mil li ós tá mo ga tást kér tek, az in té zet egy fil lér rel sem já rult hoz -

zá a mint egy húsz mil lió fo rint ba ke rü lõ hi va ta los ma gyar stand fel -

épí té sé hez – he lyet te in kább fel épí tet ték a ma gu két. Ez az egész el -

já rás per sze tö ké le te sen kö ve ti az el múlt há rom év ben meg szo kott

for ga tó köny vet (a ha gyo má nyos szak mai szer ve ze tek le ve gõ nek né -

zé se, az utol só kis kon cok új ra el osz tá sa stb.), a MKKE még is meg -

le põ dött a tör tén te ken, és til ta ko zott a dön tés el len... Ta lán ezért áll -

do gált a ma gyar stand pén tek es ti fo ga dá sán olyan sa va nyú kép pel

Tóth Krisz ti na, Darvasi Lász ló és Ke mény Ist ván? Ta lán ar ra gon dol -

tak, hogy jobb lett vol na kö vet ni Coelho pél dá ját, és az utol só pil la -

Imp res  szi ók a Frank fur ti Könyv vá sár ról
HHáátt  iiggeenn,,  aa  ffrraannkk  ffuurr  ttii  kköönnyyvv  vváá  ssáárr  aa  lleegg  ttööbbbb  eemm  bbeerr  sszzáá  mmáá  rraa  aa  mmoozz  ggááss  bbaann  llee  vvéésstt  jjee  lleenn  ttii..  AAmmeell  lleetttt,,  hhooggyy  eezz  aazz  eeggyyeett  --

lleenn  kköönnyyvv  vváá  ssáárr  aa  vvii  lláá  ggoonn,,  aahhooll  aa  sszzuubbsszzaahhaarraaii,,  aa  jjaa  mmaa  ii  kkaaii  ééss  aa  ffeerrööeerrii  kkii  aaddóókk  iiss  kköö  ttee  lleess  sséé  ggüükk  nneekk  éérr  zziikk,,  hhooggyy  ssttaann  --

ddoott  ááll  llíítt  ssaa  nnaakk,,  aazz  öött  nnaa  ppooss  sszzaakk  mmaaii  ttaa  llááll  kkoo  zzóó  rraa  ééss  kköönnyyvv  üünn  nneepp  rree  ttööbbbb  mmiinntt  kkéétt  sszzáázz  öött  vveenn  eezzeerr  lláá  ttoo  ggaa  ttóó  éérr  kkee  zziikk  aa  vvii  lláágg

mmiinn  ddeenn  ttáá  jjáá  rróóll..  



nat ban le mon da ni az egé szet? Per sze, aki nek nincs 50 ezer ra jon -

gó ja a Facebookon, az ne he zeb ben hoz meg egy ilyen dön tést. Plá -

ne ak kor, ha leg újabb köny ve ik (a Pi xel, a Vi rág za bá lók és a Ked -

ves is me ret len) épp a könyv vá sár ra je len tek meg né met nyel ven. De

az is le het, hogy egy sze rû en csak nem tud tak iga zán fel ol dód ni a

hi va ta los ma gyar stan don, ami – bár két ség te le nül job ban mu ta tott,

mint a ko ráb bi évek ben – ez út tal is in kább ha son lí tott a kö zel -ke le ti

or szá gok be fe lé for du ló, bás tyás erõ dít mé nye i re, mint más eu ró pai

or szá gok nyi tott, át jár ha tó és a ven dé ge ket be fe lé csa lo ga tó kö zös -

sé gi te re i re.

Ha nincs va la mi fon tos meg be szé lé sünk vagy ta lál ko zónk, a

leg jobb flaneur-ként el ve gyül ni a tö meg ben, és be jár ni a vi lá got,

ami né hány nap ere jé ig ös  sze zsú fo ló dott a 65. frank fur ti könyv vá sár

te rü le tén. A né met pa vi lo nok vi lá gá ba be le kuk kan ta ni pél dá ul ön ma -

gá ban is egy többna pos prog ram nak ígér ke zik. A né met nyel vû

könyv ki adás egész egy sze rû en el ké pesz tõ: a stan dok mel lett sé tál -

va az em ber nek az lesz az ér zé se, hogy nincs a va ló ság nak egyet -

len ap ró sze let ké je sem, ami rõl ne ad tak vol na ki leg alább há rom

kü lön bö zõ köny vet. A leg bá mu la to sabbak ez út tal is a mû vész köny -

vek stand jai vol tak, ahol kis mû he lyek – köz tük a ma gyar Kiss Ilo náé

– ál lít ják ki al ko tá sa i kat, és ahol a kor társ kép zõ mû vé szet és a ké zi

könyv ké szí tés év szá za dos ha gyo má nyá nak ta lál ko zá sá ból egé szen

pá rat lan dol gok szü let nek.

Ér de mes be kuk kan ta ni a 6-os pa vi lon ba, és meg cso dál ni a fan -

tasz ti kus fran cia gye rek köny ve ket, az tán ke resz tül-ka sul be jár ni az

5-ös pa vi lont, és meg néz ni, hol tart ma a könyv ki adás Eu ró pá ban.

Meg néz ni, mi fé le kul tu rá lis min ták tár sul nak a könyv höz az arab vi -

lág ban, és mi lyen köny ves vi lá got igye kez nek rep re zen tál ni a hi va -

ta los irá ni stan dok, mi köz ben oda kinn, két virs liárus kö zött, egy más

mel lett til ta koz nak a sza bad Irá nért és a sza bad Szí ri á ért har co ló

né met or szá gi per zsa és szír ér tel mi sé gi ek. Frank furt ban még ne kik

is ju tott hely. Szem ben, a 4-es pa vi lon lép csõ for du ló já ban a né met

PEN-klub in gye nes ki ad vá nyá ba bot lok, amely a ha zá juk ban el hall -

gat ta tott, szám ûze tés ben élõ írók port ré it mu tat ja be a Writers in

Exile prog ram ke re té ben.

És ha az em ber meg telt ez zel a szí nes for ga tag gal, ak kor irány

a vá sár má sik vé ge, a gi gan ti kus mé re tû 8-as pa vi lon, ahol ha gyo -

má nyo san az an gol szász ki adók ren de zik be a stand ja i kat, és ahol

– egyedüliként a vá sár te rü le tén – még tás ka el len õr zés is van a be -

já rat nál. Mint ha egy egé szen más vi lág ba csöp pen ne az em ber: a

te rek ren de zet tek, át lát ha tók, vi lá go sak, nincs sem mi slam pos ság,

sem mi eset le ges ség. Nin cse nek fél re csú szott nyak ken dõk, csak ru -

ti nos, szor gos em be rek és eu ró pai part ne re ik, akik a

HarperCollinstól a Penguinig, a Random House-tól az Hachette-ig, a

Simon&Schustertõl a Phai-donig ró ják a kö te le zõ kö rö ket, vár nak a

so ruk ra, és igye kez nek el csíp ni a fõ nye re ményt. A glo bá lis könyv -

ipar nagy erõ dít mé nyei kö zött meg búj nak a ki csik: kü lön stand ja van

pél dá ul a Macmillan-csoporthoz tar to zó Farrar, Straus and Giroux-

nak, ahol már ott volt Jonathan Franzen leg újabb köny ve, a The

Kraus Pro ject. A már meg je le né sé ben is ér de kes nek ígér ke zõ kö tet -

ben Franzen a 19. szá za di bé csi köl tõ és drá ma író es  szé it for dít ja

an gol ra, és fû zi hoz zá sa ját jegy ze te it, ref le xi ó it. Franzen kö te te mel -

lett ott lá tom Ná das Pár hu za mos tör té ne tek cí mû köny vé nek ame ri -

kai ki adá sát is.

És ha már itt tar tunk: az iro dal mi No bel-díj át adá sa kü lö nös mó -

don va la hogy min dig egy be esik a frank fur ti könyv vá sár ral. Csü tör -

tök dél után mi is vis  sza me gyünk a ma gyar stand ra, ahol Csor dás

Gá bor, a Je len kor ve ze tõ je idén is re zig nált arc cal ve szi tu do má sul,

hogy Ná das Pé ter ez út tal sem kap ta meg a ran gos el is me rést. Né -

met Könyv dí jat ka pott vi szont a sop ro ni szü le té sû, ma Ber lin ben élõ

Te ré zia Mora.

Úgy nagy já ból dél után négy és öt óra kö zött az em ber re mény -

te le nül el fá rad, fel ad ja a har cot, hogy az nap még va la mi új in for má -

ci ót be fo gad jon. Ilyen kor irány is mét a ma gyar stand, ahol a nap vé -

gén ta lál koz ni le het a kol lé gák kal és ba rá tok kal, meg le het be szél ni,

ki mit lá tott, az tán a ka ta ló gu sok kal meg tö mött szaty rok kal már in -

dul ha tunk is be a vá ros ba, al kal ma sint va la me lyik ha mi sí tat lan

sachsenhauseni kocs má ba, ahol új ra ki de rül, hogy a frank fur ti né -

me tek sok kal szí ve seb ben isz nak sa va nyú al ma bort, mint sört. Más -

nap az tán kez dõ dik min den elöl rõl, de épp ez ben ne a leg jobb.

Fotó: Peter Hirth
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Hallgrímur Helgason: A nõ 1000 fokon / részlet – beleolvasó

Herbjörg María Björnsson nyolc van -
éves, Reykjavíkban la kik egye dül,
egy ga rázs ban (mint egy öreg Ford),
ágy hoz köt ve. Herra azon ban nem
unat ko zik: idõ pon tot fog lal le ma gá -
nak a kre ma tó ri um ban; Facebook-
oldalt ké szít az iz lan di szép ség ki rály -
nõ ne vé ben, és af ri kai fér fi a kat vesz
rá az iz lan di nyelv ta nu lá sá ra. Mind -
eköz ben fel idé zi ese mény dús éle té -
nek sze rep lõ it, ese mé nye it, fur csa sá -
ga it, amely bõl egy pá rat lan, ki szá -
mít ha tat lan sze mé lyi ség meg rá zó-
gro teszk tör té ne te és a hu sza dik szá -
zad, il let ve a má so dik vi lág há bo rú
akasz tó fa hu mor ral meg írt kró ni ká ja
bon ta ko zik ki.
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– De Lóácskám, gon dol nod kel le ne ma gad ra is! - Szus  sza -
nás nyi szü ne tet tar tok, mi e lõtt foly tat nám. – A fi a tal sá go dat
nem sza bad na a ma gam faj ta öreg lány ok ra pa za rol nod. A pár zá -
si idõ gyor san el száll.

En  nyi re ked ve lem ezt a lányt, hogy így gyöt röm ér te a nyel -
ve met, tor ko mat és tü dõ met. Az ezt kö ve tõ szé dü lés olyan, mint
a szem hé jam mö gött tán co ló mé hek ha da, ame lyek az tán egye -
sült erõ vel rá te lep sze nek a lá tó ide gem re, és ól mos ma rok kal
szo rít ják. Jaj, az is ten sze rel mé re.

– A pár zá si idõ?
– Igen, az. Mi a fe ne, hát most vá la szol?
– Ki cso da?
– A Pék, az én Pé kem.
– Pék?
– Igen, az a ne ve, hogy Pék. Aj jaj, most az tán jól be fû töt tem

ne ki.
– Olyan sok is me rõ söd van – mond ja, most már tûz hel  lyel-

mo so ga tó val szösz mö töl.
– Igen, már több, mint hét száz.
– Mi? Hétszáz…?
– Igen, a Facebookon.
– Fent vagy a Facebookon? Nem tud tam, hogy raj ta vagy a

Facebookon. Meg néz he tem?
Il la toz va fö lém ha jol, én meg elõ hí vom ol da la mat az internet

tün dér vi lá gá ból.
– Hú. Jó ez a kép ró lad. Hol ké szült?
– Bairesben. Egy tánc mu lat sá gon.
– Bairesben?
– Igen, Bu e nos Ai res ben.
– Aha, és ez az ál la po tod? …is giving mice to drink? Ha ha.
– Igen, itat ja az ege re ket, an go lul. Teg nap es te be le ment va -

la mi a sze mem be.
– Ha ha. De itt az áll, hogy száz negy ven há rom is me rõs. Azt

mond tad, hogy hét szá zan van nak.
– Igen, de ez csak sa ját ma gam va gyok. Van ne kem még

min den fé le más ol da lam.
– Több Facebook-oldalad? Azt sza bad?
– Hát hi szen eb ben a vi lág ban sem mi sem ti los, alig ha nem.
Kun cog va ámul ezen, az tán vis  sza megy a tea kony há hoz.

Kü lö nös egyéb ként, hogy mi lyen jól ér zi ma gát az em ber olyas -
va la ki tár sa sá gá ban, aki ép pen dol go zik. Arisz tok ra tá vá tesz. Én
fé lig ha lász kuny hó ból, fé lig pa lo tá ból szár ma zom, ezért már
ko rán ter pesz be kény sze rül tem. Elõ ke lõ dán apai nagy anyám el -
sõ osz tá lyú rab szol ga tar tó volt. De azért min dig õ ma ga volt a
leg szor gal ma sabb. Õ volt az el sõ el nök fe le ség. Min den fo ga dás -
kor ott to por gott az ebéd lõ ben dél tõl es tig, fo gai kö zött szi var -
ká val, ke zé ben egy má sik kal, pró bált min dent ész ben tar ta ni és
meg ol dást ta lál ni az ülés rend re. Sem mi sem hi á nyoz ha tott, sem -
mi sem si ke rül he tett fél re. Az or szág és a nem zet sor sa mú lott
raj ta. Ha az ame ri kai nagy kö vet nek szál ka akad a tor kán, ve -
szély be ke rül a Mars hall-se gély. Pon to san tud ta, hogy a tár gya -
lá sok alig vagy egy ál ta lán nem szá mí ta nak. „Det hele ligger på
gaffelen!” – Min den a te rí tett asz tal mel lett dõl el.

Nagy apa csak is Ge or gia nagy ma ma mi att lett köz tár sa sá gi
el nök – és ezt iga zán a tu do má sá ra hoz hat ta vol na va la ki. Nagy -

ma ma iga zi úri hölgy volt; min den ki nek a ked vé ben járt, egy -
sze rû em be rek nek és mél tó sá gok nak, vé ré ben volt a vi sel ke dés,
a re mény te len al ko ho lis tá kat ugyan úgy el bû völ te, mint
Eisenhowert.

Ki vá ló volt an nak a kor nak kor mány zó böl cses sé ge, hogy
ezt a há zas párt vá lasz tot ta ki az újon nan szü le tett köz tár sa ság
élé re, iz lan di férj, dán fe le ség. Volt eb ben va la mi ud va ri as ság a
ré gi kor mány zó or szág iránt. Sza kí tot tunk a dá nok kal, de még
min dig há zas ság ban él tünk ve lük.

Pek Matawu Hararéban él, a ré gi Rodézia fõ vá ro sá ban, ame -
lyet most a Wikipédia sze rint Zimbabwénak hív nak. Har minc -
éves ben zin hor dár, fe ke te, mint a kõ olaj, az arc csont ja, mint egy
inuité, szí ve vaj. Ez a pék le gény meg õrül az ilyen cso rosz lyá -
kért, mint ami lyen én va gyok. He ve sen kí ván ja ezt a negy ven ki -
lós, rák za bál ta nõi tes tet, mint ami lyen alul írot té. Most ezt ír ja
(an go lul):

„Hal ló Lin da.
Kö szö nöm az e-mailedet. Jó volt. Mi kor né zem a ké pe det,

ami jó. Az ar cod olyan, mint egy jég koc ka. Jó hogy job ban van
már ne ked a láb tö rés. Az is jó, hogy el men ni a vá ros ból, mi kor
ilyen van. Észa ki sze med el kí sér a mun ká ba reg gel mint jégkék
macs ka.

Pénz gyûj tés jól ha lad. Kap tam két dol lárt teg nap, és hár mat
teg nap elõtt. Re mé lem, lesz ne kem elég kö vet ke zõ nyá ron.
Nincs na gyon hi deg ott? Már most el me sél tem a fi úk nak a ben -
zin kú ton ró lad. Mind azt mond ják, hogy te szép ség. Egy em ber,
aki ko csin jött, azt mond ta, hogy em lék szik rád a ver seny bõl.
Azt is mond ta, hogy Iz land nõk szé pek, mert nõk leg job ban el -
áll hi deg he lyen.

Sze ret: Pek.”
Pénzt gyûjt az uta zás ra ide fel, észak ra. Sze ren csét len fló tás.

És ke mé nyen ta nul ja az iz lan di nyel vet, fa gyott fõ ne ve ket fal, és
jég hi deg igé ket haj lít, mint erõs em ber az acélt. Lin da a ké rõ i tõl
mi ni mum azt kö ve te li, hogy meg ta nul ják a nyel vet, és mos tan ra
már kész kis le ve le zõ is ko lát ve zet, mely az egész vi lág ra ki ter -
jed. Iz lan dért min dent. Lin da ugyan is Lin da Pétursdóttir, az
1988-as Miss World nyer te se. Tré fá ból ki hasz ná lom a ne vét és
az ar cát, mi ó ta Bóas, a (most kül föld ön ta nu ló) ápo ló fiú ké szí -
tett ne kem egy e-mail cí met: lindapmisswrld@gmail.com. Ez
sok ér de kes tör té ne tet ered mé nyez, me lyek el szó ra koz tat nak a
hos  szú, sö tét õszi es té ken.

A Pék na gyon is ro man ti kus, de men tes a nyu ga ti as kli sék -
tõl, ame lyek ben elég ré szem volt már a nem zet kö zi sze re lem pi -
a con töl tött öt ven év so rán. A mi nap ezt ír ta:

„Ami kor a sze rel münk mes  sze van, az én or szá gom ban azt
mond juk, hogy az em ber vi rá go kat eszik a vá gya ko zás tól. És én
ezt te szem most ér ted, Lin da. Ma vö rös ró zsát eszek, amit a
Park ban ta lál tam. Teg nap fe hér szeg fût eszek, amit anya kap a
pi a con. Hol nap nap ra for gót eszek, ami itt van a ker tünk ben.”
Fáj dal mas lesz, ami kor majd ér te sül a szép ség ki rály nõ ha lá lá ról,
mert per sze elõbb-utóbb ezt kell ha zud nom. Kri zan té mot és ko -
szo rút fal nak majd ak kor Hararéban.
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Anyám du gig töl töt te a hang pos ta fi ó kom az alatt a más -
fél óra alatt, amíg az órám tar tott azon a dél elõt tön.
Álvaro, drá gám, anyád va gyok, ne fe lejtsd el oda ad ni
Lisettének a ker tész pén zét; Álvaro, fi am, le gyen eszed be
el hoz ni a pos tát, ne hogy ott hagyd, ami lyen fe le dé keny
bírsz len ni; Álvaro, fi gyelj, ami kor fel ve szed a pos tát,
nézd át ala po san, és dobj ki min dent, ami csak rek lám,
kér lek, nem va gyok most al kal mas ilyen os to ba sá gok kal
fog lal koz ni;

Álvaro, fi am, ahe lyett, hogy va la mit be kap nál csak
úgy seb té ben az egye te mi bü fé ben, is ten tud ja, mit ad nak
ott nek tek, kérd meg Lisettét, hogy üs sön össze ne ked
va la mit ott hon, tu dod, mi lyen ke ze van a fõ zés hez;
Álvaro, hív jál, ami kor el in dulsz a La Moralejából, ne -
hogy épp ak kor men jek a nõ vé red del vá sá rol ni vagy sé -
tál ni vagy akármi… Ki tö röl tem az ös  szes

üze ne tet, mi e lõtt el in dul tam vol na az egye tem rõl, mi -
köz ben a bü fé pult elõtt vár tam, hogy ki hoz zák a sört meg
a két sült hú sos szend vi cset, a ház spe ci a li tá sát, mely hí -
res volt az egész Autónoma egye te men, ugyan a rossz
nyel vek azt be szél ték, hogy azért ilyen íz le tes, mert a
sza kács nõ so ha nem mos sa el a ros télyt, az tán hagy tam
Mai hang pos tá ján egy üze ne tet, mert

ket tõnk kö zül õ volt a fe le dé keny, hogy em lé kez tes -
sem, az nap dél után nem tu dok el men ni az is ko lá ba a fi -
un kért, mert rám ke rült a sor, hogy, anyám sza va i val,
„be ugor jak kö rül néz ni a ház ba”.

Alig ke ve sebb mint egy hó nap telt el apám ha lá la óta,
és kön  nyen le von hat tam a kö vet kez te tést, hi szen ez zel a
fel adat tal már meg bíz ta két bá tyá mat, szi go rú an szü le té si
sor rend ben, lány test vé re i met szo ká sa sze rint ki hagy va.
Nem tud tam, mit érez het tek õk, mi kor vis  sza tér tek a ház -
ba, mely el ke rül he tet le nül õriz te még apa nyo mát, õriz -
ték a dol go zó szo bá ja író asz ta lán el ren de zett tár gyak,
ked venc fo tel ja a té vé elõtt, mely ta lán még pon to san ab -
ban a szög ben állt, a fog ke fé je a für dõ szo bá ban, nem
tud tam, mert a gyász nak még eb ben a be fe lé for du ló,
nagy lel kû sza ka szá ban vol tunk, ami kor min den ki igyek -
szik nem ter hel ni a töb bi e ket sa ját fáj dal má val, és el vár -
ja, hogy õt is meg kí mél jék az ará nyo san ki ju tó ide gen
fáj da lom tól. Szin te min den dél után be ug rot tunk anyám -
hoz egy rö vid idõ re, és ezért sok kal gyak rab ban ta lál koz -
tunk, mint ahogy jó ide je szok tunk, de hall ga tó la gos és
szi go rú egyez sé gün ket be tart va, ke rül tük fel nõtt ko runk
éve i nek kö ze libb, de szét esõ em lé ke it, és in kább az
együtt töl tött gye rek kor kö zös él mé nye it vá lasz tot tuk,
me lyek éde seb bek vol tak, és kön  nyeb ben emészt he tõk
min den ki szá má ra.

Bé ke idõ ben jól ki jöt tem min den test vé rem mel, ami -
kor sem mi lyen kül sõ el len tét nem za var ta ba ná lis be szél -

ge té se in ket az idõ já rás ról, a fo ci ról és a gye re kek rõl, a
he ti egy sze ri kö zös ebéd mi ni má lis ra szo rít ko zó, ké nyel -
mes ru tin já ban, ahon nan min dig hi ány zott va la ki. De az
utób bi idõk nem vol tak bé ké sek, és né hány csa lá di ebéd,
a gye re kek szü le tés na pi zsúr ja, sõt 2003 szent es té je óri á -
si ve sze ke dés be tor kol lott, át tör ve a kor lá tot, amit apám
po li ti kai vi ták iránt ér zett vi szoly gá sa je len tett, és az
egész or szá got át ha tó fe szült ség ki sebb lép ték ben, de ná -
lunk is je lent ke zett. Apám ebéd lõ jé ben ugyan úgy áll tak
fel a po li ti kai erõk, mint a par la ment ben. A jobb ol dal ab -
szo lút több ség ben volt, de a bal ol dal, fe le sé gem, só go -
rom, Adolfo és én, szen ve dé lyes volt, és harc ra kész,
Angélica nõ vé rem pas  szív és szin te min dig né ma tá mo -
ga tá sá val. Köl csö nö sen szí tot tuk ra di ká lis ál lás pon tun kat,
oly an  nyi ra, hogy én, aki évek kel ez elõtt csak Fernando
ba rá tom ked vé ért lép tem be a szak szer ve zet be, és in kább
ösz tö ne im, mint szük ség le te im irá nyí tot ták po li ti kai né -
ze te i met, azon kap tam ma gam, hogy hall ga tó im elõtt a
kor mány el len szó no ko lok, még mi e lõtt meg hir det ték
vol na 2002-ben az ál ta lá nos sztráj kot, és sa ját ékes szó lá -
som rá adá sul meg sem le pett. Há bo rús idõk vol tak, és
ugyan az ös  sze üt kö zés jel ké pes és esz mei szin ten zaj lott,
a szük ség ki élez te ösz tö ne ink. Az enyém pen ge éle sen
vil lo gott 2005 már ci u sá nak el sõ nap ján, ami kor apánk
ha lá la az ötünk kö zött meg osz ló szen ve dés pil la nat ra -
gasz tó já val egye sí tet te gyer me ke it, de azon nal lát szód ni
kezd tek az il lesz té sek, a ré gi és új re pe dé sek, me lyek
még ér zé ke nyeb ben re a gál tak az al ka lom szül te ra gasz tó -
anyag szer ke ze té re.

Ahogy az szin te min den nagy csa lád ra igaz, a mi énk
is kez de tek tõl fog va két klas  szi kus cso port ra osz lott, vol -
tak a na gyok, Rafa, Angélica és Julio, és a ki csik, az az
Clara és én. Az ap rócs ka rész let, hogy míg Claránál öt
év vel va gyok idõ sebb, Julio és köz tem egy év vel ke ve -
sebb van, so ha nem szá mí tott, de az idõ mú lá sá val más
ke reszt irá nyú té nye zõk nyer tek fon tos sá got, me lyek füg -
gõ le ges meg osz tott sá gunk víz szin te sek kel egé szí tet ték ki,
bo nyo lult gra fi kont raj zol va min den ki szá má ra, ki vé ve
en gem. 

Rafa és Julio együtt dol goz tak. Apám kí ván sá gát tel -
je sí tet ték mind ket ten, aki el sõ szü lött jé nek azt ja va sol ta,
vé gez zen üz le ti ta nul má nyo kat, a má so di kat pe dig a jo gi
egye tem fe lé irá nyí tot ta, és úgy ter vez te, én majd épí tész
le szek, hogy há rom fia közt meg oszt has sa cé ge i nek alap -
ve tõ fel ada ta it. Ami kor meg mond tam ne ki, hogy nincs
ked vem épí té sze tet ta nul ni, és in kább fi zi ka szak ra me -
gyek, ak kor nagy meg gyõ zõ erõ vel ecse tel te ne kem ter -
vé nek elõ nye it, de so ha nem hány ta sze mem re vá lasz tá -
so mat, ami nem aka dá lyoz ta meg, hogy ne le gyen még
so ká ig bûn tu da tom, ami ért csa ló dást okoz tam ne ki. 
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Ló Szerafin le gyõ zi ön ma gát

„Ha egy szer tíz per cig csend len ne it ten, az len ne ám a
szép” – gon dol ta Mikkamakka, és le huny ta a sze mét. A fü -
lét is le huny ta vol na, de tudvalevõ, hogy a fü lét sen ki sem
tud ja be huny ni. Még Mikkamakka se. Eset leg be fog hat ta
vol na, de mi nek? Mert ép pen õfeléje kö ze le dett a lár ma, a
he je hu ja, a hippszi-hoppsza. Vacskamati, Aromo és
Bruckner Szigf rid he je hu já zott és hippszihoppszázott. Ér te -
ni ugyan sem mit sem le he tett a kaj dá cso lás ból, de hogy
ezek va la min igen fel há bo rod tak, az már egy szer biz tos.
Ott is vol tak már Mikkamakka elõtt.
– Hencegõs! – or dí tot ta Vacskamati.
– Nagyképû! – ki ál toz ta Aromo.
Bruckner Szigf rid egye ne sen így bõdült
el:
– Nagy po fá jú!
– Ki cso da? – kér dez te Mikkamakka.
– Ló Szerafin! – böm böl ték kó rus ban.
– Nem hi szem – mond ta Mikkamakka.
Ezek hár man an  nyi ra meglepõdtek,
hogy tát va ma radt a szá juk. Még az or -
di bá lást is ab ba hagy ták.
– Még hogy nem hi szed – szó lalt meg
vég re szem re há nyó han gon Vacskamati –,
ami kor hár man mond juk ne ked?
– Elõször is, nem mond já tok, ha nem or -
dít já tok, har sog já tok, böm bö li tek. Má -
sod szor pe dig, nem ter mé sze te.
– Ki nek?
– Ló Szerafinnak.
– Mi cso da?
– A nagyképûség.
– Na hát ak kor gye re, nézd csak meg ma gad! – ki a bált ne -
ki vö rö söd ve Aromo, és rán gat ni kezd ték Mikkamakkát a
tisz tás má sik vé ge fe lé. Oda is rán gat ták egykettõre. Már
csak azért is, mert ma gá tól is ment vol na.
Ott állt Ló Szerafin, a kék pa ri pa, egy szarvasbõr da rab bal
tisz to gat ta a szem üveg ét. Sze líd nek lát szott, mint a ma szü -
le tett bá rány. Mikkamakka meg a rán ga tás tól zor dan így
szólt hoz zá:
– Mi fé le nagyképûsködés fo lyik itt?
– Hol? – kér dez te Ló Szerafin, és kö rül né zett. Hogy job ban
lás son, a szem üveg ét is fel tet te.
– Na lá tod, még te té zi is! – ki ál tot ta Aromo. – Ez már több
a sok nál. Hát nem te nagyképûsködtél itt az elõbb?!
– Én? – nyi tot ta tág ra a sze mét Ló Szerafin. – Ne ha ra gud -
ja tok, nem tu dom, mirõl be szél tek.
– Majd én em lé kez tet lek! – ri ká csolt Bruckner Szigf rid. –
Azt mond tad, min den ki nél gyor sab ban tudsz fut ni.
– Az igaz, azt mond tam – bó lin tott Ló Szerafin.
Mikkamakka csak ámult-bá mult, nem akart hin ni a fü lé nek.
Ilye ne ket ál lít ez a sze rény, ked ves Ló Szerafin? Hi szen so -
ha sem volt nagyképû. Már ép pen szó ra nyi tot ta a szá ját, de
Vacskamati köz be vá gott:
– A ga zel lá nál is gyor sab ban, mi?

– Igen – bó lin tott Ló Szerafin, és el pi rult.
– És a ge pár dot is le pi pá lod, mi? – szá jas ko dott Bruckner
Szigf rid.
– A ge pár dot is – mond ta Ló Szerafin, és még job ban el pi rult.
– És ta lán – kér dez te drá mai han gon Aromo, a fé kez he tet -
len agyvelejû nyúl –, és ta lán en ge met is?
– Ne ha ra gudj, Aromo – mond ta ek kor szégyenlõsen Ló
Szerafin –, té ge det is.
Már a fü le he gye is pi ros lott, an  nyi ra szé gyell te ma gát.
– Ha zug ság – mond ta Aromo.
– Nem ha zug ság – ráz ta a fe jét Ló Szerafin.

– Ak kor mi ért pi rul tál el? Még a fü -
led he gye is pi ros – mond ta
Mikkamakka.
– Te se hi szel ne kem – né zett rá szo -
mo rú an Ló Szerafin. – Azért pi rul tam
el, mert ir tó zom a dicsekvéstõl.
– Ak kor meg mit di csek szel itt?! –
ha do ná szott Bruckner Szigf rid.
– Csak hogy nem di csek szem, az iga -
zat mon dom. És bár az iga zat mon -
dom, még is olyan, mint ha di cse ked -
nék. – El hall ga tott. – Ez így elég
zûrzavaros… Mikkamakka…
– Ér tem én, ér tem – bó lo ga tott
Mikkamakka. – Az lesz a leg jobb, ha
ver senyt futsz ve lük. Az a tisz ta do -
log.
– Szí ve sen – ka pott a szón Ló
Szerafin. – Raj ta, már fut ha tunk is!
– Úgy van, ver senyt fu tunk! – lo bo -
gott Bruckner Szigf rid. – Sok be -

széd nek sok az al ja.
El is in dul tak azon nal a Nagy-rét fe lé. Ak ko ra volt ez
a Nagy-rét, hogy egyik végérõl éppenhogy csak lát ni
le he tett a má si kat. Alig-alig. Nem be szél ve a má sik
végérõl. Mert on nan meg az egyi ket le he tett alig-alig
lát ni. Szó val jó ko ra rét volt. Ép pen ver seny fu tás ra
va ló.
– Ar ról fus sunk er re, vagy errõl fus sunk ar ra? – kér dez te
Bruckner Szigf rid.
– Ne kem mind egy – mond ta Ló Szerafin.
– Még hogy mind egy, ne ki tel je sen mind egy, hogy ar ról er -
re, vagy errõl ar ra! Pe dig ha errõl ar ra – há bor gott Bruckner
Szigf rid –, az ép pen ellenkezõje an nak, mint ha ar ról er re!
Ép pen ezért…
Mikkamakka fél be sza kí tot ta a szó ára da tot:
– Akarsz fut ni, vagy sem?
Per sze megint fe jén ta lál ta a szö get. Mert Bruckner Szigf rid
hí me zett és há mo zott, majd azt mond ta:
– Egyelõre elég lesz ne ki egy ná lam gyen gébb el len fél is.
Az is el lát ja a ba ját. Mond juk, Aromo vagy Vacskamati. Ha
õk vesz te nek, amit köt ve hi szek, ak kor jö vök én.
Ezt szé pen ki ta lál ta. So moly gott is a baj sza alatt
Mikkamakka.
Vacskamati meg nagy ban he lye selt:
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– Iga za van Szigf rid nek! Elég, ha Aromo legyõzi. Igaz,
Aromo?
– Mint a sicc, úgy ott ha gyom! – pöf fesz ke dett Aromo.
– Akár in dul hat tok is – mond ta Mikkamakka. – El fut tok az
erdõszélig, meg vis  sza. Jó?
Bó lin tot tak.
– Ho hó! – szólt köz be Bruckner Szigf rid. – És ha csal nak?
– Csal nak? Mi ért csal ná nak? – cso dál ko zott Mikkamakka.
– Hát a gyõzelemért – mond ta Bruckner Szigf rid. – Va la me -
lyik jó val elõbb meg for dul, mint sem el ér né az erdõ szé lét, és
uzs gyi – vis  sza. Mint ha már ott lett vol na. Ak kor mi van?
– Ak kor az csa ló, nem gyõztes – mond ta Mikkamakka. –
De ha már en  nyi re kö töd az ebet a ka ró hoz, hát le gyen.
Mind egyik versenyzõ kö te les egy gal  lyat hoz ni az erdõ szé -
lén ál ló ti sza fá ról. Az lesz a bi zo nyí ték, hogy ott jár tak.
– Ez az! – szólt Bruckner Szigf rid. – In dul hat tok.
Há rom ra in dul tak is. Sitty! Aromo, sutty! Ló Szerafin. Már
csak két ki csi pont a tá vol ban. Az tán már csak egy ki csi
pont a tá vol ban, mert ugye Aromo jó val ki sebb, mint Ló
Szerafin, ha ma rabb el is tûnt szem elõl.
– Al ha tunk is egyet, amed dig vis  sza ér nek – vél te Bruckner
Szigf rid, s már al kal mas fekvõhely után ku ta tott a te kin te té -
vel, de Vacskamati föl ki ál tott:
– Jön már Aromo!
– Ilyen hi he tet len gyor san? – cso dál ko zott Mikkamakka, de
ak kor õ is meg lát ta a közeledõ pon tocs kát. – Nicsak – mor -
mog ta –, ez az tán gyors lá bú le gény!
– Mond tam én, hogy úgy legyõzi Ló Szerafint, mint a
pinty! – ör ven de zett Bruckner Szigf rid.
– No no! – mond ta Mikkamakka.
A pon tocs ka nõtt, nõdögélt.
– Csak a szá ja nagy en nek a Ló Szerafinnak – je gyez te meg
Vacskamati, de bi zony a vé gén na gyon el hal kult a hang ja.
– No no! – mond ta Mikkamakka.
Mert ak kor már ök löm nyi vé nõtt a pon tocs ka, az tán din  nye
nagy sá gú vá, az tán meg a vak is lát hat ta, hogy nem Aromo
szá guld ott, ha nem Ló Szerafin.
Sitty! ott is volt mel let tük, szus  szant egyet, és oda ad ta a ti -
sza fa gal  lyat Mikkamakkának.
– És Aromo? – kér dez te Bruckner Szigf rid.
– Ta lál koz tam ve le – mond ta sze ré nyen Ló Szerafin –, na -
gyon igye ke zett.
Eh hez bi zony nem fér két ség, Ló Szerafin elsõ lett. Jó fél -
óra múl va vág ta tott be Aromo, még a nyel ve is ki ló gott,
totty – le a föld re, a zöld gal  lyat ma ga mel lé ej tet te.
– Hát te, phü… olyan gyors vagy, phi… – li he gett – mint a
szél vész. Most már el hi szem, hogy nem gyõzhet le sen ki.
Ló Szerafin le haj tot ta a fe jét, meg ha tó dott. De nem ám
Bruckner Szigf rid!
– Még hogy sen ki! – ha do ná szott. – Ha ha! Jó vicc. Mert 
egy va cak nyu lat legyõzött. Most majd Vacskamati mó res re
ta nít ja.
– Én? – ijedt meg Vacskamati, aki nek amúgy sem volt erõs
ol da la a fu tás.
– Te hát – mond ta ma ga biz to san Bruckner Szigf rid, és ka -
csin ga tott, in te ge tett Vacskamatinak.

– De hi szen lát tad, hogy mint a szélvész… – pró bál ko zott
Vacskamati, de Bruckner Szigf rid nem is en ged te ne ki vé -
gig mon da ni, va la mit su tyo rog ni kez dett a fü lé be.
Vacskamati vis  sza su tyor gott.
Su tyo rog tak, mo tyo rog tak.
Az tán: hi hi, ne ve tett Vacskamati, meg hö hö, ne ve tett
Bruckner Szigf rid. Hi hi-hö hö!
– Majd én most meg ta nít lak – mond ta Vacskamati Ló
Szerafinnak, és fény lett az or ra he gye.
– Még hogy te! – dü hön gött Aromo. – Vé gig se tu dod fut ni
a tá vot.
– A legyõzött tart sa a szá ját! – le gyin tett Bruckner Szigf rid.
Ös  sze ne vet tek Vacskamatival.
Mikkamakka jól lát ta ám, hogy min mu lat nak. De nem
szólt sem mit.
El is in dult a két fu tó. Vacskamati las san, ko cog va, Ló
Szerafin meg, mint a nyíl. Kis vár tat va eltûntek mind a ket -
ten. Csend lett, csak Bruckner Szigf rid he he ré szett.
– Még hogy a leg gyor sabb! Most majd meg kap ja – mor -
mog ta.
Na és ak kor – lás sa tok cso dát! – föltûnt a lát ha tá ron
Vacskamati, lo bog tat ta a zöld gal  lyat. Fu tott, ahogy a lá ba
bír ta. Ló Szerafin meg se hol.
– Na, mit mond tam, lát já tok? – ug rált Bruckner Szigf rid. –
Oda nézz! Nézd a gyõztest!
Ám ek kor a tá vol ban meg je lent egy ici pi ci pont. Vacskamati
már csak száz mé ter re volt a cél tól. A pont din  nye nagy sá gú
lett, Vacskamatinak már csak öt ven mé ter. Már csak húsz.
És jött szá guld va Ló Szerafin. Vacskamatinak már csak tíz
mé ter, és – puff! – el sü ví tett mel let te Ló Szerafin a zöld
gal  lyal.
– Ha ha ha – ne ve tett Mikkamakka –, elsõ Ló Szerafin, má -
so dik Vacskamati!
Ló Szerafin most már li he gett egy ki csit.
– Nem is tud tam, hogy te ilyen gyors vagy – li heg te
elismerõen Vacskamatinak.
Vacskamatit et te a mé reg.
– Csak pár lé pés hi ány zott! – mor mog ta.
Mikkamakka meg ne ve tett, ne ve tett.
– Aha – ka pott a hom lo ká hoz Aromo –, én meg még azt hit -
tem, Vacskamati gyor sabb ná lam.
– Mi ért, ta lán nem gyor sabb? Te egy hét tel Ló Szerafin után
ér tél a cél ba, õt meg alig tud ta legyõzni – mor dult rá
Bruckner Szigf rid.
– És a gal  lyak?! – dü hö dött meg Aromo.
Bruckner Szigf rid csuk lott egyet.
– Mi fé le gal  lyak?
Vacskamati is csuk lott egyet.
– Lát tad ezt, Mikkamakka – or dí tot ta Aromo –, lát tad?!
– Lát tam hát – ne ve tett Mikkamakka. – Azt ne ve tem, hogy
még így sem si ke rült.
Ló Szerafin ebbõl az egészbõl nem ér tett sem mit.
– Mi az? Mi tör tént? – kér dez te.
Aromo oda ug rott hoz zá.
– Számold csak meg a gallyakat! Hány tiszafagallyat látsz?
– Egy, kettõ, három – számolt Ló Szerafin. - És a negyedik?
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Virágszemû

Ab ból már sok bot rány szár ma zott, hogy va la ki nek szép
sze me van. De ilyes fé le per pat var ról, ami Var ga Jul csa
sze me mi att ke re ke dett, ál lí tom, még a leg öre geb bek sem
hal lot tak.
Mert Var ga Jul csát, ha ne tán nem tud ná va la ki,
Vi rág sze mû nek ne ve zik. Azért, mert gyö nyö -
rû sé ges, kék sze me van. Nos hát eb bõl lett a
had del hadd. Mert egy szép na pon a Kar csú Si -
sak vi rág nem átal lot ta azt mon da ni:
– Sem mi két ség, Var ga Jul csa sze me olyan,
mint én!
Ami igaz, igaz, a Kar csú Si sak vi rág igen szép,
sen ki sze mé nek nem vál na szé gye né re, ha rá
ha son lí ta na. Nem is lett vol na baj eb bõl a ki je len tés bõl,
ha nem hall ja meg né hány má sik vi rág.
A Für tös Gyön gyi ke fel is csat tant mind járt:
– Még hogy olyan, mint te! Jobb, ha el hall gatsz a sá pa -
tag szí ned del. Var ga Jul csa sze me ép pen olyan, mint én!
Na, lett er re ri a da lom, ze ne bo na.
Ri kol to zott a Ta va szi Csil lag vi rág, hogy már pe dig csak is
õtõ le köl csö nöz te a szí nét Jul csa sze me.
Az Ibo lya a ha sát fog ta ne vet té ben.
– Még hogy azt képzelitek… hehe… és én?
Az Er dei Gyöngy kö les er re le li láz ta az Ibo lyát.
– Nem is kék vagy, li la – mond ta dü hö sen.
– Ha én li la va gyok, ak kor Jul csa sze me is li la. Ve gyé tek
tu do má sul! – ki a bál ta az Ibo lya.
Er re az tán elõ pat tant a Bú za vi rág is.
– Ti mer tek ezen vi tat koz ni?! Néz ze tek meg en gem!
Még sze ren cse, hogy nem tud tak egy más hoz kö ze lebb
men ni, mert biz tos haj ba kap tak vol na. Kü lö nö sen ak kor,
ami kor a Kö zön sé ges Gu bó vi rág is be le szólt a vi tá ba.

En nek az tán ne ki es tek mind a ha tan:
– Te mersz köz be szól ni? Hi szen még a ne ved is kö zön -
sé ges!
Ak ko ra volt a ri csaj, hogy a szun di ká ló fü vek mind fel -
éb red tek.

Hát mond ha tom nek tek, nincs an nál csú -
nyább, mint ami kor vi rá gok ve sze ked nek.
Gon dol hat já tok, ki tett itt igaz sá got. Ter mé -
sze te sen Mikkamakka. Ép pen ar ra járt (majd -
nem min dig ar ra jár, amer re kell), és fel ki -
ál tott:
– Te úr is ten, szín vak let tem!
A vi rá gok el hall gat tak. Egy szer re kér dez ték:
– Szín vak? Mi ért?
– Reg gel, ami kor er re jár tam – mond ta

Mikkamakka –, vi lá go san lát tam, hogy ezen a he lyen hét
kék vi rág vi rít.
– Per sze – mond ták a vi rá gok –, és?
– Most meg hét vö rö set lá tok.
Hopp, egy más ra néz tek a vi rá gok! Hát bi zony nem
Mikkamakka volt szín vak, ha nem õk vö rö söd tek ki a mé -
reg tõl. Gyor san vis  sza ké kül tek hát, és elõ ad ták az ügyet
Mikkamakkának.
– Ó – mond ta Mikkamakka –, de ok ton di ak vagy tok! Ez
a leg egy sze rûbb a vi lá gon. Var ga Jul csa sze me hét fõn
Kar csú Si sak vi rág, ked den Für tös Gyön gyi ke, szer dán
Ta va szi Csil lag vi rág, csü tör tö kön Ibo lya, pén te ken Er dei
Gyöngy kö les, szom ba ton Bú za vi rág, va sár nap meg Kö -
zön sé ges Gu bó vi rág. – (Azért mond ta a gu bó vi rá got va -
sár nap ra, mert ti tok ban az tet szett ne ki leg job ban.) - És
köz ben per sze – foly tat ta Mikkamakka – Var ga Jul csa
sze me egész hé ten szebb, mint ti he ten együtt vé ve.
Eb ben meg is nyu god tak a vi rá gok, és az óta is bol do gan
kék el le nek, vi rí ta nak.
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Több mint száz ezer fo rint be vé tel lel zá rult az ol va sás nép sze rû sí tõ Supka Gé za Ala pít vány el sõ jó té kony sá gi kép auk ci ó ja 2013. no vem ber
28-án a Gundel Cuk rász dá ban DYS-KON-TÚR, Ké pek az ol va só gyer me ke kért cím mel. Az ala pít vány idén szep tem ber ben, a kö zel tíz ezer
em bert meg moz ga tó Az Ol va sás Éj sza ká ja cí mû ol va sás fesz ti vál ján hir de tett könyv il luszt rá ci ós imp ro vi zá ci ós já té kot, amely nek ke re té ben
há rom is mert ma gyar gra fi kus, köny ves il luszt rá tor (Haj ba Lász ló, Hor váth Il di, La ka tos Ist ván) raj zolt hely ben, élõ ben a Sza bó T. An na köl tõ
ál tal fel ol va sott me sé hez. A fesz ti vá lon ké szült al ko tá sok hoz az ala pít vány a ha zai köny ves gra fi kusmû vész kö zös ség al ko tó i tól gyûj tött to -
váb bi fel aján lá so kat (gra fi ká kat, fest mé nye ket, mû vé szi nyo ma to kat), így egy hu szon há rom té tel bõl ál ló kol lek ci ót adott ka la pács alá a nyil -
vá nos ár ve ré sen.

Az es tet Bán Mag da szer kesz tõ, iro dal már ve zet te, ze nei pro duk ci ó val szó ra koz tat ta a kö zön sé get az Álom mû hely duó (Ka la pos Éva Ve -
ro ni ka és Hermann Zol tán), ár ve rés ve ze tõ ként Né meth Dor ka író köz re mû kö dött az auk ció si ke ré ben. A gyûj tõk An tall Ist ván, Ba ra nyai And -
rás, Bényi Lász ló, Haj ba Lász ló, Hor váth Il di, Kabai Ló ránt, Ko csis And rás, La ka tos Ist ván, Ma ros Krisz ti na, Pásztohy Pan ka, Pekó Zsolt,
Szal ma Edit, Sze ge di Ka ta lin, Tandori De zsõ mun kái kö zül vá lo gat hat tak. A ran gos al ko tók fel so ra ko zá sa nem ki zá ró lag kép zõ mû vé sze ti
ese mény volt, a Supka Gé za Ala pít vány a be ve té lek fe lét a Dyslexiás Gyer me ke kért Egye sü let nek aján lot ta fel. Az ös  sze get az egye sü let a
kü lön bö zõ gyer mek ko ri ol va sás za va rok kal kap cso la tos fel vi lá go sí tó mun ká ra for dít ja. Ez a mun ka dön tõ en se gít het ab ban, hogy (fel is me rés -
sel, meg fe le lõ fej lesz tés sel) disz le xi ás gyer me ke ink is az ol va sók tá bo rát gya ra pít has sák. Az ak ció be vé te le i nek má sik fe lét a Supka Gé za
Ala pít vány a 2014-es Az Ol va sás Éj sza ká ja (Vol. II.) egy, az ol va sá si kész ség hez kap cso ló dó já té kos in te rak tív prog ram meg va ló sí tá sá ra for -
dít ja. Az ár ve rést ki egé szí tõ is me ret ter jesz tõ be szél ge tés ben Verõné B. Mag dol na, a Dyslexiás Gyer me ke kért Egye sü let el nö ke hang sú lyoz -
ta, hogy a disz le xi ás gye re kek nem szel le mi leg vis  sza ma ra dot tak, nem in do kol ja sem mi, hogy az ok ta tá si rend szer ben gyen géb ben tel je sít -
se nek, in tel lek tu sok nem rit kán át lag fe let ti, azon ban a köz ok ta tás ban al kal ma zott kép ol va sós ol va sás ta ní tá si mód szer ná luk nem ve zet si -
ker re, ezért a disz le xi ás di á kok sok szor tény leg le ma rad nak a ta nu lás ban. A meg ol dás a meg fe le lõ ol va sás ta ní tá si me tó dus al kal ma zá sa, és
a szü lõk ala pos fel vi lá go sí tá sa a disz le xi á ról, a fej lesz té si le he tõ sé gek rõl, így vé gül a disz le xi ás gyer me kek is tel jes és si ke res éle tet él het -
nek, és rá adá sul az ol va sók tá bo rát gya ra pít hat ják.

A ha gyo mány te rem tés cél já val meg ren de zett köny ves jó té kony sá gi kép ár ve ré sen szá mos mû al ko tás gaz dá ra ta lált, azon ban, ahogy a
Supka Gé za Ala pít vány el nö ke, Lafferton Kál mán el mond ta, ez az est csu pán az el sõ kö re volt a DYS-KON-TÚR-nak. Az auk ció de cem ber
16-án online for má ban, Az Ol va sás Éj sza ká ja Facebook-oldalán foly ta tó dik.
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Maros Krisztina: Töcsök a Holdon IX.



Az UKP beszélgetése Nógrádi Gergely íróval

EEggyyiikk  nnyyii  llaatt  kkoo  zzaa  ttáá  bbaann  aazztt  mmoonndd  jjaa,,  hhooggyy  rréégg  öörrüülltt  aann    nnyyii  rraa  kköönnyyvv  --

nneekk,,  mmiinntt  aa  nneemm  rréégg  mmeegg  jjee  lleenntt  AA  ccssoo  ddaa  kkoo  ssaa  rraass  ccíí  mmûû  mmee  ssee  rree  ggéé  nnyyéé  --

nneekk..  AAmmii  kkoorr  aazz  eemm  bbeerr  mmeegg  íírr  ttööbbbb  mmiinntt  3300  ((5500??))  kköönnyy  vveett,,  mmii  ttõõll  ttuudd

jjoobb  bbaann  öörrüüll  nnii  eeggyyiikk  nneekk,,  mmiinntt  mmáá  ssiikk  nnaakk??  MMii  ttõõll  aann    nnyyii  rraa  sszzee  rreett  hhee  ttõõ  eezz

aa  lleegg  uuttóóbb  bbii??  

Most vá la szol hat nám azt, hogy en nél a re gény nél min den klap polt: a

té ma, az il luszt rá tor, a ki adói csa pat, s ez mind igaz is vol na. Va ló já -

ban azon ban az örö möm leg fõbb oka nem más, mint hogy míg a

Vau! vagy a Nyau! cí mû re gé nyem fõ sze rep lõ jét, Szilas Pa lit tu laj -

don kép pen egy ko ri ön ma gam ról min táz tam, A cso da ko sa ras Oli vér -

jé hez a kis fi am volt a min ta, Oli hú gá hoz pe dig a kis lá nyom. S mi vel

sok kal job ban sze re tem a gye re ke i met ma gam nál, ezért iga zi bol -

dog ság, ha õket ír ha tom meg egy re gény ben.

„„AA  vvii  lláágg  lleegg  jjoobbbb  ssppoorrtt  jjaa  kkaa  ppootttt  eeggyy  aarraa  nnyyooss  kköönnyy  vveett::  aa  kkiiss  ffõõ  hhõõss

kkoo  ssaa  rraa  zziikk,,  mmeegg  ttaa  nnuull  jjaa  aa  jjáá  ttéékk  sszzaa  bbáá  llyyoo  kkaatt,,  iimmáádd  nnii  vvaa  llóó!!””  ––  íírr  jjaa

VVaalluusskkaa  LLáásszz  llóó  kkrrii  ttii  kkuuss  iiss..  KKöönn    nnyyeebbbb  sséégg  vvaaggyy  nnee  hhee  zzeebbbb  úúggyy  íírr  nnii,,

hhooggyy  nneemmccssaakk  aa  mmee  ssee,,  aa  vvaa  rráázzss  llaatt  ggoomm  bboo  llyyíítt  jjaa  aa  sszzáá  llaa  kkaatt,,  ddee  éésszz  --

rree  vvéétt  llee  nnüüll  bbee  llee  kkeellll  sszzõõ  nnii  aa  kkoo  ssáárr  llaabb  ddaa  sszzaa  bbáá  llyyaa  iitt,,  mméégg  hhoozz  zzáá  úúggyy,,

hhooggyy  aa  ggyyee  rree  kkeekk  éésszz  rree  ssee  vvee  ggyyéékk,,  ddee  mmeegg  jjee  ggyyeezz  zzéékk??

Író ja vá lo gat ja. Én eb bõl a szem pont ból sze ren csés al kat va gyok,

mert más köny ve im mel is gyak ran ta ní ta ni sze ret nék. Az Agenor, A

Bal hés Beni nap ló ja, vagy az édes apám mal kö zö sen írt A bölcs

gye rek köny ve és az Ide né zek, oda né zek ese té ben is mes  sze több

volt a cél a pusz ta szó ra koz ta tás nál. Rá adá sul az író-ol va só ta lál ko -

zó kon (ame lyek bõl öt szá zat tar tot tam az el múlt öt esz ten dõ ben szer -

te az or szág ban) a gye re kek ren ge teg kér dés ben vár ják a ta ná cso -

mat. Né ha egy-egy vá la szom nál ös  sze ka csin tunk a ta ná rok kal: én

sem mon dok mást, mint amit a pe da gó gu sok mon da ná nak és mon -

da nak, de tõ lem szí ve seb ben el fo gad ják, mert, ahogy egy ceg lé di

kis fiú egy szer fo gal ma zott: „Az író bá csi az tán tu ti ra tud ja a fran kót,

hát azért író!” Ez per sze nem igaz: az író sem oko sabb a töb bi fel -

nõtt nél, csak õ eset leg job ban bá nik a sza vak kal. 

Ami A cso da ko sa rast il le ti: ki fe je zet ten ki hí vás volt úgy meg ír ni

egy me se re gényt, hogy egy szer re le gyen ka cag ta tó és iz gal mas,

ugyan ak kor hasz nos is.

HHaa  sszzttee  rree  oo  ttii  ppeekk  aakkaa  rruunnkk  lleenn  nnii::  ffii  úúss  kköönnyyvv,,  lláátt  jjuukk,,  aahhooggyy  aappaa  eezztt  sszzíí  --

vvee  sseenn  ooll  vvaass  ssaa,,  kköözz  bbeenn  mmaa  ggyyaa  rráázz..  AA  hhuu  mmoorr  iiss  ffoonn  ttooss  aa  sszzöö  vveegg  bbeenn..

ÚÚggyy  ttûû  nniikk,,  nnaa  ggyyoonn  öösssszz  hhaanngg  bbaa  kkee  rrüüll  tteekk  aazz  iill  lluusszztt  rráá  ttoorr  rraall,,  rreenn  ggee  tteegg

rreejj  tteetttt  hhuu  mmoorr  vvaann  aa  kkéé  ppee  kkeenn  iiss..  KKöö  zzööss  ööttlleetteellééss  vvoolltt??  

Úgy ám, ren ge teg ap ró po ént ta lál tunk ki Haj ba Lász ló il luszt rá tor ral

és a kö tet szer kesz tõ jé vel kö zö sen. Szív me len ge tõ volt lát nom, mi -

lyen sze re tet tel gon doz zák Oli tör té ne tét. Meg gyõ zõ dé sem, hogy el -

sõ sor ban a köny vön dol go zó, rend kí vül te het sé ges csa pat oda adó

mun ká já nak kö szön he tõ A cso da ko sa ras si ke re. No per sze a tör té -

net is rém iz gal mas: Ré zi ma ma, a ga lád bo szi cso da té võ va rázs italt

koty vaszt, a kis fiú pe dig, aki iszik be lõ le, egy szem pil lan tás alatt a

vi lág leg jobb ko sa ra sá vá vá lik. Igen ám, de mi lyen áron?! Ez ma rad -

jon a re gény titka…

RRéé  zzii  mmaa  mmaa  vvaa  rráázzss  iittaalltt  kkoottyy  vvaasszztt,,  ddee  vvaa  jjoonn  mmii  ffõõ  NNóógg  rráá  ddii  GGeerr  ggeellyy

bboo  sszzoorr  kkáánnyy  kkoonnyy  hháá  jjáá  bbaann??  EEll  áárruull  jjaa,,  mmiinn  ddooll  ggoo  zziikk  mmoosstt??  

Ké szül egy re gény ki csit na gyob bak nak egy ijesz tõ kül se jû em ber -

rõl, aki ma gá nyo san él a Ti sza-tó mel let ti ná das ban. Min den ki ret teg

tõ le, pe dig vég te len jó szí ve van. De nem árul ha tok el töb bet a tör té -

net rõl. Sze ret ném meg ír ni a Bal hés Beni má so dik ré szét is, na gyon

vár ják a gye re kek. S alig ha nem újabb „sport-me se re gé nyek” is kö -

ve tik majd A cso da ko sa rast. Nagy biz ton ság ér ze tet nyújt, hogy ma -

gam mel lett tud ha tom a Ma nó Köny vek Ki adó re mek csa pa tát.

KKii  nneekk  mmuu  ttaatt  jjaa  mmeegg  eellõõ  sszzöörr  aazz  eell  kkéé  sszzüülltt  mmûû  vvee  iitt::  aa  ffee  llee  sséé  ggéé  nneekk,,  vvaa  --

llaa  mmee  llyyiikk  íírróó  kkooll  lléé  ggáá  jjáá  nnaakk,,  vvaaggyy  aa  kkii  aaddóó  jjáá  nnaakk??  

Le ges leg elõ ször a kis lá nyom és a kis fi am lát ják a gye re kek nek szó ló

re gé nye i met. De azt hi szem, ez csak ad dig ma rad így, amíg fel nem

nõ nek.

KKöönn    nnyyûû  aa  ssppoorr  ttoo  llóókk  nnaakk,,  nneemm  iiggaa  zzáánn  aaddóó  ddiikk  oollyyaann  éélleett  hheellyy  zzeett,,  hhooggyy

eeggyy  úússzzóó  aa  ssaa  jjáátt  aappuu  kkáá  jjáá  vvaall  eeggyy  sszzeerr  rree  úúss    sszzoonn  oolliimm  ppii  aaii  ddöönn  ttõõtt..

ÉÉddeess  aapp  jjaa,,  NNóógg  rráá  ddii  GGáá  bboorr  llee  ggeenn  ddaa  aa  kkoorr  ttáárrss  mmaa  ggyyaarr  ggyyee  rreekk  iirroo  ddaa  --

lloomm  bbaann  ((JJaanniikkoovvsszzyy--ddííjj  ééss  IIBBBBYY  éélleett  mmûû--ddííjj  ccssaakk  iiddéénn))..  VVaaggyy  aazzéérrtt

aazz  íírróókk  nnaakk  sseemm  nnee  hhéézz??))  

So ha sen ki nem tud el sza kad ni az any já tól, vagy az ap já tól, bár -

men  nyi re is sze ret né eset leg. Édes apám mal azon ban nem hogy el -

sza kad nánk, de együtt úszunk, ha már ezt a pél dát em lí tet te. 

És nem ver seny zünk, ami ab ból is lát szik, hogy foly ton egy más

mel lett tem pó zunk. Az uszo dá ban is mel les leg, ha bár ma már egy -

re gyak rab ban kell las sí ta nom a ked vé ért. De azt is öröm mel te -

szem, mert jó egy más mel lett evic kél nünk. Csak így tu dunk fo lya -

ma to san min dent meg be szél ni. Sze ren csés em ber va gyok, mert az

az apám, aki.
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Cambridge English Proficiency Masterclass –
Student's Book with Online Skills & Language Practice

Cambridge English Proficiency Masterclass Audio CD

A megújuló 2013-as vizsgához igazították a népszerû tankönyvet. Újdonságként belekerült
szöveganalízis, vizsga stratégiai útmutató, még több hallás utáni szövegértés és szókincs bõvítõ
gyakorlat, George Yule pedig nyelvtani összefoglalót írt hozzá. A könyv a hozzákapott kóddal online
hozzáférést biztosít több mint 150 gyakorlathoz, úgymint készségfejlesztés, vizsgarutin, szókincs-
és nyelvtani ellenõrzés. Ráadásként az Oxford Advanced Learner's Dictionary nyolcadik, online
verziója is elérhetõ vele. A kötetet jól bevált nyelvkönyvek szerzõi jegyzik: Kathy Gude, Michael
Duckworth és Louis Rogers. Az MP3 file-ok és a hanganyag átírása letölthetõ az internetrõl.
A könyvhöz megvehetõ a Class Cd is.

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.

English File 3Ed Elementary –
Student's Book With ITutor

English File 3Ed Elementary –
WB kulcs nélkül+IChecker

English File 3Ed Elementary –
Class Audio 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
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