
2014/12 új könyvpiac 3

A tartalomból
Gyerekkoromban féltem a Mikulástól.
Egészen pontosan annak vállalati vál-
tozatától. Apám egy kazángyárban dol-
gozott, ahol minden évben megtartották
a mikulásünnepséget. Egy hatalmas
hodályba, talán az ebédlőbe kellett
menni, elvesztünk a térben. Ültünk,
gyerekek a rozoga székeken, és vártuk,
mikor szólít ki a Mikulás. Már aki várta,
én rettegtem tőle. Valahogy túl hangos
volt, túlságosan is szellemes, féltem,
hogy valami olyasmit mond nekem,
rólam, amitől menten elszégyellem
magam. Hiába szólított ki, meg sem
moccantam. A nővérem ment ki az
ajándékomért. A Mikulás-napi rémületet
a Karácsony öröme oszlatta el. A világat-
lasz, az értelmező kéziszótár, a Földrajzi
nevek etimológiai szótára, Az állatok világa,
a Monet-album, az a sok könyv, amit
ilyenkor kaptam. Ezek nélkül a könyvek
nélkül talán egészen más ember lennék,
egészen más érdeklődéssel. Az idei kará-
csonyi könyvvásár is tele elsőrangú
könyvekkel. Elég Gyarmati Fanni
naplójára gondolni. Jó érzés tudni, meny-
nyi karácsonyfa alatt ott lesz.
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Bíró-Balogh Tamás irodalomtör-
ténésszel Darvasi Ferenc beszélget
Homályban hagyott
terepek
Kosztolányi mind az életét, mind az
életművét az egyik legtudatosabban
alakító író volt. Sőt, még a saját
utóéletét is igyekezett formálni –
előre.

Tudósítás a 33. Isztambuli Könyv-
vásárról

Pataki Éva íróval Koncz Tamás
beszélget
Rálátás az életünkre
Ebben a könyvben leginkább az
érdekelt, hogy a különböző családi
szerepek hogyan vannak jelen egy-
szerre, az ember hogyan lehet egy
személyben gyerek, anya és nagy-
mama.

Ferencz Győző irodalomtörténész-
szel Bán Magda beszélget
Egy modern nő
a 20. századból
Azért írta, hogy, mint mondta,
„megmaradjon, ami Radnóti
Miklóssal történt.” De nem az 
utókornak, hanem nekik maguk-
nak, öregkorukra, hogy vissza 
tudják keresni.

Oláh János íróval Szepesi Dóra
beszélget
Cseppkő világ
Olyan, gyerekkoromban hallott, 
két-három mondatos történeteket
elevenítettem meg, amelyektől
húsz-harminc év után se tudtam
szabadulni. Ezeket próbáltam meg
kiegészíteni elbeszélés-technikai
eszközökkel.
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