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Rálátás
az életünkre
Pataki Éva íróval Koncz Tamás beszélget

Új regényében, az és megint nagy-

mamában továbbviszi a Nőből is megárt a

nagymama című könyvben felvett

szálat,  az anya- és nagyszülősors

tapasztalatairól ír. Saját élményeket

dolgoz fel, vagy fiktív történetet alko-

tott?

A saját élményeimből merítek, és ebbe

beletartozik mindaz, amit magam körül

látok; a barátaim, szomszédjaim,

emberek az utcán. Érdekes folyamat,

ahogy írás közben még a valóságos

esemény is fikcióvá válik, mondhatni:

poétikai szempontoknak rendelő-

dik alá. 

A kötet hangvétele személyes, az

események viszont mindennaposnak is

mondhatóak – családi örömökről,

barátságokról, szerelmekről olvas-

hatunk. Miért érzi fontosnak, hogy

ezekről az élethelyzetekről írjon?

Mindig is a mindennapok érdekeltek, és

a legfontosabb témám a család. Nem

tudok betelni vele, hihetetlenül izgal-

mas egy apa-lánya vagy anya-lánya

viszony, a testvérkapcsolat, ezek kime-

ríthetetlen témák. Ebben a könyvben

leginkább az érdekelt, hogy a külön-

böző családi szerepek hogyan vannak

jelen egyszerre, az ember hogyan lehet

egy személyben gyerek, anya és nagy-

mama. Ezek szinte összeegyeztet-

hetetlen szerepek, ugyanakkor a benső

én ezektől függetlenül is létezik: hol

kislány, hol szerelmes fruska, hol bölcs

öregasszony, és ez egyfajta szabadság.

Az új könyv központi tere egy kórház,

ahova az elbeszélő baleset miatt került.

Itt látogatják unokái, barátnői, itt

térnek vissza az évtizedes emlékek.

Szimbolikus helyszínről lenne szó? 

A kórház egyszerre konkrét és szimbo-

likus. Konkrét abban az értelemben,

hogy a székesfehérvári kórház trauma-

tológiáján szerzett élményeimet írtam

meg. Azért kerültem ide, mert eltörtem

a bokám, de már ott is éreztem, hogy ez

egy különös állapot. A baleset mindig

váratlan és mindig üzen valamit: hirte-

len kikerülünk a napi taposómalomból,

van benne valami Varázshegy-szerű,

mivel képtelenek vagyunk ellátni a napi

rutinfeladatainkat, sőt önmagunkat is,

így tágas rálátás nyílik az életünkre,

arra, hogy mi vezetett ide, mit csinál-

tunk rosszul, min kell változtatni, kik

vagyunk, hogyan élünk. Ugyanakkor a

könyv sok egyéb mellett az öregedésről

is szól: egy balesetet fiatalon teljesen

máshogy élünk meg, mint később,

amikor eleve sérülékenyebbek vagyunk,

és egy ilyen helyzet drasztikusan jelzi,

hol vannak a határaink.

Az elbeszélő barátnői nevét megemlíti,

gyerekeiét, unokáiét viszont nem. Mi

ennek az oka?

A barátnők fiktív szereplők, a gyerekek-

unokák is, de azért mégis a valódi

gyerekeim, unokáim a minták. Szeret-

tem volna inkább típust formálni

belőlük, és védeni őket. A valódi

nevüket nem használhattam, de kitalált

nevet egyszerűen nem voltam képes

leírni, olyan hamisan csengett volna.

A könyvben többször is szóba kerül a

Ratkó-korszak harcedzett generáció-

ja. Hogyan látja, milyen kihívásokkal

kell ma megküzdenie ennek a kor-

osztálynak?

Egyre érdekesebbnek látom a

nemzedékemet. Sokáig szürkének tűnt,

nem Fényes szelek-nemzedék, nem

rendszerváltó, inkább igavonó. Még

élnek szülők, nagynénik, felnőttek a

gyerekek, megjelentek az unokák,

sokan még dolgoznak, közben olvas-

nak, tüntetnek, mindenhol ott vannak.

Mi abban nőttünk fel, hogy a közösség

fontos, és ez ma egyre nagyobb érték.

Félszavakból is értjük egymást.



New English File 
Culture Link
Workbook CD and DVD Pack 

A New English File Culture Link segítségével könnyedén integrálhatunk kulturális
és országismereti tartalmakat a tanóra anyagába középhaladó szintû csoportokban.
A jellemzõ témákat a New English File-ból ismert szerkezetû feladatokon keresztül
dolgozhatjuk fel. Mind a négy alapkészség fejlesztése megjelenik a leckékben,
emellett kiváló lehetõséget biztosít a személyes vélemények kifejtésére. A könyv-
höz tartozó DVD-n hét témában találunk videóanyagot, a CD pedig a kötet
hanganyagát tartalmazza. A tankönyv bármely más intermediate szintû tankönyv
kiegészítéseként is jól használható, de önállóan is alkalmazható rövid kurzusokon.

Oxford Grammar For Schools 1 
+ Itool DVD-ROM
Oxford Grammar For Schools 1 

5 szintes, gazdagon illusztrált, DVD-ROM-mal ellátott nyelvtani gyakorló-
könyv általános iskolásoknak, 9-10 éves kortól. Ez a világos felépítésû nyelv-
tani gyakorlókönyv könnyen érthetõ magyarázatokkal és szintezett feladatok-
kal segíti a gyerekeket a nyelvtani jelenségek megértésében és a szerkezetek
begyakorlásában. Az Oxford Grammar for Schools különlegessége, hogy a
nyelvtani tudás aktiválása a négy alapkészséget fejlesztõ feladatokon keresztül
történik. A könyv lehetõséget biztosít a tanulóknak tudásszintjük felmérésére és
önértékelésre is, a tanárok munkáját pedig a Teacher's Book tesztjei segítik. A
DVD-ROM-on a könyv teljes tartalma és hanganyaga megtalálható, ami inter-
aktív táblán, kivetítõvel és otthoni tanuláshoz egyaránt használható.

Oxford Angol Nyelvtan –
megoldókulccsal (CD-ROM)

Coe/Harrison/Paterson

Az Oxford Angol Nyelvtan magyar nyelven nyújt megbízható segítséget az angol nyelv tanu-
lásához. Különösen hasznos a nyelvvizsgára vagy az érettségi vizsgára készülõk számára, hiszen
áttekinti és gyakoroltatja az angol nyelvtan minden területét. Megoldó kulcsos és kulcs nélküli vál-
tozatban is kapható. Használható középiskolában és nyelvtanfolyamokon kurzus-könyvek
kiegészítõjeként, de hasznos segítõje lehet azoknak is, akik otthon, egyéni tanulás során kívánják
nyelvtudásukat fejleszteni. Példákkal illusztrált magyar nyelvû magyarázatokat tartalmaz. Bõséges
gyakorlási lehetõséget ad mind a magyarázatokat követõ feladatok, mind pedig a rendszeresen
beiktatott ismétlõ leckék révén.

Az Oxford University Press 
ajánlata:
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I am Not Here to Give a Speech – Garbriel Garcia Márquez – 3445 Ft
A könyv Gabriel Gacía Márquez Nobel-dijas író összegyûjtött beszédeit tartalmazza. Személyében a XX. század egyik
legnagyobb befolyással bíró alakját ismerhettük meg. 1982-ban kapott irodalmi Nobel-díjat regényeiért és novelláiért.
Nagyszerû elbeszélõ, esszéista, kritikus, forgatókönyv-, újságíró és napjaink egyik legnagyobb gondolkodója volt.
Élete során sokszor szenvedélyesen beszélt nyilvánosság elõtt az õt érdeklõ témákról. A könyv ezen beszédeinek
gyûjteménye, mely teljes pályafutását átölelik. Különös betekintést nyerhetünk egy nagyszerû elme gondolataiba,
melyek a világ legszeretettebb, legismertebb novellistájává tették. A beszédeinek nagy részét most pub-
likálták elõször angol nyelven.

Revival – Stephen King – 5500 Ft
Stephen King új regénye, a Revival novemberben jelent meg Amerikában. A történet szerint egy New
England-i kisvárosban Charles Jacobs tiszteletes egy tragikus esemény után megátkozza Istent, majd a
férfit számûzik a városkából. Jamie Morton, aki a fenti események idején még kisfiú volt, sok évvel
késõbb találkozik újra a tiszteletessel. Jamie, a kispályás, heroinista rockzenész ekkor már a saját démo-
naival viaskodik, találkozása Charles Jacobsszal azonban alapvetõ változásokat hoz mindkettõjük
életében: sajátos szövetséget kötnek, Jamie pedig rájön, hogy az újjáéledésnek több jelentése is lehet. King
maga azt nyilatkozta, hogy a Revival témája már gyerekkora óta foglalkoztatta, a megírásakor pedig nagy-
ban merített Mary Shelley Frankensteinjébõl.

Funny Girl – Nick Hornby – 3900 Ft
Nick Hornby új, sokak által várva várt regénye Angliában játszódik a 60-as években. Az író a regényeiben érdekes,
valódi emberi tulajdonságokkal felruházott karaktereket vonultat fel. A fõhõs Barbara egy szépségversenyen elsõ
helyezést ér el, de a kitüntetõ címet pár perc múlva vissza is adja. Londonban, a háború utáni szomorú idõk véget
értek, az élet ismét pezsegni kezd. Ebben a világban - amikor bármi lehetséges azok számára, akik fiatalok és tehet-
ségesek - próbál szerencsét egy TV sorozatban. A forgatások során a komika szerepébe bújt, régi nevét is elhagyó
Barbara szembesül egy nagy választással, menjen, vagy maradjon az õt foglalkoztató TV csatornánál.

The Giver – Lois Lowry – 2300 Ft
A 12 éves Jonas olyan világban él, melyben nincs igazságtalanság, éhezés, erõszak, nincsenek kábító-
szerek, a családok életében is teljes a harmónia. Ezt a tökéletesnek tûnõ társadalmat a bölcsek tanácsa
vezeti. Õk azok is, akik a tizenkettedik életévüket betöltött fiúk és lányok egész életre szólópályáját
kijelölik, egy évente megrendezett ceremónián. Történetünk hõsét valami egészen egyedi feladatra tartják
alkalmasnak. Miközben egy különös öregember felkészíti õt hivatása betöltésére, Jonas elõtt feltárul,
milyen titkok lapulnak az õt körülvevõ világ békéje mögött. A fiú vakmerõ tettre szánja el magát Az ifjúsá-
gi regény sajátos hangulata, cselekményének feszültsége a gyermek és felnõtt olvasót egyaránt fogva tart-
ja. Az emlékek õre kivételes lehetõséget kínál a továbbgondolásra, arra, hogy szülõk és gyerekek, tanárok
és tanítványok elbeszélgessenek az élet nagy kérdéseirõl. 

If I Stay – Forman Gayle – 2065 Ft
Mia Hall a tinédzserek gondtalan életét éli és a legfontosabb döntés, amit meg kell hoznia, nem más, mint, hogy zenei
pályára készülve felvételizzen a nívós Juilliard zeneakadémiára vagy szerelmével, Adammel fûzze szorosabbra a
szálakat. Azonban minden megváltozik, amikor egy felszabadult családi kirándulás tragédiába torkollik, Miának pedig
élet és halál között egy sokkal fontosabb döntést kell meghoznia, amely nem csak a jövõjét, hanem egész sorsát
befolyásolja.
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