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Hősök
emlékezete
Maczkay Zsaklin könyvajánlója

Kékkői László a magyar Királyi Hadsereg

főhadnagyaként a 25. gyaloghadosztály

kötelékében került ki az Északkeleti

Kárpátokban levő harctérre 1944. április

1-jén. Lövésszázadának parancsnoka-

ként vett részt a Kolomeától nyugatra

folyó kárpáti harcokban, majd Románia

augusztus 23-i átállását követően alaku-

latával a dél-erdélyi arcvonalra, Torda

térségébe vezényelték. Ily módon maga

is aktív résztvevője volt a II. világháború

egyik legpéldaértékűbb magyar elhárító

hadműveletének, a tordai csatának,

melyben a magyar honvédek a több-

szörös szovjet-román túlerő ellenére,

óriási veszteségek árán, 25 napra

feltartóztatták az ellenséges csapatok

előretörését, s így megakadályozták

Észak-Erdély teljes elfoglalását, vala-

mint a Kárpátokban harcoló 1. magyar

hadsereg bekerítését.

A kötet Kékkői László főhadnagy –

három évvel a sorsdöntő ütközet után

papírra vetett – visszaemlékezéseit, a

Kolomeától Tordáig vezető véres mezs-

gyéken átélt történéseket tartalmazza.

A Tűzözön műfaját tekintve, háborús

regény, ám a klasszikus értelemben vett

regénytől eltérően, e könyv valamennyi

szereplője létező személy, ahogy

valóságosak a történet helyszínei és a

benne szereplő időpontok is. A szerző

egyes szám első személyben dokumen-

tálja az eseményeket,  s így az olvasó az

ő látószögén keresztül nyerhet bepillan-

tást e tragikus történelmi pillanatokba.

Az átélt, megszenvedett élmény hozza

létre azt a fajta szubjektivitást, mely a

kötet egyik jellegzetessége és erénye, de

egyúttal –  a „tudományos történetírás

tárgyilagosságát” keresők számára –

talán a hátránya is. 

Kékkői László rendkívül szem-

léletes, ugyanakkor lebilincselően érde-

kes elbeszélő stílusának köszönhetően

a könyv a történések szokatlanul mély

átélésének élményét nyújtja. Az olvasó

érzékelheti a katonák emberfeletti

küzdelmének minden testi-lelki vele-

járóját: az elbeszélő érzéseit, fájdalmait

és fáradtságát, de szinte valósághűen

hallja a lövészárkok mellett felsüvítő

lőfegyverek és kézigránátok hangját is. 

A történetmesélés szigorúan kro-

nologikus, az író csak elvétve kanyaro-

dik vissza a múlt egy-egy epizódjához,

némely történés mélyebb gyökerét

keresve, vagy felvillantva egy-egy lassan

homályba vesző, békebeli emlékképet.

A kötet egyik nagy pozitívuma, hogy

szerkesztői minden egyes fejezetet

nagyon alapos végjegyzettel láttak el,

mely egyrészről helyreigazítja az

emlékezet tökéletlenségéből adódó,

esetleges pontatlanságokat, de egyúttal

segíti a téma iránt érdeklődő, „laikus”

olvasóközönség eligazodását is. 

Ugyancsak a szerkesztési alapelve-

ket dicséri, hogy a szűkebb értelemben

vett szövegtörzset – mintegy keretbe

foglalva azt – a szerző életrajza követi,

majd a függelék, a főhadnagy hősi

halált halt bajtársakhoz írt verseivel, s

nagyszámú, archív képanyaggal. Ezek a

szerző „utóéletét” is megvilágító, plusz

információk még közelebb hozzák a ma

olvasóihoz a 70 évvel ezelőtt történ-

teket. S így az eredmény még inkább

összecseng a szerző szándékával, aki

mint írta – nem azért jegyezte le e

hónapok eseményeit, hogy vele a

„tudományos katonairodalom” anya-

gát bővítse, sokkal inkább azért, hogy

emléket állítson az egykori szen-

vedéseknek és mindazoknak – a

hadtörténet fejezeteiben szereplő

hősöknek és a névtelen, méltatlanul

elfelejtett kiskatonáknak – akik akkor

és ott, megtették a tőlük telhető

legtöbbet, hazájuk védelméért.

Kékkői László
Tűzözön. Ahogyan én láttam
A tordai csata emlékirata egy hajdani főhadnagy
tollából
Zrínyi Kiadó, 2015



The Hobbit – J.R.R. Tolkien – 3325 Ft
Smaug kétségkívül mélyen aludni látszott, jóformán halottnak és sötétnek rémlett, egy-egy láthatatlan gõzfelhõnél több
a hortyogására sem utalt, amikor Bilbó ismét bekukucskált az ajtónyíláson. Már éppen belépett volna a padlóra, amikor
megpillantotta Smaug petyhüdt bal szemhéja alól feléje lövellõ vékony, átható fénysugarat. Csak színlelte az alvást!
Az alagút bejáratát figyelte! Amikor gondtalan, minden becsvágy nélküli életébõl, meghitt, kis zsáklaki hobbit
üregébõl Gandalf, a mágus és egy csapat törp elragadja, Zsákos Bilbó egy kaland kellõs közepébe csöppen: betörési
szakértõként kell közremûködnie a kincs visszaszerzésében, amitõl Smaug, a Rettenetes, egy igen nagy és
veszedelmes sárkány fosztotta meg hajdanában a Hegymély Királyát. A könyv aktualitását az adja, hogy most került
bemutatásra a filmtrilógia befejezõ része. Az új kiadás borítóján film részlet látható.

Unbroken – Laura Hillenbrand – 3740 Ft
1943 májusában az amerikai légierõ egyik repülõgépe lezuhan a Csendes-óceán fölött. A tizenegy fõs
legénységbõl mindössze hárman élik túl a becsapódást, köztük a gép bombázótisztje, egy fiatal hadnagy:
Louis Zamperini. Zamperini gyerekkorában a környék réme volt, állandó lopásaival rettegésben tartotta
városa lakóit, ám amikor bátyja hatására sportolni kezd, kiderül istenáldotta tehetsége. A legjobb egymér-
földes futók között tartják számon, fiatal kora ellenére sikerül eljutnia az 1936-os berlini olimpiára, ahol
döntõt fut 5000 méteren. Nagy jövõ elõtt áll, és a következõ olimpia egyik sztárja lehet. Az olimpia azon-
ban elmarad, Zamperini pedig Pearl Harbor után a csendes-óceáni hadszíntéren találja magát. Egy bevetés
során repülõgépe lezuhan, és Louis közel két hónapig hánykolódik az óceánon egy mentõcsónakban. Partot
érve azonnal japán hadifogságba kerül, és az igazi megpróbáltatások csak ezután kezdõdnek. A könyvbõl
film készült, melynek az Oscar-díjas Angelina Jolie a rendezõje és a producere.

Fifty Shades of Grey – El James – 3035 Ft
Az erotikus, mulattató és mélyen megindító Ötven árnyalat-trilógia olyan történet, amely hatalmába keríti és birtokba
veszi olvasóját, azután mindig vele marad. Amikor Anastasia Steele, az irodalom szakos egyetemi hallgató interjút
készít Christian Grey-jel, az ifjú vállalkozóval, gyönyörû, okos és ijesztõ férfival találja szemben magát. A nem e
világban élõ és ártatlan Ana megretten, amikor ráébred, hogy akarja ezt a férfit, és annak rejtélyes tartózkodása
ellenére kétségbeesetten próbál közelebb kerülni hozzá. Grey, aki képtelen ellenállni Ana csendes szépségének,
eszének és független szellemének, elismeri, hogy õ is akarja a lányt, de a saját feltételei szerint. A
szürke ötven árnyalata címû erotikus trilógia elsõ részébõl készült film, hetekben került bemutatásra. A
filmben Jamie Dornan alakítja Mr.Greyt.

Girl Online – Soe Sugg – 3820 Ft
Online Girl álnéven, Penny egy internetes tini életmód blogot vezet, ahol anonim írja meg élete történé-
seit: az iskolai konfliktusokról, fiúkról, az õrült családjáról és a pánikrohamairól . Amikor a rohamok
súlyosbodnak, Penny szülei elküldik õt New Yorkba, ahol találkozik Noahval, egy gitáros szívtipró
amerikai fiúval. Penny hamarosan beleszeret. De Noahnak is van egy titka, amely felfedheti Penny álnevét,
tönkretéve kapcsolatát legjobb barátjával. 

The Miniaturist – Jessie Burton – 2545 Ft
Amszterdam, 1686. A tizennyolc éves Petronella Oortman városba érkezését követõen elfoglalja helyét
dúsgazdag kereskedõ férje, Johannes Brandt oldalán. A férfi különleges nászajándékkal lepi meg: egy babaházzal,-
mely saját házuk élethû mása. Azonban hamarosan rá kell ébrednie, hogy az élete nem pontosan olyan lesz, mint ami-
lyennek elképzelte, valamint a Brandt-ház szívfacsaró titkokat rejteget. Miközben kétségbeesetten igyekszik eliga-
zodni a kusza és veszedelmes viszonyok között, felbukkan egy titokzatos személy, egy miniatúra-készítõ, aki rejtélyes
küldeményeivel mintha csak az õ sorsát igyekezne egyengetni. Jessie Burton a nõi sors és a szabadságvágy örök
témáit járja körül, miközben regényének lapjain megelevenednek a tizenhetedik század végi Amszterdam hétköznap-
jai.
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Oxford Advanced Learner's Dictionary 9 th Edition 
ISpeaker, IWriter DVD-ROM
Több, mint 185.000 szót és kifejezést tartalmaz. Az elõzõ kiadáshoz képest 700 új szó a
nyomtatott szótárban és plusz 200 új szó a DVD-ROM-on. 30 oldalnyi  íráskészség fejlesztés
(esszék, riportok, összefoglalók, levelek, képleírások, e-mailek, önéletrajz minták). IWriter. 10
oldalnyi beszédkészség fejlesztés (témakörök, véleménykifejtés, érvelés, prezentációk).
ISpeaker. 56 oldal színes képes szótár. Visual Vocabulary Builder. A DVD-ROM-on található,
Oxford IWriter: íráskészség fejlesztés, írásmûvek felépítése, szerkesztése a szoftver segít-
ségével. Oxford ISpeaker: felkészítés szóbeli vizsgákra, segítség prezentációk készítésében,
társalgási témák és beszédkészség fejlesztés, párbeszédek gyakorlása, brit és amerikai kiejtés
tanítása videók segítségével, saját kiejtés visszahallgatása. Teacher Resources: videók, órater-
vek, feladatlapok.

Read and Imagine – Paul Shipton 
Új, szintezett olvasmánysorozat alsó és felsõ tagozatos általános iskolásoknak
(A0 - A1 - B1) 
Az új olvasmánysorozat a már jól ismert és kedvelt ismeretterjesztõ Oxford
Read and Discover sorozat testvére. Rosie, Ben és nagyapa izgalmas kalandjait
követhetjük nyomon 9 nehézségi fokon (Starter – 7). A kötetek gyakorlatokat
is tartalmaznak, melyek akár a fiatalabb korosztálynak szánt Cambridge Young
Learners vizsgákra is hasznos felkészülést biztosítanak. Az elsõ három szinthez
hanganyag brit és amerikai változatban ingyenesen elérhetõ a kiadó honlapján:
www.oup.com/elt/readandimagine.

Cambridge Young Learners Tests:
Starters / Movers / Flyers – Petrina Cliff
Kötetenként négy, színesen illusztrált felkészítõ teszt az általános iskolás (7–12
éves) korcsoportnak, starter, A1, A2 szinten, mind a négy készség (olvasás, írás,
hallott szövegértés, beszéd) felméréséhez és fejlesztéséhez. A gyakorló tesztek
segítik a kisiskolás tanulókat a vizsgarutin megszerzésében: ismertetik velük,
hogy milyen feladatok várnak majd rájuk egy-egy vizsgán és segítik a magabiz-
tosság kialakulását. A sorozat szerzõje maga is tapasztalt vizsgáztató, gyakorló
tanár. Bármely általános iskolai kurzuskönyv hasznos kiegészítõje lehet,
valamint ajánljuk az ebben az évben bevezetésre kerülõ nyelvi kompetenci-
amérésre való felkészüléshez is (Movers A1, Flyers A2).
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