
2015/december  új könyvpiac 13

A hangdobozokból ki is szűrődik, a fiú

végül hallja-e, amit az apja nem.

Olyan a kötet, mintha képgyűj-

temény lenne: fényképnovellák múlt és

jelen albumában. A fotók esetleg meg-

fakultak, hiányosak – és ettől még

érdekesebb, sejtelmesebb, amit ábrá-

zolnak. Egyik-másik személyt, jelenetet

talán nem feltétlenül volt érdemes

megörökíteni, de valahogy azoknak is

itt a helyük. Ha némely szöveg csupán

egy oldalnyi, még rövidtörténetnek is

rövid, az is lehet regényes. A regényes-

ség sokszor a távolságvágyból, a távol-

ságból fakad. Az utazásból, elutazásból.

Dragomán hétköznapi hősei szeretné-

nek messzire kerülni gyerekkori tájaktól

(erdélyi városok szorongató emlékeitől,

nyelvi beidegződésektől), motivikusan

újra-újra felködlő emlékszorongásoktól

(ahogy a nagyok a létra felső fokáról

repülni tanították a kisebb gyereket…),

tárgyaktól, amelyeket az apák örökül

hagynak. 

„Apazene”: ez lehetne egy dél-ame-

rikai vagy grönlandi város neve is, ahová

a várakozással ellentétben mégsem jó

megérkezni; már állna is tovább az

Nyilatkozza a szerző, idézet tudatja a

hátsó borítón, nem hagyják említet-

lenül a kritikusok: Dragomán György

első novelláskötetének darabjai zenei

szerveződésűek, sőt legtöbbjük zene-

hallgatás közben íródott. Így van.

Minden sort, bekezdést áthat a tema-

tikus vagy nyelvi zeneiség, de az sem

érdektelen, hogy a különféle zenék,

zeneszerszámok, „szövegkották” dele-

jes dallamaira legtöbbször apák ele-

venednek meg, akikre kisgyerekek,

nagyobb gyerekek, már felnőtt gyere-

kek vetik pillantásukat. Az apákhoz sok-

szor további apák tartoznak, vagyis a

gyerek szemszögéből nagyapák, meg

feleségek: asszonyok, anyák. Nem ritka,

hogy az anyák elmentek, elhunytak, és

azóta az apák elég furcsán élnek, amíg

meg nem halnak. Az egyik például

tizenöt évig szerkeszt lemezjátszót,

hangdobozokat, de féltett bakelitko-

rongjait – köztük a legféltettebbet, a

szovjet kiadású, ritkaságnak számító

(mert egyébként bezúzott) Wagner-ári-

afelvételeket – ő maga sosem hallgatja,

hallja. A szenvedélyes barkácsolás csak

arra jó, hogy a fiának üzenjen, és 
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ember. Az apák és az emlékek minden-

hová elkísérnek.

Aki ismeri Dragomán György három

eddigi regényét, ráérez: e novellák

társszövegek, a nagyepikáról lepergett

epizódok, balladásan besűrűsödött

drámák, általában egyes szám első

személyű elbeszéléssel előtárva. Akad

szájenszfiksön beütésű írás a fejeze-

tekre nem osztott folyamban (Poszt-

humán randi), de az erős töltetű, érdekes

szövésű, a párbeszédet sokféleképp

alkalmazó művek inkább az ezredfor-

duló körüli emberlét csapdáival, torzó-

nak maradó életekkel, fogukat össze-

szorítva az ellenséges világnak feszülő

küszködőkkel foglalkoznak: a humá-

nummal, amely oly sokszor nem osztály-

része a homónak. Ott a legjobb a könyv,

ahol nem fejti meg magát (mint a Nulla-

nulla-nulla-nulla-nulla, vagy az Extra Brut

pezsgője, amely „megüzeni”, hogy

„extra brutál” szituáció kelléke), hanem

evidens szabadeséssel jut kifejletéig

(Puerta del Sol; A rendszer és ellenségei;

Halleves stb.). A java olvastán örvendünk

a híradásnak: megjelenésre vár a

következő Dragomán-novelláskötet is.
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Lackfi  János: Karácsonyi vándorok  6+
72 oldal, Makhult Gabriella illusztrációival

Kétezer évvel ezelő�  élt napkeleten három király, 
akik veszedelmes útnak indultak, hogy megkeres-
sék a leghatalmasabb Királyt. Hosszú vándorlásuk 
egy istállóig vezete� , ahol pontosan azt lá� ák, amit 
azóta minden karácsonykor az egész világ ünne-
pel. Ha szeretnéd követni őket nem mindennapi 
kalandjaik során, ez a könyv bevilágítja az utat, 
akár… nos, igen, akár a betlehemi csillag. 2799 Ft

Dr. Sonya Rhodes és Susan Schneider: Az alfa-nő párra lel –
avagy hogyan találhatják meg a szerelmet és a boldogságot az erős nők 
megalkuvás nélkül 18+
224 oldal, ford. Vince Judit Andrea
Egy sikeres nő folyton azt hallgathatja, hogy karrierje szárnyalásával egyide-
jűleg le is mondhat a házassággal, családdal kapcsolatos álmairól. 
„Ne higgy a negatív jóslatoknak!” – tanácsolja dr. Sonya Rhodes, a neves 
párkapcsolati terapeuta. A statisztikák szerint napjaink alfa-nőjéből – aki 
ambiciózus, magabiztos és szorgalmas – aligha lesz vénlány. Éppen ellen-
kezőleg; a genderszerepek újragondolásával a nők minden eddiginél jobb 
párkapcsolatokat alakíthatnak ki. Több mint harmincévnyi klinikai pszicho-
lógusként szerze�  tapasztalatával dr. Rhodes aktuális témához nyúlt köny-
vében: segít az öntudatos és sikeres nőknek abban, hogy olyan fér�  oldalán 
találják meg a szerelmet, aki méltányolja vezető erejüket, egyszersmind ki-
egészíti őket. 2499 Ft

Elaine Walker: A ló - Erő • Szenvedély • Szépség • Tökély 16+
224 oldal, ford. Zölei Anikó
A ló és ember közö�  fennálló különleges kapcsolat több ezer éves 
múltra tekint vissza. A ló minden más állatnál nagyobb hatást gya-
korolt gondolkodásunkra, társadalmunk fejlődésére, és mindmáig a 
legkülönbözőbb emberi kultúrák festői, írói és utazói számára jelent 
kifogyhatatlan inspirációt. 3999 Ft

Boldizsár Ildikó

Kőszeghy Csilla rajzaival

Esti mesék
fiúknak
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Boldizsár Ildikó
Esti mesék lányoknak 6+  104 oldal, 2999 Ft
Esti mesék fi úknak 6+   104 oldal, 2999 Ft
Illusztr. Kőszeghy Csilla
Idén karácsonyra jelenik meg az Esti mesék-sorozat első két kötete: az egyik 
a lányoknak, a másik a � úknak szól. A meséket – könyvenként tizenhat 
gyönyörű és tanulságos történetet – Boldizsár Ildikó író-mesekutató válo-
ga� a össze a különböző kontinensek mesekincséből: európai, ázsiai, afrikai 
és amerikai mesékből. A különleges kiállítású, színes kötet saját olvasásra, 
együ�  olvasásra és felolvasásra egyaránt ajánlo� .

Lackfi  János: Kövér Lajos színre lép 9+
120 oldal, illusztr. Molnár Jacqueline
Kövér Lajos olyan kövér ember volt, hogy akkora karosszék kelle�  neki, mint egy hajó. És olyan 
kövér, hogy akkora ágyban fért csak el, mint egy repülő. És olyan kövér, hogy nem ehete�  kisebb 
asztalról, mint egy ház. Az utcát, ahol lako� , róla nevezték el. Mégpedig azért, mert szinte az egész 
utcában nem élt senki más, csak ő, Kövér Lajos. Egy barátja viselt rá gondot, Sovány Lacinak hív-
ták. A történetben aztán előkerül egy csomó nemzetközi hírű súlyemelő, egy csomó lepotyogo�  
kőműves, egy csomó óriás méretű, tarka zokni, egy csomó színes öltönyös amerikai menedzser, 
egy könyékig olajos autószerelő bácsi, no meg egy fehér ló. 2999 Ft


