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Hic et nunc

Bozók ferenc

alig van magyar költő, akinek lírájá-
ban meg ne jelenne a mámorító, sokat 
dicsért, magasztalt nemes ital, a bor, 

a hegy leve és lelke. Csokonai szerelmese-
ként, hitveseként csikóbőrös kulacsocskáját 
dédelgeti, csucsujgatja, Petőfi szerint Isten is 
megveri azt, aki nem tér be Egerbe, hol jó bort 
mérnek, Ady pedig azt kiáltja A fekete zon-
gorában, hogy „fusson, akinek nincs bora”. 
Vége-hossza nem lenne, ha lajstromba vennénk 
a magyar lírikusok boros verseit. Igen kövér 
antológia kerekedne ki belőle. Na és akkor még 
a prózaírókat, például Krúdyt vagy Hajnóczy 
Pétert meg sem említettük. Boros nép a ma-
gyar, ez köztudott közhely, bár talán napjaink-
ban már kevésbé is igaz, mint hajdanán. 

Nagy kérdés azonban, milyen viszonyban 
voltak a magyar klasszikus költőink a másik 
legnépszerűbb itallal, a „folyékony kenyérrel”, 
a sörrel?  A sör jelenléte ugyanis kimutatható 
magyar területen már magyar nyelvű költésze-
tünk bölcsőjénél is, de a sört, mint a bornál ta-
lán kevésbé nemesnek tartott italt, nagyítóval is 
alig találjuk a régi magyar lírai kincsestárban. 
A törökök kiűzése (1686) idején még a hazai 
sörfogyasztásnak kevésbé a hangulat emelése, 
sokkal inkább egészségügyi és praktikus okai 
voltak, mivel a járványok miatt gyakran veszé-
lyes volt vizet inni, de forralva, sörként kifőz-
ve bátrabban itták. Magyarhonban a sörfőzés 
kezdetben a céhek produktuma volt, de már 
a nagyipari termelés is megjelent 1843-tól a 
Pesti Serrend-tartás kezdeményezésére. Aztán 
1855-ben már a Kőbányai Serház Társaság 
is megnyitotta üzemét. Azt is meg kell azon-
ban jegyezni, hogy a bor népszerűségét a sör 
azért sem tudta kiszorítani sokáig, mert a bort 
nagyobb volumenben és olcsóbban tudták ter-
melni és értékesíteni a XIX. századig.

A XIX. századi magyar lírában még lényege-
sen kevésbé lehetett népszerű a sörital, mint a 
XX. században, említése ritkább, de előfordul. 
Például Vajda János Egy abszolutizmust pártoló 
politikus kitörése című versében. Arany János 
költészetében nem találtam sörös verset, de ta-
lán kevésbé közismert, hogy Arany fordított 
Robert Burns-verset, a Kóbor Tamást. Burns, 
a skótok Petőfije a sörök nagy, nemzetközi 
tekintélynek számító dalnoka. Legismertebb 
sörös verse talán A jó sör, ó… kezdetű vers, 
mely a Kaláka együttes megzenésítésében is 
népszerűvé vált hazánkban. Az Arany által for-

dított Kóbor Tamás (Tam’ O Shanter) termé-
szetesen együtt sörözik korhely cimborájával, 
kinek nevét Arany János „Csiszlik Jancsinak” 
magyarítja.  Ady Endre vitathatatlanul a bor 
iránt „leginkább elkötelezett” magyar költő, 
ám az ő költészetében is megjelenik a sör is. A 
Hajh, gyerekek! című versében rég nem látott 
ifjúkori barátait az együtt sörözés életképében 
idézi vissza szomorú nosztalgiával. Felbukkan 
a sör számos más Ady-versben is, például az 
Aktuális versekben vagy a Szezonversekben, a 
Márciusban,vagy a Dal a Nagyerdőről című 
verseiben. Egyáltalán nem különös, hogy Tóth 
Árpád szintén a debreceni Nagyerdőt említi 
a Pünkösdi gyermeknapban, szintén a sörö-
zés és borozás élményével összekötve. Ady és 
Tóth Árpád egyaránt kötődnek Debrecenhez. 
Ady ide járt jogi egyetemre, Tóth Árpád pedig 
gyermekéveit töltötte a cívisvárosban, így ké-
zenfekvő a Nagyerdő és a nagyerdei sörözés 
képe. Nyilvánvaló így, hogy Ady ifjúkori em-
lékeket idéz, Tóth Árpád gyermekkori képeket. 
Tóth Árpád más versében is megjelenik a sör, 
A riporter búja című versében a sör keserű ízét 
említi. A sör állítólagos keserűségének kérdése 
jelenik meg Ady Budapest éjszakája szól című 
versében is azzal a kitétellel, hogy máshol ke-
serű a sör a költő számára, de természetesen 
Budapesten édes. Vitathatatlan, hogy a habos, 
hideg sör kelendőbb tikkasztó nyári napokon, 
mint borongós téli estéken. A bor fogyasztható 
decemberi estéken forralva, kandalló mellett, 
de a sört ki próbálta már forrón fogyasztani? 
József Attila a habzó hideg sört bravúros kép-
ben asszociálja a nyári kánikula képzetéhez: 
„óriási korsó sör a nyár, / habok rajta pufók 
fellegek” (Tudtam én). Leontin című versében 
a forró nyár elől egy hűvös lugasba menekül: 
„Azt hittem, főve megsülök / drága sör mel-
lett hüsülök.”  A sörhab képe is foglalkoztatta 
József Attilát, több versében is direktebb vagy 
rejtettebb módon. A Nyári délután a szobában 
című versében direktebb: „Kis korcsmában a 
sört isszák. Talán / Ha én is innék, habzana a 
szám.” Ars poetica című versében ugyan direkt 
módon nem nevezi néven a sört, de egyértelmű-
en felfejthető, mi az a való világ, amit hörpint 
„habzó éggel a tetején”, mióta felnőtt és nem 
lóg a „mesék tején”.  A szigeten című versében 
pedig az időjárást és bánatos kedvét asszociálja 
egymásba, állott sörként, melynek már a habja 
is eltűnt az égről. A sörhab (hanzli) képe megje-

sörözgető 
magyar költők

lenik Somlyó Zoltán Az Aranyhalban című ver-
sében is.  Babitsnál kevés sörös versre leltem. 
De a Nyár című versében megjelenik a hideg 
sör képe. Továbbá egy fordításában (Arthur 
Rimbaud: Esti imádság) találtam a sör és sör-
hab említését. Karinthynál kizárólag Madách-
paródiájában, Az emberke tragédiájában talál-
tam sörözést: „Pénzért mindent megkapunk, / 
Vedd elő a bukszát, / Vendéglőben sört iszunk, 
/ Megesszük a buktát!” Kosztolányi Dezső a 
Mi van még itt? című versében a vénasszonyok 
nyarához, a kora őszi nyaralás kissé hervatag 
élményéhez kapcsolja a sört mint a bágyadt őszi 
fürdőhely elmaradhatatlan tárgyi tartozékát. 
Nem tudjuk, Kassák Lajos milyen viszonyban 
volt a sörözéssel, ám apja, Kassák István, az 
érsekújvári laboráns italozó ember volt. Így 
emlékszik rá Kassák A ló meghal, a madarak 
kirepülnek című dadaista poémájában: „valami-
kor azt hitte az öreg 21 éves koromban káplán 
/ leszek az érsekújvári plébánián (…) az öreg 
már csak nagyon ritkán járt közénk haza / ké-
sőbb az én szépen elgondolt jövőmet is beitta / 
és kipisálta a sörrel”.  

A XX. század második felében Kálnoky 
Lászlónak is voltak igen jelentős sörös versei. 
Legkülönösebb talán az Egy régi sörtalp paleo-
gráfiája című hosszabb, sajátosan „kálnokys”, 
az élőbeszéd és a líra közt hullámzó nagyobb 
lélegzetű műve. Úgy hajol a sörtalp fölé a köl-
tő (vagy a szövegbe transzponált valós vagy 
álombeli lírai én), mint egy egyiptológus, aki 
tudós, aprólékos alapossággal vizsgálgatja a 
sörtalp történeti nyomait, hieroglif jeleit, fir-
kálásokat, vakarásokat, palimpszeszteket, de 
még a pörköltszaft foltjairól is valami nagy 
titok feltárását reméli. Sörmárkát és sörrek-
lám-szlogeneket is idéz: „Bánat ellen ősi szer 
/ Haggenmacher őszi ser.”  Egy másik ver-
sében egy idős hölgy egy kávéház teraszán a 
Ferenc-csatorna mocsarába süllyedt katonafi-
áról mesél, és Kálnokynak a pincér sör helyett 
mocsarat szervíroz. A költő méltatlankodására 
a pincér nem érti, hogy került a mocsár a sö-
röskorsóba, elnézést kér, elviszi, rendes sört 
hoz. A XX. században, a második világháború 
utáni magyar lírában sem szaporodnak fel a 
sörös versek számottevően, de azért találunk 
példákat. Nagy László a majálisozás termé-
szetes tárgyi velejárójának tekinti a fröccsöt és 
a sört. Így ír a Deres majális című versében: 
„Vadmeggy virágzik álmomban. / Hol a sör, a 
bor, meg a szóda?”  A már említett A jó sör, 
ó! című verset szintén Nagy László fordítá-
sa alapján ismeri a magyar olvasóközönség. 
Köztudottan Kálnoky mellett Petri György is 
„jó viszonyt ápolt” a sörrel. Antropozófia című 
versében ezt írja: „Az a fontos, hogy a sör le-
gyen elég hideg, / legyen az embernek tiszta 
inge.” (…) A többi? A többi? / Elintéződik ma-
gától.”  Bár ilyen egyszerű lenne az élet! 
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 samu géza a szarvasteknővel, 1970

Hic et nunc

Ünnepélyes keretek között adták át a 
Kertész Imre Intézet új székházát Bu-
dapesten, a VI. kerületi Benczúr ut-

cában. A múlt század elején épült szecessziós 
villát a Közép- és Kelet-európai Történelem 
és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány vá-
sárolta meg a fővárosi önkormányzattól, majd 
gyönyörűen felújíttatta. 

Schmidt Mária, a közalapítvány igazgatója 
a megnyitón elmondta, hogy maga a Kertész 
Imre Intézet még az íróval folytatott tárgyalá-
sok, majd az özvegyével kötött megállapodás 
értelmében 2017 januárjában kezdte meg mű-
ködését azzal a céllal, hogy Kertész Imre má-
sutt el nem helyezett hagyatékát őrizze, feltárja 
és publikálja, valamint hogy ápolja a Nobel-
díjas alkotó szellemi örökségét. Az igazgató 
asszony ekkor vetette fel azt, hogy hozzanak 
létre önálló épülettel rendelkező intézetet. Ezt 
az elgondolást Orbán Viktor miniszterelnök 
elfogadta, és megvalósítását kezdettől fogva 
támogatta. 

Az intézetnek otthont adó Benczúr utcai sze-
cessziós villát a XX. század elejének mesterei 
olyan színvonalon alkották meg, amely ma is 
a látogatók csodálatát válthatja ki, ezért a fel-
újításkor igyekeztek mindent, amit lehetett, 
megőrizni, és eredeti állapotába visszaállítani. 

A Kertész Imre Intézet a névadó életmű-

„szellemi tér 
a végtelen időBen”

A Kertész Imre Intézet megnyitóján

vének feltárása mellett Arthur Koestler, Petri 
György és Pilinszky János hagyatékrészeit, 
valamint Sziveri János teljes hagyatékát is 
gondozza. Az intézmény a kutatók mellett a 
szélesebb közönséget is várja irodalmi és társ-
művészeti programokkal, kutatói és fordítói 
ösztöndíjprogramokat is rendszeresen hirdet. 
Az alagsorban kapott helyet a műtárgyak tá-
rolására alkalmas raktárhelyiség, a tetőtérben 
pedig egy nyolcvan-száz férőhelyes konfe-
renciatermet alakítottak ki, ezenfelül további 
kisebb rendezvény- és szemináriumi termek, 
kutatóhelyek, tárgyalók, irodák, valamint az 
ösztöndíjasok számára apartmanok állnak ren-
delkezésre. 

Kertész Imre műveinek magyar nyelvű ki-
adási jogait mostantól a közalapítvány kezeli. 
Schmidt Mária igazgató asszony beszámolt 
arról is, hogy előkészületben van például Ker-
tész Imre 1958–1962 közötti naplójegyzeteinek 
kiadása, valamint Lét és írás címmel publikálni 
készülnek a Sorstalanság kapcsán keletkezett 
naplójegyzeteket is.

Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi meg-
nyitójában visszaemlékezett a Kertész Imré-
vel való berlini találkozójára: „2012-ben egy 
gazdasági fórumon tartottam előadást minisz-
terelnökként Berlinben, ekkor megkerestem 
Kertész Imrét, és leültem vele beszélgetni. Ez 

orbán viktor 
miniszterelnök 
ünnepi beszédet 
mond a megnyitón

schmidt mária igazgató asszony a megnyitón

az intézet felújított télikertje
fotó: fischer zoltán, 

Miniszterelnöki kabinetiroda
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volt az első igazán komoly beszélgetésem vele, 
s rájöttem, hogy hatalmas intellektussal van 
dolgunk. Nemcsak arról van szó tehát, hogy 
valakinek a tollából kikerült egy mű, amely az-
tán irodalmi Nobel-díjra jogosította őt, hanem 
a létről és a létrendek, a különböző létrendek 
logikája szerint a legmélyebben gondolkodó, 
nagy intellektusú emberről van szó. […] Nem 
is volt kérdés számomra, hogy a hagyatékát 
nem Berlinben, hanem Budapesten kell gon-
doznunk. Ez a város az ő városa, a beszélge-
tésünkben is többször említette Budapestet. 
Kiderült számomra, hogy úgy ismerte minden 
utcáját, mint a tenyerét. Ez volt az ő városa, 
nem is akart innen soha elmenni, és azt hiszem, 
hogy nem is tudott volna más nyelven olyan 
mély értelmű mondatokat leírni, mint tette ezt 
magyarul. […] A kommunizmus idején ő a tel-
jes kívülállás stratégiáját választotta. Tisztán 
akart élni, nem akart kompromittálódni, a nyílt 
ellenállásnak az értelmét nemigen láthatta, 
nem is kapcsolódott ellenzéki politikai moz-
galmakhoz, de úgy gondolta, hogy ebben nem 
szabad részt vennie. Egy magas intellektusú, 
a dolgok lényegére törően gondolkodó ember 
nem vállalhat részt abban, ami itt zajlik. És ő 
a kívülmaradást – ha úgy tetszik –, a Budapes-
ten megvalósuló belső emigrációt választotta, 
és ezt a vonalat a rendszerváltás megtörténté-
ig követte is. Nos, nézzünk egy atombomba 
jellegű mondatot tőle ezzel kapcsolatban: »A 
nemzetiszocializmus és a kommunizmus közös 
gyökérrendszerből fakad; hogy a Gulagot is, 
a náci táborhálózatot is egyazon célra hozták 
létre, és hogy céljukat betöltötték, arról áldo-
zatok milliói tanúskodnak.«” 

Orbán Viktor miniszterelnök beszédében 
a Nobel-díjas író több olyan gondolatára is 
emlékeztetett, amelyek éppen napjainkban 
váltak égetően aktuálissá. Felidézte az írónak 
azt az álláspontját, hogy: „…»olyan állatfajta, 
amelyet multikulturális társadalomnak hívnak, 
nem létezik.« És innen szemléte a világot. Azt 
a civilizációs kihívást, amellyel Európa szem-
benéz, és már az ő életében is szembenézett, 
belülről kell megoldani. Idézem őt megint: »Az 
a civilizáció, amely nem mondja ki világosan 
az értékeit, vagy amely kinyilvánított értékeit 
cserbenhagyja, a pusztulás, a végelgyengülés 
útjára lép.« […] És aztán a huszonéveseknek 
vagy afölöttieknek egy mondat, amely így 
hangzik: »a liberális szellem, amely eredetileg 
a legjobbat akarta, a posztmodern elvtelensé-
gével, az értelmiséget a nihilizmusba, a töme-
get a tanácstalanságba vezette«. Mintha éppen 
ezen a ponton állna ma az európai világ!” 

Miniszterelnökünk ünnepi beszédét a kö-
szöntő szavak után úgyszintén Kertész Imre 
gondolatával fejezte be: „…ez így van rendjén, 
mert így lesz igaza Kertész Imrének, a név-
adónak: »az irodalom az a szellemi tér, ahol 
az írók egymásnak kezet nyújtanak a végtelen 
időben«.” 

 (Weltler Ildikó)

a felújított intézet belső termei

kertész imre 
és mellszobra 
a ház kertjében
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Ablonczy bAlázs: 
ismeretLen trianon

Trianon az elmúlt év-
században, különösen 
a rendszerváltás óta, 
minden rossz meta-
forájává vált, s ezzel 
párhuzamosan valós 
tartalmai elhalványul-
tak, mitikus magya-
rázatai kerültek elő-
térbe, amelyek aligha 

szolgálhatják a nemzeti önismeretet. 
Ablonczy Balázs új, összefoglaló kötete rendha-
gyó módon nem politika- és diplomáciatörténeti 
sémákat követ, hanem az eseményeket új meg-
világításba helyezve elsősorban a társadalom 
egyes csoportjainak tapasztalataira fókuszál. Azt 
igyekszik bemutatni, hogy milyen volt valójá-
ban a békeszerződés: miként élték meg a törté-
neti Magyarország lakói a háborús összeomlás, 
a forradalmak, az ellenforradalom és Trianon 
időszakát, és milyen összefüggések tárhatók fel 
a nagypolitikai döntések és dilemmák, illetve a 
magyar társadalom mindennapi tapasztalatai 
között. Az akadémiai Trianon-kutatócsoport 
elmúlt öt évének eredményeit is összegző kö-
tet új és friss szemlélettel beszél a száz évvel 
ezelőtt történetekről: az elharapózó erőszakról, 
megszállásról, impériumváltásról, kérészálla-
mok születéséről és bukásáról, s az egyének 
által megélt Trianonról. Az itt leírtak lehetséges 
magyarázatai annak, ami 1918 és 1921 között 
Magyarországon történt. (Jaffa Kiadó)

AdAmikné Jászó AnnA: 
a gondoLatokhoz
odataLáLó vers

A könyv címe Jóka-
itól származik, ezt 
írja ugyanis: „olyan 
szép, kifejezésekben 
gazdag, mondataiban 
tökéletes, a gondola-
tokhoz odataláló nyel-
vet nem ismerek, mint 
a magyar”. Nekünk, 
tanároknak arra kell 

ügyelnünk, hogy ez a nagyszerű nyelv minél 
hatékonyabban fejezze ki gondolatainkat. En-
nek segítésére születtek az ezredforduló elején 
a kötet kis írásai. A könyv négy részből áll. 
A Szavak, csodálatos szavak című első rész 
olyan érdekességeket ismertet, mint a szóha-
sadás, a szóelvonás, a szóvegyülés; izgalmas 
etimológiákat mutat be. A második rész címe: 
A jól megfogalmazott mondat – itt a kötőszók, 
igekötők helyes használatáról, a jelzők jó elhe-
lyezéséről esik szó. A harmadik rész címe: He-
lyesírás: a műveltség alapja. Itt néhány nehéz, 
kevésbé ismert esetet próbál meg elmagyarázni 
a szerző. A negyedik rész címe: Retorika, az 
érvelés tudománya. A retorikának az ember-
hez kell szólnia, az embereket kell meggyőz-

nie, hisz akarva-akaratlanul mindig érvelünk: 
közéletben és magánéletben egyaránt. (Tinta 
Könyvkiadó)

bAráth mAgdolnA és szekér nórA 
szerkesztésében: 
Ügynökhistóriák 
a Lajtán innen és túL

Hírszerzéstörténeti 
tanulmányok.A má-
sodik világháborút 
követő években szer-
te Európában tudták 
és beszélték, hogy a 
lassan magára találó 
demokratikus Auszt-
ria a fokozatosan egy-
mással szembekerülő 

szövetségesek titkosszolgálatainak bázisa, 
hírszerzők és kémelhárítók találkahelye, az 
ügynökök utánpótlásának forrása. A ma-
gyarországi menekültek hatalmas tömege, 
összetétele számos lehetőséget biztosított a 
hírszerzői hálózatok kiépítéséhez mindkét ol-
dalon. A kötet osztrák, magyar és dán szerzői 
– a téma elismert kutatói – tanulmányaikban 
eddig ismeretlen források felhasználásával 
széles palettán mutatják be a kommunista ál-
lambiztonság kötelékében dolgozó magyar 
hírszerzők ausztriai, németországi és dániai 
tevékenységét, a szovjet kémelhárítás ma-
gyarokat érintő ausztriai megtorló akcióit, a 
női ügynökök felhasználását a hírszerzésben. 
A kötet összességében bepillantást enged egy 
olyan világba, melynek számos részlete még 
ma is homályban van előttünk. (Kronosz Ki-
adó)

bene zoltán: 
isten, ítéLet 

A történet a XIV. szá-
zadban játszódik, Ká-
roly Róbert és Nagy 
Lajos uralkodásának 
idején. Központi alak-
ja, Szórád Lőrinc Zách 
Felicián kíséretében 
kerül a királyi udvar-
ba, a királyi család 
elleni merénylet során 

az uralkodó védelmére kel, ami örökre meg-
határozza a sorsát. A regény kulisszái Szeged 
és környéke mellett Buda, Pádua, Nápoly és 
Itália, valamint a cselszövés, a háború és a pes-
tis. Nem madártávlatból, hanem a résztvevők 
szemszögéből lehetünk részesei egy szerte-
ágazó történetnek, nem a középkor makettjét 
látjuk, hanem ott járunk az utcákon, az erdők-
ben, istállókban, kocsmákban, hálószobákban, 
palotákban, s a történetet olvasva ráébredünk, 
hogy az élet alapvető tényezői és tapasztalatai 
voltaképp változatlanok: az istenhit is, az ítélet 
is, a szerelem és a gyűlölet is, a hűség és az 
árulás is. (Kortárs Kiadó)

benke lászló: 
otthonkereső 

Benke László: „Nem 
vagyok elégedett az 
életemmel. Dühös, 
mérges vagyok. Harag-
szom a világra. Köny-
vem első részében 
megírtam haragvásai-
mat, szerelmeimet, ott-
honkereséseimet. Csa-
ládom, válásaim, gye-

rekeim, életem fontosabb történeteit Magyar 
János bőrébe bújva mondom el. Fölvillantom 
nagyszüleink, szüleink, önmagunk, gyerekeink 
és unokáink életét, múltunkat és jelenünket. 
Szükségünk van közös reménységünkre. A jó-
ság és a szeretet karácsonyi fényében tisztán 
látjuk, hogy tőlünk függ Magyarország lel-
kiállapota, gyerekeink boldogabb jövője. Oly 
sok viszály helyett családjaink gyógyulását 
kell választanunk és segítenünk.”  (Hét Kraj-
cár Kiadó)

bereményi gézA: 
magyar CopperfieLd  
Bereményi Géza régóta várt önéletrajzi regé-
nye elsősorban a gyermek- és ifjúkorral fog-

könyvÜnnep 
karanténban

2020
Két ízben is elmaradt idén hagyo-
mányos könyvünnepünk a meg-
szokott fővárosi, Vörösmarty téri 
megnyitóval és az országos könyv-
találkozókkal együtt, a koronavírus 
okozta áldatlan helyzet miatt. Ám a 
könyvkiadók nem pihentek, ezért a 
Magyar Könyvkiadók és Könyvter-
jesztők Egyesülése – a 91. Ünnepi 
Könyvhétre készülve, amely végül a 
szeptember végi digitális könyvhét-
ben realizálódhatott – most is gaz-
dag könyvajánló listával jelentkez-
hetett. Ebből a bőséges kínálatból 
válogatva adjuk most közre a Lyu-
kasóra folyóirat hasábjain jó pár 
figyelemre méltó kötet tömör ismer-
tetőjét: mégpedig a kiadók ajánlá-
sával, sorrendben pedig a szerzők 
neve szerint haladva, megtartva a 
MKKE alfabetikus egymásutánját.
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lalkozik. Ismerős lehet 
nekünk ez a világ cso-
dálatos filmjéből, az 
Eldorádóból, és Cseh 
Tamásnak írt dalaiból 
is. A második világ-
háború után a Teleki 
téren felnövő gyereket 
nagyszülei és a Tele-
ki téri piac nevelték. 

1956-ban tízévesen éli át a forradalom fordu-
latait,  kamaszkori lázadása és ifjúkori indulása 
egybeesik a Kádár-rendszer megszilárdulásá-
val. Bereményi önéletírásában sorra veszi, és 
ragyogó portrékban örökíti meg élete megha-
tározó figuráit és találkozásait. Ez a memoár 
magyar történelem krónikája emberközelből, 
emellett egy érzékeny művész vallomása. 
(Magvető Kiadó)

bertAlAn tivAdAr: 
Csend/éLet 

Válogatott elmesélések 
a díszlettervező szer-
ző rajzaival. Bertalan 
Tivadar: „A Magyar 
Művészeti Akadémia 
rendes tagja vagyok, 
ahol a színházművésze-
ti szekciója fogadott be. 
Ez munkásságom ter-

mészeténél fogva külön öröm, mert a színház a 
művészetek összességét képviseli. A színpadon 
az irodalom, a történelem, a színészmesterség, a 
zene, a tánc, a képzőművészet (festészet, szob-
rászat, díszlet, jelmez) és számtalan nagy tudást 
igénylő mesterség szerepet kap. Persze tartoz-
hatnék akár bármelyik más szakosztályhoz, 
bizonyos tekintetben mindenhol kakukktojás 
lennék. Olyan kakukktojás, amelynek a héja 
itt-ott már megrepedt. Az egyik repedésen festék 
csordogál, ami képpé változik, egy másik repe-
désen betűk és szavak nyomakodnak elő, hogy 
szöveggé álljanak össze, egy harmadik résen 
pedig szinte végtelen celluloidszalag kígyózik 
elő. Hálásan tapasztalom, hogy művésztársaim 
és mindazok, akik munkáimmal találkoznak, 
mindezt megbocsátják nekem.” (Napkút Kiadó)

bódy gábor: 
egybegyűjtött
 fiLmművészeti írások 2. 

Az 1. kötet részben 
a film „filozófusát”, 
a filmről gondolko-
dó Bódyt mutatta be 
elméleti írásainak, 
elemzéseinek, javasla-
tainak közreadásával; 
másrészt a „poéta”, a 
művész tevékenységét 

is felidézte filmtervek, forgatókönyvvázlatok 
publikálásával. Jelen kötet ez utóbbit folytatja 
és egészíti ki Bódy két egész estés játékfilmje 

forgatókönyvének, illetve hozzájuk kapcso-
lódó, különféle jellegű írásoknak a megjelen-
tetésével. A Psychének több forgatókönyv-
változata ismert, a Kutya éji dalának viszont 
nem létezett hagyományos értelemben vett 
forgatókönyve. Az Egybegyűjtött filmművészeti 
írások végre teljessé váló kiadása reményeink 
szerint újabb lendületet adhat a Bódy Gábor 
művészete körül zajló termékeny eszmecserék 
folytatásának. (MMA Kiadó)

csernA-szAbó András: 
a teremtés koronája 

Karanténantológia. En-
nek a könyvnek az volt 
a munkacíme: Korona 
Expressz. Mert a koro-
navírus villámgyorsan 
érkezett az életünkbe, 
és gyorsvonati sebes-
séggel változtatott meg 
szinte mindent. Az írók 
is karanténba kerültek, 

igaz, ők addig is dolgozószobájukba zárva töl-
tötték idejük jó részét. A járvány mindenkiben 
nyomott hagyott, mindenkinek megvan a maga 
a véleménye róla, mindenki a saját módján és 
eszközeivel dolgozta fel a traumát. Az írók pél-
dául írással. Ültek a karanténon belüli karantén-
ban, a dolgozószobájukban, és persze megírták 
a maguk sztorijait a Covid19–ről. Naplóban, 
sci-fiben, novellában, tárcában… Van, akinek 
a száz évvel ezelőtti spanyolnátha jutott eszé-
be, másnak egy disztópia a korona harmadik 
vagy negyedik hullámáról, s persze volt olyan 
író is, aki már az apokalipszis mikéntjén tű-
nődött. Mi ezeket az írásokat gyűjtöttük most 
össze egy karanténantológiába, a szerzők mind 
a kortárs magyar irodalom ismert és elismert 
szereplői. A kötet szerzői: Bartók Imre, Benedek 
Szabolcs, Berta Ádám, Csabai László, Cserna-
Szabó András, Gerlóczy Márton, Háy János, 
Horváth László Imre, Horváth Viktor, Kácsor 
Zsolt, Karafiáth Orsolya, Keresztury Tibor, 
Kiss Noémi, Krusovszky Dénes, Lackfi János, 
Mán-Várhegyi Réka, Maros András, Molnár 
T. Eszter, Szécsi Noémi, Szvoren Edina, Totth 
Benedek, Zoltán Gábor. (Helikon Kiadó) 

dArvAy nAgy Adrienne: 
szín játék  

Rendezte: Taub János. 
Különleges rendezői 
metódusa, amellyel 
legendássá vált előadá-
sait létrehozta: a jelleg-
zetes ,,taubiánus” stí-
lus, amely mindegyik 
rendezésén jól érzékel-
hető. Az alapanyagnak 
megfelelően ugyanak-

kor minden rendezésében más és más előadás-
mód, a forma; művei ma még emlékezetesek a 
színházi szakma és a színházszerető közönség 

idősebb nemzedékei számára. De a kultúrtör-
ténet eme kiemelkedő, egyedi látásmóddal és 
páratlanul izgalmas egyéni stílussal rendelkező 
művészegyénisége, aki ténylegesen nemzetközi 
hírnevet szerzett a magyar színháznak is, meg-
érdemli, hogy tevékenysége, sikerei ismertebbé 
váljanak, hogy neve, művészete fennmaradjon 
az utókor számára is. Darvay Nagy Adrienne 
könyve elsőként tárja fel részletesen Taub Já-
nos teljes életművét. (Corvina Kiadó)

dohnányi ernő: 
váLogatott írások 
és nyiLatkozatok 

Ma már senki nem 
vonja kétségbe, hogy 
Dohnányi Ernő (1877–
1960) Bartók Béla és 
Kodály Zoltán mellett 
a XX. századi magyar 
zenetörténet egyik leg-
jelentősebb alakja volt. 
Dohnányi zeneszerzői, 
karmesteri, előadói 

munkásságáról az elmúlt évtizedek kutatása-
inak köszönhetően egyre többet tudunk. Ke-
vésbé közismert ugyanakkor, hogy szerteágazó 
tevékenységének köszönhetően, hosszú élete 
során Dohnányi számos olyan szöveget is írt, 
amelyek általános zenetörténeti vagy zeneélet-
történeti szempontból jelentősnek mondhatók. 
Emellett igen tanulságosak a különféle minő-
ségében, azaz zeneszerzőként, előadóként, pe-
dagógusként vagy intézményvezetőként adott 
nyilatkozatai és interjúi is. Jelen kötet ezekből 
kínál válogatást. A különféle hagyatékokból 
összegyűjtött, illetve sajtókutatások során fel-
tárt dokumentumokat számos magyarázó és 
kiegészítő jegyzet hozza közel az olvasóhoz. 
(Rózsavölgyi Kiadó)

FAludy györgy: 
françois viLLon 
baLLadái faLudy györgy 
átköLtésében

Faludy György, Toron-
to, 1988: „Villon ver-
sei formailag éppoly 
nehezek, mint tartalmi-
lag, tele vannak helyi 
és személyi vonatkozá-
sokkal. Egyedül a Tes-
tamentum 50-60 oldal 
jegyzetet igényel; cél-
zásai nehezen, néhol 
egyáltalán nem érthe-

tőek. Az volt a célom, hogy a nagyközönség 
számára is érthető Villon-fordítást adjak, mely 
híven reprezentálja a XV. század és Villon 
szellemét. Hogy Villont érthetővé tegyem, rö-
vidítettem és megtoldottam, egyszerűsítettem 
és komplikáltam, ahol ezt szükségesnek vagy 
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helyesnek találtam. Villon zsiványnyelvét, jobb 
híján, a korszerű argóval pótoltam. A magyar 
fülnek – balladánál – igen disszonáns francia 
stanza helyett versenként más és más formát 
választottam. Semmilyen anakronizmustól, 
semmilyen szabadságtól nem ijedtem meg, 
és amennyire lehetséges, még a Villon-ver-
seknél is jobb verseket igyekeztem adni.”  (A 
kötetet két kiadó is megjelentette: a Helikon 
Kiadó Keresztes Dóra rajzaival és az Európa 
Könyvkiadó)

FerdinAndy györgy: 
könyv a viLág végén 

A szerző új kötete a ki-
adónál 2008 óta meg-
jelenő előző köteteihez 
hasonlóan egy-másfél 
év lenyomata. A benne 
foglalt írások 2019 ja-
nuárja és 2020 márci-
usa között születtek, a 
szerző két otthonában, 
a születésétől adott Bu-

dapesten és az időskorban, a kubai és Puerto 
Ricó-i identitású feleségét, María Teresa Reyes 
tanárt, műfordítót követve felfedezett Miami-
ban. Írásain ezúttal is erőteljes nyomot hagy a 
kétlakiság, az itt- és ottlevés átka és adománya. 
(Magyar Napló Kiadó)

georgi mArkov: 
az orbán-jeLenség 

Mit lát egy Magyaror-
szágon évente hóna-
pokat eltöltő külföldi 
a magyar politikából? 
Hogyan vélekedik egy 
délkelet-európai volt 
alkotmányjogász és 
sportdiplomata a jelen-
legi magyar kormány-
főről? Lehet-e kívülről 

objektíven látni egy másik ország bel- és külpoli-
tikájának jellemzőit, tendenciáit? Georgi Markov 
bolgár közéleti személyiség Orbán Viktor port-
réját megrajzoló kötete alapján érdekes válaszo-
kat fogalmazhat meg az olvasó az előzőekben 
feltett kérdésekre. A témaválasztás indoklása a 
saját hazájában kialakult kíváncsiság az elmúlt 
évtizedek magyar politikája és annak vezető 
személyisége, Orbán Viktor tevékenysége iránt. 
A személyes ismeretség alapján is megformált 
vélemény legfontosabb témakörei közé tartozik 
a demokráciafogalom értelmezése és gyakorlata, 
a kereszténység helye és szerepe a mai Magyar-
országon, a gazdaságpolitika, az alkotmányozás, 
Brüsszel és az Orbán-kormányok kapcsolata, és 
a sportpolitika sem maradhat ki természetesen. A 
kötet 2019. őszi bulgáriai megjelenése és ottani 
zajos sikere után várja magyar olvasóit jobb- és 
baloldalról egyaránt. (Kairosz Könyvkiadó)

gryllus vilmos: 
vízCseppmesék 

Gryllus Vilmos: „Sze-
rettem esténként me-
sélni a gyerekeimnek. 
Legjobban fejből, csak 
mondani, ahogy jön. 
Ezek a mesék aztán 

többször is előkerültek, alakultak, véglege-
sedtek. Itt van most közülük kettő. Az elsőt a 
fiamnak mesélgettem, a másodikat a lányom-
nak. De rég volt! Örömmel idézem fel őket, 
hátha nektek is tetszenek majd. És persze hogy 
a természetről szólnak, mi másról? Az egyik 
egy vízcsepp, a másik egy felhő története. Fo-
gadjátok szeretettel!” (Central Könyvek)

győrFi károly: 
európa feLszámoLásának 
fő tényezői 

A vegyészmérnök 
végzettségű szerzőnek 
ez az ötödik köny-
ve. Az előző kettő, a 
Keresztényüldözés a 
21. század elején és 
az Európa értékrendi 
válsága, úton a vég 
felé nagy visszhangot 
kaptak a médiában, és 

sok könyvbemutató is volt. Ez a könyv arra 
az óriási veszélyre szeretné a közvélemény 
figyelmét felhívni, amely a hagyományos Eu-
rópa felszámolásával fenyeget történelmileg 
rövid időn – néhány évtizeden – belül. A fel-
számoláshoz vezető fő tényezők közül a szerző 
elsőnek az európai kereszténység helyzetét, a 
Nyugat-Európában általános keresztényellenes-
séget tárgyalja. Ebben a részben van a Keresz-
tény egyházak vezetési válsága című fejezet 
is, amelynek beillesztésén vagy kihagyásán a 
szerző sokat gondolkodott. Végül betette, mert 
úgy vélte, hogy a keresztény egyházak vezető-
inek nagy a felelőssége az Európában kialakult 
helyzetért. Külön fejezetek foglalkoznak az 
európai keresztény alapértékek elutasításának 
kérdésével, hiszen ezeknek az értékeknek az 
ápolása, erősítése is kellene a hagyományos 
Európa megmaradásához. A könyv nagy terje-
delemben mutatja be az európai közvéleményt 
erősen foglalkoztató bevándorlás, bevándo-
roltatás témakörét. Ezt tartja ugyanis az előbb 
említett két belső tényező mellett a harmadik, 
külső, fő tényezőnek, mely Európa felszámo-
lásához vezet. Mivel a behozott idegen kultú-
rájú, civilizációjú, vallású, gondolkodásmódú 
tömegek 97-98 százaléka muszlim, ezért egy 
külön fejezet mutatja be az iszlám lényegét. 
Olyan tényeket tartalmaz ez a rész, amelyeket a 
széles közvélemény túlnyomó többsége nem is-
mer. Döbbenetes a nemzethalálhoz legközelebb 
álló öt ország helyzetének a bemutatása, de az 
integráció teljes kudarcáról és az EU vezetési 
válságáról írott fejezetek is. Végül a szerző arra 

a nem veszélytelen kérdésre is keresi a választ, 
hogy kinek az érdeke a hagyományos Európa 
felszámolása? (Püski Kiadó)

illyés gyulA: 
mi az, hogy idő? 

Elfeledett írások. Az 
Illyés-kiadások legfris-
sebb eredményeként 
most egy új szemlé-
letű kötetet tarthat a 
kezében az olvasó. Az 
eddig felsorolt művek 
elkészítéséhez elen-
gedhetetlen kutatások 
során egyre több, Ily-
lyés Gyula által írt 
publicisztika és ki-

adásra váró novella került elő. Olyan elfeledett 
írások, amelyek vagy kiadatlanul lappangtak, 
vagy első megjelenésük után már nem kerültek 
gyűjteményes kötetbe. A tárcák, pamfletek, 
rövid esszék első darabjai az 1930-as évek 
elején keletkeztek, míg az utolsók az 1970-es 
évek végén, így lényegében átívelnek az egész 
életművön. Ezen írásokból egy új kép tárul 
elénk a szerzőről: ez az Illyés Gyula éppolyan 
érzékenyen reagál a társadalom működésének 
hibáira vagy az emberi természet jellegzetes-
ségeire, mint a Puszták népe írója, azonban 
témáiban szívesen merít a hétköznapi élet apró, 
jelentéktelennek tűnő pillanataiból. És teszi ezt 
a tőle megszokott iróniával. E ritka és elfele-
dett írások elsősorban szórakoztatni, elgondol-
kodtatni akarják az olvasót, egy-egy pillanatra 
kiragadni saját mindennapjaiból. (Nap Kiadó)

kAtonA tAmás–rádAy mihály: 
az 1848/1849-es 
forradaLom és szabadság-
harC emLékheLyei 

Az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc 
eseményeihez kötődő 
helyszíneket mutatja 
be háromkötetes soro-
zatunk, melynek most 
jelenik meg az utolsó 
része. A harmadik kö-
tet a résztvevők és a 

hozzájuk tartozó emlékhelyek ábécérendbe 
szedett lexikona. Számtalan képpel, adattal, 
életrajzzal teljes áttekintés nyújt a hazai és 
a határon túli területek emlékhelyeiről. Az 
1848/49-es emlékhelyek bemutatásán dol-
gozó kiváló történészek közreműködésével 
tizennégy évig készült, számtalan helyen for-
gatott és a közszolgálati televízió adásaiban 
bemutatott műsorsorozat képei, helyszínei és 
az akkor elmondottak szerepelnek, kiegészülve 
a legújabb kutatások eredményeivel. A sorozat 
minden, a téma iránt érdeklődő, a történelmet 
kedvelő olvasónak, valamint tanároknak és di-
ákoknak kötelező olvasmány! (Corvina Kiadó)
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kiss AnnA: 
hidegLeLés 
E verskompozíció ön-
feltáró módon a lelki 
és poétikai világ tájait 
mutatja be az olvasó-
nak. A gyermekkori ár-
tatlanságot, de egyben 
kiszolgáltatottságot 

szimbolizáló rongybaba-motívumával indul, 
aztán az egyéni hang és világ megtalálásán át 
nyit a nagyvilág felé a felvillanó, átpoétizált 
úti emlékekkel. Mindeközben a sajátos köl-
tői világ és jellegzetes motívumrendszer tart-
ja egyben a textust. Centrális helyet kap a 
könyvben a korábbi, Genitivus-kötet (1995) 
Bagolyasszonyka én ciklusa, mely a Nagy 
László-szerelem dokumentuma, a költő Kiss 
Annának címzett autográf leveleivel, rajzai-
val. Egyfajta számadáskötet ez, amely a lírai 
önéletrajz kibontakozásáról, az életmű gondo-
lat- és motívumrendszerének folytonosságáról, 
a megújulásról tanúskodik, s egyúttal hitet tesz 
a költői szerep vállalásáról. (Kortárs Kiadó)

kosztolányi dezső: 
édes anna 

Kosztolányi Dezső 
utolsó és egyben egyik 
legismertebb regénye, 
Édes Anna drámai törté-
nete az első olyan Édes 
Anna-kiadás, amely a 
szerző életműsorozatá-
ban megjelent kritikai 
szöveget közli, javítva 
a közel száz év során rá-

rakódott szövegromlást és helyreállítva a politikai 
cenzúra törléseit. (Poket Zsebkönyvek)

lAckFi János: 
száLL a kakukk a fészre 

Lackfi János  új köny-
vét nem kell túl komo-
lyan venni: bolondozás 
ez, a képzelet képtelen 
játéka – milyen posztok 
születhettek volna, ha 
van Facebook Jézus 
idejében, vagy a refor-
máció korában, vagy 
a francia forradalom 

alatt. De vannak a könyvben képzelt párbe-
szédek is, melyekben a magyar költészet jeles 
alakjai a zord és földhözragadt valósággal szem-
besülnek: Petőfi például a Nemzeti dal soraival 
biztatja egy honfitársát, aki ezt zaklatásnak ve-
szi; Léda pedig egy kicsivel több aktivitást várna 
el Adytól a Héjanász borongós sorai helyett. 
Lackfi János, mondhatni, tiszteletlenül bánik a 
történelem nagy alakjaival és a magyar irodalom 
zseniális alkotóival, de emögött a tiszteletlenség 
mögött mély szeretet, rengeteg ismeret és persze 
remek humorérzék bújik meg. (Helikon Kiadó)

léner Péter: 
bodrogi 
Az ország egyik leg-
népszerűbb színészével 
és egyben munkatársá-
val és régi barátjával 
beszélget Léner Péter, 
a József Attila Színház 
egykori igazgatója, fő-
rendezője, több színhá-

zi tárgyú könyv szerzője: színházról, családról, 
szerelemről, múltról és jelenről. Bodrogi Gyula 
életének legfontosabb szereplői is megszólal-
nak a kötetben, melyet ritkán látott színházi és 
családi fotók egészítenek ki. (Corvina Kiadó)

örkény istván: 
babik / egy négykezes 
regény tanuLságos 
története 

Babik. 1954-től novel-
la, kisregény, hosszú 
időn át dédelgetett, de 
hatalmi szóval félresö-
pört (Bacsó Péterrel és 
Makk Károllyal közö-
sen írt) forgatókönyv 
címszereplője, majd a 
Pisti a vérzivatarban 
főhősének egyik elő-

képe Babik, aki végigkísérte pályáján Örkény 
Istvánt. Legenda, az írói szemlélet szinte titkos 
névjegye lett belőle, hiszen egy irracionális 
világ dicső figurája, aki mögött nincs valóságos 
ember, csupán kitaláció, maga a hazugság, ma-
nipuláció. Nem véletlen, hogy a korábbi közös 
„babikolás” nyomán megszületett Bacsó-film, 
A tanú tíz évig nem kerülhetett nyilvánosság 
elé. Akárcsak a Pisti…
Egy négykezes regény tanulságos története. 
A kezdő évszám ugyancsak 1954, a folytatás 
szintén negyedszázados. Hogyan futott zátony-
ra Örkény és Déry Tibor közös munkája, és 
hogyan lehet e „vállalkozásra” utóbb kesernyés 
öniróniával tekinteni? Egy regény regényét 
olvassuk, amelyet Örkény István a halála előtt 
egy évvel írt. (Helikon Kiadó)

Pintér Judit: 
sára sándor 

Hogyan is lehetne be-
szélni Sára Sándorról, 
aki ízig-vérig vizuális 
művész volt? Képek-
kel, képekben! Éle-
tét és művészetét az 
igazság keresésének 
és feltárásának igé-

nye, valamint a mindenkori alávetettek iránti 
szolidaritás vezérelte. Az életmű legfontosabb 
pontjait össze fogó reprezentatív album méltó 
emléket kíván állítani a sokoldalú – rendező, 
operatőr, fotós, tévéigazgató – művésznek. A 
kötetben gazdagon illusztrált írások és közel 

kétszáz fotó eleveníti fel kivételes személyi-
ségét és művészetét. (MMA Kiadó)

PozsgAi zsolt: 
beszéLnek bennem 

Pozsgay Zsolt: „Leg-
újabb drámakötetembe 
olyan művek kerültek, 
amelyekben elsősorban 
valós történelmi vagy 
élő személyek szerepel-
nek. Akiket a megírás-
kor faggattam, és akik 
válaszoltak bennem. 

Köszönöm, hogy szóba álltak velem. A dráma-
író számára külön csoda, amikor a műben elő-
hívott alakok tőle függetlenül életre kelnek, és 
beszélnek, mesélnek. Én csak közvetítő leszek, 
médium. A drámák egy része bemutatásra került 
vagy premier előtt áll.” (Püski Kiadó)

sPiró györgy: 
maLaCCaL teLjes éveink 

Spiró György új köny-
ve egy hosszabb és 
két rövidebb esszét 
tartalmaz, amelyek 
felfűzhetők az 1969-
1989-2019-es évszá-
mokra. A címadó esz-
szé önéletrajzi történet, 
személyes visszaemlé-
kezés az Eötvös Colle-

giumra, amelynek Spiró György is tagja volt 
a hatvanas évek második felében. Az írásból 
megismerjük a kollégium belső szokásait, rítu-
sait, mindennapjait. Spiró a rá jellemző módon 
nemcsak felidézi a korabeli eseményeket, ha-
nem elemzi is azokat: kik és miképpen talál-
koztak akkor a Ménesi úton? Honnan érkeztek 
a népiek és az urbánusok, hol volt az a hely 
– szellemi és fizikai értelemben –, ahol együtt 
lehettek, és milyen életutak – kelepcék, zsákut-
cák – vártak rájuk a továbbiakban? Mintha az 
Álmodtam neked novelláinak személyességét 
vegyítenénk a Tavaszi tárlat keserű történelmi 
antropológiájával – így lesz ez a mesteresszé 
portré és tablókép egyszerre. A két rövidebb 
esszé közül az egyik 1989-cel, a másik pedig a 
jelen és a jövő politikai-társadalmi kilátásaival 
foglalkozik. (Magvető Kiadó)

sumonyi zoltán: 
tessék mondani, 
miLyen vaLLású?  
Irodalmi anekdoták. Sumonyi Zoltán szeren-
csére nemcsak nemzedékének egyik, többek 
közt József Attila-díjjal elismert költője, ha-
nem rádiós újságíróként is dolgozott a 70-es 
évektől kezdve, így a kortársak közül minden-
kivel beszélt, mindenkit ismert, mindenkiről 
van legalább egy ütős sztorija. A könyv vicces 
anekdoták füzére, amelyből megtudhatjuk, 
hogyan játszott az emberek idegeivel Weö-



felkeltik az érdeklődést a szerzők más, polco-
kon és könyvtárakban megtalálható művei iránt 
is. Remélve azt is, hogy tanárnak és diáknak 
egyaránt segítséget nyújt a kortárs irodalom 
megismeréséhez. De legalábbis pótolja azt, 
amire a magyarórákon nem jut idő.” 
A kötetben Szakonyi negyvenkilenc írótársa 
portréját eleveníti fel: Bertha Bulcsutól, Cseres 
Tibortól, Déry Tibortól kezdve, Lázár Ervinen, 
Mészöly Miklóson, Örkény Istvánon át Tamá-
si Áron, Veres Péter és Vészi Endre alakjáig. 
(Magyar Írók Egyesülete, Lyukasóra-könyvek) 

szálinger bAlázs:
aL-dunai áLom

,,A valósággal való 
egyezés nem a véletlen 
műve. Hanem a költői 
képzeleté”– szól a fi-
gyelmeztetés a könyv 
elején – és valóban. 
Szálinger Balázs első 
prózai kötetében a köl-
tői fantázia találkozik 
a realizmussal. Az Al-

dunai álom egy utazás krónikája: Szálinger 
Balázs 2018 tavaszán a Vaskapu-szorosban 
töltött egy hónapot feleségével és születen-
dő fiukkal. A Vaskapu nemcsak Jókai Mór Az 
arany ember című regényéből lehet ismerős, a 
helyszín ma is a történelmi-földrajzi közelség 
és ismeretlenség határmezsgyéjén mozog. Egy 
sokarcú és sokmúltú terület feltérképezése, 
utazás időben és térben, a történelemben és a 
személyes életben: az Al-dunai álom friss és 
üdítő olvasmány, egy kevéssé ismert terület 
izgalmas útirajza. (Magvető Kiadó)

szemAdám györgy: 
LéLekszkafander 

Családtörténet a 20. 
századból. A főként 
képzőművészként 
ismert Szemadám 
György új oldalát mu-
tatja be a kötet. A szó-
rakoztató stílusban, 
ugyanakkor rendkí-
vüli érzékenységgel 
megírt családregény 

a második világháború után kifosztott budai 
polgári réteg küzdelmes helykeresésének 
kordokumentuma is. (MMA Kiadó)

tőkéczki lászló: 
a bohém zseni – 
gróf andrássy gyuLa 
szeLLemi-poLitikai arCéLe
Andrássy Gyula (1823–1890) a magyar törté-
nelem egyik legkiemelkedőbb alakja, mégis 
alig beszélünk róla. A kiegyezés társszerzője-
ként ő lett a dualizmus korának első minisz-
terelnöke. Kivételes politikai tehetség volt. A 
szabadság szerelmese, igazi romantikus hős, 

a reálpolitika mes-
tere. Lelkes, de nem 
fanatikus. Művelt, de 
nem kioktató. Hagyo-
mánytisztelő, de nem 
a múltba ragadó. Meg-
fontolt, alapos, de nem 
kukacoskodó. Nagy-
vonalú, méltányos és 
mindenkor szórakoz-

tató. Andrássy Gyula szikrázó személyisége 
és politikai teljesítménye révén kiemelkedett 
kortársai közül. Tőkéczki László (1951–2018) 
a túlontúl korán elhunyt. Széchenyi-díjas törté-
nész a tőle megszokott eleganciával és szerény-
séggel állítja elénk Andrássy Gyulát. A könyv 
megjelenését már nem érhette meg. (Közép- és 
Kelet-európai Történelem és Társadalom Ku-
tatásáért Közalapítvány)

az év versei – 2020  
Ahogy a borász vá-
logatja szemenként a 
szőlőt, azzal a gonddal 
és szeretettel készül ez 
a reprezentatív gyűjte-
mény. Hagyománya-
inkhoz híven a kötet 
mintegy negyven ma-
gyarországi és határon 
túli magyar folyóirat 

közlése alapján az elmúlt év legjobb versei-
ből nyújt színvonalas, sokoldalú válogatást. A 
kötetben idén kilencvenhárom költő szerepel, 
a legidősebb a közelmúltban elhunyt Tornai 
József, a legidősebb élő költő az idén nyolc-
vankilenc éves Czigány György, a legfiata-
labb pedig a tizenkilenc éves Nagy Lea – írja 
a kötet szerkesztője, Zsille Gábor. (Magyar 
Napló Kiadó)

az év noveLLái – 2020
Immár tizenkilence-
dik éve jelenik meg 
ez a népszerű anto-
lógia is. Az év novel-
lái és Az év versei 
– amelyek a magyar 
irodalmi élet színe ja-
vát tárják az olvasók 
elé – mintegy negy-
ven magyarországi 

és határon túli magyar folyóirat közlése 
alapján az elmúlt év legjobb novelláiból és 
verseiből nyújtanak színvonalas, sokoldalú 
válogatást. A magyar széppróza napja, 2020. 
február 18. alkalmából megjelent novella-
antológiában harminchárom magyar kor-
társ író munkája szerepel. A novelláskötetet 
Erős Kinga és Bíró Gergely szerkesztette. 
(Magyar Napló Kiadó)

Összeállította: 
Sághy Ildikó
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Hic et nunc

res Sándor, milyen 
volt telefonbetyárnak 
Karinthy Ferenc és 
Örkény István, hogyan 
játszotta el Szabó Lő-
rinc a perfekt francia, 
értelmiségi juhászt. Az 
összes történet hiteles, 
mert Sumonyi vagy 
jelen volt egy-egy ese-

ménynél, vagy a szereplők mesélték el neki. A 
könyv rendhagyó irodalomóra és egy csipet-
nyi huszadik századi történelem egybegyúrva. 
(Corvina Kiadó)

szAkonyi károly: 
írók LámpafénynéL  
Ebben a kötetben a Kossuth-díjas szerző azok-
ról a rangos írótársairól ad közre személyes 
hangvételű portrékat, akik kortársainak szá-
mítottak ugyan, de, sajnos, már nincsenek kö-
zöttünk. Szakonyi szubjektív látásmódját itt 
többletként kapja az olvasó, hiszen gyakran a 
felidézett közös élmények teszik még teljeseb-
bé a szerző válogatását. 
 Szakonyi így ajánlja olvasói figyelmébe kö-
tetét: „Azok az írók, akik kortársaink voltak, 
de már több-kevesebb ideje elköltöztek a földi 
pályáról, az irodalmi és a nem irodalmi élet 
feledékenysége miatt az új olvasó generációk 
előtt, sajnos, lassan ismeretlenek. Úgy gon-
doltuk, hogy némi bevezetéssel tegyük közzé 
egy-egy novellájukat, hadd gyönyörködjünk 
bennük, hadd legyenek újra elevenné leírt sza-
vaik és gondolataik, mint akkoriban, amikor 
frissiben megjelentek… Ez a könyv a Lyu-
kasóra folyóiratban megjelent Olvassuk újra! 
rovat darabjait gyűjti össze azzal a reménnyel, 
hogy az említett írók és a közzétett novellák 
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ÍróK 
LáMPAFénynéL

oLvASSuK úJrA!

Ebben a kötetben a Kossuth-díjas szerző azokról a rangos 
írótársairól ad közre személyes hangvételű portrékat, 

akik kortársainak számítottak ugyan, de, sajnos, már nincsenek 
közöttünk. Szakonyi szubjektív látásmódját itt többletként 

kapja az olvasó, hiszen gyakran a felidézett közös élmények 
teszik még teljesebbé a szerző válogatását. 

 Szakonyi Károly az előszóban így ajánlja olvasóinak 
figyelmébe az Írók lámpafénynél kötetét: „Azok az írók, akik 
kortársaink voltak, de már több-kevesebb ideje elköltöztek 

a földi pályáról, az irodalmi és a nem irodalmi élet 
feledékenysége miatt az új olvasógenerációk előtt, sajnos, 

lassan ismeretlenek. Úgy gondoltuk, hogy némi bevezetéssel 
tegyük közzé egy-egy novellájukat, hadd gyönyörködjünk 

bennük, hadd legyenek újra elevenné leírt szavaik 
és gondolataik, mint akkoriban, amikor frissiben megjelentek… 

Emlékezzünk rá, akik emlékezhetünk, hogy milyen jó volt 
esténként lámpafénynél könyvet olvasni, 

s nem – ahogy mostanság – a televízió csatornáin keresgélni 
valamilyen elfogadható műsort! Milyen gyönyörűség volt 

belemélyedni regénybe, novellába és költeménybe, felszabadítva 
szellemünket a hétköznapok szürkeségéből. 

Ez a könyv a Lyukasóra folyóiratban megjelent Olvassuk újra! 
rovat darabjait gyűjti össze azzal a reménnyel, hogy az említett 
írók és a közzétett novellák felkeltik az érdeklődést a szerzők 
más, polcokon és könyvtárakban megtalálható művei iránt is. 

És abban is reménykedünk, hogy tanárnak és diáknak egyaránt 
segítséget nyújt a kortárs irodalom megismeréséhez. 

De legalábbis pótolja azt, amire a magyarórákon nem jut idő.”
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