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Bulyovszky, Fedák, Karády. Az egyik krinolinban
vette nyakába Európát, egyedül, és lett németül színésznő akkor, amikor az utcán még csak gardedámmal jártak a tisztességes asszonyok. A másikból párt
lett, ruhadivat, kártyabemondás. Ő húzta fel először
a szoknyáját a térdéig a színpadon, három nyelven is
játszott, és rettegtek tőle a színigazgatók. A harmadik
nadrágban járt, frizura- és gallérdivat lett, a Gestapo
kiverte a fogát, aztán az első adandó alkalommal
megszökött az országból, hogy masamód legyen egy
másik földrészen. Három színésznő, akik emigrációba
kényszerültek. Naplóikból, leveleikből, a róluk szóló
újságcikkekből a nőNyugat szerzője, Bíró Kriszta írt
színpadi művet a Magvető Café számára. A darab
műfaja: szerkesztett kétely, némi humorral.
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,,CSAK NEM VISZ EL ÉRTE A RENDŐR”
INTERJÚ DANIEL KEHLMANN-NAL
A német-osztrák író a XXV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége.
Tyll című regénye jelenik meg ebből az alkalomból a Magvetőnél,
valamint A Beerholm-illúzió újrakiadása.

Tyll, vagy Thyl Ulenspiegel, más írásmóddal: Till
Eulenspiegel figurájával a német irodalomban
sokszor találkozunk: különböző szerzőknél különböző formákban tűnik fel, mindenféle gazságra és
csínytevésre hajlamos kópéként. Van, akinél már-már
ártalmatlan, szerethető, másoknál kevésbé az. Ön
milyennek látja őt?
Az én szememben változatlanul titokzatos. A bolond
mindenhol ellentmondásos figura, az Shakespeare-nél,
aki erősen hatott rám: finom, érző lélek, ugyanakkor

4

híján minden félelemnek, és úgy agresszív, hogy közben nem igazán
gonosz. Az eredeti Till Eulenspiegel, a népmondák és népi anekdoták
hőse valójában csak egy egyszerű pszichopata, aljas, hitvány fickó,
aki minden ok nélkül árt az embereknek, hogy aztán kereket oldjon.
Shakespeare-nél a bolond nem ilyen, és az én Tyllem sem, de neki
örökség gyanánt mégis ott van a származás, egyszerre kevesebb és
több, mint egy egyszerű ember. Ennélfogva a történet során a szó
szoros értelmében halhatatlan maradhat. Ezt nem metaforának szántam: Tyll egy ponton úgy dönt, hogy nem akar meghalni. És aztán
nem is hal meg.

Kié a hang, és ki a főszereplő? Ön hol van ebben a műben?
Mindenhol, és sehol sem. Mint egy regényben. Amikor Grimmelshausen kapcsán a hangról beszélek, vagy arról, hogyan keletke-

2015-ben megjelent frankfurti poétikai előadásainak címét
Shakespeare Macbethjéből kölcsönözte: „Kommt, Geister!”
(„Jöjjetek, szellemek!”, a magyar fordításban: „Szellemek, ti
gyilkos eszmék szítói” – Gy. L.) Ezek az előadások – túl azon,
hogy önmagukban is érdekesek – sokat elárulnak arról az íróról,
aki tartotta őket. Bepillanthatunk az illető kártyáiba, kiderülhet,
hogy milyen a világa, milyen impulzusok, hatások érték. Ír többek között Grimmelshausenről, Gryphiusról, Shakespeare-ről,
és visszatekintve úgy sejtem, hogy a poétikai előadások megírásakor már a Tyll járhatott az eszében.
Én a háború utáni német irodalom sajátos helyzetével kezdtem az
előadásaimat, és ezt a helyzetet állítottam szembe a kor német szórakoztatóiparának emblematikus alakjával, Peter Alexanderrel, aki
az én szememben a háború utáni évek elfojtásának megtestesítője
volt. A konkrét elfojtástól a kísértethistóriákon, vagyis az általáno-

Daniel Kehlmann

zik egy regényalak, elmondom, hogy egy-egy figura nem
valami konzisztens egység a regényben, hanem hang
és perspektíva egysége. Ezzel saját regényfiguráimról is
beszélek, bizonyos tekintetben azt is megosztom az olvasóimmal, hogy én hogyan írok.
Visszatérve új könyvére: a Tyll megjelenése után a Die
Zeitban a regény cselekménye és az aktuális világpolitikai helyzet közötti párhuzamokról kérdezték
önt. Több beszélgetésben is felvetették, hogy a regény
keletkezése az amerikai elnökválasztás idejével és
Donald Trump győzelmével egybeesett. Vannak-e
hasonlóságok az idióta amerikai elnök és Tyll, a
bolond között? És ha már itt tartunk, mit szól ahhoz,
ha olvasója a könyv néhány részét a mai politika
görbe tükrének érzi?
Tyllt nem hasonlítanám Trumphoz. Trump kétségkívül
egy rettenetes idióta, de mindennemű irodalmi potenciál
nélkül, az én hősöm, Tyll sokkal intelligensebb, élénkebb,
ugyanakkor sokkal finomabb figura, tényleg teljesen más.
De a történelmi párhuzamok természetesen kézenfekvők,
ha az ember egy olyan korszakról ír, amelyet általános
káosz és dühös indulatok jellemeznek, és amelyben a
vallás hirtelen korábban szinte soha nem látott pusztító
erőként jelentkezik. Az, ami most Szíriában történik, nem
is olyan régen pontosan ott történt, ahol mi most élünk:
egy a nagyhatalmak által fenntartott regionális konfliktus, amelybe ezek erkölcstelen hatalmi érdekektől vezérelve avatkoztak be. Amikor a Tyllen dolgozni kezdtem,
Szíriában még béke volt, így aztán én is az írás közben
tapasztaltam azt a különös dolgot, hogy egyre időszerűbbé, maibbá vált a történet. És van még valami, ami
nagyon fontos: a harmincéves háború korában menekültek hatalmas tömegei keltek útra. Számtalan ember
kényszerült elhagyni otthonát, ahol a háború pusztításai
miatt az éhhalál várta volna. Ma alighanem „gazdasági
menekülteknek” neveznék őket. De ez a fogalom az akkoriakra nézve is pont olyan abszurd és leegyszerűsítő, mint
a mai menekültekre.
Győri László

© Beowulf Sheehan

A világ fölmérése magyarországi megjelenésekor rádióinterjút készítettem önnel. Ekkor arról is beszélt,
hogy egy ilyen kivételes és egyszeri nagy siker után a
legnagyobb hiba volna ismét történelmi regényt írnia,
úgyhogy nem áll szándékában újra ebben a műfajban
alkotni. Azóta több regénye is megjelent, drámaíróként is nagy sikereket aratott, ön a német színházak
egyik legtöbbet játszott szerzője, és most újra történelmi regényt írt. Tyll című könyvének cselekménye a
harmincéves háború idején játszódik, címszereplőjét
pedig egy egészen más korszakból, évszázadokkal
korábbról importálta a történetbe. Szóval miért Tyll,
és miért a harmincéves háború?
Valóban így történt, azt mondtam, nem írok több történelmi regényt. És egy ideig éppen ez a nyilvánosság előtt
tett kijelentésem tartott vissza attól, hogy újat írjak – de
egyre erősebbé vált az érdeklődésem a vallásháborúk
kora, az úgynevezett „kora újkor” iránt, amelyet a babona,
a vallás, az indulatok, a düh különös elegye jellemzett, és
amely egyszerre volt valaminek a vége és valami újnak
a kezdete. Ez a közérzet határozta meg a felvilágosodás
előtti idők hangulatát. És mindez természetesen KözépEurópa történetének nagy traumájában, a harmincéves
háborúban kulminál. Erről a korszakról éppen azért
akartam írni, mert olyan riasztónak éreztem, és mert
annyira összezavart. Közben pedig folyvást az ígéretem
járt az eszemben: „De hiszen azt mondtad, nem írsz több
történelmi regényt!” Utána viszont arra gondoltam: „Ne
törődj vele, írd csak meg, végül is mi történhet? Csak nem
visz el érte a rendőr!”

sabb értelemben vett elfojtáson át – kerülővel (a második előadás a
boszorkányokkal és Macbethtel zárul) – eljutottam Shakespeare-ig
és a vígjátékig, illetve az identitás kérdéséig, oda, hogy hogyan válaszol a német vígjáték Shakespeare-re: Andreas Gryphius egy angol
vándorszínésztrupp produkciójában látta a Szentivánéji álom előadását, és a mesterember-jelenet alapján megírta Absurda comica
vagy Squenz Péter úr című komédiáját. Gryphiustól pedig egy másik
nagy háború utáni időszakig: a harmincéves háború utáni korszakig,
Grimmelshausenig, majd a záró előadásban Leo Perutzig, egy számomra nagyon fontos szerzőig jutottam el, és Kurt Gödelig, akiről
színdarabot is írtam. A Grimmelshausen-előadás a regény hangjával
foglalkozik, és a regényalakkal. Kié a hang, és ki a figura? A Perutzelőadás témája pedig a cselekmény mibenléte.

Fordította: Fodor Zsuzsa
Oldalszám: 420 oldal; kötés: keménytábla védőborítóval; ár: 4999 Ft
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A MI TAKÁCS ZSUZSÁNK

SZABÓ T. ANNA: HATÁR

TAKÁCS ZSUZSA: A VAK REMÉNY

RÉSZLET A KÖNYVBŐL

,,Fénytől átjárt költészet, amely szerelmese a reménynek, foglya, álmodója,
végső soron megteremtője is.”

A Határ nagyon személyes kötet. Önéletrajz és fikció, novella és esszé, vers és próza határait
feszegeti, s közben nemcsak a kolozsvári gyerekkor, a hazaváltás és a felnőtté válás pillanatait
vetíti elénk, de megmutatja, hol és hogyan élünk, milyen nemes és rút indulatok foglyaiként.

© Valuska Gábor

Azért jó (és logikus!), hogy A Vak Remény nem egyszerűen a következő karcsú verseskötet, mert most érdemes
igazán visszamenni 1970-be, újra elindulni onnan, és újra
eltévedni Takács Zsuzsa versei között ezzel a 2018-ban
kapott szerzői instrukcióval. A jól ismert, szomorú versek,
képek, mondatok más megvilágításban máris más arcukat mutatják. Az a bizonyos szomorúság inkább bármi
más, mint pusztán szomorúság. Nincsenek itt leengedett
kezek: letargia és büszkeség, rezignáció és tevékenység,
beletörődés és nem felejtés egészíti ki egymást! Hogy
pusztán szomorú volna? Ugyan. De hát ki tudhatta biztosan 1970-ben, hogy 2018 Takács Zsuzsája, a mi Takács
Zsuzsánk jóval több, mint amit annak idején ígért?

„Szomorú, fénytől, reménytől alig-alig átjárt költészet a Takács
Zsuzsáé” – fogalmaz az 1970-ben megjelent Némajáték kapcsán az
egyik első recenzió. Miért ne hinnénk neki? Szóval szomorú, alig
reménykedő költészet mutatkozott be a hatvanas–hetvenes évek fordulóján. Aztán épülni kezdett egy életmű, amelynek valóban fontos
tónusa lett a szomorúság, de amely időnként engedett a szorításból, és
hagyott találni magában némi derűt is. Takács Zsuzsa mindenesetre
kőkeményen kérdező költője lett a magyar költészetnek, akinek kérdései gyakran költőiek: olykor több bennük a vád, mint a kíváncsiság,
több a düh, mint a tanácstalanság. De ez a költészet egy pillanatra
se kócos vagy kusza vagy rendezetlen: az indulatok finom foglalatot
kapnak, és foglalatukban élénk kövekként világítanak.
2018-at írunk, és az idén nyolcvanéves Takács Zsuzsának gyűjteményes műve jelenik meg, egész könyvnyi új verssel. Az eddigi teljes költői életművet egybefoglaló kötet A Vak Remény címet viseli.
Emlékszünk, ugye: szomorú, fénytől és reménytől alig átjárt költészetről volt szó, és el is hittük. Ebben a címben viszont, minden vakságával és vaksiságával, minden visszavontságával együtt is megcsillan
a Remény.
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Fénytől átjárt költészet a Takács Zsuzsáé, amely szerelmese a reménynek, foglya, álmodója, végső soron megteremtője is. A Vak Remény mint koldus az utcasarkon
ül, és „sütteti / rég nem látott arcát a Nappal”. Értjük egymást? Így telik a Vak Remény egy napja. A takácszsuzsai
szomorúság (ha ez az) találkozása az életszeretettel. Nem
mintha a korábbi kötetekben ne lenne ennek nyoma –
most mégis látványosabb. Az új versekben is megjelennek
az elesettek, a kirekesztettek – de olykor mellettük terem
az őrangyal, olykor a felejtés, kísérik őket a csodák, befogadja őket a természet, a városi terek, mindennapjaikban
tetten érhető a szépség. Takács Zsuzsa nagyon jól tudja,
mi a szép, szereti is a szépet. De hogy szeretni is szereti –
ez nekem csak most világos, világosabb a Napnál.
Ugyanakkor vegyük észre: tragédiák és szomorú sorsok
vezetnek ehhez a szeretetteli, némileg derűs józansághoz. Ráadásul a világ és az ország, amiben élünk, és amit
Takács Zsuzsa is leír, az sem olyan, amiben a Remény jól
érzi magát. Vagy éppen ez a világ az, amiben muszáj megjelennie. A Reményt nem azért tartjuk, hogy jól érezze
magát, hanem hogy legyen. Ha vak, akkor is az, ami. És
jó hálát érezni az iránt, aki erre figyelmeztet.
Szálinger Balázs

Oldalszám: 512 oldal
Kötés: keménytábla védőborítóval; ár: 4299 Ft

HIDEG
Tél. A lét tükörszava. Nem halál, hanem az élet kifordítása.
Színe-visszája. A gonoszul sziszegő szélben visszavonódik
sorra a teremtés. Csonttá fogy a bő hús, lerogy a lomb, a
föld csupa romlás, mielőtt lehullna a hó. Latyak, mocsár,
nyomokat benyelő böfögő sár. Bemocskol ruhát és lelket,
nem ígér feltámadást.
Harminc éve, decemberben léptük át a határt. Felszámoltuk
az egész életünket, listát írtunk minden tárgyunkról, a
dobozban őrzött tejfogainkról és a fényképeinkről, de
legalább nem kellett otthagyni mindent, jött utánunk
egy fél vagon bútor és tárgy, képek és könyvek. Ami nem
fért be, az elkallódott, nyoma sem maradt. Egyik napról
a másikra eltűnt az egész gyerekkorom. Hideg űr a vonatút, varjúszagú köd, hosszú-hosszú zötyögés az ismeretlenbe. Nincs emlékem, csak a szédülés íze, mert a határon átmenni olyan volt, mint hídon robogni egy szakadék
felett. Nem éreztem megkönnyebbülést. A félelem velem
utazott, mint a sejtekben szokott a halálos betegség. Pedig
nem tengelyre kötözve, nem lyukas csónakban, nem gyalog, nem lövések zajában jöttem. Mégis idegen voltam.
Alig van emlékem arról az első karácsonyról, amikor
nagybátyámék családjánál húzódtunk meg a hegyi
lakásban, ahonnan látszott a messze fényeivel ragyogó
Budapest. Hogy tudok így felejteni? Tizenöt éves voltam,
nem tudtam, ki vagyok. Csak arra emlékszem, hogy a
Napfivér, Holdnővér megy a tévében: áll a teljesen meztelen, fiatal Ferenc karját kitárva, az új élet kapujában, én
meg fulladozva kirohanok, bezárkózom, és átsírt papírgalacsinokkal dobálom tele a vécécsészét. Nekem se
volt semmim, és én is új élet kapujában álltam, de nem
felszabadultan, csak ijedten. A nyurga fiútest ígéret volt,
felkavaró és elérhetetlen. Sirattam magam, és szégyelltem
magam.

nem is küldött el senki. Kollégiumi szobákban laktunk hónapokig,
onnan jártam iskolába, lassan alkalmazkodtam a másféle tempóhoz,
az érthetetlen oroszórákhoz, a műanyag iskolaköpenyhez, az egykori
zárdaépület lassú, visszhangos, hipószagú közönyéhez. Van valahol
egy naplóm, azóta se merem kinyitni. A legélesebb emlék így most
még a téli tücsök, ami elbújt valahová a kollégiumi folyosón, és átható
cirpelésével riasztott fel minden éjszaka, mintha a szénaszagú gyerekkori nyarak kísértete lenne – vagy az álmatlan lelkiismeret.
Amikor elmentünk megnézni, megvannak-e a vonatból kipakolt
bútoraink, a raktárban nagy kupacba dobálva találtuk meg minden
földi vagyonunkat. Nevetségesen értéktelen halom. A tetejére ültünk
apámmal, előhalásztuk valahonnét a furulyát, és fújni kezdtük, a
juhásznak jól megy dolga, egyik dombról a másikra. Pedig az egyik
domb nem olyan, mint a másik. Hiába beszélnek mindkét dombon
magyarul.

S Z A B Ó T. A N N A

határ

Két hét múlva szálltunk le a nyugati határszélen, cipeltük bőröndbe zárt életünket a kopár peron neonjai alatt.
Senki sem várt, senkit sem ismertünk. Nem hívott, de
Oldalszám: 200 oldal
Kötés: keménytábla védőborítóval; ár: 2999 Ft
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,,VERSKERTÉSZNEK ÉREZTEM MAGAM”
INTERJÚ MARNO JÁNOSSAL
,,Ha verset írok, elfelejtem a világról vallott véleményeimet, még talán az ízlésítéleteimet
is, s csak arra figyelek, mi mindent mondhat a versbeszéd.”

Marno János
Szereposzlás

Mintha verseid éjszaka születnének, a sötétből
jönnek a fényre. Van-e jelentősége annak, hogy mikor
születnek, íródnak a versek?
Mióta le kellett mondanom a gesztenyéskerti, valóban
késő esti-éjszakai sétákról, a többórás körözésekről, azóta
még hektikusabbá, kiszámíthatatlanabbá vált a napi ritmusom, tehát nem tudok precízen válaszolni a kérdésedre.
Igaz, hogy kevés éjszaka múlik el írás vagy legalább a géphez ülés nélkül, és általában három-négy óra előtt nem
megyek aludni, de hogy mikor sikerül verset írnom, azt
utólag nagyon nehéz megállapítanom. Ahogy a versírás
időtartama is kérdéses. Van, hogy negyedórán belül ott
terem a kijelzőn a kész vers – mintha nem én ütöttem
volna be, hanem valaki más küldte volna meglepetésnek,
és gyakrabban gabalyodom bele egy-egy izgalmasnak
ígérkező ihletindítványba, amivel aztán napokig, néha
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hetekig nem sikerül zöld ágra vergődnöm. Esetenként tehát valóban
születnek, máskor íródnak a versek, talán gyakoribb az egy versen
belüli is-is. Régebben úgy tapasztaltam, nagyon jókedvűnek és fittnek
kell lennem ahhoz, hogy érzékeljem a szavakat, a beszédet, ám amióta
ez ritkábban adatik meg, elő-előfordul, hogy nekikeseredésből indul
a versbeszéd, és evés közben jön meg az étvágy – vagy a hányinger.
Mikor egy adott versen dolgozol, mennyire emlékszel a többire?
Mennyire van az elmédben komplex szöveg- és motívumháló?
Nagyon érdekes a kérdésed, magam is a kötet rendezése során figyeltem fel a motívumok ismétlődésére, módosulására, néha már afféle
verskertésznek éreztem magam, mondom, a rendezés közben (megjegyzem, az anyai nagyanyám nagybátyja sok-sok arborétumot tervezett az országban, a Margit-sziget flórája is nagyrészt az ő műve).
Azt, hogy mennyire emlékszem írás közben a már meglévő anyagra,
nem könnyű megmondanom, tudatosan talán nem, néha egyáltalán
nem, de hát maga a versírás sem egészen tudatos művelet, ha az volna,
abortálódna a vers, elvérezne idejekorán. Most teljesen tudatosan
válaszolok a kérdéseidre, ami azt is jelenti, hogy nem igazán autentikusan beszélek, híján a tisztánlátáshoz szükséges kompetenciának.
Versírás közben csak annyiban hagyatkozhatom az eszemre, hogy
amit leírtam, amit épp leírok, annak a grammatikai, szintaktikai konzisztenciáját ellenőrizhessem, de evidensen át kell adnom a kormánykereket a nyelv felől érkező javaslatoknak, sugallatoknak ahhoz, hogy
a versbeszéd minduntalan bekövetkező jelenvalósága teljes komplexitásában, végtelen sokértelműségében szólalhasson meg. Eszerint
azt is mondhatom, hogy megvan az elmémben a komplex szöveg- és
motívumháló, meg azt is, hogy egyáltalán nincs meg, az elmémben
csak a készség van meg a nyelvi adódások felfogására, elfogadására.
Régi vízióm már, hogy a költészet a fogalmat újrahevíti, újraolvasztja,
hogy az ismét plasztikus metaforává váljék, és ezáltal kiszabaduljon a
logikai kauzalitás élettelen paradigmájából. Ha verset írok, elfelejtem
a világról vallott véleményeimet, még talán az ízlésítéleteimet is, s
csak arra figyelek, mi mindent mondhat a versbeszéd.
Mit gondolsz most a lírai énről mint maszkról, és a szerepről?
Változott-e a viszonyod pályád kezdete óta az alanyisághoz?
Egyre kevésbé tudom, mit gondoljak róla. Hiszen nem ismerem
magamat, nem tudom, mikor ki beszél belőlem, noha észlelni vélek
valami kontinuitást, valami integritásfélét is, ám ez nem azonos avval
az én-, illetve önérzettel, ami közvetlenül a lényemet képviselheti,
Oldalszám: kb. 200 oldal
Kötés: keménytábla védőborítóval; ár: 2999 Ft

nem a személyiségemet, és persze képtelenül képviseli a lényemet,
ergo a halandóságomat is. A mulandóságomat, mégpedig a szüntelen
múlásomat. A kötet címére azért is haraphattam rá, mert a szerepeket nem fix maszkoknak érzem, inkább szüntelen cserebomlásnak;
a létezés, sőt talán a puszta fizikaiság őselvének a mimikrit gondolom, nota bene, hátha erre utal a Maya fátyla is. És a hatalmas páli
téveszme, a színről színre látás apokaliptikus vágy- vagy rémképe
vajon nem ugyanerre a kérdésre referál? De természetesen változott
a viszonyom az úgynevezett alanyisághoz, főleg mióta belátni kényszerültem, hogy egyetlen rezdülésem, gondolatom, érzetem, képzetem, mozdulatom stb. auktora, felelőse nem én vagyok, illetve az én

még a legsajátabbnak vélt akcióját is elszenvedi – hogy
ez mégis alany és tárgy viszonyában fogalmazódik meg,
az már az ember színpadra termettségének az eredménye. Ismétlem, nem állok jót a válaszaimért, részint mert
most sem tudom, ki beszél éppen, részint mert beszéljen akárki, csak a vélekedéseit mondja. A vers viszont az
éppen artikulált vélekedést addig dezartikulálja, míg az
például metaforaként fel nem szívhatja magába a tiszta
artikulálatlanság anyagát.
Szegő János

,,ÖRDÖGIEN JÓL ÍRTA MEG”
A HOLTVERSENY FRANCIA KRITIKÁIBÓL
Totth Benedek kultkönyve franciául is megjelent: az Actes Sud kiadó hozta ki Natalia
Zaremba-Huzsvai és Charles Zaremba fordításában, az új, 2018-as magyar kiadás pedig egy
spinoff novellával, Niki történetével bővült. Az alábbiakban a francia kritikákból válogattunk.

Totth Benedek őrült tehetséggel írja meg a történetet.
Úgy ír, mint aki kiabál, a reménytelenség dühétől hajtva.
Ismeri a humor erejét is, erről dialógusai tanúskodnak, de
tudja, hogy a világ túl gyorsan halad, és a vízparton hagyja
azokat, akik nem tudnak úszni. A főszereplő fiúk és a narrátor csak róják a hosszokat, és igyekeznek a felszínen
maradni. És ez vigasztalan, ez szép, ez igazi „roman noir”.
(L’EXPRESS)
Totth Benedek könyve ragyogó regény, de ragyogása egy
fekete, elátkozott gyémánté, amit az ember félve birtokol;
olyan történet, amit a bennünk ébredő irtózás és elutasítás ellenére sem tudunk elengedni.
(ENCRE NOIRE)

Kamaszkori kicsapongások, amelyek meghatározzák majd a hősök
felnőttkorát is? Lehet – de nekik egyelőre csak a jelen számít. És Totth
Benedek ördögien jól írta meg ezt a történetet.
(ACTION-SUSPENSE)
A kilátástalan események leírása olyan dermesztő hatással van az
olvasóra, hogy csak a könyv utolsó lapjain érti meg: a cél nélkül
sodródó kamaszok bandájában egy igazi pszichopata rejtőzik. Így
működik Totth Benedek elkeseredett tehetsége, amely Bret Easton
Elliséhez hasonló.
(TRANSFUGE)
A kritikákat Tótfalusi Ágnes fordította

Mérgező hangulat, örvénylő kilengések, öncélú erőszak
– Totth Benedek a letűnt idők költőinek köreibe invitál
minket. Ahogy követjük irányt vesztett kamaszhősei szédítő lemerülését az erkölcsi mocsárba, úgy érezzük, Dante
poklában és a Gépnarancs vidékén járunk.
(PARIS MATCH)
Oldalszám: 260 oldal
Kötés: flexibilis; ár: 3499 Ft
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BARTIS ATTILA: A SZIGETEKEN

A MINDENSÉGGEL MÉRI MAGÁT

AJÁNLÁSOK A FOTÓKHOZ

KEMÉNY ISTVÁN: NÍLUS

Nemrég jelent meg a Magvetőnél Bartis Attila albuma, és ezzel egy időben május 13-ig
megtekinthető kiállítása nyílt a szerzőnek a Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Házban.
Az alábbiakban Kemény István kiállításmegnyitójából, valamint az albumban szereplő
szövegekből vett részleteket olvashatnak.

„…ezek a képek itt Bartis Attila versei. Azért is merem ezt kijelenteni,
mert párba vannak állítva, vagyis a költészet talán legalapvetőbb
módszerét láthatjuk: egy dolgot azonosítunk a másik dologgal: jé, ez
olyan, mint a…! Jé, ez meg pont az! Az albumban jól láthatók ezek
az azonosítások: párba van állítva a parton heverő faág és egy fekvő
női test. És ettől valamit megtudunk a fekvés lényegéről. És egymás
mellé kerül a megilletődött indonéz bácsi a vigyorgó koponyával, és
ugyanazzá válnak. És egymás mellé kerül a szabálytalan négyszög
alakú valami a szabálytalan négyszög alakú hiánnyal, hogy megtudjunk valamit a hiány hiányáról. És megtudjuk, hogy ugyanaz a földön
ülve festő nő és a földön ülő Buddha-szobor. És egymás mellé kerül
a természetes fény és a mesterséges fény, és ugyanazok. És ugyanaz
a falombozat meg a felhőzet, és a felhőtorony meg a másik felhőtorony: mert bizony a költészet néha azzal lep meg, hogy nem mond
az égvilágon semmi újat.
Bartis Attila ezekkel a képpárjaival megírja a verseit, amik helyett
amúgy prózát szokott írni.”
Kemény István
„Van-e lélek?
Igen, ez a csöppet sem hétköznapi (bár a tudomány jelenlegi álláspontja szerint értelmetlen) kérdés fogalmazódik meg bennem Bartis
Attila fényképeit nézegetve. Pontosabban, nem annyira kérdés, mint
inkább felvetés, és mint ilyen, nem annyira a sajátom, mint inkább az
alkotóé. De ez sem igaz így, hiszen hogyan is érezhetném magaménak
azt, amit valaki tőlem függetlenül hozott létre, ha nem egy mindan�nyiunk számára elérhető, közös tudásból táplálkozna. Tehát, lélek van.”
Szűcs Attila

részletekig lát az ember mindent«. Szabad földi perspektívából, egy mahagónidoboz üvegein át és saját életének
kíméletlen megfigyelése által próbálja áttekinteni »az
egészet mint egészet«, míg Bartis egy megfordított Zeiss
teleszkóp közvetítésével, az égbolt szélén elhelyezett
megfigyelőállásból figyeli a világot. Mindketten azzal
kísérleteznek, hogy eljussanak a lehetséges határáig. És
a két kísérlet úgy tartozik össze, mint a Möbius-szalag
két oldala.”
Katharina Narbutovič

Kemény legutóbbi kötetcímei (A királynál, Élőbeszéd, Hideg) tömörek, szokatlanok, egyszerűek,
nyugtalanítóak, kifejezőek. A Nílus is ilyen: ez a világ talán legismertebb folyója, kulturális
értelemben vett vízgyűjtő és árterülete majdhogynem végtelen. Erre a végtelenségre szüksége
is van a szerzőnek, mert nagyban játszik.

A mindenséggel méri magát, a nyitó versben (Rakpartos
ballada) a rá jellemző finomsággal nem úszik el dinnyehéj,
csak így utal elődjére: „Jön a rakpart itt ültem le” – és közben a test és lélek (sovány és kövér bölcs) Margitszigetkört futnak. Az Erdős Virág mondókás, kántálós stílusát
is megidéző vers részben kakukktojás (ritmikailag), ám
igazi invokáció (tematikailag). Ugyanis nagy témákról:
mítoszokról lesz szó, özönvízről, utolsó ítéletről, megjelenik Ádám és Lucifer, Atlantisz katasztrófája, de Petri
György is mint Noé pandanja.
Megteheti-e ezt Kemény? Nem korszerűtlen ez a versbeszéd? Egész költészetének talán ez az egyik kulcskérdése:

BARTIS AT TILA
A SZIGETEKEN

Kemény
István

„Bartis képeit nézve épp az időtlenségük ragad meg. Bármeddig
pihenhetnének a fiókban, mindig elővehetők lennének. Függetlenek
a készítésük idejétől. A képeken rögzített múltbeli pillanatok nem az
akkor és ott állapotát szeretnék láthatóvá tenni. Bartis az expozíció
pillanatában már tisztában van azzal, hogy a múlt képét a jövőbe
közvetíti.”
Petrányi Zsolt

hogyan is viszonyul beszédmódja az iróniához. A ’90-es évek nagy
kritikusi tanácstalankodásai éppen ebből adódtak: érezték, hallották
a keményi beszédben az iróniát, de nem érzékelték a határait. Nála
ugyanis az irónia csak egy eszköz a sok közül, és hiszem, hogy alapvetően melankolikus és komoly ez a nyelv, de az iróniát mint korszellemet is beépíti. Tudomásul veszi, hogy létezik. A Patai második éneke
című versben a Kedves Ismeretlen – Kemény 2009-ben megjelent
regénye – egyik fontos, alapvetően luciferi (pata-Patai, nem nehéz
az azonosítás) szereplőjének a monológját halljuk, és ebben Kemény,
mondhatni, leleplezi saját eljárását: „szikár / és pontos, szerény és
értelmes beszéd. / Semmi érzelem: pár csepp cinizmus / és lórúgásnyi önirónia”, és „ezt fogjuk beszélni mind”. Ez az utóbbi évtizedek
uralkodó versbeszédmódjának definíciója, amelynek az első fele rá
is igaz: szikár, pontos, szerény, értelmes. A második felének viszont
pontosan az ellenkezője: tele van érzelemmel, cseppet sem cinikus,
és leheletnyi önirónia van csak benne. Persze a szövegben ez mintegy
mellékes, hiszen ilyen sorokat olvashatunk: „Nem születtem őszinte
embernek, / de igazságkeresésre lettem kiképezve. / Máshoz nem
értek. / Ha nem kell az igazság, nekem végem.”
Az igazsághoz való szenvedélyes viszony olyan fontos ebben a kötetben (is), hogy Kemény többször vissza-visszatér rá, és megidézi az
egyik leghatásosabb aforizmát korábbi, Élőbeszéd című kötetéből:
„Kétszer kettő, az négy. / Ha sosem mondod el – elfelejtik. / Ha túl
sokszor mondod: nem hiszik el.” (Kétszerkettő) Most, amikor állítólag
beléptünk a „posttruth” világába, mit mond Kemény? „Kétszer kettő
az négy, mondtam, de kiröhögtek. / AZ ÚJKOR VÉGE táblát ásták
be a földbe.” (Egy emlék) Posztapokaliptikus (Helyszínelők vitája) és
poszthumán (Növényevők dala) világot látunk, az elbeszélő megrendülten, együttérzőn néz, és tartja magát – de hogy mihez és miért, azt
már nekünk kell megfejtenünk.
Király Levente

N Í LU S

„Szabad András [Bartis A vége című könyvének fotográfus főhőse]
számára – csakúgy, mint Bartis Attila számára – azon múlik minden,
meglátják-e valaha »egyben az egészet«, miközben jól tudják, hogy
»csakis úgy lehet egyben látni az egészet, ha külön-külön a legapróbb
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Oldalszám: 288 oldal
Kötés: keménytábla védőborítóval; ár: 14 999 Ft

Oldalszám: 88 oldal
Kötés: keménytábla védőborítóval; ár: 2699 Ft
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AZ EMBERI LÉLEK FELTÁRULKOZÁSA
CLARICE LISPECTOR: MINDEN TÖRTÉNET
Clarice Lispector a XX. század latin-amerikai irodalmának legjelentősebb női szerzője.
Brazíliában túlságosan európai, Európában túlságosan egzotikus: rejtélyes és unikális író, aki
sokáig az ínyenc olvasók titkos világtippje volt.

SZÉCSI NOÉMI A MAUÁ TÉR CÍMŰ NOVELLÁRÓL
Hogy milyen az igazi nő, azt Clarice Lispector sem fogja kerek perec
elárulni, de sokat fogjuk magunktól kérdezgetni, miután végigszaladtunk egy novellán, majd – ráeszmélve, hogy itt minden szó jelentőségteljes – sokkal lassabban újrakezdtük. Ne tévesszen meg minket
a szamba és a részeg portugál tengerészek, nem az lesz a fontos, ami
teljesen más, hanem ami pontosan ugyanolyan.

SZVOREN EDINA
A BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT CÍMŰ NOVELLÁRÓL

Bár már életében is különös kultusz övezte, írásainak
igazi értékelése csak halála után kezdődött el világszerte.
Kritikusai joggal hasonlítják életműve jelentőségét Franz
Kafka vagy Jorge Luis Borges munkáihoz. Novellái az
életmű esszenciáját nyújtják. A hol szürrealista, hol patetikus, gyakran szarkasztikus humorú írások varázslatos
módon beszélnek el nem mindennapi történeteket. Az
írások főszereplői saját szexuális és művészi erejükre
ráébredő kamaszok, unatkozó háziasszonyok, akik számára minden történet önmagán túlmutató eseménnyé
válik, vagy épp a mindennapokat végzetes választási
lehetőségekként megélő emberek. Lispector művei megdöbbentően fantasztikusak: a festményszerű látomások,
végletes érzelmek szinte áradnak, miközben néha meglepően szikár, hétköznapi anekdotákat is olvashatunk.
A Minden történetben megmutatkozik valami közös: az
emberi lélek feltárulkozása. Lispector összegyűjtött novellái Pál Ferenc, Bense Mónika, Lukács Laura és Dorcsák
Réka fordításában olvashatók a Magvető kiadásában.
Turi Tímea
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Ki ne tapasztalta volna, hogy családi születésnapok időnként meglepő hasonlóságot mutatnak temetésekkel? Hogy az ünnepeltre néha
nincs több szavunk, mint hogy „nyolcvankilenc év!”, meg hogy „ő,
az ünnepelt”. Az irodalom, úgy tudjuk, túlzás, ebben a novellában
azonban, eltekintve attól, hogy az ünnepelt váratlanul – ám szokatlan erővel! – a földre köp, alig van valami, ami elrajzolt volna. Egy
öreg, szófukar és kissé talán demens asszony, aki a legmegfelelőbb
pillanatban ment férjhez valakihez, megveti a gyerekeit és az unokáit,
ezeket a „vértelen, löttyedt karú, szorongó lények”-et. Nehéz szeretni
valakit, aki gyűlölködik és köpköd, ugyanakkor nehéz azonosulni a
vértelen, löttyedt karú, szorongó lényekkel is, ha egyszer semmilyenek. Immár több mint százéves képességünk, hogy akit egy fikciós
műben szeretünk, azzal nem feltétlenül azonosulunk, akivel pedig
azonosulunk, azt nem okvetlenül szeretjük (és miért is kellene, ha jó
ideje magunkat se vagyunk képesek). Ennek a szeretetnélküliségnek
is emlékműve ez a Lispector-novella.

A FÁJDALOM KIHORDÁSA
TERÉZIA MORA: SZERELMES UFÓK
,,Te vagy az életem”, mondja a lány a fiúnak, akivel már nyolc éve együtt jár, mire a fiú kirúgja.
A kétségbeesett lány hiába fordul a barátaihoz lelki támogatásért, ők egybehangzóan állítják:
ilyesmit nem lehet mondani egy embernek.

Az À la recherche című novella kiinduló helyzete lehetne az emblémája Terézia Mora új elbeszéléskötetének. A tíz történet szereplői mintha eltévedtek volna az élet útján, és bár emberfeletti erővel
kapaszkodnak, kívülről csak az elesettségük látszik, a furcsaságuk,
és hogy vesztes játszmára ítéltettek. Holott ők azok, akik fölveszik a
harcot a személyiségüket alakító körülményekkel, gyerekkorukkal,
sérüléseikkel, veszteségeikkel, és tudatosan vagy sem, de a belesimulás és az elfojtás helyett a fájdalom kihordását választják. Ettől válnak
hőssé még akkor is, ha végül feladják.
Ars poeticájában (amely az írónőre jellemző módon a Nicht sterben
– magyarul: „Nem meghalni” – címet viseli) Mora azt írja: nem ért
egyet azzal a véleménnyel, hogy elfogytak a nagy történetek. Hiszen
minden élettörténettel újraírhatók a mesék és a mítoszok, a drámák és a regények. Minden változás, amit az idő hoz magával – a
technika térhódítása, a nemi és más társadalmi szerepek alakulása,
a helyváltoztatás szabadsága vagy éppen az emigráció kényszere –,
ezeket az alaptörténeteket írja felül és gazdagítja az egyes ember

A sérülékenység és a magány Terézia Mora első novelláskötetében, a gyerekkor traumáit feldolgozó Különös
anyagban (Magvető, 2001, ford. Rácz Erzsébet) is meghatározó volt már. Az elhagyatottság és talajvesztettség
miatt érzett pánik a későbbi, magyarul szintén olvasható regényekben már történelmi mélységet, társadalmi
élességet és rétegzettséget kapott. „A pánik nem emberi
állapot, hanem a világ állapota” – mondja ki Mora az
életmű egyik kulcsmondatát a Nap mint nap című első
regényében (Magvető, 2006, ford. Nádori Lídia). Ez a
pánik növekszik tragikussá Flora és Darius történetében,
Az egyetlen ember a kontinensen és A szörnyeteg című
regényekben (Magvető, 2011 és 2014, ford. Nádori Lídia),
amelyek várhatóan regénytrilógiává állnak össze. Terézia
Mora a harmadik kötet előtt, a történetfolyam sodró lendületét szándékosan megtörve jelentkezett ezzel a halk,
befelé forduló novelláskötettel. Mintha mindannyiunkra
ráférne egy kis megállás és elcsendesedés.
„Te vagy életem szerelme”, vall szerelmet Darius Florának.
„Te vagy az életem”, mondja ki a vallomás radikális változatát a lány. Mi olvasók pedig találgatunk, vajon mi a baj
a mondattal. És közben óhatatlanul azon jár az eszünk, ha
mi lennénk ilyen bátrak, mint ez a lány, vajon bennünket
is eltaszítanának-e.
Nádori Lídia

TÓTH KRISZTINA AZ EGY TYÚK CÍMŰ NOVELLÁRÓL
Lispector zavarba ejtő parabolája nem sok fogódzót nyújt az olvasónak. Billegünk az anekdotikus csúcsmondatokba kapaszkodva, mint
a történetben szereplő, ebédre szánt tyúk, és amikor azt hisszük, hogy
mégiscsak értjük, vagyis már tudunk repülni, akkor valami egészen
más történik. A tyúk puff, tojik egy tojást, mi meg kotlani kezdünk,
hogy majd csak kikel ebből valami. Hol itt az erkölcsi tanulság?
Micsoda, hogy nincs?! És a tyúkot egyszer mégiscsak levágják? A történet rövid, mint a tyúk esze, kerek, mint a tojása és nyugtalanító,
mint a gondolat, hogy esetleg mi magunk vagyunk az a tyúk. Mikor
pedig nem is. Kott.
Fordította: Pál Ferenc, Bense Mónika, Lukács Laura, Dorcsák Réka
Oldalszám: 632 oldal; kötés: keménytábla védőborítóval; ár: 4999 Ft

életének eseményein keresztül. Az Eltévedtek az erdőben
Jancsija és Juliskája féltestvérek, akik a szülői tiltással
dacolva, titokban találkozgatnak egészen addig, amíg ki
nem derül, hogy az alkalmazotti léttel megelégedő fiú
csakis vesztesnek érezheti magát sikeres nővére mellett.

Fordította: Nádori Lídia
Oldalszám: 240 oldal; kötés: keménytábla védőborítóval; ár: 3499 Ft
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,,POZITÍV A SZALDÓ”

EMBER, KÖNYV, IDŐ

ESTERHÁZY PÉTER: AZ OLVASÓ ORSZÁGA

korábban maga is végigjárt. Kitaposta, végiggondolta,
ellenpróbákat gyártott, kérdéseket tett föl magának,
amikre természetesen ott helyben és azon nyomban
kiváló válaszokat adott. Ha ezt a gondolatot kellőképpen
fontosnak érezte, és kellőképpen bizonyítottnak, akkor
rendszerint arra jut, hogy érdemes bemutatni másoknak is. A publicisztika ennek az útnak a társas bejárása,
a gondolat megszületésétől annak kimondásáig. Logikus,
egyvonalú, mégis nyitott rendszer, a szerzőtől fegyelmet,
az olvasótól érdeklődést igényel.
Egy olyan megállapítás, mely szerint – maradva az alapcikknél – „Nem tud annyi idióta lenni az országban, hogy
ne legyen pozitív a szaldó”, komoly tapasztalati tény,
kimondása nagy felelősség. Az ilyen tartalmú megállapítások fedezete az élet ismerete maga, amit azonban minden írásban, újra és újra bizonyítani kell. De legalábbis
valószínűsíteni. Mindez egy olyan országban, ahol jelentős központi igény mutatkozik arra, hogy az emberek, ha
lehet, ne gondolkodjanak, inkább fogadják el, hogy ami
van, az úgyis megváltoztathatatlan, nem olyan egyszerű.
Író és olvasó közös útja olykor nem is mindig sikeres.
Logikusnak, pontosnak és érdekesnek kell lenni, ez adja
a hitelt, amivel persze nem sok újat mondok: feltehetően
ezt gondolhatta a Mercurius Hungaricus szerkesztője is
1705-ben.

Vegyünk néhány Esterházy-mondatot, mindjárt jobb és biztonságosabb lesz körülöttünk minden: „Esti tudta, de mindenképp úgy érezte,
hogy sok embernek sokat köszönhet. Ezt bírta leginkább abban az
egész magyar cuccban, ezt a köszönetet. Nem tud annyi idióta lenni
az országban, hogy ne legyen pozitív a szaldó. Szaldó, szép, magyar
szó, akár a kard, csók, szív.” Ezt 2013-ban írta Ünneplős ujjgyak cím- Egyben látni Esterházy 2003 és 2016 között megjelent
mel az ÉS-ben, az akkor hetvenéves Szegedy-Maszák Mihály köszön- publicisztikai írásait, és arra gondolni, hogy ezek túltésére. Szeretett köszönteni. Közéleti írásainak jelentős része amúgy
nyomó többségét első kézből olvashattam, különös ajánis örvendezés valami fölött. Ha megjelent Nyerges új kötete, vagy
dék. Vasárnap esténként, többnyire a délutáni meg az
ha, mondjuk, Rubin Szilárdnak, mint az úgynevezett másik táborból
esti meccs között megcsörrent a telefon, és így kezdte:
valónak, sikere volt külföldön. Az ilyet különösen szerette. Ha egy „hogy akkor volna itt valami, nem tudom, nem írták-e
számára fontos író Budapestre érkezett, vagy ha épp nem történt
még meg”. Ha megírták, ha nem írták, ő hétfőn küldte,
senkivel semmi, de neki fontos volt. Ezek az írások maguktól értető- hol gyakrabban, hol ritkábban. Az ember néha beledően simultak bele közírói munkásságába, részei lettek az életműnek. gondol, kik is voltak a kortársai, és elcsodálkozik, milyen
szerencsés is.
Ez a műfaj – a publicisztika – alkatilag rendkívüli módon közel állt
Kovács Zoltán
hozzá. Alapjában véve rém egyszerű az egész: a szerzőnek jó esetben
van egy gondolata, amit szeretne megosztani másokkal. Kézen fogja
hát az olvasót, és lépésről lépésre végigvezeti azon az úton, amelyet
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Oldalszám: 768 oldal
Kötés: keménytábla védőborítóval; ár: 5999 Ft

Egy napfényes őszi napon, amikor még kellemesen lehetett fröccsözni a szabadban, Szív Ernő
ült a barátaival egy teraszon, és összetévesztette a két szót: ember helyett azt mondta, könyv.

„Ernő, az ember emberből van, ez olyan egyszerű, amilyen
Ott vannak a veszteségek, fájdalmak is: Guszti, aki „az egyik legjobb
rémesen bonyolult, ezért tudjuk, de végül is mindahányan
újságíró volt, míg élt”, és Péter, akinek a kórházba vitték be a nyomkönyvek akarunk lenni. Nem?” – nevetett fel Szív Ernő
dából érkezett új könyvét, a naplót.
egy barátja, akiből könyv, pontosabban egy könyv szereplője lett. Hiszen a történet, az Összetéveszteni című tárca, „Könyvet akarunk magunkból, az idő ellen, könyvet akarunk minden
benne a baráttal, ott van a Meghívás a Rienzi Mariska
személyes buborékból, koccanásból és vértócsából. Könyvet akarunk
Szabadidő Klubba című új kötetben.
az idő ellen, lalala. Hogy ne legyen vége. Pedig minden könyvnek
vége lesz egyszer, lalala. Sabadaba” – írja Szív Ernő.
Ott van a mandulafa is, amelynek látványába az egykori
költő annyira belefeledkezett, hogy megszületett „az
Pedig a könyv születés, mondja egy másik tárcában. „Amikor a könyv
ember egyik legszebb találmánya, mert általa mégis min- megérkezik a nyomdából, finom szaga van, valami ártatlanságot
dent, de valóban mindent, mit elhagyott, elfelejtett, elvesz- áraszt, és a tárgyiasulás meghitt varázsát, hogy tudniillik nagyon
tett, visszakaphat. És vissza is kap. S amit ezért, vagy nem
távolról és nagyon esendő módon magát a teremtést imitálja. Ami
ezért, de versnek neveznek.” Ott vannak „zakók, nadrágok
nem anyag, abból egyszerre csak az lesz.”
zsebéből kiforduló, fiókokban elpihenő” cetlik, mondatok,
vagy a költeményekkel teli mappa, amelyet egy tanítvány
És így lesz ez a könyvhéten is, amikor Szív Ernő játékos, fájdalmas,
küldött egy másik írónak, és még előkerül néha-néha
olykor filozofikus, az irodalomról, emberről, könyvről és időről
egy kupacból, vagy az egykori tanár levele, amely mindig
elmélkedő új könyve megjelenik.
eltűnik, hogy aztán előkerüljön, és elolvasása után megBödő Anita
szoruljon Szív Ernőben a levegő.
Ott van sok-sok nagy szerelem. Vitéz Mihály és az ő
Juliannája, aki „Vitéz verseit kérte a betegágyához, tudta,
hogy nincsen tovább, de még kérte azt a könyvet, amit
őhozzá írt”. Meg Ady és a démoni Rienzi Mariska, és
Sárvári Anna, akit sohasem vonzott az a „szakállas, szomorú férfi, akinek a tekintetéből olyan vigasztalan bánat
áradt, hogy talán a halált is rémisztette”. Vagy Böhm
Aranka, aki az életveszélyben is azt kiabálta: „A legnagyobb magyar költő felesége vagyok!”
Ott van az öregember, aki többször betért a San Diegó-i
fegyverboltba, hogy aztán megvásárolja a revolvert. Vagy
a sapkás költő, aki miután végigjárta a piacokat és kiskocsmákat, betért a szerkesztőségbe, hogy módosítsa
könyve címét. Meg persze a jelenből: a fiatal kritikus, akivel az író tekintete összeakad a megállóban, a hajlott hátú,
idős költő, akinek erotikus versén vele egykorú asszonyok
háborodnak fel, a barátok, akik éppen arra koccintanak,
hogy egyikük könyve mégsem jelent meg.

© Szilágyi Lenke

Ez a műfaj – a publicisztika – alkatilag rendkívüli módon közel állt hozzá.

SZÍV ERNŐ ÚJ KÖTETÉRŐL

Oldalszám: 352 oldal
Kötés: keménytábla védőborítóval; ár: 3499 Ft

15

MIÉRT CIPELIK MAGUKKAL AZT AZ EMBERI
TESTET?
SZVOREN EDINA: VERSEIM
,,Kérdezte, rossz kedvem van-e. Dehogyis, gondoltam, ez nem kedv.” Szvoren Edina új
novelláskötetében minduntalan ilyen mondatok jönnek szembe velem. Hogy ez nem kedv.
Hogy ma már nem ölök. Hogy állatokkal láttak.

De Szvoren Edina új novelláskötetét nem csak a forma,
a tökéletes, zsigerekre ható mondatok miatt érdemes
elolvasni. Az a pszichológiai érzék és kíméletlenség, az a
mindent átható tekintet, amely Szvoren Edinát jellemzi,
egyszerre megy le az ember és az emberi kapcsolatok legmélyére, és egyszerre képes bármit érzékeltetni a maga
banalitásában is.
S mi lehetne jobb vizsgálódási terep, mint a család? Ahogy
a korábbi kötetekben megszokhattuk, itt is egymás után
bukkannak fel a kapcsolatteremtésre, bármiféle kitárulkozásra, s egyáltalán, a szeretetre képtelen figurák. Nincs
megfejtés vagy megértés, nem érdekesek a szereplők,
nincs karakterfejlődés, nincs lecsúszás. Csak a bezártság,
a nyomasztó tehetetlenség állapota létezik, kiszolgáltatottság a sorsnak vagy valaki másnak, egy erősebb, hatalmasabb ember akaratának.
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,,Remélem, hogy azoknak az embereknek, akik betegek, talán segítség lesz.
Volt, aki azt mondta, vannak benne olyan részek, amelyek megvigasztalják.
Jó lenne, ha másokkal is megtörténne ez.”

ről, ahol élnek, és még azt is megtudjuk, mi zörög a zsebükben. Csak
éppen arra nem kapunk választ, hogy azt a súlyos koloncot, amit egy
vékony zsinegre kötve maguk után húznak hidakon, vasúti átjárókon
keresztül, azt a testet, azt az emberi testet miért cipelik magukkal.
A titokzatosságot már megszoktuk Szvorentől, de ez a látásmód, az
abszurdra való hajlam ezúttal nagyobb hangsúlyt kap a kötetben, és
ez teszi hihetetlenül érdekessé ezeket a szövegeket.
A kötetbe feledkezve egyre inkább összezavarodunk, s már azt sem
tudjuk, hol vagyunk. Egy irodaházban? Áruházban? Kórházban?
Börtönben? Egy ágyneműtartóban? Az Ez már volt, ez már megesett
című novellában még a szereplők, a tárgyak, sőt a szavak vagy akár
teljes mondatok is felcserélhetők egymással. A kötet csúcspontja számomra mégis az Áruházi blues, amely egyesíti magában az összes
felsorolt erényt. Az elbeszélő bemutatja a munkahelyét, egy áruház
panaszirodáját. Folyamatos zavarodottságán és következetlenségén
meg sem lepődünk: egy újabb neurotikus narrátor, na bumm. A gyerekmegőrzőben aztán tényleg robban a bomba, semmi sem az, aminek addig látszott.
Mintha kihúzták volna a talajt a lábam alól, a szöveg a gyomromig
hatolt, újra és újra elolvasom, és azóta is bennem örvénylik, hipnotizál. Sötét, hideg, szarkasztikus próza: ezek Szvoren Edina versei,
szeretettel.
Kiss Tibor Noé

© Szilágyi Lenke

Az elbeszélők meghúzzák magukat az anyjuk kanapéján, esetleg fizetnek is ezért havi harmincezer forintot. Rájönnek, hogy a partnerük visszaél a bizalmukkal,
de nem tesznek semmit. Senki sem tesz semmit, nézik a
kert végébe látogató sánta rókát, vagy egyszerűen csak
várják, hogy megjelenjenek végre a verseik egy országos
napilapban.
A szvoreni világ másik kulcsfogalma a titok. A kötet
egyik legjobb írásában (Hátunk mögött a surrogás) például egy gyereksereget követünk végig. A kamaszok egymást váltva húznak valamit maguk mögött. Sok mindent
megtudunk róluk, az egymás közti viszonyaikról; azokról,
akikkel szürreális menetelésük során találkoznak; a hely-

SZILASI LÁSZLÓ: LUTHER KUTYÁI

Oldalszám: 210 oldal
Kötés: keménytábla védőborítóval; ár: 3299 Ft

© Szilágyi Lenke

Az egyébként nagyon fontos, hogy szembejönnek az
emberrel olyan mondatok, amelyek elől nem lehet
kitérni. A kortárs magyar szerzők közül Bodor Ádámnál
éreztem először ezt, s most már évek óta itt vannak
bennem Szvoren Edina mondatai is. „Ez a kemény
mellű TB-ügyintéző kilenc hónapig a méhében hordott”
(Munkanéven ember, 2013) – álmomból felkeltve is bármikor fel tudom idézni ezeket a szavakat.

SOHA NEM FOGOD MEGTUDNI, KI VAGY

Luther kutyája részt vett az asztali beszélgetéseken?
Vacsorák idején Luther Tölpel nevű kutyája az asztal alól bámulta a
húsfalatokat. Luther azt mondta erre: íme, az ima. Azért adtam ezt
a címet, mert bár istenhívőnek tartom magam, de akkoriban nem
imádkoztam egyáltalán. Azt éreztem, hogy nem kell. Tehát ez az egész
szenvedés, vagy amit annak éltem meg, az volt maga az ima.
Szégyen az, ha az embernek önmaga után kell nyomoznia?
Igen, volt szégyen. És az sem tetszett nekem, hogy van a rövid életemben egy rész, amiről nem tudok semmit. A tanúkat elhívtam magamhoz, az otthonomba, leültettem őket, egyenként, az íróasztalom jobb
oldalára egy székre, jól kifaggattam őket. Amit mondtak, azt leírtam
egy papirosra. Egyformák voltak az emlékeik, meglepően azok.
Az idő kitüntetett szerepet kap a regényedben. Belekerültél egy
más időbe. De visszatértél.
Úgy gondoltam, soha nem leszek már annyira erős, hogy még egyszer
felüljek egy kerékpárra. De aztán átmentem a hídon, van ott egy húsz
kilométeres út a gáton, majdnem Szerbiáig, már lehet látni az őrtornyokat. Akkor éreztem úgy, hogy abba az időbe tértem vissza, ahol
a többi ember tartózkodik. Előtte valóban az erősen megválogatott
emlékeim és az erősen jelen lévő testi tapasztalataim domináltak. És
aztán olvastam is. Nem foglalkoztam a saját sznobériámmal, és gátlástalanul elolvastam, még a kórházban, az Utazás a koponyám körült
meg a teljes Moby Dicket.
2015. február 10. Ekkor lettél rosszul. 17-én megműtöttek. 2018
elejére elkészült a Luther kutyái. Nem érezted úgy, hogy men�Oldalszám: 304 oldal
Kötés: keménytábla védőborítóval; ár: 3499 Ft

nyire szemérmetlen dolog mutogatni a túlélőt, a volt
zombit?
A csávónak agydaganata volt, és túlélte. Nehogy már ne?!
Miközben engem más foglalkoztatott elsősorban. Nyilván
ezt meg kell csinálni, meg kell érteni, meg kell írni. Úgy
kell megmutatni, mintha más is megélte volna. Engem
mindig az köt le, hogy a fikció tekintetében koherens
legyek egészen. Remélem, hogy azoknak az embereknek,
akik betegek, talán segítség lesz. Volt, aki azt mondta, vannak benne olyan részek, amelyek megvigasztalják. Vigaszt
nyújtanak. Jó lenne, ha másokkal is megtörténne ez.
A regény erős állítása, hogy főhőse az el nem mondott
történetekben él. Aztán elmond jó néhány történetet,
és minduntalan megkérdezi a végén: jó, de ki vagyok
én?
Lehet, hogy az irodalomtörténet-írás már az agyamra
ment, de amikor Eliot a hagyományról beszél, pontosan
ezt mondja. Azért nem lesz vége soha, mert a hagyományok erősorrendjét mindig megváltoztatják az újonnan
bekerülő elemek. Soha nem fogod megtudni, ki vagy.
Akkor sem fogod megtudni, amikor már meghaltál. Úgy
gondoltam, megcsinálom ezt, és akkor meg fogok tudni
valamit. Megtudtam, de az elérés pillanata olyan, hogy
onnan már visszatérés sincsen.
Egy kedves ismerősöm mondta, akinek nem idegenek a molekulák, hogy annyi, de annyi minden van a
testben, hogy örüljek, hogy luk van a seggemen. Te is
örülsz?
Hogy luk van a seggemen? Hát hogyne! Nagyon is! Egy
régi mesterem azt mondta, hogy ő annyira fél az őrülettől,
hogy csak pszichiáterkongresszusokon érzi jól magát. Én
nem vagyok így. Én nem kérek négyszáz darab pszichiátert, egyelőre.
Karinthyt eljátszotta Latinovits Zoltán, téged ki
játsszon majd?
Colin Farrell.
Balog József
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NEVETSÉGES ÉS SZERETHETŐ

KRUSOVSZKY DÉNES ELSŐ REGÉNYÉRŐL
,,Van benne brutalitás, dráma és titok, de csupa olyasmi, amit bármelyik magyar családban
láthatunk, ha oda merünk nézni. A ráérősen körbehordozott tekintetet minden érdekli,
a hosszan kitartott figyelem mindenkinek kijár.”

K RU
SOV
S ZK Y
DÉ
NE S

akik már
nem leszünk
sosem

Legutóbb a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan című filmnél éreztem, hogy valaki ilyen otthonosan mozog az életem díszletei
között. Annyira, hogy feszengeni kezdek. Amikor a film karaktereiben ráismertem magamra és a barátaimra, azt gondoltam, hogy
ez iszonyú találó és nagyon fontos, de csak nekünk, fiatal fővárosi
értelmiségieknek, a felnőttkor kapujában megrekedt balfaszoknak.
Egyértelműnek tűnt, hogy azok az ismerős utcák és ismerős életek,
amelyek itt keresztezik egymást, csak egy földrajzilag és szociálisan
behatárolt körben relevánsak, azon kívül érdektelenek. Aztán csak
néztem, ahogy a VAN megtölti a vidéki mozikat, és sorra hódítja meg
több kontinens fesztiváljait.
Krusovszky Dénes regénye még közelebb jön. Bálint ugyanabból
a kisvárosi környezetből érkezik meg ugyanazokba a VII. kerületi
bárokba, ahonnan én is jöttem, ahová én is járok. Nagyjából ugyanannyi idős, és ugyanúgy újságíróként dolgozik a kevés megmaradt
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független szerkesztőség egyikében. Ráadásul – itt az elfogultság bejelentése következik – a szerző barátjaként több
jelenet a saját közös múltunkból rémlik.
Eleinte aggódtam is olvasás közben, hogy ez kívülről
mennyire követhető vagy izgalmas, de csak addig, míg
ki nem rajzolódott, hogy ebben a generációs regényben
nemcsak mi vagyunk benne, hanem az egész ország.
A vidéki panel és a fővárosi utak, kelet és nyugat, kocsma
és kórház, születés, esküvő, temetés, kamaszkori és öregkori magány, az otthon maradók és a kivándoroltak, a
máig létező szocializmus múlt ideje és egy lehetséges jövő.
Bár érezni benne a teljesség igényét és a nagyregény ambícióját, de az Akik már nem leszünk sosem nem fél
elveszni a részletekben, és nem akar kilépni a hétköznapok valóságából. Ebbe a politika és a popzene ugyanúgy
beletartozik, mint a hosszú vonatút, a túl rövid telefonbeszélgetés, a szomorú összenézés és a kétségbeesett
kefélés. Van benne brutalitás, dráma és titok, de csupa
olyasmi, amit bármelyik magyar családban láthatunk, ha
oda merünk nézni. A ráérősen körbehordozott tekintetet
minden érdekli, a hosszan kitartott figyelem mindenkinek kijár. A realista leírások észrevétlenül csapnak át költői képekbe, illetve jó esetben az történik, hogy a százszor
hallott mondatokban, a naponta ismétlődő jelenetekben,
a megváltoztathatatlan emberi viszonyainkban látunk
meg valamiféle költészetet.
A vastüdővel lélegző kórház látszólag messze van minden
mástól, még Amerikánál is sokkal távolabb. Ez az egyik
legerősebb fejezet, amolyan regény a regényben, zárt világ.
De a végén, amikor felgyorsul minden, helyükre kerülnek
a szétszóródott történetdarabok, és összeáll valamilyen
kép. Nem tudjuk pontosan, mit mutat, de az biztos, hogy
mi is rajta vagyunk.
Urfi Péter

Oldalszám: 480 oldal
Kötés: keménytábla védőborítóval; ár: 3999 Ft

MÁN-VÁRHEGYI RÉKA: MÁGNESHEGY
A Boldogtalanság az Auróra-telepen novellái, A szupermenők című ifjúsági regény és több
gyerekkönyv után végre megérkezett Mán-Várhegyi Réka felnőtteknek szóló első regénye.
Minden benne van, amiért az írásait szeretni lehet, és még valamivel több is.

Mán-Várhegyi Réka Boldogtalanság az Auróra-telepen
című novelláskönyve 2014-ben jelent meg a JAK-füzetek
gondozásában, a JAKkendő díj egyik jutalmaként. A díj
minden évben a legjobb, kötettel még nem rendelkező
szerző kéziratának jár, Mán-Várhegyi Réka kritikai és
közönségsikert egyaránt hozó indulása azonban nem
csak emiatt volt nem mindennapi. A fanyar novellák
nehezen felejthető történetei a részvét és a szarkazmus
különös elegyét alkotják.
A Mágneshegy azonban immár történelmi regény: 2000ben játszódik Budapesten és New Yorkban. Történelmi
regény, mert szereplői még csak kacérkodnak az e-mail
gondolatával, de nemcsak ezért nem elérhetők egymás
számára: múlt- és jelenbeli sérelmek, habitusbeli különbségek választják el őket egymástól.
Börönd Enikő budai lány, tehetséges szociológushallgató
a kilencvenes években Amerikába költözik, a Columbián
végez, majd feleségül megy egy idős képzőművészhez,
az ezredfordulón azonban hosszabb időre hazalátogat.
Szeretné megírni A magyarok nyomorúsága című könyvet (Pierre Bourdieu A világ nyomorúsága című művének mintájára), ám az itthoni közegben magabiztossága
meginog.
Bogdán Tamás viszont első generációs értelmiségiként
lesz kulturális antropológus: negyven felé közeledve
elválik a feleségétől, alkalmi kapcsolatokba bonyolódik a
tanítványaival, és pár felkavaró hónapra Börönd Enikővel
is egymásba gabalyodnak. Az ő románcuk fontos története a könyvnek: találkozásuk azonban mégsem válik
sorsfordítóvá. Ahogy semmi sem igazán: megengedő,
elnéző együttérzéssel vannak tálalva a hősök hiábavaló
küzdelmei.
Mégis ez a szomorkás derű az, ami unikálissá teszi MánVárhegyi Réka könyvét, és az, ahogy a realista regényt
ígérő szöveget ellepik az álomszerű jelenetek. Ahogy a
mágneshegyek megbolondítják a feléjük közelítő iránytűket, úgy a regényben is használhatatlanná válik a rea-
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lizmus és a fantasztikum fogalma. „A dombocskát nem véletlenül
hívják a helyiek mágneshegynek, korábban nyilvánvalóan egy névtelen dombocska volt”, olvashatjuk a regényben Bogdán kutatási
terepéről, az egzotikusnak tekintett Békásmegyerről. „És a mágneshegyből a mai napig folyamatosan záporoznak rájuk a sugarak, és
valójában ezek a sugarak nem engedik, hogy ők lelépjenek innen.”
Mán-Várhegyi Réka regénye mégsem állítja, hogy valóban lehetetlen
lenne lelépni saját, nyomasztónak hitt közegeinkből: a különböző
szereplők mozaikként feltáruló tablója ugyanis azt sejteti, mindig
van egy olyan nézőpont, ahonnan a másik nevetségessé vagy épp
szerethetővé tud válni.
Turi Tímea

Oldalszám: 380 oldal
Kötés: flexibilis; ár: 3499 Ft
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A FELNÖVÉS ÉS MEGSZABADULÁS
TÖRTÉNETE
CATHERINE MILLET KÖNYVEIRŐL
Catherine Millet művei 2018 tavaszától a Magvető Kiadónál jelennek meg. A botrányosan híres
Catherine M. szexuális élete új értelmet nyer, ha mellette elolvassuk a Féltékenység és az Egy
mesés gyermekkor köteteket is.

Catherine M.
szexuális élete

Catherine Millet

Igen ám, de mi történik, amikor ugyanez a felnőtt gyermekkori
önmaga felé fordul, ahogy az Egy mesés gyermekkor című könyvében
teszi? Ellágyul-e a tekintete?
A háború után vagyunk, nemrég kezdődött az úgynevezett „harminc dicsőséges év”, ám ebből a dicsőségből nem sok fény árad a
kis Catherine nem valami jómódú, kispolgári családjára: a titkárnő
anya, Simone elhidegült férjétől, az autókereskedő Louis-tól, miután
az hazatért a hadifogolytáborból. Öten élnek egy szűkös, kétszobás
lakásban a Bois-Colombes nevű párizsi külvárosban: a házaspár, az
anyai nagymama, maga Catherine, valamint erőszakos és szeszélyes
természetű öccse, Philippe, aki egy házasságtörő viszonyból született.
A szülők közös térben, de lényegében külön élnek, a gyerekekkel felváltva foglalkoznak hétvégénként, és egyetlen dolog köti őket össze:
az ellenségeskedés. A kis Catherine mesés gyerekkor híján az álmodozásba, az irodalom és a filmek díszletei közé menekül.

Catherine Millet egy modern képzőművészettel foglalkozó folyóirat, az Art Press főszerkesztője, a geometrikus absztrakció kiváló szakértője. Nevezetes műve, a
Catherine M. szexuális élete azt adja, amit ígér: a szerző
hűvös műkritikusszemmel elemzi saját szerelmi életét,
és igyekszik megtalálni a lehető „legpontosabb, legigazabb szavakat” egy olyan téma leírására, ami sok ezer éve
izgatja az alkotókat.
Következő, Féltékenység című művében az analízisen
átesett Catherine Millet próbált a végére járni a paradoxonnak: hogy élhet át féltékenységet valaki, aki – a kölcsönös beleegyezés és a másik szabadságának tiszteletben
tartása mellett – senki elé nem állít, és magára nézve sem
fogad el korlátokat.
Nehéz feladatokat tűz ki maga elé, és azért tudja őket
megvalósítani, mert maximális becsületességre törekszik.
Nem könnyíti meg a saját dolgát, nem keres kibúvókat,
személytelenül, szinte szenvtelenül figyeli saját magát.
A felnőtt a felnőttet.
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Az írói tekintet figyelmes, részvevő kameraként követi a gyermek
Catherine-t: rögtön a legelején premier plánban látjuk, ahogy megismerkedik újszülött öccsével, majd megjelenik előttünk maga a
külváros, Bois-Colombes, a sötét utca, ahol a bérház áll, amelyben
a család él, az utcán álló egyetlen fa, majd látjuk a kislányt, ahogy
elindul az iskola felé. Catherine Millet-t minden művében a tér és az
embernek a térben elfoglalt helye foglalkoztatja: az őt körülvevő tér
változásán keresztül követhetjük a gyermek Catherine és vele együtt
minden gyermek felnövésének és megszabadulásának – Catherine
esetében tragédiákkal szegélyezett „megszabadulásának” – történetét.
De nem hideg, tárgyilagos leírásokkal van dolgunk: az író aprólékosan részletező, mágikus tekintetével sötét tündérmesévé alakítja
gyermekkorát, és Marcel Proust Combray-ává a nyomasztó külvárost,
Bois-Colombes-ot.
A szociológiai erényeket felmutató Egy mesés gyermekkor egyszerre
személyes vallomás Catherine Millet gyermek- és kamaszkoráról, és
alapos, mélyenszántó elemzés, amely segít megérteni a gyermekkor
félelmeit és a kamaszkor kétségeit.
Tótfalusi Ágnes

Fordította: Tótfalusi Ágnes
Oldalszám: 272 oldal; kötés: keménytábla védőborítóval; ár: 3499 Ft

EGYETLEN ÉJSZAKA ALATT
MATHIAS ÉNARD: IRÁNYTŰ
Az Iránytű egy olyan világba nyújt betekintést, amelyről nekünk, magyaroknak
igen szerény tudásunk van – miközben ez a világ a XX. század és a jelen problémáinak
egyik gócpontja: a Közel-Kelet.

A francia szerző személyesen ismeri ezt a terepet, hiszen arab és
perzsa tanulmányokat folytatott, és hosszú időt töltött a térségben.
A regény a többi közt Irán, Szíria, Törökország, Libanon legutóbbi
évtizedeibe vezet minket (és olyan városokba, mint az azóta szinte
teljesen lerombolt Aleppó), miközben arra a következtetésre jut,
hogy bármennyire is igyekeznénk két külön univerzumnak láttatni,
a Kelet és a Nyugat teljesen átszövi egymást – beszéljünk akár hitről,
akár művészetről, akár történelemről. Énard mindvégig elkerüli a
két térség jellegzetességeit és viszonyát érintő sztereotípiákat. Jóval
mélyebbre ás annál, semhogy alaptalan, átgondolatlan feltételezések
szintjén ragadjon le a Közel-Kelettel kapcsolatban.
A legjelentősebb francia irodalmi elismerést, a Goncourt-díjat is
elnyert könyv azonban nem csupán egy konfliktuszóna feltérképezése,
hanem egy felemésztő szerelem története is. Sőt mi több, az Iránytű a
szerző szerint „tudományos szerelmi történet”. Adott egy bécsi férfi,
az összehasonlító zenetudománnyal foglalkozó Franz Ritter, és élete
szerelme, Sarah, a párizsi nő, aki a perzsa próza kiemelkedő alkotójából, Szádek Hedájatból írta doktori értekezését. A férfi, aki kettejük
közül a bátortalanabb, annak idején ugyan maga is bejárta a KözelKeletet, egy ideje viszont beteg, és nem hagyja el Bécset. A dinamikusabb, impulzívabb nő viszont újabb és újabb országokban bukkan
fel, legutóbb épp az egyik maláj államban, Sarawakban. A férfi képtelen az érzéseit pontosan kifejezni, a nő pedig gyakran talányosan
viselkedik vele.

A Közel-Keleten tartózkodó európai kutatók életén
keresztül egy szűk elit világába pillanthatunk be, ahol
a művészetek, különösképpen a zene és az irodalom
mély megélésének fontos szerep jut. A szöveget át- meg
átszövik az idézetek, Omar Khajjám, Fernando Pessoa és
mások versei. Mathias Énard – aki Szíria szenvedő népének ajánlotta könyvét – hatalmas tudásanyag birtokában
írta meg regényét. Ez azonban mégsem kell hogy feszélyezze az olvasót, aki könnyen beleszerethet a delejező
hosszúmondatokba, Tótfalusi Ágnes heroikus fordításába.
És ha az ember egyszer átadja magát ennek a lenyűgöző
beszédmódnak, onnantól nincs menekvés, az Iránytű
beszippant.
Darvasi Ferenc

Franz Ritter álmatlanságtól szenvedve idézi fel egyetlen éjszaka leforgása alatt a közös múltjukat. Beleolvas Sarah doktori értekezésébe,
a levelezésükbe, és szeme előtt újra lejátszódnak a múlt eseményei.
Egy olyan párizsi nőbe szerelmes, aki Villonnal együtt azt gondolja,
„Nem csókol asszony úgy a földön, mint a párizsi asszonyok”, de egyszersmind azt is, hogy két ember csak a halálban lehet igazán egymásé… Az Iránytű az észvesztés története is. Nemcsak azt láthatjuk,
ahogy Franz és Sarah személyisége egyre terheltebb lesz, de mintha
az orientalistákra amúgy is elég gyakran volna jellemző az észvesztés.
Franz egyenesen azon gondolkodik, hogy írnia kellene egy könyvet
Az őrület különböző formái Keleten címmel, melybe tervei szerint
felvenné többek között a hősszerelmeseket, az álruhákat kedvelő orientalistákat, a misszionáriusokat.

Fordította: Tótfalusi Ágnes; oldalszám: 480 oldal
Kötés: keménytábla védőborítóval; ár: 4499 Ft
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HATÁST HATÁSSAL

VASBA ÖLTÖZÖTT VILÁG

WILLIAM SHAKESPEARE: DRÁMÁK III. KÖTET

SÁNDOR IVÁN: A HETEDIK NAP

Tragédia, színmű és királydráma is szerepel az új kötetben.
Fordítóként hogy érzékeled: hány nyelve van Shakespeare-nek?
Egy nyelve van. Nem volt ő valami nyelvbűvész – mint mondjuk
Oscar Wilde, vagy akár Babits a Jónás könyvében –, viszont isteni
dramaturg volt, tudta, hol kell lazábban, hol sűrűbben adagolni a tartalmat, a költőiséget, a gondolatiságot. De minden darab az ő stílusát,
az ő nyelvét hordozza: szabad az átjárás, át lehetne emelni sorokat,
mondatokat a vígjátékból a tragédiába, és viszont.
A velencei kalmár és a Lear kanonikus darabok, a IV. Henrik
két része a legritkábban játszottak közé tartozik. Fordítóként
mintha két különböző helyzetben lennél, az egyik esetben
vannak erős magyar minták, a másiknál kevésbé. Ez mennyire
befolyásol fordítás közben?
A Velenceiből, a Szeget szeggelből, a Learből számos magyar fordítás
van, ezeket persze nézegettem (mindig utólag), de talán sokaságuk
miatt kevésbé éreztem, hogy hatnának rám. Viszont a IV. Henrik 1.
és 2.-ből gyakorlatilag csak Lévay József (1867) és Vas István (1948)
fordítása létezik, ezekkel – főleg Vassal – jobban meg kellett mérkőznöm. De általában igyekszem nem befolyásoltatni magam a mintáktól (melyek így nekem nem is minták, csak elődök) – néha juszt is az
ellenkezőjét csinálom. Persze ez is befolyásolás!
Shakespeare humora is jobban feltárul az újabb fordításaid
révén. Ahogy egyre több művét magyarítod, ismerősebb lesz
neked Shakespeare észjárása, iróniája?
Valóban nagyon feltárult a IV. Henrik két részénél, ahol Falstaff és
kocsmai társasága állandóan humorizál, gyakran csak a szavakat
facsarják. Van ezek között egy pár olyan, ami évszázadokon átnyúlva
ma is vicces, de sokszor egészen mást kellett írnom, hogy a mai színházban, a mai közönségnek mulatságos legyen. Hiszen nem olvasmányt fordítok, hanem színdarabot, és Shakespeare is azt írt; muszáj
a hatást hatással fordítani. Bevallom, nyesegettem a poénözönt, mert
a mai embernek sokszor fárasztó. A válaszom tehát: igen, persze, jobban átlátok Shakespeare szitáján, hogy hol van valóban humoros-ironikus mondandója, és hol kattog üresjáratban a vicceskedés.

Furcsa, hogy a „maiasítás” szót használod. Shakespeare a
maga korának nyelvén írt, tehát „mai” nyelven – miért is
fordítanám másként, mint mai „mai” nyelven? Vajon ha
egy humoros részt humorosan fordítok, akkor azt mondod, hogy „humorosítottam”? Nem. Minden fordító a
maga korának szellemében fordít: nézd meg a nyelvújítás előtti Kazinczy Hamletjét, a romantikus Aranyét, a
modern Eörsiét. A fordítás már csak ilyen dolog. Nem
lehet Shakespeare-t ma a vizsolyi biblia nyelvén fordítani,
pedig azzal pontosan egyidős.
A nyelvújítás előtti Kazinczyt, a romantikus Aranyt
és a modern Eörsit hozod példának. A saját neved elé
milyen jelzőt tennél?
Nehéz kérdés. Az ember nem tud magáról képet alkotni.
Szerintem a fordításaim csak úgy le vannak fordítva, általános mai magyar szövegek… „Az általános Nádasdy”.
Szegő János

shakespeare
D R Á M Á K
Nádasdy Ádám
fordításai
harmadik kötet
a velencei kalmár
lear király
szeget szeggel
iv. henrik – 1. rész
iv. henrik – 2. rész

Kilencedik évtizede lakom Zuglóban, három otthonom
– Columbus utca 34., Amerikai út 74., Mexikói út 56. –
háromszögében. Középpontjuk a Korong utca 6. Több
százszor, talán több ezerszer elhaladtam a falára erősített,
József Attila egykori lakására emlékeztető márványtábla
előtt. A vasút is közel van. A vonatzakatolást az Eszmélet
XII. szakaszából is hallom: „…erre sok / vonat jön-megy…”
Vannak József Attilának olyan verssorai, amelyek még
erősebben szólalnak meg. Az ilyen hangzásban benne
van az egész világegyetem a maga térfogatában: „…minden, ami volt, van: / a sok nemzedék mely egymásra tör…”.
Mintha párbeszédben volnának e sorok Walter Benjamin
másik dossziémban őrzött gondolatával, amely szerint a
Történelem Angyala arcát a múlt felé fordítja, s ahol mi az
események láncolatát látjuk, „…ott ő egyetlen katasztrófát
lát, mely szüntelen romot romra halmoz”.
Harmadik dossziémban feljegyzés Hieronymus Bosch
A szénásszekér című képéről. Az alsó képsávban mindennapjaikat élő alakok, háziasszonyok, gyerkőcök.
A középső sávban hatalmas szénásszekér. Ilyen nagy szekér, tetején ilyen hatalmas szénahalommal nem létezik.
Bosch vízióiban van. És hangzása is van annak, ahogyan
a kerekek őrlik, tiporják a menekülőket, akiket katonák,
felfegyverzett szörnyecskék öldösnek. A felső képsáv az
égig ér. Angyalok között szelíd arcú legény lanton játszik.
Mellette madonnatekintetű lányka, a kezében tartott
papiruszról olvas. Vajon mit? Talán egy költő sorait, talán
egy filozófus gondolatait. Nem kizárt, hogy mondatokat
a Jelenések könyvéből.
Két bibliám van a Bosch-albummal szemközti könyvespolcomon. Az egyik Károlyi Gáspár fordítása, 1912-es
kiadás. A másik mai nyelven, 1975-ből. Kiemelem dossziémból a Jelenések egy mondatát, mely regényem mottójában is szerepel: „Írd meg tehát, amiket láttál, amik vannak,
s amik történni fognak ezután.”

Fordítói hitvallásod a maiasítás. Történeti darabok esetében
(IV. Henrik) ez mennyiben jelent gondot vagy éppen más jellegű
kihívást?
Oldalszám: 728 oldal
Kötés: keménytábla védőborítóval; ár: 4999 Ft
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Hosszú az út egy regény első sorától az utolsóig. Az első mondatig is hosszú, néha évekig tart,
ez a regény előélete. Az ilyen útonlét feljegyzéseit dossziékba gyűjtöm. Kiemelek néhány lapot.

© Szilágyi Lenke

,,Shakespeare a maga korának nyelvén írt, tehát »mai« nyelven – miért is fordítanám másként,
mint mai »mai« nyelven? Minden fordító a maga korának szellemében fordít”, mondja
Nádasdy Ádám új Shakespeare-fordításkötete kapcsán.

Úgy szeretem bejárni a téridőt, hogy a szövegben egymásra rétegeződjön a jelen, a múlt, a sejthető jövő. A regény, amihez évekig
gyűjtöttem a jegyzeteket, a mában játszódik – pontosabban: a XVI.
században. Kilenc évtizedem tapasztalatai alapján otthon érzem
magam abban a világban. Halász Gábor sorai is dossziéimban vannak: „Bizonytalan és megosztott volt a lélek és a sors, míg el nem
jött az új határozottságok ideje. Keményen és rendíthetetlenül néztek
farkasszemet világnézetek és felekezetek […] ölésre készen… tél borította el a földet, vasba öltözött a világ, létalapja lett a harc.”
Halász Gábor 1943-ban írta ezt. A XVI. századról. De a maga éveiről
is írta. Mint amikor egy hangvillát leütnek, és a hangzás sokáig rezeg.
Sorainak „hangzása” nemcsak 1943-at, nemcsak a XVI. századot idézi
meg, eljut a mába is.
Az volt a szándékom, hogy mindvégig hallható legyen a regényben.
És leírtam az első sort: „Fuss! Menekülj!”

Sándor Iván

Oldalszám: 240 oldal
Kötés: keménytábla védőborítóval; ár: 3299 Ft
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MARAD AZ ÖRÖM

OTTHONOK, VILÁGOK

ORAVECZ IMRE: ÓKONTRI

KEREK SZÜLETÉSNAPOK JANUÁRTÓL ÁPRILISIG

A rög gyermekei-trilógia befejező kötete

Sokaknak úgy tűnhet, hogy Oravecz Imre regénytrilógiája (Ondrok gödre, Kaliforniai fürj, Ókontri) elsősorban
az amerikás magyarok bibliai hangú története: elmenetel, kinti lét, visszatérés. Végigolvasva azonban ezeket a
könyveket teljesen világos lesz, hogy a fő anyaguk nem a
magyar amerikások élete, hanem a parasztoké és a munkásoké, bárhol legyenek is: tárgya azon néhány társadalmi
réteg, amelyeket lassan visszavonhatatlanul elsüllyeszt a
felgyorsult történelem és a technikai fejlődés. Oravecz
könyvei ehhez az összetett történethez keresik a nyelvet,
ennek a történetnek a lassú enciklopédiái, olyan olvasni
ezeket a regényeket, mintha az ember maga is földet
művelne: szántana, vetne, aratna, csűrbe gyűjtene.
Árvai Steve a második világháború előtt tér vissza
Magyarországra. Átveszi Amerikában maradt apja örökségét, munkához lát Szajlán. Az Ókontri szövegéből üvegtiszta áttetszőséggel rajzolódik ki egy mezőgazdasági év
szerkezete: teendők, növények, állatok, gépek, emberi
kapcsolatok, a falu teljes társadalmi szerkezete, üteme.
(Talán nem véletlen, hogy Árvai egyetlen pontosan
megnevezett olvasmánya épp Nagy Lajos Kiskunhalom
című remekműve.) Ebben a szerkezeti egységben minden kicsi eleméig bejárjuk azt a teret, amit annak idején a Halászóember című töredékes és totális verseskötet
megrajzolt, megkapjuk végre azt a hatalmas faluregényt,
amire a népi írók munkássága óta nem volt példa a
magyar nyelvű irodalomban. Az elbeszélői tekintet pontos és rezzenéstelen: ugyanazon hűvösséggel beszél az
állatok üzekedéséről, mint az emberekéről, tárgyak vagy
emberek pusztulásáról, történelmi korszakok gyors eljöveteléről vagy lassú kimúlásáról. Árvaiék elrejtik ugyan a
tanyájukon a menekülő zsidókat, a megölt ember leírása
mégis klinikai pontosságú. Csillagné belefagyott a vérébe.
A hóba fagyott vért le kell választani a ruhába fagyottól.
„Steve spaknit hozatott, és óvatosan lefeszegette vele. Más
gond nem volt Csillagnéval.” Steve későbbi impotenciájának oka pedig felesége szerint maga a kommunizmus.
„A nyomás az oka, ami rajtad van, és azon nem segít
semmi pihenés.” Fogy a birtok, rogyadozik a gazdálkodás, lassan vége lesz az egyéni birodalmaknak. Ezekben
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a könyvekben eleve halálra voltak ítélve. Marad az öröm – a legfontosabb, a legtöbb, amiben embernek a földi világban része lehet.
Ennek a helyzetnek az 1956-os forradalom vet véget. Unalmas a
számtanpélda. A gyermek bekapcsolja a rádiót. Várja, hogy megszólaljon a Megáll az idő. Helyette komolyzenét hall, meg azt, ahogy
ropognak Budapesten a fegyverek. Árvaiék, húsz év után, csak ekkor
indulnak el Nyugat felé. – Wer ist da? – kopogtatásukra így szól a
kérdés az ajtó túloldaláról.
A rög gyermekei-trilógia utolsó darabja, az Ókontri ezzel a kérdéssel ér
véget. Ki az? Lehet, hogy ez a kérdés maga az ókontri, az old country,
a régi ország, ez az egyetlen hely, ahová vissza lehet térni. Talán nincs
is nemzeti hovatartozás. Valójában ez a kérdés az otthonunk. Hazánk
pedig nincs is.
Szilasi László

KONRÁD GYÖRGY 85
Mennyi idő alatt jutunk el Berettyóújfaluból New Yorkba? Ha Konrád
György szép ívű, esszéisztikus memoárját olvassuk, akkor akár egy
szentencia alatt is. A mondat első fele még az újfalui gyerekévekről mesél, hogy aztán idősíkot váltson és napjaink nyüzsgő New
Yorkjában járjunk. Változnak az egymásra íródó idők és helyek a
regényfolyamban, valami azonban változatlan marad: Konrád személyisége. Mintha a gyermekben is ott lenne a bölcsesség, és a 85 éves
mesterben is a kamaszosság. Legkivált a kíváncsiság, a nyitottság, a
látogatóság. Konrád igazi városalapító, aki megteremtette Kandort,
az irodalmi várost. A névhez saját nevének betűit kölcsönözte, tereihez és szelleméhez pedig saját emlékeit és tapasztalatait. Mi, olvasók
pedig várjuk az újabb utazásokat.

ORAVECZ IMRE 75
Ha Oravecz Imre verseit vagy regényeit olvassuk, másképpen nézünk
a saját világunkra – annak határaira, viszonyaira, lehetőségeire.
Legújabb könyvével, az Ókontrival lezárta regénytrilógiáját, amely
száz esztendőt átfogva beszél egy magyar család több nemzedékének
sorsáról, kivándorlásairól és hazatéréseiről. Oravecz Imre maga is
megélhette, mit jelent elindulni, megérkezni, visszajönni. Páratlan
szerencséje a magyar irodalomnak, hogy a zseniális költő a versek
mellett az epikában is megtalálta azt a formát és sávot, ahonnan csak
ő tud beszélni. Leltározni, megfigyelni, leírni. Egy szajlai reggelt, egy
chicagói magasvasutat, egy cinke röptét.

BARTIS ATTILA 50
Napjaink magyar irodalmának egyik legkülönlegesebb és legtitokzatosabb alkotója. Író és fényképész, aki mintha mondatait is a lélek
sötétkamrájából hívná elő. Kemény István szép meglátása szerint a
fényképek Bartis Attila versei, prózai művei pedig mintha szobrok
Oldalszám: 464 oldal
Kötés: keménytábla védőborítóval; ár: 4299 Ft

lennének. Mondatainak ereje, tömbszerűsége, intenzitása érezteti ezt. Családi kötelékek és szerelmi kötődések, művészi keresések és emberi kudarcok: ha Bartis
műveit olvassuk, az igazi egzisztenciális kérdésekkel
találkozunk. És egy rejtélyes, kétméteres alakkal, egy
mindig úton lévő óriással, aki most talán éppen Jáva
szigetén vagy Marosvásárhelyen van.

ERDŐS VIRÁG 50
Ha száz év múlva valaki arra lesz kíváncsi, hogy milyen
volt ez az ország és Budapest, kiváltképp a főváros VIII.
kerülete a 2010-es években, Erdős Virág verseit és prózáját olvasva kaphatja a legteljesebb képet. Teljeset,
amiben benne vannak a rámpátlan aluljárók, a LEDér
utcák, az embertelenített padok, a meseszép aszfaltrepedések; sorok, sorsok és sorosok. Az, hogy mit viszünk
magunkkal. És az is, hogy mit kapunk Erdős Virágtól.
Valami különlegeset: röntgenfelvételt a társadalomról
és csendéletet zajos hétköznapjainkról. Talált tárgyakat,
melyeket előbb megtisztít, utána pedig visszaad. A nyelvet, a hazát, az emberséget.

VIDA GÁBOR 50
Vida Gábor Rezervátum című könyvének alcíme: történetek és hézagok prózában. Mintha Vidát ezek érdekelnék, a kitakart részletek, a félbehajtott lapok olvasatlan
oldalai, a térképeken nem jelölt ösvények. Az évtizedek,
országok közötti hallgatások. Szülővárosa, a romániai
Kisjenő húsz kilométerre van Gyulától. Anyai ágról a
székelyföldi Barót az otthona. Mintha ez is a közöttiségre és a közvetítésre predesztinálná Vidát, aki legutóbbi könyvével (Egy dadogás története) nemcsak
saját ifjúkora és szülei históriáját írta meg, hanem sajátos szemszögből Erdély életrajzát is. Könyveit olvasva
jobban kiismerjük magunkat történelmünkben és földrajzunkban. Várjuk az újabb életregényeket!
Szegő János
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TOTEM ÉS TABU: AZ ÍRÓI HABITUS
SZÜLETÉSE

REFORMKORI EMBERVIZSGÁLAT –
HAMUHERNYÓKKAL

GARACZI LÁSZLÓ: HASÍTÁS

MILBACHER RÓBERT: LÉLEKNYAVALYÁK

A Hasítás Garaczi László ötödik lemurvallomása. Már megszokhattuk, hogy a lemurvallomások
folyton újrarendezik emlékezet és felejtés viszonyát, a Hasításban azonban minden eddiginél
nagyobb szeletet pillantunk meg a jövőből.
Baljós és csitító jelek, „karma remix”, amelyben egyesül
minden, ami félresikerült, de mégis jó a vége – minden,
ami csak a képzeletben létezik, és egy ponton mégis életrajzi valóságot fog alkotni. Delírium és tűpontos memoár
ível az apokaliptikus révülettől a jelen pragmatikus esztétikájáig: „Szép az, ami egyre jobban tetszik.”

A Hasítás lapjain a mesélésről szóló mesélés valódi mesélésbe csap át.
Magyarázatot kapunk arra, hogy miből fakadt az egész regényfolyam,
hogy mikor és miként írhatta meg mindezt az az elbeszélő, akivel
a többi kötetben leírt események megtörténtek. Megértjük, hogyan
függ össze Marcus Aurelius tanítása az akarattalanságról és az Utolsó
tangó Párizsban című film, és betekintést nyerünk a fiatal lemur
örökké újrarendeződő szerelemsorába. Megszületik egy új műfaj:
búcsúlevél – folytatásokban, aztán a régi műfajok (sportújságcikk,
képleírás stb.) is sorra új értelmet nyernek. Mindez talán csak annak
a mellékhatása, ha az ember egy könyvekkel telepakolt ágyon veszíti
el a szüzességét.

Berta Ádám

krimi stílusjegyeivel – igazi kortörténeti csemegévé emeli a művet.

© Valuska Gábor

Béla bácsi, a pszichológus díványán az elbeszélő mindenről tud, aminek köszönhetően ez a könyv előre és hátra dolgozik. Az ambaradan
(vagyis a különös zűrzavar) mágikus idejében mozgunk, ahol minden egyetlen pillanatba sűrűsödik, és teljesen relatív, hogy melyik
irány melyik. A különböző történetek motívumai közös jelölőhálóban egyesülnek, a verbális univerzum pontról pontra leleplezi magát.

Milbacher Róbert új prózakötete olyan irodalomtörténeti eseményként határozza meg magát,
melynek köszönhetően az első magyar krimit tarthatja kezében az olvasó.

A legszórakoztatóbb epizódok persze írói munícióként is aranyat
érnek, ezért nemcsak szublimálás ez a regény, hanem bevezetés a
szublimálás feltárásába is, hiszen egyes jelenetek életanyagként, majd
kicsit később elkészült irodalmi mű formájában is helyet kapnak a
regényben. A Hasításban mindig pontosan tudjuk, hol járunk, egyedülálló módon mégis képet alkothatunk az irodalmi és a hétköznapi
sík viszonyáról, ugyanis mindkettő kendőzetlenül és frissítő humorral jelenik meg.
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© Martina Kenji

Sorban következnek a valóság megidézésének újabb és újabb példázatai: van itt horrorfilmbe illő újraélesztés, de egy utazás során megelevenedik és elmozdul Párizs is, a kamaszkori filmélmény helyszíne.
Az emlékek sosem maradnak egyedül, mindig sorozatokba rendeződnek, a traumatikus jeleneteket például a „tam-tara-ram” kód fűzi
egybe. És aztán van hová hazatérni: snitt, és máris minden átrendeződik, az elbeszélőt szabályos család veszi körül, élettársával gyereket
nevelnek, de valami itt sem stimmel. Feltűnik egy korábbi epizódból
már ismerős túlélőkés: ami korábban egy öngyilkos küldetés letéteményese volt, most a meghitt körben elköltött vacsora kiegészítője
lesz. Vajon minden visszájára fordul?

Oldalszám: 192 oldal
Kötés: keménytábla védőborítóval; ár: 2999 Ft

De nem szabad hinni a regény utószavának! A kötet és minden
paratextusa az irodalomtörténetben már régóta ismert megvezetés,
átverés (és a fikció!) szolgálatában áll. A Sherlock Holmes-történetek
megszületését húsz évvel beelőző, a Kisfaludy Társaság 1867-es pályázatára készült Léleknyavalyák – avagy az öngyilkolás s egyéb elveszejtő
szerek természetéről című „kisded bűnregény” valójában egy pszeudo-talált kézirat, egy korhű imitáció, Milbacher tájékozottságának,
tudásának mesteri játéka, áldokumentum, így bizonyos értelemben
egy trükkregény. Ennek a Milosevits Péter által bevezetett, posztmodern (pl. Borges, Eco, Milorad Pavić, Svetislav Basara), de korábbi
korszakok írói (pl. Cervantes, Swift, Bulgakov) által is alkalmazott
prózatípusnak a lényege, hogy „szerzője elveti a közvetlen mimetikus
narrációt, és olyan információkat iktat a könyvbe, melyek révén azt a
látszatot kelti, hogy az éppen olvasott szövegnek van egy másik létformája is, s a kezünkben tartott regény csak egy változata egy állítólagos
– általában fiktív – eredetinek”. A Léleknyavalyák esetében (az utószó,
a tudományos információhalmaz, a „tények”, az irodalomtörténeti
vonatkozások, hivatkozások „helyre rakásának” köszönhetően) ez a
Igaz, a talált kézirat szerzősége végül mindenfajta filo- fiktív eredeti megegyezik az éppen olvasottal, ennyiben is nevezhető
lógiai erőfeszítés és munka ellenére is eldöntetlen marad. ál-dokumentumregénynek.
A történet szerint Hummel József nyugalmazott városi
alkapitány a huszonhét éves Czakó Zsigmond öngyil- De tény és áltény, saját és vendégszöveg, fikció, álom és valóság olyan
kosságának körülményei és okai után nyomoz, melynek
sűrűn, izgalmasan és szervesen gom(b)olyodik össze Milbacher új
során elementáris erővel (és persze a korabeli eszmék, regényében, hogy az olvasó – akit egyébként már a szerző nyelvi
szépirodalmi és filozófiai szövegek, dokumentumok
otthonossága, biztonsága is egyfajta paktum, a szemfényvesztés, az
beemelésével) tárul fel nemcsak Czakó múltja és lélek- irodalomtörténeti esemény naiv „elfogadására” sarkallna – képes
állapota, hanem maga a korszellem is. A Hummel által
minderről megfeledkezni. Így maga is a játék, az imitáció önfeledt
elszívott szivarok füstje pedig úgy lengi be és gom- szereplőjévé válik, aki egyszerre nyomoz – mint valamiféle XXI. szá(b)olyítja ezt az erősen atmoszférikus, a hamuhernyó-nyo- zadi nyugalmazott rendőrfőkapitány – a hummeli és a milbacheri
mok mentén nyomolvasó szövegvilágot, mint ahogy a
hamuhernyó-nyomok után.
XIX. század magyar irodalmára jellemző mondatok lasBencsik Orsolya
san, komótosan gomolyognak. (Nem a szerző hibája ez,
csupán egy másik kor távolságának a tapasztalatáról van
szó.) A magyar szabadságharc leverése utáni kiábrándultságnak, a kiegyezés miatti elkeseredésnek és a romantika
(„a romanticizmus”, „az irracionalizmus csábereje”) nemzet- és énpusztító, káros korszellemének, illetve a rációba
vetett hitnek az ironikus, gyakran mulatságos megidézése – keverve a pszichologizáló nyomozás, a lélektani
Oldalszám: 272 oldal
Kötés: keménytábla védőborítóval; ár: 3499 Ft
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NÉGY FIATAL SZERZŐ

BALASKÓ ÁKOS, FEHÉR RENÁTÓ
ÉS GUILLAUME MÉTAYER

A JAK-FÜZETEK SOROZAT ÚJRA A MAGVETŐNÉL

HÁROM ÚJ IDŐMÉRTÉK-KÖTET

Idén, túl a kétszázadik köteten, a József Attila Kör sorozata visszatér a Magvetőhöz. Négy friss
kötet, négy fiatal szerző mutatkozik be a Könyvhéten.

Fasírt avagy viták a „fiatal irodalomról” – ezzel a kötettel
indult a JAK-füzetek 1982-ben a Magvetőnél. A legendássá vált sorozatban jelent meg Esterházy Pétertől a
Daisy, Garaczi Lászlótól a Plasztik, Darvasi László verseket és elbeszéléseket tartalmazó könyve, Szijj Ferenc több
kötete, Kemény István, Kun Árpád, Szilasi László, Tóth
Krisztina, Erdős Virág, Szécsi Noémi… és itt publikált
még rengeteg kiemelkedő szerző.
A most megjelenő könyvek közül Baróthy Zoltán Az
Amcsalat hegység tiszta levegője című novelláskötetében
a főszereplők magányos és tanácstalan férfiak. Akár egy
idegen tájon vánszorgó vonaton üldögélnek, akár egy
vigasztalan pesti lakótelepen, egyformán ott él bennük a
vágyakozás a máshol és a másik iránt. Mikor életük hétköznapi kereteit aztán szétfeszíti egy valószerűtlen esemény, a boldog beteljesülés helyett a téboly keríti őket
hatalmába. Baróthy szövegei finom humorral számolnak
be a leghátborzongatóbb történésekről is.

Két fiatal magyar költő és egy francia lírikus, akit négy kiváló pályatárs fordított magyarra.
Hány költészettel találkozunk? Ez nem egy szöveges számtanpélda, hanem
az Időmérték-sorozat tavaszi folyama.

gyákról talán nem is lehet verset írni, megint inkább az emberről
mond el valamit. A hangyák élete című kötetben az élőlények hasonlóságának röhejessége mutatkozik meg ilyen ismétlődő ráismerések
révén. És a magány: valaki elment, valami hiányzik. De van úgy, hogy
éppen a hiány.
Oldalszám: 80 oldal; kötés: kartonált; ár: 1999 Ft

A Strand nem a felhőtlen vidámság helye. Emlékeink kuszák: örömpercek, kiszolgáltatottság, nedvesség, vibráló fény és alattomos kosz.
Simon Bettina első verseskönyvének hangulata megragad, nem ereszt.
A mondatok tiszták, a képek és asszociációk hamar kizökkentenek
megszokott világunkból. De bárhol járunk, mindvégig otthonosság
és otthontalanság egymást keresztező nyomait követjük, és a víz útját:
akár egy fagyos utcán, akár egy folttisztítóban, akár egy – talán jövőbeli – elárasztott tájon. Test nem marad szárazon.

Oldalszámok: 88 oldal, 48 oldal, 100 oldal
Kötés: keménytábla; ár: 1990 Ft

Oldalszám: 72 oldal; kötés: kartonált; ár: 1999 Ft

baróthy zoltán

simon bettina

© Oravecz Dénes

Szextáns – ez a címe Szeles Judit verseskötetének. A kéttükrös szögmérő több mint kétszáz éve segíti a hajósokat
a tájékozódásban. Szeles Judit könyvéből egy mai tengerész alakja sejlik fel, aki a skandináv télben nem képes
elszakadni a délkörön túli kikötők emlékétől. A romantika keveredik a tengeren töltött élet monotóniájával,
egy-egy bensőséges epizód elbeszélése fonódik össze a
hajózáshoz kapcsolódó tárgyak objektív ismertetésével.
A már-már prózába hajló versek fegyelmezett hangvétele,
száraz adatai izgalmas feszültségbe kerülnek az én és a
te viszonyát megtöltő izzással. És ahogy a cím sejteti, a
versek leplezetlen élvezettel vallanak a testiségről.

© Garam Gergő

Oldalszám: 152 oldal; kötés: kartonált; ár: 2499 Ft
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szeles judit

németh bálint

© Csányi Krisztina

Lehet-e verset írni csak a hangyákról? Németh Bálint
erre tesz kísérletet új kötetében, és arra a következtetésre
jut, hogy bár a hangyákról olvasunk, mégis azt hisszük,
rólunk van szó. Így aztán az az állítás, hogy csak a han-

© Martin Larsson

Oldalszám: 80 oldal; kötés: kartonált; ár: 1999 Ft

A fiatal Petri-díjas költő, Balaskó Ákos második kötete, a Tejsav igazi
szerves líra. A könyv verseire jellemző, hogy a kiszolgáltatott emberi
léthelyzeteket vegytani pontossággal, de cseppet sem sterilen ábrázolja. Napjaink egyik leggyakoribb lélektani problémája, a kiégés áll
a könyv narratív középpontjában. A költő tűéles pontossággal veszi
végig egy harminc-egynéhány éves fiatal személyiségének széthullását és lehetséges visszaépülését, illetve ezek stációit. A Tejsav azt a
folyamatot dokumentálja és demonstrálja, hogy hová kerül a fókusz,
amikor eltávolodunk önmagunktól. A Balaskó-líra másik fontos
eleme, forráskódja az irónia alakzata és evidenciája. Kulturális kódok,
popzenei utalások, vendégszövegek, transzavantgárd gesztusok szövik át és színezik a kötetet. Balaskó költészete részletekből, apró
megfigyelésekből építkezik. Úgy kapcsol össze metaforákat és motívumokat, mintha molekulák lennének, amelyek hatnak egymásra.
Így hatnak ránk ezek a versek is a közvetett személyesség szűrőjén
keresztül.
Fehér Renátó új könyve az idő és az emlékezet motívumai köré
szerveződik. Az emlékezés ideje és az idő emlékezete is belefér a
Holtidény metaforavilágába. Mintha a kötet terei is az időben lennének – Terminál, ahogy az egyik vers címe is mutatja. A múlt azonban
nem befejezett, hanem folyamatos. Mintha egyszerre lenne a határsáv
egyik oldalán a múlt, a másikon pedig a jelen ideje. Fehér finoman
stilizált versmondatai is ezt érzékeltetik, egy szórend cseréjével, egy
szintagma megfordításával kilép a közlés az eredeti medréből, és

máshová kerül a hangsúly. Könyvében külön búvópatakot képez az ismétlésalakzatok nagyszerű alkalmazása.
Halkan radikális líráját az első kötet (Garázsmenet) után
a kritika a közéleti líra és a nemzedéki irodalom újabb
hullámához sorolta. A Holtidény nem az így-jöttem költészete, sokkal inkább a hol-vagyok lírája.
Guillaume Métayer francia költő első magyarul megjelent
könyve válogatás az 1972-ben született szerző régebbi és
újabb verseiből. Métayer korábban sokkötetnyi magyar
verset és prózát fordított franciára Petőfitől József Attilán
át a kortárs szerzőkig. Líráját négy kiváló magyar költő
ültette át magyarra: Tóth Krisztina, Imreh András, Kemény
István és Lackfi János tolmácsolásában olvashatjuk ezeket
az érzékeny, finoman megmunkált, áttetszően tiszta, hol
tárgyszerű, hol vallomásosan intim költeményeket, prózaverseket és szatirikus szonetteket. Ahogy a fordítók írják
a Türelemüvegről: „Ezek a versek egyszerre személyesek,
vallomásosak, dühösek, ironikusak, önironikusak, nosztalgikusak és aktuálisak. Egyszerre ejtenek kétségbe a mai
európai társadalom és a magunk döbbenetes felületessége,
zombi-léte miatt, és gyönyörködtetnek formájukkal, eleganciájukkal, humorukkal.”
Szegő János
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AGNEŠA KALINOVÁ, HELTAI GYÖRGY
ÉS SZARVAS JÓZSEF

MARIANNA D. BIRNBAUM:
LÁTHATATLAN TÖRTÉNETEK

HÁROM ÚJ TÉNYEK ÉS TANÚK-KÖTET

Hat valaha élt zsidó asszony személyiségét és életének
meghatározó pillanatait mutatja be a szerző fiktív naplókon,
leveleken, vallomásokon keresztül.

TÉNYEK
ÉS
TANÚK
Agneša Kalinová
Jana Juráňová

TÉNYEK
ÉS
TANÚK

Hét életem

Szarvas József
Bérczes László

Könnyű neked,
Szarvas Józsi…

TÉNYEK
ÉS
TANÚK
Csalog Zsolt
Heltai György

Hogyan kell
forradalmat
csinálni?

HÉT ÉLETEM

Agneša Kalinová–Jana Juráňová
Fordította Mészáros Tünde
Jana Juráňová szlovák írónő interjúja végigkalauzol egy középeurópai értelmiségi, Agneša Kalinová életén, s közben személyes
képet ad a 20. századi Csehszlovákiáról és a kor Európájában zajló
eseményekről. Kalinová (Farkas Ágnes, 1924–2014) újságíró, műfordító, a Szabad Európa Rádió munkatársa volt. Szüleit a holokausztban
veszítette el, ő maga egy budapesti zárdában bujkált. A könyvben egy
Eperjesen felnőtt, magyarul beszélő zsidó lány életútja bontakozik
ki, amely előbb a kommunista meggyőződéshez, később a pozsonyi
szlovák ellenzéki értelmiségi, művészeti élet kellős közepébe vezet.
Kalinovát férjével, az író, humorista Ján Ladislav Kalinával együtt
liberális gondolkodásuk miatt az 1968 utáni években üldözték, lehallgatták, állásukból kitették, majd végül mindkettejüket bebörtönözték. 1978-ban a házaspár Nyugat-Németországba disszidált, ahol
Kalinová a Szabad Európa szerkesztője, csehszlovákiai tudósítója
lett. A könyv főhőse hibákkal és meggyőződésekkel kikövezett utat
jár végig, amelyeket az idő múlásával felülvizsgál, és mindeközben
hű marad a szabad gondolkodás eszméjéhez.
Oldalszám: 540 oldal
Kötés: keménytábla védőborítóval; ár: 4999 Ft

HOGYAN KELL FORRADALMAT CSINÁLNI?

Csalog Zsolt–Heltai György

Heltai György (1914–1994) jogász, kommunista politikus ma az
utolsó Nagy Imre-kabinet külügyminiszter-helyetteseként ismert.
A forradalom leverése után emigrált, az általa alapított brüsszeli Nagy
Imre Politika- és Társadalomtudományi Intézetet vezette, majd az
Egyesült Államokban fejezte be gazdag életútját. Anyaországi (újra)
fölfedezése az 1980-as évekre tehető: ekkor látogatta meg őt charles-
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toni otthonában két ellenzéki író, Csalog Zsolt, majd
Kenedi János, és ekkor születtek meg azok az életútinterjúk, amelyek végül Heltai életében nem láthattak napvilágot. Csalog életregényként is olvasható prózaportréjában
a híres-hírhedt anekdotázó Heltai történetei színesen,
élvezetes stílusban kanyarognak: a zsidó polgári család,
a szociáldemokrata indulás, majd az illegális kommunista múlt mozaikdarabkái között felbukkannak a Varsói
Szerződés szövevényes történetének szálai is. Több mint
harminc év után, Soltész Márton jegyzeteivel és elemző
tanulmányával, annotált névmutatóval kísérve lát napvilágot Csalog Zsolt dokuportréja, amelyhez egy eddig
kiadatlan, az író saját 56-élményéről szóló, felkavaróan
szép szöveg járul előszó gyanánt.
Oldalszám: 370 oldal
Kötés: keménytábla védőborítóval; ár: 4499 Ft

„A valóság mögött gyakran egy másik valóság, vagy leg- zsidó nő a XX. században. Hiába olvastunk már hasonló sorsokalábbis a valóság egy lehetséges variációja rejtőzik vagy
ról, Marianna D. Birnbaum mesterien megírt elbeszélése mégis az
rejtőzhet” – írja Marianna D. Birnbaum a kötet beveze- újdonság erejével hat. Megrázó búcsú egy anyától, finom humorral
tőjében. Elbeszélőként ezeket a láthatatlan történeteket
és iróniával átszőtt önéletrajzi töredék.
tárja elénk egész másként, mint ahogy azt irodalom- és
kultúrtörténészként évtizedeken át tette. Hat valaha élt „Közeleg a 4 óra, a lányom már majdhogynem ficánkol, menni akar.
zsidó asszony személyiségét és életének meghatározó pil- Vége a programnak, és a híreket már otthon nézi meg. Egy-két
lanatait mutatja be fiktív naplókon, leveleken, vallomá- dologgal még próbálkozik: kivesz egy lapot a táskájából – mindig
sokon keresztül. Öten többé-kevésbé ismert történelmi
óriási táskákkal jár –, amin az van: SZERETLEK. SZORÍTSD MEG
személyek, mint például a Rigoletto Gildája vagy Ady A KEZEM, HA ÉRTED. Megfogja a bal kezem, és én hagyom, de nem
Lédája, a legmegrázóbb azonban az édesanyja története:
reagálok. Persze hogy meg tudnám szorítani. Ez a kezem működik,
Mici forgatókönyve. Mici rablótámadásban sérült meg, de nem mozdulok. Sóhajt, visszateszi a lapot a táskájába, és feláll,
és két évet töltött szótlanul egy kórházban élete végén. hogy elinduljon.”
Elképzelt monológjában emlékek villannak fel, és ezekből
Dávid Anna
a töredékekből rajzolódik ki az élettörténete: Budapest,
Komárom, üldöztetés, túlélés, emigráció. Újrakezdés bármikor és bárhol, ha a történelem úgy hozza. Egy európai
Oldalszám: 196 oldal; kötés: keménytábla védőborítóval; ár: 2499 Ft

A FEKETE SOROZAT ÉS MÁS KÖNYVEK

KÖNNYŰ NEKED, SZARVAS JÓZSI…

Szarvas József–Bérczes László

Hogyan lesz egy hentestanulóból színész? Hát így: egy
Debrecen melletti tanyán kell hozzá nevelkedni, operaénekesnek kell készülni, titokban a Táncdalfesztivál
sztárjáról, Kovács Katiról ábrándozni, a debreceni
Húsfeldolgozó Szakmunkásképzőbe járni… Két évvel
később a debreceni vágóhídon kell dolgozni, meg kell alakítani a „Húsosok” színjátszó csoportot, aztán előbb kell
felvételt nyerni a Színművészetire, mint ahogy az ember
megszerzi az érettségit. A Vígszínház és Kaposvár után
az új Nemzeti nyitó előadásában Ádámot kell játszani, és
2007-től az őrségi Viszák Tündérkertje és Pajtaszínháza,
meg Budapest között kell megosztania az életét annak az
embernek, aki elénk tárja nem mindennapi kanyarokban
bővelkedő, gazdag életét ebben a könyvben.
Oldalszám: 316 oldal
Kötés: keménytábla védőborítóval; ár: 3999 Ft

Schmal Alexandra

A

J. R. R. TOLKIEN MŰVEI

HOBBIT

J. R. R. TOLKIEN

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy J. R. R. Tolkien nyolc kötetét a Magvető Kiadó adhatja ki. Mi is ezeken a könyveken nőttünk
fel, örömmel dolgozunk hát azért, hogy az új generációk se szenvedhessenek hiányt. A jól ismert fekete sorozat, a címlapon Tolkien
egy-egy rajzával májusban indul A hobbittal, és ősszel folytatódik
Fordította: Gy. Horváth László
Oldalszám: 316 oldal, kötés: keménytábla védőborítóval; ár: 3699 Ft

A szilmarilokkal. 2019-ben készül el a Húrin gyermekeinek legendája, valamint a Befejezetlen regék Númenorról
és Középföldéről. Ezek után jönnek a csemegék: a Ted
Nasmith által illusztrált A szilmarilok, és Tolkien gyermekeinek írt és rajzolt könyvecskéje, a Karácsonyi levelek.
2020-ig kell várni A hobbit művészete című díszdobozos
albumra és egy igazi újdonságra: A hobbit gyerekeknek
szóló kiadására, Jamina Catlin fantasztikus rajzaival.
S ha még nem minden rajongó értesült volna róla, álljon itt a jó hír: az Amazon tévésorozatot készít Tolkien
műveiből, amely A Gyűrű Szövetsége előtt fog játszódni.
Felkészülésnek is érdemes tehát elolvasni vagy újraolvasni
a Magvetőnél megjelenő könyveket.
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LÉPÉSKÉNYSZEREK

UTAZÁSOK KELET-EURÓPÁBAN

JELENA LENGOLD: VÁSÁRI MUTATVÁNYOS

Nem egyenes, görbe és sárga – Csernovic (részlet)
© Szilágyi Lenke

,,Lengold ügyesen kerüli el a szerb könyvpiacot is elárasztó szerelmes regények buktatóit,
szövegeinek erotikája az európai prózairodalom legsikerültebb szerelmi hagyományához
kapcsolódik.”

KISS NOÉMI:
RONGYOS ÉKSZERDOBOZ

ÚJRAINDULÁS

és ezáltal is a női szubkultúra irodalomteremtő jelentőségét hangsúlyozza. A kötet nyíltan feminista írása az Ofélia, menj kolostorba!,
amely a középkorú férfiakat célozza meg. A szerző feminista pamfletnek nevezi novelláját, melyben három nő, Neda, Tamara és Klara
szeretkezésre való hajlandóságát mutatja be. Jelena Lengold nem
mindig alkalmaz női elbeszélőt, néha pedig játszik a nemekkel, mint
például a Lehettem volna című novellában, ahol egy Viktor nevű patikus élettörténetét meséli el. Az Árnyék kimondottan férfielbeszélés,
hogy aztán a címadó novellában, a Vásári mutatványosban a libidót
mozgassa meg: itt a szeretkezés, az ölelkezés, az egymás iránti vágyakozás közepette összekeveredik a két nem szerepeltetése. Lengold
ügyesen kerüli el a szerb könyvpiacot is elárasztó szerelmes regények
buktatóit, szövegeinek erotikája az európai prózairodalom legsikerültebb szerelmi hagyományához kapcsolódik. Ilyen erotikus novellája a
Zugzwang a maga bizarr szeretkezési jelenetével. A cím, ez a sakkból
ismerős fogalom a lépéskényszerre vonatkozik. A két nővér, Helena és
Sandra hoz lázba egy halálos beteg nőt a szomszéd lakásban. A tüllbe
öltöztetett lányok a faragott ágy oszlopai köré tekeredve asszisztálnak
az ölelkező beteg nő és férje koituszához.

Jelena Lengold könyve 2011-ben az Európai Unió Irodalmi Díjában
részesült.
Piszár Ágnes

FRISS LEVEGŐ
BÁN ZSÓFIA: LEHET LÉLEGEZNI
Budapesten, akár egzotikus, távoli vidékeken játszódnak; vagy éppen
útközben és párhuzamosan, több síkon.

Bán Zsófia könyvhétre megjelenő elbeszéléskötetében a
rövidebb írások és a hosszabb történetek úgy váltakoznak, ahogyan a visszatartott lélegzetek és a nagy levegővételek. Felhangosított csendek, elcsípett párbeszédek,
kihangosított belső monológok, elmosódott fényképek,
éles emlékek, szellemi kirakójátékok váltják egymást a
könyv lapjain. Bán vitális lendülettel teremt figurákat, a
rá jellemző érzékiséggel és karneváli iróniával meséli történeteit, akár napjainkban, akár több mint száz éve, akár

A szerb írónő elbeszéléskönyvében a magánszférából,
annak is a városi közegéből választja novelláinak helyszíneit, nem pedig a nemzeti-patriarchális kánon terei-ből,
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Oldalszám: 256 oldal
Kötés: keménytábla védőborítóval; ár: 2999 Ft

© Szilágyi Lenke

A kétezres évek elejéig a kortárs szerb irodalmi kánon
alakításában ritkán vettek részt írónők; elvétve kerültek
antológiákba vagy díjazták őket. Kivételt képezett egy-két
név, mint Milica Mićić-Dimovska vagy Svetlana VelmarJanković. Jelena Lengold a nyolcvanas évek elején tört
be az irodalmi köztudatba új hangú, friss költészetével,
amiért nem sokkal később Đura Jakšić-díjban részesült.
Később elbeszélései, majd regényei hívták fel magukra a
kritikusok figyelmét. A Vásári mutatványos című novelláskötete 2008-ban látott napvilágot. A könyv elismertségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy angol, bolgár,
francia, német, norvég, olasz, szlovén és immár magyar
nyelvre is lefordították, valamint számos díjjal jutalmazták.

Orovec Krisztina fordítói ereje különösen a szerb nyelvben használatos nemek magyarra való átültetésében mutatkozik meg. Az
eredetiben nyilvánvaló, hogy női vagy férfielbeszélést olvasunk.
A fordításban mindez talányosabb, és több múlik a szövegkörnyezeten. Míg Jelena Lengold a szerb elbeszélői nyelv szikárabb, tömörebb oldalát mutatja meg, addig Orovec Krisztina fordítása bujább,
érzékibb.

A világ közepe Ukrajnában, Bukovina irányában, körülbelül félúton
van, és majdnem ugyanott található a világ legeldugottabb városa
is. Galíciától délre, Máramarostól keletre, Moldvától északnyugatra
vagyunk. Egyenes út vezet odáig, és ha Kárpátalja völgyein és szurdokain át közelítjük meg, akkor már tényleg nincs messze az akna
szlatinai sóbányáktól. Azon az úton haladunk, amely Beregszászról
egyenesen Csernovicba vinne. Vonattal tizenhét, autóval vagy busszal
öt-hat óra alatt megtehető.

Fordította: Orovec Krisztina
Oldalszám: 176 oldal; kötés: kartonált; ár: 2499 Ft

Csernovicba sokkal nehezebb volt eljutni, mint azt először gondoltuk volna. Pedig 1873 és 1913 között a bécsi
katonai Földrajzi Intézet már alapos méréseket végzett
ezen a területen. Ekkor jelölték ki a magassági alappont
hálózatot, és a Felső-Tiszánál, a Barnabás-hegycsúccsal
szemben Európa középpontját, de van olyan leírás is, mely
szerint Közép-Európa középpontjáról volna szó. Igaz, az
egyszerű matematikai számítások nem támasztják alá,
hogy itt bármiféle középpont lenne, a századfordulón
mégis rendkívül gyorsan megépült az obeliszk. Az alábbi
felirat olvasható rajta: Állandó alappont, melyet egy rendkívül pontos osztrák–magyar monarchiabeli szintezővel, az
európai hosszúsági és szélességi fokok szerint állapítottak
meg. A Monarchia keleti részének lakói akkoriban ezt
elégedetten vették tudomásul, ettől egy időre biztosan
megnyugodtak.

Oldalszám: 186 oldal
Kötés: keménytábla védőborítóval; ár: 2999 Ft

Mindegyik szövegben meghatározó az otthon és az idegenség ambivalenciája és kontrasztja. Bán történeteiben nemegyszer nüansznyi
eltérésekből, véletlen vetemedésekből születnek újabb és újabb léthelyzetek, lehetőségek és konfliktusok. Vonzások és választások. Az
Országház felett sejtelmesen repkedő madarakat az egyik írásban
angyaloknak nézik. „Mennyire valószínű egy csapat tanácstalan
angyal?” – kérdezi az elbeszélő. Bán Zsófia páratlan arányérzékkel
tud nézőpontot váltani, újabb képeket előhívni, perspektívát tágítani,
átvilágítani. A Lehet lélegezni igazi lég- és létfrissítés.
Szegő János
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KRASZNAHORKAI LÁSZLÓ:

RAKOVSZKY ZSUZSA VERSE

A MANHATTAN-TERV

RÉSZLET A TÖRTÉNÉSEK CÍMŰ ÚJ KÖTETBŐL

A TIZEDIK VÉLETLEN | BARTÓK
NEW
YORK,
mélyéhez az olvasót.
New
Yorkban2016. MÁRCIUS

i László még soha nem engedte

Herman Melville útját keresztezte,

A MANHAT TAN-TERV

,,Szóba elegyedtem egy szembeszomszéddal, mondta, hogy ő soha az életben nem hallotta
ezt a nevet, hogy Béla Bartók, de az Arthur mindig otthon van, majd megkérdezzük őt.
Megnyomogatta a csengőt, de odabent semmi mozgás. Akkor még sincs itthon, mondta az
egyik ablakon egy picit meglebbenő függönyszártól megzavarva a szomszéd.”

Krasznahorkai László
Ornan Rotem

a Bronxba, mert olvastam valahol, hogy amikor Bartók
alkotóra talált, Elmentem
akinek sorsát csak
NewisYorkba
menekült a nyíltan fasizálódott Közép-Európából, magámeg, ha a sajátjáról
nyilatkozik.
tól lakóhelyeit,
New Yorktól is menekült, mert utálta a várost, a tömeget, a zajt, a
Moby Dick írójának
ni mindennapisebességet,
útvonalait, elmerült
egyszóval rettenetes honvágya lett, amely állapotban még
hogy végül szembesüljön
a drámai
az is érthető,
hogy e finom lélek számára a Central Parkban felfedezett

lle mérhetetlenlószar
magányával
és volt
szaga

A MANHATTANTERV

Ornan Rotem

az egyetlen, amiért lelkesedni tudott. Különböző
hányattatások után felesége ezért kint, a város északi csücskében,
rkai László új könyve
azokról
Riverdale
egy kis erdős domboldalában talált maguknak olyan lakást,
l és elrendeltetésekről beszél,
amelyben férje valamelyest jól érezte magát. Laktak később máshol is,
bert – ebben az esetben éppen
de már csak röviden, átmenetileg, mások kegyéből vagy jóakaratából,
tosságú döntésig elvezetik. Műve
például a Midtownban, ahol a késői utókor hipokrita módon még ki
s képek dialógusa, ahol a vallomás
is tett egy táblát, hogy itt élt Bartók, de nem, erről szó sincs, a lakás
ílt szövegét képek ellensúlyozzák,
ez volt,
tudtam
intenzív fényképei,
amelyek
az írómeg a riverdale-i domboldalon. Megvolt a cím, 2335
Amsterdam
Avenue, s amikor leszálltam a közeli állomáson, gyerekjáetét és nyomozásának
különböző
ték volt megtalálni. De meglepett, milyen igénytelenül megépítettnek,
zítik.
gazdátlannak tűnt az épület. Úgyhogy nem is voltam
an-terv mindenleromlottnak,
személyes
egészen
biztos
mellett városnapló
is. Benne
a világabban, hogy jó helyen járok.

Mobil csörög: szilveszter délutánja.
Kata kitartón kérleli Emőt:
„Ugye eljössz vigyázni Kiskatára?
Jó, rendben, megjövünk éjfél előtt.”
„Eljön, de úgy látszik, valaki várja.
Éjfél előtt szeretne hazamenni.
Én eddig úgy tudtam, nincs új barátja…”
„Fogadjunk, hogy ebből se sül ki semmi!”

|
Krasznahorkai László

otthon, a gép előtt? Kivárja ébren,
amíg levedli ó bőrét az év,
s a monitor jobb alsó szögletében
az évszám átcseréli utolsó számjegyét?
Vagy menjen inkább most aludni? Mégsem,
bár a konyak lassan fejébe száll,
úgy dönt, elmegy hazulról – lenn a téren
úgy rémlik, lesz valami utcabál.

Semmiféle iránymutatás az utca elején, semmiféle jelzés a házon, de
semmi kétség: az a ház volt, és az az utca.

© Ornan Rotem

Elindultam visszafelé. Aztán, mielőtt kifordultam volna az
Amsterdam Avenue-ról, visszanéztem.
A huszadik század egyik legnagyobb zeneszerzője.
Reméltem, hogy legalább a koporsójára később ráírták a nevét.
Oldalszám: 88 oldal
Kötés: keménytábla; ár: 6499 Ft

© Szilágyi Lenke

Szóba elegyedtem egy szembeszomszéddal, mondta, hogy ő soha
az életben nem hallotta ezt a nevet, hogy Béla Bartók, de az Arthur
mindig otthon van, majd megkérdezzük őt. Feltehetően így hívták a
mostani tulajdonost vagy bérlőt. Megnyomogatta a csengőt, de odabent semmi mozgás. Akkor még sincs itthon, mondta az egyik ablakon egy picit meglebbenő függönyszártól megzavarva a szomszéd,
és magamra hagyott.
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(részlet)

Az ablakon túl papírtrombiták
vonítása, petárdák durrogása.
Az este elnyeli a délutánt,
az utolsó busz indul a garázsba.
Míg hangzavartól tébolyult kutyák
őrjöngenek, Jenő konyakot tölt magának,
töpreng: töltse ezt is, mint annyi más
estét, átlépését egy önkényes határnak

masabb metropoliszában vagyunk,
függések labirintusában,
Kerestemahonnan
a kapu mellett, a falon valami jelzést, egy emléktáblát, vagy
mutatja meg, akitől
már aazlegkevésbé
utca elején egy eligazítást, hogy igen, erre tessék, erre kell

rző az, maga Krasznahorkai,
egy újamelyben Béla Bartók ekkor és ekkor lakott.
menni a házig,
ével.

ROMKOCSMA

Oldalszám: 96 oldal
Kötés: keménytábla; ár: 2499 Ft
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MEGYÜNK UTÁNA

MAGVETŐ
ZSEBKÖNYVTÁR
EZT IS ELVISZEM

Az Isten hozott és a Mellettem elférsz
szerzôje ezzel a novelláskötettel robbant
be a kortárs magyar prózába. Írásainak
életszaga, az elbeszélô szemtelen éleslátása áttört bizonyos gátakat, és próbára
tette az író szûkebb környezetének tûrôképességét. A kötet persze jóval több
annál, mint amennyit a pletykasajtó és
a televízió bemutatott, elevensége nem
azon múlik, hogy magukra ismertek-e
az olvasók az elbeszélések hús-vér figuráiban, vagy sem. A novellákat sokkal
inkább valami autentikus tudás mozgatja,
Grecsó nem kutat, nem értékel, csak
figyel. Hiszen „bennszülöttbôl” lett „etnográfussá”. A Pletykaanyu elbeszélései
az Alföld öntörvényû világában játszódnak, de egy lélegzô, modern miliôben,
szó sincs gémeskutas álromantikáról.
A régmúlt, a hagyomány kézen fogja
a jelent, mégsem vész el a lényeg, az új,
komikusnak ható köntös alatt ott élnek
a régi gyökerek, szokások. A novellák
lazán kötôdnek egymáshoz, a falu zárt
világában a figurák ismerik egymást,
szájukra veszik a „szomszédot”. Ízes
humoruk, nyers erejük mentes a pátosztól, de hogy ez árulóvá teszi-e a szerzôt,
döntse el az olvasó. Miközben szórakozik,
ítélkezhet!

A sorozatot
Baranyai (b)
András tervezte

A sorozatot
Németh Márton
tervezte
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