A KOSSUTH KIADÓ
SZÓRAKOZTATÓ NYÁRI MAGAZINJA
Tudom, mit olvasol idén nyáron!

2019. Június

MESÉS UTAZÁS
INDIÁBA

Kukorelly Endrével

A SKANDINÁV KRIMI
JELENSÉG
Miért olyan népszerűek
hazánkban is?

2019_nyár Kossuth_magazin_impr.indd 1

HYGGE

A dán életérzés,
amely boldoggá tesz

J. R. DOS SANTOS
Interjú és részlet az

ÉLETJEL

című új könyvéből

04/06/19 13:24

www.kossuth.hu

ÚJ SOROZAT INDUL!

MAGYAR HISTÓRIA
1. rész: Honfoglalás és államalapítás 9–10. század
Most induló hétkötetes magyar történelmi sorozatunk sok-sok látványos illusztrációval, részletes térképekkel,
magyarázatokkal, tematikus egységekkel és idővonallal teszi szemléletessé az egyes korszakokat. Első kötete
a magyar őstörténet legújabb kutatási irányait is felvázolva vezeti az olvasót Etelköztől a Kárpát-medencéig.

Április 25-től kapható a könyvesboltokban és az újságárusoknál. Kötetenként 144 oldal.
Keménytáblás kivitelben 3990 Ft • puha táblában, bookazine kivitelben 1890 Ft.
Megjelenés: 2. kötet 2019. augusztus • 3. kötet 2019. november • 4. kötet 2020. február
5. kötet 2020. május • 6. kötet 2020. augusztus • 7. kötet 2020. november
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Kedves Olvasónk!
Ön a Kossuth Kiadói Csoport új magazinjának első számát tartja kezében. Terveink szerint ezzel a kiadvánnyal félévente jelentkezünk azzal
a céllal, hogy régi törzsvásárlóinkat
és reményeink szerint minél több
új barátunkat tájékoztassuk frissen
megjelent és előkészületben lévő könyveinkről. Ezúttal azonban bőségesebb, mélyebb, sokrétűbb információt kívánunk
adni annál, amit hírleveleink, katalógusaink rendszeres olvasói megszokhattak. Az a szándékunk, hogy bepillantást adjunk Önnek a Kossuth Kiadó tevékenységébe is, abba a műhelymunkába, amelynek eredményeképpen egy ötletből, egy
kéziratból vagy egy külföldön megjelent kötetből megszületik egy új Kossuth-kiadvány.
E magazinnal nem pusztán reklámújságot, hanem valódi,
tartalmas olvasnivalót kínálunk: könyvrészleteket, interjúkat,
színes cikkeket.
A Kossuth Kiadói Csoport Magyarország legnagyobb független – terjesztői hálózathoz nem tartozó – könyvkiadói
vállalkozása. A ma működő részvénytársaság 1995-ben jött
létre, és az azóta eltelt csaknem negyedszázad alatt sok változáson ment át. Napjainkban a Kossuth-csoport öt könyvés lapkiadással foglalkozó céget foglal magában, emellett
CULTiRiS néven művészeti-kulturális képügynökséget működtet, Multimédiapláza elnevezésű letöltőközpontjában
több mint 40 kiadó e-könyveit, hangoskönyveket és más
digitális tartalmakat forgalmaz, partner az ország legnagyobb
hangoskönyvkiadójában. Kiadványaink teljes választéka elérhető négy saját boltunkban Budapesten, valamint a veszprémi Kölcsey Ferenc Könyvesboltban, és természetesen webáruházunkban is.

A Kossuth Kiadó nevéhez az igényesség és a magas szakmai színvonal kötődik, elsősorban az ismeretterjesztő műfajban. Büszkék vagyunk különleges, saját fejlesztésű sorozatainkra, amelyeket sok egyéb mellett a 24 kötetes Magyarország
története vagy a 25 kötetes Britannica Hungarica Nagylexikon
fémjelez. Egyedi könyveink között mindenképpen említésre
méltó Romsics Ignác nagy sikerű Magyarország-története,
a pompás kivitelű A Kárpát-medence ősi kincsei című album
– de a sort hosszan folytathatnánk.
Amint magazinunk lapjain is láthatja, a nem szépirodalmi
műfajok szinte mindegyike megjelenik kínálatunkban, az
egészségmegőrzéstől az útikönyvekig, a gasztronómiától
a természet- és társadalomtudományokig.
Legfiatalabb olvasóinkhoz szólnak a Naphegy Kiadó gyerekkönyvei, amelyeket az igényes szöveg mellett a művészi
színvonalú illusztráció emel az átlag fölé, valamint a Ventus
Libro Kiadó játékos, szórakoztató és fejlesztő kiadványai.
A Noran Libro Kiadó fő profilja a kortárs és klasszikus
magyar próza, a közép- és kelet-európai irodalom, valamint
a pszichológia és a társadalomtudományok – ezen belül is a
politikatudomány – kiemelkedő műveinek megjelentetése.
Mint látható, a Kossuth Kiadói Csoport kínálata rendkívül
széles, alig akad olyan műfaj, amelyet legalább egy-két cím
ne képviselne évente – és akkor a magazinjainkat (History,
Világtörténet, GoodFood, TopGear, Amiről az Orvos Nem
Mindig Beszél) még meg sem említettük… Ami ebben a sokszínűségben közös, az a minőség iránti elkötelezettség.
Legyen szó közgazdaság-tudományi szakkönyvről vagy szórakoztató regényről, útikönyvről vagy verskötetről, mindig
igyekszünk a maga nemében a legjobbat adni.
Kedves Olvasó, reméljük, új magazinunkban sok örömet
talál, és ha sikerült felkeltenünk az érdeklődését, várjuk Önt
bárhol, ahol a jó könyvek kaphatók!
Nádori Attila
könyvkiadási igazgató

A Kossuth Kiadó időszaki kiadványa, kereskedelmi forgalomba nem kerül.
Felelős kiadó Kocsis András Sándor • Főszerkesztő Juhász Lajos • Nyomdai előkészítés Badics Ilona
vevoszolgalat@kossuth.hu • 06-1/225-8400, 225-8401

Könyvesboltjaink:
Örkény István Könyvesbolt 1137 Budapest, Szt. István krt. 26. • 06-1/782-1710
Fejtő Ferenc Könyvesbolt 1043 Budapest, Bocskai u. 26. • 06-1/888-9120
Anno Mesebolt 1013 Budapest, Krisztina tér 7. • 06-1/796-8759
Toldy Ferenc Könyvesbolt 1011 Budapest, Fő u. 40. • 06-1/201-9582
Kölcsey Ferenc Könyvesbolt 8200 Veszprém, Cserhát lakótelep 7. • 06-20/542-2088
www.kossuth.hu • www.multimediaplaza.com
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Kanchipuram

Kukorelly Endre

Mesésch India
Töredékek egy Nagyon Nagy Dologról
Semmi újról nem lesz szó. Aki Indiáról újat-mélyet akar megtudni, más
szövegeket olvasson. 2019. január közepén Indiába repültem. Hogy
miért? Ne tudnék megülni egy helyben? Vagy mert ott meleg van?
És mesés? Tükhé? Nézzek utána annak, hogy mi a szanszkrit Véletlen?
Persze India nagy cucc, kár kihagyni. Nem mintha így már megvolna.

Tömegesedés, hulladék, alattomosan szurkáló rovarok, szagegyveleg, csontváz koldusasszonyok közt bóklászó turisták. Például én.
Nézem, amit kell: a Mahábháratában szereplő Pándava-fivérekről (Pendzsarádha) elnevezett Öt szekér monolit templomok, egy
természetes sziklahasadékon kifaragott, 27× 9 méter felületű dombormű, A Gangesz alászállása, öt méter hosszú elefánttal, istenek,
emberek, állatok tucatjaival. Hanumán majomisten, Ardzsuna fél
lábon állva vezekel férje, Siva előtt, hogy visszaszerezze a Pándavák
királyságát. Barlangtemplom, a Pallaga-dinasztiabeli, 7. századi Mahendra Varma király korából. Varáha Mandapam templom, Visnu
Varáha vaddisznóként a Földanyát markolássza, Laksni, a felesége
elefánton. Dungá, Visnu Vámana inkarnációja. És így tovább.
Ganésa, Siva és Parvati elefántfejű gyereke, ezt egyből megjegyzem. Mindenki megjegyzi, ganésázunk, nehéz nem hozzájutni egy
fröccsöntött Ganésához.
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Visnu 10 avatárája (alászállás): vaddisznó, törpe, Ráma királyfi, Csatabárdos Ráma, Krisna ekével, Táncoló Krisna, épp
legyőzi a kígyódémont, Lófejű Visnu, aki a világ pusztulásakor
jön, Krisna vajgolyója, a Dakhsinachitra, nem sorolom. Csak
magamnak sorolom. Vedd sormintának, nézz utána. Nézd meg.
Valami bogár megcsípte a lábujjamat, nem lett semmi baj.
A busz megáll a legnagyobb forgalom közepén, a templom
felé vezető úton százával nyüzsögnek, mind mindent rám akar
sózni. Azonnal elfáradok. Alakul a technikám, látom, periferikus
látás, de nem nézek rá. Nem szabad rápillantani, ezt szinte egyből megtanultam. Ha csak egyszer az ürgére vagy a portékájára
nézel, hosszú percekig nem szakad le rólad. Nem tudod leszakítani, rád akaszkodik, jön utánad, kerülget, ha elhagyod, utolér,
ha megállsz, vár rád. Nemet inteni nem ér semmit. Jó, de ne
nézz rájuk? Ne szánjad meg? Ne nézz oda, mikor épp azért jöttél, hogy odanézz? Nagyjából semmi másért nem érdemes odamenni, mint hogy rájuk nézz, nézd őket. Persze van még ez-az
– templomok ugye –, de ha hármat látsz, az összeset látod. Nulla
szakrális élmény, hiába olvastam össze ezt-azt. Semmi. Babonahalmaz. Nyilván igazságtalan vagyok – velük. Magammal nem.
A Parti-templom, Siva és Visnu szentélyeivel, kilépek a papucsomból, a lépcsőn fölfelé araszoló helyiek közé állok, és az jut
eszembe, hogy mire visszaérek, biztos elviszi valaki a papucsomat. Előbb még beteszem a szatyromba, aztán mégis otthagyom.
Nem viszik el.

Mamallapuram – 5 szekér temploma
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Trichy. Be a katolikus templomba, fölmászok a Sziklaerődre.
417 lépcső. Sriranganátha templom. Másnap Madurai. 2500 éves.
Láthatott volna már Platón. A Vaigai folyó partján Tirumalai
Nayak maharadzsa palotája 2 feleség, 200 ágyas számára, egy olasz
építette indoszaracén stílusban. Visnu nejei: Parvati (jó), Durga,
Káli (haragvó). Négyfejű Brahma, mellette Dzsaina (a dzsainizmus istene), mellette Buddha, akit kígyó véd az esőtől. Nézem
a fényképeket, ez ez, az meg az, turista vagyok. Meenakshi templom – ide fényképezőgépet se lehet vinni. A turisták az idegenvezetőt nézik. Nézem a többieket, ahogy az idegenvezetőt nézik.
Mutat valamit az idegenvezető, a turisták odanéznek. Én is
odanézek. Szép. Mínáksí (halszemű) Szundaram, Visnu testvére,
3 évesen 3 melle van, találkozik a harcban Sivával, 1 mell eltűnik, mindez képregényesítve. Siva bikája, Nandi, Siva lingamja
fallikus henger, mondjam még? Az Ezeroszlopcsarnokon Ardzsuna, aki a Mahábhárata szerint egy évig női testben lakozott.
A Gopuramról (Északi kapu, go: tehén) 1950-ben népszavazás
döntött, ki legyenek-e festve a figurák. Ki lettek festve. Este vis�sza a templomhoz, aarti ceremónia, kijönnek valami papfélék,
szekér stb. Semmi spiritualitás.
Chicken tikka. Ezért jöttem Indiába. Minimum a végső lökés.
De akkor maradj Pesten, a civilizációban, egyél „indiait” a Szondy–Rózsa sarki Taj Mahalban, mert itt kicsinyek a csirkék. Kis
test, és a kis testeket valami csatabárddal vagy szecskavágóval
apróra vagdalják, csupa csont az egész, úgy kell lekapirgálni
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a húst. Luxusszállodákban vacsorázunk, itt bírják ezt nyújtani.
Indiában nem fogsz jó indiait enni, más meg nincs.
A Bhagavad-gíta (A magasztos éneke) a Mahábhárata (Bharata nagy nemzetségének harca) szanszkrit nyelvű eposz egyik
betéte, szentírásszerű, Krisna mesél a dharmáról – a Mindenség
törvényeiről. Iksz évvel ezelőtt vettem egy példányt a Lenin körúton, krisnásoktól. Olvasgattam, abbahagytam. Érdekel – de
annyira mégsem. Hogy mennyire? Érdekes, viszont irgalmatlanul hosszú, a Mahábhárata állítólag százezer versszak. Plusz
a Rámájana. Iksz plusz ipszilon éve megvan a Helikon kiadványa, olvasgattam belőle. Hindukról szól.
Kasztrendszer van, ennyit lehet tudni. Nagyjából azt is, hogy
mi a kasztrendszer. Idegenvezetés van, szakember, mond ezt-azt,
kissé visszafogottabban a kelleténél – de volna-e olyan vezetés,
amely bevezet? Egyáltalán nem tudom, mi a kasztrendszer.
4 varna (szín): bráhminok (értelmiség, papok), ksatriák (fejedelem, harcos), vaisják (kereskedők), súdrák (földművesek). És
a páriák. A sötétebb bőrű dravidák alacsonyabb rendűek. Tudom,
nem értem, látni semmiképp sem látom. Látok – nyilván ez
a pária, az érinthetetlen – csonttá aszott asszonyt, karján csontváz gyerekkel kéregetni, meg úgynevezett jól öltözött, kikerekedett, cigányvajdaszerű férfiakat csiricsáré, száriba öltözött asszonyukkal, akik, ahogy meglátnak minket, odapenderülnek, és
fotózkodnak – ezzel nem megyek semmire. Miféle kaszt az a népes, túlöltözött család, amelyik, látva egy fehér embert, körülfogja, és boldog attól, ha lefényképezheti. Gandhi a kaszton kívüli érinthetetleneket isten gyermekeinek (haridzsán) nevezte.
Az Upanisádok (Kr. e. 800-tól) szerint a jók papi, harcosi ölben
fogannak, de „akiknek a tettei bűzlenek, azok csak azt remélhetik, hogy bűzös anyaölben fogannak, kutyaölben, disznóölben,
korcs asszony ölében”.
Pongal, aratási ünnep, a téli napforduló utáni első nap, rituális fürdőzéssel. Észak-Indiában Kumbha(korsó)méla(fesztivál),
15 milliós részvétel, a Gangesz és Jaszumá összefolyásánál
egymillióan merítkeznek: Visnu teknőc-inkarnációja tartja
a csúcsával a tengerbe fordított, és ott az istenek és démonok
által egy kígyóval körbeforgatott Himaláját, ezzel köpülték a tejóceánt, hogy kinyerjék belőle a hallhatatlanság-elixírt. És így
tovább, vagy stimmel, vagy nem. Melyből 4 csepp a földre pot�tyant – az egyik ilyen helyen fürdőznek. És vásárolnak vadul. Jó,
akkor vásároljunk, beterelnek egy selyem- és száriszövő manufaktúrába, a nőket körbetekerik szárival, de senki nem vesz sem6 kossuth kiadó | 2019. nyári magazin
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mit. Sokan vannak. És az sok. A sok, az sok. Beteg, öreg, vak, halott. 1,34 milliárd. Hatszázmilliós középosztály. A földkerekségen minden ötödik ember. Mindenkire tíz patkány jut. Hindusztán, Mahindra, Susuki, Hero Honda, ezek autómárkák. Nem
látsz egy jó nőt sem. Két kínai lány, egy orosz meg egy talán
német, helybéli egy sincs. Tumultuózus jelenetek, mégis tartható
a távolság. Hozzád érnek, de a hatos villamoson is hozzád érnek.
A „Mit adtak nekünk a rómaiak?”-alapon, a bal oldali közlekedésen és a kriketten kívül az angolok pl. vasúthálózatot építettek. 1 millió munkahely. A házak falán sok helyen szvasztika,
mindenütt a földön krétával rajzolt kollam, virágmintás dekoráció. Porban heverésző jámbor, sovány kutyák, bárgyú tehén hátán agresszív fekete madár.
Kanchipuram, Ékamvarisvara templom. Hatalmas. Középen
mangófa. Megáldja egy szerzetes, aki beáll a sorba. Beállok,
csöppet sem jön át semmi áhítat. Kailászanátha templom, Pallava dinasztia. A Kailásza-hegyen lakik Siva. Nátha: úr. Miért
nincs – nem fog el – semmi magasztos?
Tanjore (Tandzsávur), a Chola Birodalom kulturális fővárosa.
Nem győzöm nézni, ami megy, a tumultust, a kelleténél mindig
keskenyebb utakon. Folyamatos dudálás, emberformák alszanak
a porban, poshadt csatornák, cukornád- és banánültetvények.
Zebu nevű púpos tehénfélét fürdet egy alak valami tószerű pocsolyában. Sri Brihadeshwara templom, ez a csúcs. Siva és bikája. Szaraszvatí Mahal könyvtár, bambuszlevélre írt szövegek, és
a Rádzsarádzsa múzeum, bronz istenszobrokkal. Fémöntöde.
Vettem egy elefántos rézfogast. Kiselefánt és nagyelefánt.
(Fotók: Kocsis András Sándor)
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J. R. dos Santos
A mesélés
az igazság felfedésének
eszköze
Interjú José Rodrigues dos Santosszal, a világhírű portugál íróval,
aki új műfajt teremtett a tudományos krimik világában

A Salamon kulcsa a hetedik magyarul megjelenő könyve, ebben
ugyanazt a témát boncolgatja, mint a nagy sikerű Isteni formulában. Lebilincselően izgalmas történetbe ágyazva, a korábbi regényekből jól ismert Tomás Noronha professzor történetén keresztül tárja elénk a tudat, az anyag és a valóság birodalmán túl
mutató összefüggéseket, a végső talányt, hogy van-e élet a halál
után? Mióta és miért foglalkoztatja ez a sok tudományos vitát is
kiváltó kérdéskör?
Néhány évvel ezelőtt fogott meg a kérdés: mi történik, miután meghalunk? A különböző egyházak válaszai nem érdekeltek, a tudomány
válasza viszont annál inkább. Kutatni kezdtem a témában, így találtam
rá a halálközeli élmény jelenségére. A szívleállást túlélő betegek tizenöt százaléka, amikor visszanyeri eszméletét, arról számol be, hogy
a testüket maguk mögött hagyva, a plafonon keresztül egy alagútba
jutottak, és az alagút végén fényt láttak. A fényből valaki, angyal vagy
eltávozott családtag üdvözölte őket, látták az életüket leperegni a szemük előtt, miután aki az imént üdvözölte őket, azt mondja: „Menj
vissza, a te időd még nem jött el”, amikor is az élmény véget ért, és
visszatértek a testükbe. Az orvosok egyetértenek, hogy ezek a betegek valódinak gondolják ezeket az élményeket. Engem az érdekel, mit
is jelenthet. Vajon valóban van lelkünk, ami képes elhagyni a testet?
Vagy hallucináció az egész? Valójában mi történik a halálközeli élmények alatt?
A Salamon kulcsa tudományos témája a kvantumfizika, amelyet
nem könnyű közérthetően beágyazni a regény szövevényes,
misztikus és olykor ezoterikus történetébe. A regény megírása
előtt sok időt töltött a tudományos tézisek megismerésével?
Úgy hiszem, a kvantumfizika lehet a kulcs a halálközeli élmények megértéséhez. Én magam sok időt töltöttem a tanulmányozásával, miután
egy kanadai fizikus rádöbbentett a Bell-egyenlőtlenség metafizikai jelentőségére, például amikor Istennel vagy a halál utáni élet lehetőségével foglalkozunk. Számomra a dolog középpontjában a jól ismert kétréses fénykísérlet áll, amiről részletesen írok a Salamon kulcsában is.
A jelenség, amit még Einstein sem tudott megmagyarázni, és ami máig

foglalkoztatja a tudósokat, talán a legtitokzatosabb tudományos
probléma, amit még nem sikerült megfejteni. Világosan rámutat, hogy
a tudat képes formálni a valóságot. Einstein ezt nem tudta elfogadni,
egyszer azt mondta: „Nem tudom elhinni, hogy a Hold nem létezik,
amikor nem nézi senki”, ugyanis ez az, amit a kétrés-kísérlet megmutat. Hogy Einstein kifejezését használjam, a valóság csak szellemkép,
ami akkor önt valódi formát, amikor egy tudat megfigyeli. Amikor
nincs tudatos megfigyelő, az egész nem is létezik – jobban mondva
újra szellemképpé válik. Ennek a magyarázatnak komoly következményei lehetnek, a könyvem ezekkel foglalkozik.
Honnan ered az érdeklődése a tudomány iránt?
A tudomány az ember és természet dialógusa. Mi kérdéseket teszünk
fel, mert a kísérletek lényegében kérdések, amikre a természet válaszol. Így a tudomány a természet teljesebb megértésének eszköze.
Einstein úgy hitte, Isten és természet egy és ugyanaz. Amikor tehát
a természettel beszélgetünk, Istent ismerjük meg jobban. Semmi sem
lehet izgalmasabb, mint a természet és a valóság megismerése.
Két évvel ezelőtt jelen volt A végső titok című könyve budapesti bemutatóján. Akkor azt mondta, azért lett regényíró,
hogy végre korlátok és kötöttségek nélkül megírhassa az igazat és nem csak a valódit. A kérdés persze az, hogy kinek az
igazságát?
A történeteimet használom arra, hogy elmondjam az igazságot. Szerintem a mesélés az igazság felfedésének eszköze. A per című regényében például Kafka a bíróságok szörnyű hiányosságairól rántja le
a leplet. Egy jó regény ennyi csak, igaz anélkül, hogy valóságos lenne.
Én a regényeimben Jézus valódi kilétéről (A végső titok), a radikális
iszlámról (Isten haragja), a gazdasági válság természetéről (Az ördög
keze) vagy a halál utáni életről (Salamon kulcsa) írok.
Milyen benyomásokkal tért haza Magyarországról?
Nagyon megtetszett. Az emberek nagyon barátságosak, tájékozottak,
és Budapest csodálatos város. Emlékszem, a könyvvásár után minden-
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ki pálinkával kínált, udvariatlanság lett volna visszautasítani,
úgyhogy a sokadik kör után szinte alig tudtam a lábamon maradni. Nagyon jól szórakoztam.
Vannak ismeretei arról, hogy milyen érdeklődésű emberek
kedvelik a regényeit?
A könyveimben történeteket használok arra, hogy elmondjam az
igazságot. A történet persze kitalált, de a központi talány nagyon
is valódi. Agatha Christie regényeiben például az egész történet
kitalált – nem csak a karakterek, de a megoldásra váró probléma
is (ki ölt meg kit?) az író agyának szüleménye. Az én regényeimben viszont bár a szereplők, a szerelmi és titkosszolgálati történetszálak kitaláltak, a téma maga valóságos. Képes a tudomány
bizonyítani Isten létezését? Mi történik a halál után? Ki volt Jézus
valójában? Az iszlám tényleg békés vallás? Mi van a gazdasági
válság hátterében? Ezek a problémák valódiak, ahogy a regényekben felvetett válaszok is. Szeretek olyan dolgokra rávilágítani, amik ugyan nem forognak a közbeszédben (politikailag
korrektek?) , de nagyon is igazak. Mondhatjuk, hogy az igazság
megszállottja vagyok, akármilyen fájó legyen is. Szóval hogy kik
kedvelik a regényeimet? Azok, akik szeretnék megismerni az
igazságot, de kellemesen szórakoznának is közben. Történeteket
olvasva jól szórakozhatunk, és még a világról is megtudunk valamit. Ők olvassák a regényeimet: tanult emberek, akik még többet
szeretnének tudni.
László Ágnes (2015)

ÉLETJEL
A Kaliforniai Űrmegfigyelő Központ álmos nyugalmát hirtelen különös jelsorok zavarják meg, amelyekből a tudósok egy távoli világ
üzenetére következtetnek. Nem sokkal ez után érkezik a hír, hogy
a Nyilas csillagkép felől egy űrhajó közeledik a Föld felé. A tudósok
kiszámítják, hogy az űrhajó a Földtől mintegy ötszáz kilométerre
fog elhaladni.
Nemzetközi összefogás kezdődik az idegenekkel való találkozás
megszervezésére, amelybe a Santos-regények főhősét, Tomás Noronha professzort és egy magyar asztrobiológust, Bozóki Emesét is
bevonják. A portugál kriptológus és a földönkívüli életformák tanulmányozására szakosodott magyar tudós botcsinálta űrhajósként két
katona, egy asztrofizikus és egy kínai matematikus kíséretében indul
a NASA űrsiklóján a világűrbe. Utazásuk során azonban nemcsak
a rájuk váró ismeretlennel kell megküzdeniük, hanem az Oroszország
által felküldött űrhajóval is – ugyanis az oroszok nem bíznak az idegenek békés szándékaiban.
A portugál író, José Rodrigues dos Santos regényében a talán
a nem is olyan távoli jövő felé fordul: a mindvégig feszültséggel teli
történetet a tudósok párbeszédei kísérik, melyek segítségével az olvasó megismerkedik a világegyetem, a Föld és az élet kialakulásának
különböző elméleteivel, és azokkal a filozófiai, etikai kérdésekkel,
amelyekkel egy idegen életformával való találkozás során az emberiség szembekerülne.
A távolból érkező űrhajó utasaival végül létrejön a találkozás,
amely egy meglepő csavarral egészen másképpen alakul, mint ahogyan azt a jóhiszemű és bizakodó tudósok remélik. A történet meglepő lezárása a földi életre váró esetleges jövőt is, már-már profetikus
módon, előrevetíti.
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Az új könyv egyik főszereplője egy magyar űrhajósnő.
Santos megkért minket, mi adjunk nevet neki, és a Kiadó a 2017-es Könyvfesztiválon egy kvízjátékot indított. A szerző könyveit legjobban ismerők közül a szerencsés nyertes Bozóki Emese budapesti olvasónk lett,
így az ő nevét viseli az Életjel magyar űrhajósnője.

J. R. dos Santos:

Életjel (részlet)

– A Phanészt meg kell semmisíteni.
Seth csak pislogott, egy szót sem tudott kinyögni, olyan
képtelenségnek tűnt, amit a Roszkoszmosz igazgatója
mondott.
– Ön tréfál, ezredes?
– Ilyen dolgokban nincs helye a tréfának, Dyson professzor – jött a szívtelen válasz. – A Phanészt meg kell semmisíteni.
– De… de…
– Az elgondolás igen egyszerű. Atomtöltettel szerelünk
fel néhány rakétát, beprogramozzuk őket, és célba vesszük
az objektumot. Amikor elég közel ér, kilőjük, és a pokolba
küldjük az egészet. Higgye el, nem lesz semmi baj!
Az amerikai hitetlenkedve nézett rá.
– Ez csak valami rossz tréfa lehet.
– Mi itt nem tréfálunk, Dyson professzor. Csak ezzel
a feltétellel vagyunk hajlandóak részt venni a küldetésben.
– Ez a végleges álláspontja?
– Ez Oroszország álláspontja.
Seth elvörösödött.
– Maguk megőrültek? – tört ki váratlanul. – El akarják
pusztítani a Phanészt?
– Így van, professzor úr – ismételte meg az orosz rendíthetetlen nyugalommal, akár egy robot. – Nem kell ebből
olyan nagy ügyet csinálni.
– Oroszországban mindenkinek elment az esze? Az emberiség először kerül kapcsolatba földön kívüli civilizáció-

val, és önök rögtön arra gondolnak, hogy háborút kell indítani ellenük? Idejönnek, és mi atombombát dobunk rájuk?
Ez a tervük?
– Igen, ez a terv.
– De… de… micsoda ostobaság ez?
– Egyáltalán nem ostobaság, professzor úr – válaszolt
a Roszkoszmosz igazgatója. – Ez kormányunk döntése,
amelyet a különböző szempontok figyelembevételével alakított ki. Hosszas egyeztetéseket folytattunk, és végül erre
a döntésre jutottunk. Nem tudjuk, milyen civilizáció küldte
ide az űrhajóját, és milyen szándékkal érkezik. Csak azt
tudjuk, hogy a fajok között a fennmaradásért folytatott
küzdelem a természet törvénye. Ha ez a törvény érvényes
a Földön, akkor valószínűleg érvényes az egész világmindenségben is. Következésképpen az ide érkező űrjármű
potenciális fenyegetést jelent számunkra. Meg kell magunkat védeni, ezért a legbiztosabb megoldás az, ha megsemmisítjük, mielőtt még ő semmisít meg bennünket.
– Honnan tudják, hogy a Phanész fenyegetést jelent?
– Honnan tudjuk, hogy nem? Darwin óta tisztában vagyunk azzal, hogy a küzdelem a természet alaptörvénye.
Ha józanul és előrelátóan gondolkodunk, akkor azt kell
feltételeznünk, hogy veszély fenyeget bennünket.
– Mégis, ki terjeszti önök között ezt a sok ostobaságot
Darwinról? Nem hiszem, hogy a biológusaik lennének…
– Mindenki tisztában van a kiválasztódás törvényével,
amely az erősebbnek kedvez. Ez a természet törvénye, tudnia kell.
– Ide figyeljen, ezredes – mondta Seth nyugalmat erőltetve magára. – Az emberiség most fog először találkozni
földönkívüliekkel. Eddig még senkinek nem jutott eszébe,
hogy lőjünk rájuk. Ez tiszta őrültség!
– Őrültség közel engedni őket magunkhoz, professzor
úr! Őrültség és hatalmas veszéllyel jár!
– Az az igazi veszély, ha ők kinyújtott békejobbal jönnek, és mi atomfegyverrel fogadjuk őket. Az tényleg veszélyt jelent. Ez a civilizáció minden bizonnyal a miénknél
fejlettebb technológiával rendelkezik, és ha rájuk támadunk, lehet, hogy megsemmisítő válaszcsapás érkezik, ebben biztos vagyok.
– Ha azonnal reagálunk, nem mernek ránk támadni.
Nem gyűjthetnek információkat rólunk, és nem tudják,
hogy mennyire vagyunk fejlettek vagy fejletlenek. És mivel
kétségeik vannak, békében hagynak bennünket. Értse meg,
hogy egy ilyen esetben nem szolgáltathatjuk ki magunkat,
erősnek kell mutatkoznunk. Vagy ölünk, vagy meghalunk.
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Olyan, mintha a falnak beszélnék, gondolta Seth. Az
amerikai segélykérő pillantást vetett a körülötte ülőkre.
– Kérdezze meg tőle, hogy mit gondolnak erről az orosz
tudósok – suttogta Emese.
A NASA asztrofizikusa ezt jó ötletnek tartotta, és már ő
is gondolt erre, így Seth újra odahajolt a telefonba épített
mikrofonhoz.
– Ezredes, áruljon el nekem valamit, legyen szíves. Kiváló kollégám, Lukov professzor, az Orosz Tudományos Akadémia elnöke, mit gondol az álláspontjukról?
Pillanatnyi csend támadt, majd jött a rideg válasz.
– Lukov professzor úr nincs itt.
– Nem azt kérdeztem, ezredes, hogy ott van-e, hanem
azt, hogy egyetért-e ezzel az állásponttal.
– Lukov professzor úr nincs itt.
Ebből mindannyian megértették, hogy az Orosz Tudományos Akadémia nem ért egyet a kormány és a katonák
döntésével, ezért inkább elhallgattatták.
– És Markov professzor, az Orosz Asztronómiai Társaságtól? Neki mi a véleménye?
– Markov professzor úr sincs itt.
– És Vasziljev professzor úr, a Roszkoszmosz tudományos osztályáról? Feltehetőleg kikérték az ő véleményét
is…
– Vasziljev professzor úr sincs itt.
A válasz mindig ugyanolyan gépiesen érkezett.
– Ha jól értem, ezredes, vezető tudósaik váratlanul mind
elutaztak szabadságra a Fekete-tengerhez. Vagy talán Szibériába?
– Professzor úr, nem érdemes tovább játszadoznunk,
mert ez sehová sem vezet – hördült fel türelmetlenül Popov ezredes. – Álláspontunk egyértelmű, és a Kreml legmagasabb tagjai is egyetértenek vele. Úgy ítéljük meg, hogy
az ismeretlen, felénk közeledő űrhajó egyértelmű veszélyt
jelent az emberiségre, és ettől meg kell védenünk magunkat. Tudnom kell, hogy elfogadják-e az álláspontunkat, különben nem veszünk részt a nemzetközi vállalkozásban.
– Semmiképpen sem fogadhatjuk el! – vágta rá azonnal
Seth. – Szó sem lehet róla! Biztosíthatom, ezredes, és ehhez
nem kell országom vezetőivel konzultálnom, hogy Amerikában senki nem értene egyet egy ilyen képtelenséggel!
Szó sem lehet róla! Nem fogjuk lelőni a Phanészt!
– Gondolom ez Amerika álláspontja. De mit gondolnak
erről a szövetségeseik?
– Itt ül mellettem Bozóki professzor asszony, az Európai
Űrügynökségtől – mondta a NASA tudósa. – Talán érdemes meghallgatnia, ő mit mond ezzel kapcsolatban.
Bozóki Emese a mikrofonhoz hajolt.
– Számunkra elképzelhetetlen, hogy megsemmisítsük
a Phanészt, és ezzel a halálba küldjük az utasait – közölte
Emese. – Ez még lehetőségként sem merült fel. Az egésznek sokkal nagyobb a jelentősége annál, minthogy egy pillanatig is komolyan vegyük a javaslatot.
Elhallgatott. Ekkor a Szentszék titkára úgy gondolta,
hogy neki is szólnia kell.

– Signor ezredes, Panunzio bíboros beszél – mondta. –
Scusate, de engedje meg, hogy feltegyek egy talán mellékesnek tűnő kérdést. Őeminenciája, az Orosz Ortodox
Egyház pátriárkája, mit gondol az ügyről?
– Eminenciás uram, hadd emlékeztessem a legmélyebb
tisztelettel arra, hogy állami, nem pedig egyházi fórumokra tartozó ügyről van szó.
– Ebből arra kell következtetnem, hogy őeminenciáját,
a moszkvai pátriárkát meg sem kérdezték?
– Állami ügyről van szó, és ehhez tartjuk magunkat –
hajtogatta a Roszkoszmosz igazgatója. – A Szent Orosz
Egyház nagyon jól tudja, hol a helye.
– Ha így van signor ezredes, mint a Szentszék államtitkára a leghatározottabban tiltakozom azok ellen az erőszakos és durva javaslatok ellen, amelyeket a telefonbeszélgetés során kinyilatkoztatott. Per carità, a türelmesség mellett
teszem le a voksom, a megértés mellett foglalok állást, a békét támogatom. Háborúval nem jutunk sehová. A tizenhét
nap múlva megtörténő találkozás az emberiség történetének egyik legfontosabb eseménye. Képes felfogni ezt, signor ezredes? Emberek vagyunk, a jóhiszeműség vezet bennünket, és lelkünket felemeljük az égbe. Santo cielo! Hinnünk kell abban, hogy azok a lények, akik közelednek
felénk, ugyanúgy Isten teremtményei, mint ahogy mi is
azok vagyunk. Mutassuk meg Istennek, hogy méltóak vagyunk hozzá és az ő csodálatos művéhez. Azokkal a lényekkel találkozunk, akiket ő vezetett hozzánk erről a távoli csillagról, ahogyan a Háromkirályokat is útnak indította, amikor megpillantották a betlehemi csillagot, és
elindultak, hogy rátaláljanak a Mi urunkra, Jézus Krisztusra. Békével és szívünkben túlcsorduló szeretettel várakozunk. Amikor ezek a lények eljönnek hozzánk, Krisztushoz
is jönnek, mert ő ezen a Földön született meg, hogy megváltsa az emberiséget. Magunkhoz kell ölelnünk Istennek
ezeket a gyermekeit, és meg kell mutatnunk, hogy szeretet
van a szívünkben. Könyörögni fogok Istenhez, hogy világosítsa meg az elméjüket, és mutassa meg, hogy az önök
által választott út nem az igazság és az együttérzés útja. Per
amor del cielo, nyissátok meg füleiteket az Úr Igéje előtt,
mert az a megváltás és a végtelen könyörület igéje.
A vonal másik oldalán az orosz ezredes nagyot sóhajtott.
– Azt hiszem, nincs több mondanivalónk egymásnak –
zárta le Popov ezredes komor hangon a beszélgetést. –
Úgyhogy hölgyeim és uraim, arról kell tájékoztatnom önöket, hogy az elnökünk hivatalos választ ad a kormányaiknak és az ENSZ főtitkárának, megfogalmazva az álláspontunkat, és hangsúlyozva ennek a döntésnek az előnyeit.
Reméljük, hogy a józan ész győzni fog.
– Reméljük, hogy önök is észhez térnek – vetette oda
Seth keserűen. – De ha ez nem történik meg, akkor nagyon
elégedett leszek, ha minél távolabb maradnak ettől a küldetéstől. Azt kell mondanom, szerencse, hogy nem vesznek
részt a Phanész Küldetésben. Más se hiányzik, mint hogy
ilyen oktalan, kakaskodó, és higgye el, veszélyes módon álljanak ehhez a kérdéshez. Isten önnel, ezredes!
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Az idén immár 75 esztendős múltra visszatekintő Kossuth
Kiadónak a kezdetektől az egyik legfontosabb profilja volt
a társadalomtudományi és bölcsészettudományi művek
kiadása, valamint az igényes, minőségi ismeretterjesztés
ugyanezekben a témákban.
E hosszú idő alatt számtalan, a mai napig is keresett
bölcsészet- és társadalomtudományi kötet és sorozat látott
napvilágot, amelyek nem egy újranyomást értek meg.
Hogy csak pár rendkívül népszerű és kiemelkedő színvonalú kiadványt említsünk a múltból, ilyen volt a kilencvenes évek elejétől megjelenő Kis filozófia-sorozat, vagy
a 12 kötetes Carl Gustav Jung: Gondolatok-sorozat (1995–
1999), az ezredfordulót követően napvilágot látott sorozataink közül pedig a 24 kötetes Magyarország története
(2009–2010) vagy A magyar festészet mesterei című két
sorozat, 26, illetve 20 kötetben. A kiadó hatalmas horderejű és nagy sikerre vitt vállalkozása volt a 25 kötetes Britannica Hungarica Nagylexikon (2012–2014) – nagy valószínűséggel az utolsó nyomtatott, magyar nyelvű általános
nagylexikon.
A könyvkiadásnak ezen bölcseleti iránya azóta is kiadónk dédelgetett kedvence. Nagy hangsúlyt fektetünk rá,
hogy ne csupán a klasszikus gondolkodók, de a társadalom- és bölcsészettudomány kortárs, progresszív műveinek megjelentetéséből is kivegyük részünket, s ezt a kiválasztott elméleti írások eredeti nyelven történt publikálásától számított minél rövidebb reakcióidővel tegyük.
E törekvés jegyében indítottuk útjára 2015-ben azt a sorozatot, amelynek első darabja Thomas Piketty közgazdaságtudományi bestsellere, A tőke a 21. században című
könyv volt. E sorozatban az elmúlt három esztendőben további hat kötet látott napvilágot, több gazdaság- és társadalomelméleti munka után a legutóbb, 2018-ban megjelent két kötet egyike politikaelmélettel foglalkozik (Steven
Levitsky – Daniel Ziblatt: A demokráciák halála), a másik
pedig a világhírű amerikai nyelvész, politikafilozófus és
médiaszemélyiség, Noam Chomsky Miféle teremtmények
vagyunk? című, életművét röviden összegző munkája.
Végül, de semmiképp sem utolsósorban kell beszélnünk a tudományos könyvkiadás legnépszerűbb műfajáról, az ismeretterjesztésről. A Kossuth Kiadó tudományos
ismeretterjesztő könyveit, sorozatait szinte vég nélkül sorolhatnánk, jelen írásban azonban csupán egyet van módunkban kiemelni: a Rövid történet-sorozatot. Az eredetileg angol nyelven a Yale University Press gondozásában
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megjelenő sorozat egy-egy kötetében
egyes tudományágak történetét tekinti
át röviden az adott terület egy angolszász szaktekintélye: így Nigel Warburton A filozófia rövid történetét
(2014), William Bynum A tudomány
rövid történetét (2016), az osztrák származású, de 1936-tól haláláig Angliában
működő Ernst H. Gombrich az emberiség történetét (Rövid világtörténelem fiataloknak, 2018), Richard Holloway pedig
A vallás rövid történetét (2019) írta meg.
E kötetek mindegyikét a jól áttekinthető szerkezet, az olvasmányosság, a közérthető kifejezésmód jellemzi. Összefoglaló jellegük mellett is izgalmas írásokat vehet
kézbe az olvasó.
A művészettörténész Ernst H. Gombrich fenti, az ismeretterjesztés klasszikusának számító művét úgy olvashatjuk, akár egy regényt; a híres tudós az emberiség történetét izgalmas sztoriként meséli el e könyvben, letisztult,
könnyed stílusa pedig lehetővé teszi, hogy az igen fiatal
korosztályoktól kezdve egészen az idősebbekig mindenki
számára élvezhető legyen. E kötet már több magyarországi
kiadást is megért, ám a legutóbbi kiadás számos újdonsággal szolgál az előzőekhez képest: nemcsak frissített,
a szerző legutolsó javításait tartalmazó változat, de a tudós
unokájának személyes hangú előszava és a szerzőnek
a könyv végén közölt életrajza is különlegessé teszi.
A sorozat legújabb kötete, Richard Holloway műve
nem szokványos vallástörténet. Holloway nem a kronologikus ismertetésre helyezi a hangsúlyt a vallás történetének tárgyalásában, hanem problémaközpontúan s bátran,
nem egyszer provokatívan mutat rá a vallásban rejlő fogalmi ellentmondásokra, konfliktusokra, s igen szkeptikus
a vallás emberi oldalával, intézményesülésével szemben.
Ezzel a szemlélettel, lebilincselő stílusban vezeti végig olvasóját a hinduizmustól kezdve egészen napjaink szekuláris humanizmusáig, elbeszélésében kitüntetett helyet biztosítva a vallás angolszász jelenségeinek.
Remélem, a fenti bőséges kínálatból minden, a társadalom- és bölcsészettudomány iránt érdeklődő olvasó megtalálja a maga számára izgalmas, érdekfeszítő olvasmányt!
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Bogdanov Edit

bölcsészet- és társadalomtudományi szerkesztő
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Richard Holloway: A vallás rövid története
Budapest, 2019, Kossuth Kiadó

38. fejezet: A dühödt vallás – részlet

t

A 20–21. században leginkább a nők felszabadításának forradalmi mozgalma rázta meg a világot. A Biblia és a Korán is férficentrikus társadalmak szülötte. Nincs ebben semmi meglepő, hiszen egészen napjainkig mindenhol
így működött a világ. Valamit azonban érdemes megjegyeznünk, mielőtt
mélyebben belemerülünk a témába. A történelem során jól látható, hogy
a felelős posztot betöltő férfiak sohasem adják át önként a hatalmukat.
Kizárt dolog, hogy valaki egyszer csak felébred, és azt mondja magának:
„Úr Isten! Csak most jöttem rá, hogy rosszul csináltam mindent! Ellenőrizni
próbáltam a többieket és uralkodni akartam felettük. Ez így nem jó! Meg kell
változtatnom a dolgokat! Ezután inkább megosztom velük a hatalmat, és ők
is mindenbe beleszólhatnak majd.” Egy ilyen monológ sohasem hangozhatna el. A történelem arról árulkodik, hogy mindig úgy kell kirángatni a hatalmat birtokosai kezéből. A nők beleszólási és szavazati jogaiért harcoló szüfrazsettek megtanulták ezt a leckét. A férfiak önként sohasem adnak jogokat
a nőknek, hanem csak ha megharcolnak érte.
Még valamit meg kell jegyeznünk a hatalommal kapcsolatban – és itt jön
be a vallás a képbe. Az önmagában vett hatalomimádat általában az őt igazoló elméletek köpenyébe burkolózik. A nőjogokkal szembeni álláspont
szerint a női agy egyszerűen képtelen felfogni a politika összetettségét.
Ez a terület csak a férfiaknak való, a nők dolga az, hogy gyerekeket szüljenek. A vallás pedig mindig is a legjobb eszközül szolgált arra, hogy mindenkit rávegyenek: maradjon csak szépen a saját helyén. Láthattuk, hogy a rabszolgasággal kapcsolatos viták során is milyen jól működött. A Biblia és
a Korán is készpénznek vette a rabszolgaságot, ahogy a nők alárendelt helyzetét is. Így aztán abba a kellemetlen ténybe kell beleütköznünk, hogy
a szent szövegek mindig muníciót kínáltak az elnyomottak feletti ellenőrzés
biztosításához.

Ernst H. Gombrich:
Rövid világtörténelem fiataloknak
Budapest, 2018, Kossuth Kiadó

25. fejezet: A városok és polgáraik – részlet
A középkori város életét ne úgy képzeld el, ahogy egy maiét. Hiszen akkoriban többnyire egészen kicsiny, zegzugos városkák voltak szűk utcákkal és
magas, oromtetejű házakkal. Ezekben laktak összezsúfolódva a kereskedők
meg az iparosok családostul. A kereskedők rendszerint fegyveresek kíséretében járták az országot. A fegyveresekre azért volt szükség, mert sok lovag
már oly kevéssé volt lovagias akkoriban, hogy tulajdonképpen inkább rablónak nevezhetnénk. Váraikból lestek a kereskedőkre, hogy kifosszák őket.
De a városlakó polgárok ezt nem tűrték sokáig. Hiszen volt pénzük, fogadhattak katonákat. A polgárok tehát gyakran háborúságban éltek a lovagokkal,
és nemegyszer megesett, hogy ők győztek a lovagok felett.
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Történelmi témájú könyveink

Irány Róma – idegenvezetővel!
Akik sűrűbben szokták nézni a Viasat History csatornát, bizonyára jó ismerősként találkoznak a kissé csapzott megjelenésű hölggyel, Mary Bearddel, aki lenyűgöző közvetlenséggel, bámulatos ismeretekkel és fanyar
humorral úgy kalauzolja nézőit Róma romjai között,
mintha egy ma is élő város esernyővel a kezében csoportokat terelő idegenvezetője volna. Aki látott már
néhány darabot sorozataiból, annak „szövegkönyvként”
kell felidéznie élményeit, aki kihagyta őket, annak azért
kell elolvasnia a SPQR című könyvet, hogy a szöveg és
az illusztrációk által megjelenjen előtte az ókori Róma
mindennapi élete.
[RÉSZLET] A Római Birodalom hozzávetőleg ötvenmilliónyi lakosa nem sorolható be egyetlen
kategóriába sem. A nem előkelőnek számító rétegek is – kiváltságaikat, státuszukat, gazdagságukat tekintve – különböző grádicsokon helyezkedtek el, közöttük sok-sok „átlagos” vagy „közepes” rétegbe sorolhatóakkal csakúgy, mint a nagyon szegényekkel. Az ötvenmilliós tömeg
túlnyomó többsége bizonyára parasztgazdaként élte az életét, persze nem a római írók fantáziájában született mesebeli alakként, hanem mint valahol a birodalomban izzadó kisbirtokos, aki
nehéz munkával hol csak önmagát tudta ellátni, hol pedig sorsa jobbra fordultával terményéből
valami még eladásra is maradt. E családok számára a római uralom nem sok változást hozott,
legfeljebb más adószedőt, és egy nagyobb gazdaságot, amelyben eladhatták terményeiket, és
a csecsebecsék nagyobb választékából is válogathattak, ha jutott rá pénzük.

A Romanov-ház bukása
Az 1918. július 16-ról 17-re virradó éjszaka elkövetett brutális vérengzés a cári dinasztia több mint háromszáz éves uralmának vetett véget, s – nem mellesleg – jellemző pillanatképét adta annak a kegyetlen terrornak, amely hosszú évtizedekig végigkísérte a szovjet rendszert. Dalos György Az utolsó
cár című könyvében szigorúan a történelmi tényeknél maradva írói eszközökkel mutatja be II. Miklós uralkodásának
korát és a monarchia tragikus végét.
[RÉSZLET] 1894 decemberében kedves, jóravaló fiatalember költözött a Téli Palotába, akit későbbi miniszterelnöke, Szergej Witte gróf úgy jellemzett, hogy „tapasztalatlan, de nem ostoba”. Sőt
visszaemlékezéseiben kétszer is megjegyezte róla: „Soha sem találkoztam ennyire jól nevelt emberrel.” Mindamellett sajnálkozva emlegette Miklós néhány gyöngéjét is, amelyek közül a kön�nyű befolyásolhatóság tűnt a legsúlyosabbnak számára. Miklós mindenáron jó uralkodó szeretett volna lenni, rengeteget dolgozott […]. Államférfiként apját és annak konzervativizmusát
tekintette mintának.

A diktátor természetrajza
Az életmű még nem zárult le, de a sorozat
már megindult. Ormos Mária ma sem
tolja el magától a számítógép billentyűzetét: egyrészt mostanában inkább a távoli múltba mélyedve írja le gondolatait,
másrészt újraolvasva korábbi műveit
maga korrigálja azokat, itt-ott, ahol szükséges, törli le a rárakódott hordalékot.
A nemrég befejezett nagy átfogó műve
– Gondolatok az ember történetéről –
után újra közreadta Hitlerről és Mussoliniról szóló monográfiáját.
[RÉSZLET] Azt lehetne mondani, hogy amennyiben hirtelen meghal 1938-ban vagy akár 1939ben is, máig nagy kezdeményezőként és alkotóként tartanák számon. Lehet, hogy sokan ezt
tennék, de nem lenne igazuk. Mussolini nagy
történelmi tévedése ugyanis nem egyszerűen
abban állt, hogy Olaszországot belevitte a nácik oldalán a második világháborúba, hanem
abban, hogy létrehozott egy diktatúrát, amelynek keretében nem volt mód rá, hogy tevékenységében bárki akadályozza. Egy diktatúra
lehet elviselhetőbb, lehet akár „liberálisabb”,
és ezért valamelyest szimpatikusabb, mint egy
másik, ám mégis megmarad diktatúrának.
Megőrzi létértelmét, azt, hogy megbénítsa az
egyén, a csoport, a társadalom cselekvőképességét. Ettől kezdve pedig bármi megtörténhet.
És meg is történt. Mussolini maga is foglya lett
saját logikájának és saját diktatúrájának, ami
odáig vezetett, hogy Olaszország nagyobbik
felének német megszállása idején több mint
másfél évig elnézte, tűrte, fedezte a már nekiszabadult gyilkosságokat, az olaszok százezreinek elhurcolását, a zsidók elszállítását, az ország kirablását.
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BBC Világtörténelem

Visszatekintve az elmúlt egy-két évre, háborúk, politikai
hullámverések, gazdasági fordulatok, katonai konfliktusok
rázták meg a globális rendet. Ahogy száguldunk előre a 21.
században, egyre reménytelenebbnek látszik, hogy lépést
tudjunk tartani a változások ütemével, és el tudjunk
igazodni azok között az események és epizódok között,

amelyek a jelenhez vezettek. Ez a jelenség késztette a BBC
History csapatát új folyóiratának elindítására: megértetni az
Olvasóval, hogyan juthatunk el a múlt történeteinek megismeréséhez. Büszkén jelenthetjük be: mindegyik számunkban világhírű szerzőket kérünk fel, hogy segítsenek értelmezni a 21. század meghatározó kérdéseit.

Matt Elton
a BBC World Histories főszerkesztője

Kínai kulturális offenzíva
a Nyugat megnyerésére
Az 1930-as években Kína a teljes kulturális megújulás eszméjével offenzívát indított külföldön. Mivel hagyományos kultúrája nem védte meg,
hangzott az érv, az alapoktól kell felépíteni a kínai kultúrát. Néhányan úgy
vélték, a nyugati kulturális szokások és értékek minden részletre kiterjedő
átvételére van szükség, ezekből nőttek ki azon intézkedések, amelyek révén Tu a Columbia Egyetemre járhatott, részt vehetett a Sanghajban megalapított zeneművészeti konzervatórium képzésén, illetve megkomponálhatta a kínai cserkészek felülről támogatott mozgalmának indulóját. Mások – főként a városiak – a kínai és a külföldi kultúra sajátos egyvelegét
hozták létre: a legújabb amerikai jazzszámokra táncoltak, angol szavakat
fűztek a beszédükbe, és ügyeltek arra, hogy viselkedésük modeng (modern) legyen. Az imperializmus ellenségei kabaréba jártak, és koktélt szürcsöltek: nappal a nyugati gyarmatosítás ellen küzdöttek, éjjel a nyugati
szokásoknak hódoltak.
A teljes cikket olvassa el a BBC Világtörténelem 2019. 6. számában
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BBC History

Versailles, 1919
1919 elején, alig két hónappal a nagy háború vége után óriásiak voltak várakozások. A résztvevőknek olyan békét kellett teremteniük,
amely „egyszer s mindenkorra véget vet” minden háborúnak. Woodrow Wilson elnököt – akinek nevezetes 14 pontja és ügyesen megválasztott jelszava a „nemzetek önrendelkezéséről” mindenkinek igazságos békét ígért – félistenként üdvözölték Londonban és Párizsban.
Ráadásul személyében először látogatott hivatalban lévő amerikai
elnök Európába.
Hamar kiderült, hogy a tárgyalások korántsem egyszerűek,
a résztvevőknek nem várt problémákkal kell szembesülniük, hiszen
1919-ben Európa válságos és lázas állapotban volt. Milliós hadseregeket kellett leszerelni, a katonáknak munkát vagy segélyt adni,
a háborús gazdaságokat béketermelésre átállítani, szembe kellett
nézni a felhalmozott adósságok kezelésével, a mindenütt jelen lévő
ínséggel, a régi birodalmak felbomlásával, a Szovjet-Oroszországból
kiinduló forradalmi hullámmal, sőt a világszerte terjedő spanyolnáthajárvánnyal is. Mindezt egyszerre, egy időben, „békecsinálás” közben.
További zavarokat okozott, hogy a békekonferenciának nem volt
pontos napirendje, s hiába az óriási küldöttségek, a legfontosabb
dolgokat mégis a „három nagy”, Wilson, Clemenceau és David Lloyd
George brit miniszterelnök döntötte el, gyakran elég esetleges módon és sorrendben.
Bihari Péter teljes cikkét olvassa el a BBC History 2019. 6. számában
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Utazások– könyvek

Kocsis András Sándor, az ország egyik legnagyobb kiadója,
a Kossuth Kiadó Zrt. elnök-vezérigazgatója ismert arról, hogy
nemcsak a könyvek, hanem a fotózás, a festészet és a szobrászat
szerelmese is. Feleségével és a barátaival sok helyen járt már
a világban és ezekről az utazásokról aztán fotókkal gazdagon
illusztrált könyvek, albumok születtek. Többek között Kubáról
is, és ezt a könyvüket így ajánlják az olvasók figyelmébe: Kubai
koktélt ajánlunk! Népek, kultúrák és vallások csábító keveréke!
Ami Kubában a látogató számára a legszembeötlőbb látvány az
első pillanattól fogva, az embertípusok sokfélesége, páratlan keveréke és egymásmellettisége. A 11 milliós ország kissé nagyobb
Magyarországnál, hajlított szivar alakú, a tengertől a legtávolabbi
pontja is legfeljebb 50 kilométerre van. Híres a gyönyörű, homokos tengerpartja révén, de a sziget egésze is csábítóan szépséges.
Mikor és hogyan kezdődött ez az utazási szenvedély? – kérdeztem
Kocsis András Sándortól.
Tizenöt éve. Az első tíz évben három házaspár indult útnak:
Ágh Attila professzor a feleségével, Varga Gyula a feleségével és
én a feleségemmel, Csák Erikával. Az első utunk Thaiföld és
Angkor, olyan bakancslistás hely volt, ami nagyon vonzott bennünket. Aztán jött Szingapúr, Malajzia, Burma, Vietnám, Indonézia, Jáva szigete, Bali, Mexikó, Guatemala, Laosz, Honduras,
Kuba, Marokkó, Mexikó, Irán, idén januárban pedig Dél-India
és Srí Lanka.
A tizedik könyv megjelenésénél tartunk, és még folytatjuk.
A felejthetetlen kalandozásokon szinte mindenki fotózott, de
a könyvekbe döntően az én képeim kerültek be.

A szövegeket hárman írták: Ágh Attila az ország, a térség kultúrtörténeti érdekességeiről, Varga Gyula a politikai és gazdasági
tudnivalókról és Csák Erika, aki valamennyi könyv szerkesztője
is egyben, a turisztikai és egyéb érdekességekről.
Külön érdekesség, hogy sok éven át, utazási irodák nélkül, mi
magunk szerveztük meg a programjainkat, bonyolítottuk a repülőjegyek beszerzését és a szállásfoglalást is. Felejthetetlen történet, hogy amikor Szingapúrból Malajziába mentünk, Varga
professzor az interneten keresztül tendereztetett meg három céget, hogy Szingapúrból ki szállítson el bennünket gépkocsival
Melakáig. Amikor Burmába utaztunk, ott egy német hölgy lett
a partnerünk, aki Rangunban él burmai férjével, két gyerekükkel,
és kicsit aggódtunk, amikor a foglalásokért a nem kevés pénzt
egy német kisváros számunkra teljesen ismeretlen kis bankjába
kellett utalnunk. Véletlenül adódott egy ismerős, aki ismerte ezt
a német kisvárost meg a bankot és megnyugtatott bennünket,
hogy minden rendben lesz. Akkor sem voltunk túlságosan nyugodtak, amikor Hanoiban egy koszos kis irodában hagytunk ott
kellő mennyiségű pénzt, hogy a hátralévő két hetet leszervezzék
nekünk. És láss csodát! Soha senki nem csapott be bennünket,
a kísérőink sohasem késtek egy percet sem és egyetlen utunk
sem csorbult semmivel. Sajnos, egészségügyi problémák miatt
Marokkó volt az utolsó közös utunk ezzel a csodacsapattal. Viszont Ágh Attila segítségével állítottuk össze azt a feszített tempójú programot, amit 17 nap alatt teljesítettünk, megismerve
Mexikó, Guatemala, Honduras titokzatos világát, az ősi civilizációk és a legmodernebb vívmányok egyvelegét. A szervezést segítő utazási irodában elmebetegeknek néztek bennünket, mond-
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Burma – Inle tó

Angkor – Banta Srei

Marokkó – Fez

ván lehetetlen, hogy végig tudjuk csinálni, de mi rácáfoltunk
erre az állításra. Igaz, minden nap hajnalban indultunk, mindig
máshol aludtunk, de csodálatos volt.
Később, már Kubába, Indonéziába, Jáva szigetére, Balira
12–15 fős csapattal indultunk útnak azzal a különbséggel, hogy
a programokat ugyancsak mi állítottuk össze, de az utazást és
a szállást már a TENSI intézte kiválóan.
Idén, az év elején Dél-Indiában jártatok. Erről is születik könyv?
Indiáról könyvet írni szinte lehetetlen. Mi Tamil Naduban és Srí
Lankán jártunk. Tamil Nadu Dél-India sajátos régiója, nagyszerű hindu világ, fantasztikus építészeti emlékekkel, mitologikus
ábrázolásokkal megszínezve. Srí Lanka a buddhizmus legősibb
tradicionális ágának az egyik fellegvára, de az a néhány nap, amit
ott töltöttünk, nem adott elég alapanyagot egy önálló kötethez.
Viszont Tamilban a hétköznapi, utcai életet fotóztam, nagyon
sok portrét készítettem és sok olyan szituációt, ami egy európai
ember számára különleges lehet. Hazajöttünk és a felvételekből
kiválasztottam 120 képet, majd felhívtam Tóth Krisztát, elmeséltem neki, merre jártam, mit láttam és megkérdeztem, lenne-e
kedve, ideje, hogy az ebből a kollekcióból az általa kiválasztott
62 képhez írja meg a benyomásait, impresszióit. Büszke vagyok
és örülök, hogy vállalta a felkérést és a könyv októberben fog
megjelenni.
Az utazások után, amikor bejöttél a kiadóba, meséltél az élményeidről, de soha nem voltál annyira lelkes, mint az iráni utad
után. Lehet, hogy ez lesz életed egyik legemlékezetesebb élménye?
Amikor utazunk, mi soha nem a tengerparti, feküdj a homokban kalandra vágyunk, hanem az emberi kapcsolatokra és a kulturális emlékekre vadászunk, a szó nemes értelmében.
S mivel az alapképzettségem szociológus, mindig is foglalkoztattak az emberi helyzetek, létezési formák. Mint tudjuk:
soha nem létezik csak fekete-fehér, mindig átmenetek vannak.

Jakarta –
Régi kikötő

Hiszek abban, hogy nagyon sok olyan közös érték létezik a világban, amelyik ugyanúgy működik, Kubában, Vietnámban,
Indiában, Spanyolországban, Iránban vagy bárhol máshol a világon, és én ezt keresem és nem a különbségeket. Ha egy pici gyerek kifut az utcára, az édesanyja ugyanúgy fut utána Marokkóban, Budapesten vagy Mexikóvárosban.
Iránban nagyon sok megható személyes élményünk volt. Az
emberek az utcán megállítanak, megkérdezik honnan jöttél és
megköszönik, hogy eljöttél az országukba. Megtörtént, hogy egy
társaság kint étkezett a házuk előtt, és amikor arra sétáltunk, felugrottak, hozták a süteményt és azt kérték, tiszteljük meg a házukat és üljünk le közéjük. Iszfahánban, Irán hajdani fővárosában, a világhírű Sziosze Pol (harminchárom lyukú híd) egyik
árkádja alatt 40-50 férfi énekelt, leálltak, amikor a közelükbe
értünk, majd a legjobb hangú vak férfi, a mi tiszteletünkre egy
gyönyörű dalt énekelt el, és csak azt kérték, hogy vigyük el a hírüket a világba. Szó nem volt vallásról, politikáról.
Minden utazáskor erősödik bennem az a felismerés, hogy értékzavart világunkban nagyon sok a közös vonás, csak meg kell
találni azokat. Ehhez persze az kell, hogy ha Rómában vagy,
tégy úgy, mint a rómaiak. Azaz, mielőtt elutazol bárhova, tanulmányozd annak az országnak, városnak, vidéknek a szokásait,
kulturális, vallási tradícióit, és azokat mindenkor tartsd tiszteletben. Ha megteszed, soha semmilyen kellemetlenség nem fog
érni és nagyon sok szép élménnyel térsz majd haza. Ha nyitott
vagy a világra, nyitott vagy az emberek felé, akkor ezt a nyitottságot kapod vissza a világ legtávolibb szegletében is.
Mi lesz a következő kaland, felfedezés?
Dél-Afrika, Kanada, Kína és Japán jöhet szóba, és a célállomást
szavazással döntjük majd el.
Jó utat Nektek!

László Ágnes

(Fotók: Kocsis András Sándor)

Malajzia –
Batu Caves

Bali – Rizsterasz
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London tömérdek látnivalót kínál,
amelyek az egykori Brit Birodalom
lenyűgöző és sokszínű történelméről
tanúskodnak, ám bizonyos titkairól
még a londoniak közül sem sokan
tudnak. Vajon a föld alatt futó kerékpárút valóban elvisz Skóciáig? Melyik
borkereskedő vezetett nyilvántartást
vevői súlyáról? Hol található a kitaszítottak középkori temetője?

Róma tele van fenséges történelmi
emlékekkel, ám az olasz főváros egészen másfajta érdekességeket is kínál. Hány lakója van Európa leghos�szabb egybefüggő lakóépületének?
Miért építtethette Mussolini a „Négyszögű Colosseumot”? Melyik az
a kulcslyuk, amelyen nem illetlen, sőt
ajánlott bekukucskálnunk?

Párizs varázslatos, romantikus és
titokzatos. Sok évszázados történelmének lenyűgöző lenyomatait őrzi
a város, amely ugyanakkor a modernizáció elkötelezett híve. Elsősorban
azonban a felfedezőkre vár. Milyen
az 1878-as világkiállítás idejéből itt
maradt vasútállomás? Melyik szállodában töltött együtt Chopin és
George Sand romantikus estéket?
Milyen gyümölcsöt teremnek a nevezetes, fallal körülvett őszibarackoskertek?

111 különleges hely
Rendhagyó útikalauz-sorozat
Aki megfordult már a világ bármely
nagyvárosában, tudja, hogy szinte
lehetetlen néhány nap alatt végigjárni
akárcsak a legismertebb nevezetességeit
is. Ennél is lehetetlenebbnek tűnik felfedezni az adott város valódi arcát, azt,
amelyet az ott élők ismernek.
Pedig nincs is annál érdekesebb, mint
egy kicsit kiszakadni a kívülálló szemlélődésből, és ráhangolódni egy idegen
hely hullámhosszára: megismerni kultúráját, történelemmel átitatott tereit,
megkapó természeti szépségeit, lenyűgöző technikai megoldásait, sajátos
konyhaművészetét. Vagyis beszívni
a város hangulatát, és közelebb kerülni
lakóihoz.

A 111 különleges hely útikönyvsorozat valamennyi kötetét helyben élő szerzők – újságírók, fotósok, közösségi aktivisták – állították össze, akik kedves városuk különleges látnivalóit, rejtett
zugait, csak a helyiek által látogatott izgalmas vendéglőit, szórakozóhelyeit,
méltatlanul elfeledett nevezetességeit
gyűjtötték egybe.
A különleges helyszínekről szóló rövid, gyakran szubjektív, lírai ismertetőket egy-két találó fénykép illusztrálja,
ezek mellett a turisták számára nélkülözhetetlen információk is helyet kaptak, s a helyszínek jól áttekinthető térképeken is kikereshetők. A Kossuth Kiadó
– felismerve, hogy a magyar turisták

között is egyre népszerűbb az utazásnak
az a formája, amikor lehetőség nyílik
más országok kultúrájának, közösségeinek és helyeinek alternatív, közvetlen
megtapasztalására – hagyományos útikönyvei mellett 2018-ban útjára indította a 111 különleges hely sorozat magyar
nyelvű kiadását. A tetszetős kivitelű kötetek kimondott szándéka, hogy a turistákat lecsábítsák a jól ismert, mondhatni, szokványos útvonalakról, hogy
felfedezhessék a város rejtett zugait,
megismerhessék sajátos arcát, átélhessék igazi hangulatát.
E rendhagyó kalauzok bőven kínálnak ötleteket hosszabb tartózkodás esetére is.
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Berlin szinte befogadhatatlanul
nagy, sőt hatalmas. Viszont érdemes
újra és újra felfedezni! Hol élhetjük át
az egykori keleti blokkból menekülők első óráit új hazájuk küszöbén?
Hol van az a bár, ahol David Bowie
whiskyt rendelt? És hol van a „balkon”, ahonnan a legtágasabb kilátás
nyílik Berlinre és környékére?
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Bécs sokak szerint Európa egyik legszebb városa, ám hírnevét szokatlan
helyszínei is fokozzák. Mi köze Leonard
Cohennek az egykori vágóhídból lett
Arénához? Hol sejlenek föl a náci múlt
baljós árnyai? Hogyan kerül erotikus fehérneműüzlet az érseki palotába?

Prága a száztornyú város, mely
évezredes múltjának lenyűgöző
emlékei mellett meghökkentő
érdekességekkel is várja a látogatókat. Hol található a világ első bitcoinos kávézója? Milyen lehet egy éjszaka a Hradzsin kapucinus kolostorában? Mikor épült a Bohumil Hrabalt
megidéző emlékfal?

21__ Museo del Presepio
Betlehemek kincses tárháza

Rómát nem hozza különösebben lázba a karácsony közeledte. Nincsenek adventi koszorúk, karácsonyi naptárak, senki sem süt különleges, karácsonyváró ételeket, az ünnepi hangversenyeket pedig főként
turisták látogatják. Van azonban valami, amin lépten-nyomon megakad a tekintet: ezek a betlehemek (olaszul: presepio). Természetesen
minden templomban saját presepio díszeleg. A Piazza San Pietro
.at
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Rómában
található
a Betlehemek Olasz Baráti Társasága. A szerveak, hanem
| Megközel
ciák fölö
yain
fran
árg
a
és
lékt
k em
a poroszok zetet 1953-ban alapították
csak a háború
azzal a céllal, hogy összegyűjtsék a különa törökök,
y termet, így
teltek egy-eg
féle vallási, művészi és technikai hagyományokat felvonultató betlehemeket.
A társaság székhelye a Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta, amelyben 1967 óta külön betlehemmúzeum is látogatható. A templomhajó
jobb oldalán visz le a lépcső az alagsorba. Odalent 300 négyzetméteres területen láthatók az eddig összegyűjtött kincsek, több száz,
különböző korokból származó betlehem Olaszország minden tartományából, de tucatnyi, más országokban, például Koreában és Afganisztánban, készített betlehemet is kiállítottak. A fából, üvegből,
kerámiából, elefántcsontból, gyöngyből, szénből, kagylóból, papírból
vagy növényekből összeállított alkotások közül sokat értékes anyagokkal díszítettek. Egyes tárgyak a társaság saját beszerzései, de
sokat magánszemélyek vagy intézmények ajándékoztak a múzeumnak. Számos betlehem szorul alapos restaurálásra, ezeket a személyzet fizetség nélkül, pusztán a tárgyak iránti szeretetből gondozásba
veszi.
A legrégibb kiállítási tárgyak között van egy aprócska betlehem
kagylóból és egy monumentális, 17. századi darab Nápolyból. Egy
1850 körül készült makett a Trastevere egyik utcáját mintázta meg,
korhű módon ábrázolva az akkori mindennapokat.

Cím: Via Tor de’ Conti 31a – 00184 Róma, bejárat a SS. Quirico e Giuditta
templomból
| Megközelíthető: „B” metró a Cavourig vagy a Colosseumig | Nyitva: sze–szo
17–19:30,
augusztusban zárva | Tipp: A Santa Maria del Popolo-templom Bramante
termében
(Piazza del Popolo) november végétől január elejéig állandó betlehemkiállítás
látható Cento
Presepi (’száz betlehem’) néven.
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Előkészületben:
Amszterdam a világ legnagyobb kisvárosa,
amely közkedvelt találkozóhelye a földkerekség
ezernyi szegletéből érkezőknek

Lisszabon Nyugat-Európa legrégebbi városa,
ahol virágzik az utcaművészet, és kényelmes kikapcsolódásra hívnak a bájos utcák

Fedezze fel sorozatunk segítségével a megannyi
titkos, rejtett, elfeledett vagy épp meghökkentő
helyszínt!
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Fajsúlyos témák könnyed stílusban tálalva
Ezért szeretjük a skandináv krimiket
Minden Stieg Larsson A tetovált lány című könyvével kezdődött. A krimi 2009-es hazai megjelenése után megállás
nélkül olvashatjuk a skandináv krimiket, melyek rendszerint a könyveladási listák élén kötnek ki, hogy utána a mozikat is meghódíthassák.
Éppen ezért most arra vállalkoztunk, hogy megpróbáljuk megfejteni a skandináv krimik sikerének titkát. Segítségünk Dobosi Bea fordító, aki svédországi kirándulása során
szeretett bele a skandináv kultúrába. Neki köszönhetjük,
hogy magyarul is élvezetjük többek között Camilla Lackberg és Rosenfeldt & Hjorth legutóbb megjelent műveit.
Krimi, marxizmussal fűszerezve

A skandináv krimi kezdetéhez egészen az 1960-es évek közepéig kell visszanyúlni. Ekkor alkotta meg a Maj Sjöwall–
Per Wahlöö szerzőpáros a krimi alműfaját. Bár korábban is
voltak skandináv krimik, ezeket többnyire angol álneveken
adták ki, és a cselekmények is Amerikában vagy Angliában
játszódtak. A Sjöwall–Wahlöö páros azonban kiadott egy
Svédországban játszódó tízrészes krimisorozatot, méghozzá a saját nevükön, melyben a krimi műfajára mindaddig
nem jellemző módon, politikai és társadalmi kérdéseket is
feszegettek. Politikai állásfoglalásuk könyvről könyvre vált
egyre markánsabban kiolvashatóvá, ami nem is csoda, mivel mindketten lelkes baloldali aktivisták voltak.
A karosszékdetektívek ideje lejárt

A skandináv krimik egyik legfontosabb jellemzője a realisztikus ábrázolás, ami a nyomozói munka és a nyomozó
személyének leírására is igaz. Itt már nem egy idős vénkisasszony deríti fel a bűneseteket, mint Miss Marple esetében, aki makulátlan életével a bűn felett áll és egy karosszékben ülve is ki tudja nyomozni az igazságot. A legelső
detektívtörténetként emlegetett Morgue utcai kettősgyilkosság nyomozója, Dupin sem mocskolja be a kezét a bűntény felderítése közben, pusztán az eszére alapozva logikázza ki, mi is történt valójában.
A skandináv krimik nyomozói ezzel ellentétben hús-vér
emberek, akiknek reggel a gyerekeiket iskolába kell vinniük, és idegesek lesznek, ha elfogy otthon a fahéjas csiga.
Jussi Adler-Olsen visszatérő nyomozója, Carl Morck a krimikben egyre inkább egy mogorva antihőssé alakul, aki felett elhatalmasodnak magánéleti problémái. Jo Nesbø Harry Hole-ja is megjárta a saját poklát. Ezek a nyomozók az
igazság kiderítése érdekében elmerülnek a nagyvárosok alvilágában, prostituáltak, drogosok, hajléktalanok között
kutatnak, és az öklüket is használják, ha arra van szükség.
Míg az Agatha Christie-krimikben a szereplők a társadalom felsőbb rétegeiből származnak, a skandináv krimiknél gyakran a társadalom perifériájára szorultak kapnak
szerepet. Itt nem létezik tabu: olykor bűnözők, vallási fanatikusok vagy menekültek világába kalauzolnak minket
a történetek.

A lapokba beszivárgó skandináv kultúra

A realisztikus ábrázolásból fakadóan a könyvekben a skandináv városok is megelevenednek. Nesbø nemcsak Oslót
ábrázolja akkurátusan, a város társadalmi-szociális helyzetét
is pontosan bemutatja. Camilla Lackberg regényeinek helyszíne szülővárosa, Fjallbacka. A könyveiben található leírások után úgy érezzük, ha a sors Fjallbackába sodorna, nem
tévednénk el. Szintén Camilla Lackberg műveiből jöhetünk
rá, hogy a svédek egyik kedvenc édessége a fahéjas csiga,
melynek a tésztája kardamommal készül és leginkább a mi
kakaós csigánkhoz hasonlítható. A rengeteg regénybéli kávézás sem ok nélküli: a svédek gyakran a munkaidejüket is
beszélgetéssel és sütizéssel egybefűzött kávézással szakítják
meg, melyek alól szinte illetlenség kibújni.
Stefan Ahnhem A kilencedik című könyvében olvashatjuk, hogy a nyomozó lánya pénteken szeretett volna édességet enni, de még nem lehetett, mivel még nem volt szombat. A mondat valójában arra a szokásra utal, hogy Svédországban az 1950-es –60-as évektől elterjedt szokás, hogy
a gyerekek csak szombatonként ehetnek édességet, hogy
így óvják meg a fogukat. Idehaza a skandináv krimikben
gyakran megemlített nemzeti alkoholboltok is ismeretlenül
csenghetnek. Svédországban ugyanis az alkoholforgalmazás állami monopólium, ezért azokat az italokat, melyek alkoholtartalma 3,5% felett van, kizárólag nemzeti alkoholboltokban lehet vásárolni, mint nálunk a cigarettát a nemzeti dohányboltokban.
Egy skandináv krimi, ami kilóg a sorból

A skandináv krimikben általában két szálon futnak az események: az egyik a jelenben játszódik és a bűntény felderítését, míg a másik a múltbéli eseményeket írja le, melyből
kiderül, milyen belső konfliktusok, események juttatták
odáig a bűnöst, hogy gyilkoljon.
Camilla Lackberg A boszorkány című könyvében ezzel
ellentétben három szálon futnak az események. Sőt a skandináv krimikre nem jellemző módon, a regény a valóságban is megtörtént eseményeken alapul: a 17. századi svéd
boszorkányüldözést eleveníti fel, amikor a tömeghisztéria
tetőfokán egy év alatt több mint 100 embert végeztek ki
koholt vádak alapján. A boszorkány második idősíkja az
1980-as évek végén játszódik, mely egy 1998-as tragédiát
vett alapul, melyben egy négyéves kisfiú meggyilkolásával
egy öt- és egy hétéves gyereket gyanúsítottak meg. Bár akkor ejtették a vádakat ellenük, 2015-ben ismét megnyitották az esetet, mely hatalmas médiavisszhangot kapott.
A Lackberg-könyv harmadik szála (a svédországi menekülthelyzetet kivéve) nagyrészt fikció, ám mindhárom történetet összeköti, hogy a bizonyítékok nélküli vádaskodások és (boszorkány)üldözések gyilkosságba torkolltak.
Tegdes Péter • 2018. december 28. • Funzine.hu • A cikkben szereplő,
az Animus Kiadónál megjelent könyveket Dobosi Bea fordította
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Jens Henrik Jensen

Jens Henrik Jensen hazájában 1997-ben tört be a köztudatba. Azóta bestsellerek sora fémjelzi nevét. Ezúttal Niels Oxenről, az általa megformált háborús veterán karakteréről és a krimi műfajáról osztotta meg velünk gondolatait.
„– Főhősöm, Niels Oxen háborús veterán, valójában különleges ember, aki
csak arra vágyik, hogy kiszakadhasson a világ sodrásából – kezdte Jens Henrik
Jensen.
– Ő egy igazi katonának való alapanyag, aki távol áll a többi embertől. Véres
és halálos munkát végez, amely elválasztja embertársaitól. Az ilyen karakter lehet akár a szomszédom is, de sose tudhatjuk, hogy mi lappang benne a felszín
alatt – folytatta az író. – A katonák mindennapjaikat szélsőséges helyzetekben
élik meg. Mindennap, amikor felkelnek, megkérdezik maguktól: Túlélem a mai
napot? És pontosan ez a tapasztalat az élet szélsőségeivel váltja ki azt a befelé
fordulást, amelyből egy erős regénykaraktert lehet megalkotni. Szerettem volna
egy olyan főhőst életre kelteni, aki nem újságíró, nem rendőr vagy akár bűnügyi orvosszakértő, de mégis közeli rálátása, kapcsolata van vagy volt az erőszakkal, az emberi jellem sötét oldalával. Akár magában értve, akár embertársaira. Ezért kellett Oxennek egy háborús veteránnak lennie, súlyos múltbeli
poggyásszal. Belehelyezve őt egy hagyományos krimi-thrillerbe tökéletes elegyét adta egy izgalmas és sodró lendületű skandináv kriminek” – mondta Jens
Henrik Jensen.
Sok olvasói kérdést kap Oxen karakterével kapcsolatban, várható sorsáról,
a történetben betöltött jövőbeni fejlődéséről.
„– A kérdéseknek mindig nagyon örülök, mert ez azt jelenti, hogy az olvasókat foglalkoztatja Oxen karaktere. Sokszor azonban én magam sem tudom rájuk
a választ. Az biztos, hogy a dolgoknak, a változásoknak szükségszerűen lassan
kell végbemenniük, ellenkező esetben nincs hiteles történet. A traumák nem
tűnnek el egyik pillanatról a másikra, ha egyáltalán eltűnnek valaha is.”
Az írás folyamatáról kérdezve Jensen a következőkkel folytatta: „– Dinamikus
vagyok. Szövegépítésben és történetszövésben is. Szeretek jó ütemben haladni
a történettel, végig szem előtt tartva, hogy a feszültségnek állandónak kell lennie. Vagy konkrét formában, vagy mögöttes tartalomban. Az olvasónak éreznie
kell, hogy valami zavarba ejti” – magyarázza Jensen.
Az íróról
Jens Henrik Jensen, 55 éves, riporter és újságíró. Két fia van, négy- és hatévesek, Horsens közelében, vidéken élnek. Jens Henrik Jensen a világ nagy részét bejárta már. Nagy szenvedélye Spanyolország és Dél-Amerika régi spanyol kultúrájú országai. Szabadidejében szívesen túrázik, horgászik, focizik,
filmezik és olvas.
Fordította: Kristóf Renáta

A háborús veterán, Niels Oxen
életét is fenyegető gyilkosságsorozat
szálai a legmagasabb dán politikai
körökhöz vezetnek. Oxen kénytelen
szövetségre lépni a dán titkosszolgálat
munkatársával, hogy kiderítse, ki,
miért és hogyan tünteti el sorra
a bizonyítékokat, a tanúkat és néhány
áldozat holttestét.
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jens henrik Jensen:

Akasztott kutyák (részlet)
Utolsóként a Rendőrségi Titkosszolgálat vezetője, a nevezetes
Axel Mossman lépett be. Olyan hatalmas volt, hogy ha megállt volna a küszöbön, fölöslegessé tette volna az ajtót. Mossman már betöltötte a hatvanadik életévét, és meglehetősen jó
formában volt. Gyakorlatilag egész életében a PET szolgálatában állt, amelyet megerősítve vezetett át a 9/11-et követő nehéz átmeneti időszakon, és a szervezetet mára a kor követelményeihez igazodó, modern elhárítószolgálattá változtatta.
Axel Mossman levette a sapkáját, de nem ült le. Megkerülte az asztalt, Oxenhez lépett, majd kinyújtotta felé tepsi
méretű tenyerét.
– Jó napot, Oxen! Megtiszteltetés számomra, hogy láthatom. Imponáló, amit véghez vitt. Kimondottan imponáló.
Sajnálatos, hogy ilyen körülmények között találkozunk, de
talán később még lesz lehetőségünk beszélgetni.
Gyanakodva fogadta a kedvességet, aztán egy biccentés kíséretében mégis elfogadta a PET-főnök kinyújtott kezét. De
nem szólt semmit. Mert nem tudta, hogy mit is mondhatna.
Keze ismét visszatalált Mr. White fejére. Arról már gondoskodott, hogy hűséges társa egy kis ételhez és italhoz jusson, de érezte a szamojédon, hogy leginkább a szabadba
vágyik. Amiként ő is.
Hátradőlt a székében és Mossmant figyelte, aki amolyan
góliátként eloldalazott az üres székek mellett, hogy végül az
asztal végén foglaljon helyet, tőle jobbra. Jól ismerte Axel
Mossmant és ragyogó hírnevét. Mossman – apai ágon angol
felmenőkkel – már akkor a szolgálat vezetője volt, amikor
ő sok évvel ezelőtt elkezdte a rendőrakadémiát.
Hívhatták volna akár Sir Axelnek vagy Lord Mossmannak is. Az óriás megjelenése minden ízében angolos volt:
nagy kockás, mohazöld tweedzakót viselt, vadászzöld bőrnadrágot, és természetesen a kezében tartott sapka is mohazöld
tweedszövetből készült. Leginkább a Skót-felföldön hófajdvadászatra induló vagy a Tay folyón hosszú horgászbotot
lendítő gentlemanre emlékeztetett.
Mossman leült, majd hátrasimította vékony, ezüstszínű
haját. Egyesek úgy tudták, hogy mind az MI5, mind az MI6
vezetőségével jó viszonyt ápol. Ez sem lett volna különösebb
meglepetés. Mossman egy intézmény volt.
Végigjártatta tekintetét az asztal egyik végétől a másikig.
Ott ült vele szemben a rendőrség legjobb embereiből összeállt kis csapat – és egy nő, aki az előbb merev tekintettel és
mosoly nélkül mélyen a szemébe nézett. Szembetűnő ezüst
ékszert hordott a bal fülében. Egy kígyót, amely feltekeredett a fülcimpáján. Előtte egy iPad hevert.
Az asztalfőn Max Bøjlesen foglalt helyet, aki titokban
már többször sandított feléje. Nem sokat változott, bár felszedett néhány kilót, és kikerekedett az arca – emiatt barátságosabb látványt nyújtott annál, mint ahogy emlékezett rá.
De őt nem tudta megtéveszteni. Bøjlesen egy báránybőrbe
bújt farkas.
A rendőrfőnök hiába tett úgy, mintha sosem találkoztak
volna korábban, mert képtelen volt elrejteni az igazságot.
A szeme sarkából látta, hogy Bøjlesen megint őt bámulja.

Grube rendőrfelügyelő a papírjai közt matatott. Most
kezdheti elölről az egészet!
Türelmesnek kell lennie. Elviselhetetlennek tűnt a gondolat, hogy sokat és hosszan kell majd beszélnie. Jelenleg minden
volt, csak nem a láthatatlan ember, aki szeretett volna lenni.
Beleesett, mint egy nyúl, a saját kezével állított csapdába.
A rendőrfelügyelő megköszörülte a torkát, majd feltette
ugyanazokat a kérdéseket, ő pedig pontosan ugyanazt felelte rájuk, mint néhány órával korábban. A vele szemben ülő
hivatalnokseregnek egy arcizma sem rándult közben.
Lassan odaértek, ahol az első szeánsz véget ért.
– Ismerte Hans-Otto Corfitzent? – kérdezte Grube újból.
– Nem – válaszolta újra.
– Sosem hallott róla?
– Nem.
Észrevette, hogy ezen a ponton a nő, az asszisztens
egyébiránt nyugodt tekintete egy pillanatra megrebben,
Axel Mossman arca pedig kissé megfeszül.
Sosem hallott az elhunyt földbirtokosról, ezért nem is válaszolhatott mást. Grube folytatta:
– Miért kereste fel a kastélyt?
– Meg akartam nézni.
És megint ott tartottak, ahol korábban abbahagyták.
Vele szemben a rendőrfelügyelő kissé feszültebbnek tűnt
az első fordulóhoz képest.
– Azt állítja, hogy csak meg akarta nézni. Nem tudná egy
kicsit részletesebben kifejteni ezt a meglehetősen… tömör
választ? Szerette volna megnézni, de mit? Az építészeti stílust, a vizesárkot, a tetőszerkezetet, a kert virágait? Mit akart
megnézni, Oxen?
– Sokszor jártam már a Rold-erdőségben. A különleges
osztag tagjai itt szoktak gyakorlatozni. De én még sosem láttam a kastélyt, csak hallottam róla. Kíváncsi voltam.
– Ezért este, úgy fél tizenkettő felé csak úgy odament
a kutyájával, igaz?
Bólintott.
– Megtenné, hogy innen végigvezet minket az eseményeken. Lehetőleg minél részletesebben. Köszönöm!
Mindez egy bírósági tárgyalásra emlékeztette. A különbség
csupán annyi volt, hogy ő önként jött ide. Legszívesebben
azonnal lelépett volna, de ezzel már elkésett.
Összeszedte szegényes szókincsét, és elmagyarázta, hogy
lesben állt egy fa mögött, és a kastélyból kilépő két férfit
figyelte. Azt is hozzátette, hogy a jelenlétük és a viselkedésük csak még kíváncsibbá tette.
– Tehát az a véleménye, hogy biztonsági emberek vagy valamilyen őrök lehettek?
– Igen.
– És Corfitzent egyáltalán nem látta, vagy…?
– Nem láttam.
– Rendben. Folytassa, kérem!
– A kutyámmal a kastély jobb oldalán, a fal melletti mellékúton mentünk körbe, hogy bemásszunk a kertbe. Végül
egészen hátul ugrottunk át a falon, a fák és a bozót között.
– Miért akart bemenni a kertbe?
– Meg akartam nézni, vajon ott is vannak-e őrök. Meg
akartam nézni, hogy nem történik-e valami gyanús. De túl
nyílt volt a terep… és egy fehér kutyával… Végül keresztülvágtunk a gyepen, át a sövényeken és a bokrokon, hogy kijussunk az erdei tisztásra… aztán meg haza.
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Elhallgatott.
Zúgott a feje a sok beszédtől. Most ért el arra a pontra,
ahol óvatosnak kellett lennie. Már eddig is kihagyott egy
fontos részletet. Most még egyet át fog ugrani. Egy hang azt
súgta valahol mélyen, hogy helyes és megfontolt döntés, ha
a bíróság előtt nem árul el egyszerre mindent.
– Ahogy lopakodtunk a fák közt, már kifelé a kertből,
valamihez hozzáértem. Valami egészen furcsához. Kinyújtottam a kezem, és egy mancsot fogtam meg, egy kutya
mancsát. Aztán láttam, hogy a fejem felett egy kutya lóg egy
kötélen. Aztán nekiiramodtam, ahogy csak tudtam, keresztül a bokrokon, ki a mezőre.
– Értsük úgy, hogy pánikba esett? – Vállat vont, és megfontoltan bólintott.
– Épp maga esett pánikba? – kérdezte Grube rendőrfelügyelő a homlokát ráncolva.
– Hát hős már elég régen voltam… Leginkább magam
szeretek lenni, egyedül.
– És senkit sem látott a kertben, egy őrt se, semmi szokatlant?
– Nem.
– Ez minden, Oxen?
– Igen.
Az asztal túloldalán ülők nyugtalanul fészkelődtek. Elmehet végre? Megvakarta Mr. White-ot az egyik füle mögött, hogy felvidítsa.
Grube kérdőn tekintett mindkét irányba. Mossman bólintott.
– Mondja csak – kezdte a PET vezetője –, miért jött el
ilyen messzire? Elég hosszú az út Koppenhágától a Rolderdőkig.
– Le akartam lépni. Nyugalmat szeretnék.
– Csak úgy?
– Még régebben találtam egy újságcikket. Valamilyen veteránról szólt, aki ugyanezt tette, csak egy másik erdőben.
Azt mondta, ez volt élete legjobb döntése. Szóval, úgy gondoltam, talán nekem is bejöhet.
– Egy újságcikk. Hát persze, persze. – Mossman újra bólintott.
Majd elhallgatott.
Rytter következett, átvett egy papírlapot a fülén kígyót viselő, hallgatag asszisztenstől.
– 1993, 1995 és 1996, Bosznia. A különleges osztaggal:
1999 Koszovó, 2002 Afganisztán, 2005 Koszovó, 2007 Irak
és 2009-ben újra Afganisztán. Imponálóan hosszú lista,
Oxen. Miért szolgált ilyen sokszor külföldön?
– Ez volt a munkám. Katona voltam.
– De ez elég sok bevetés, és mind külföldön. – Vállat
vont. Sose lesz ennek vége?
– Más is vállalt ennyit.
Úgy tűnt, mintha Rytter még ki akarta volna egészíteni
a kérdést, de végül széttárta a karját, és Grube felé biccentett.
– Ha senkinek sincs több kérdése, akkor egyelőre köszönjük az együttműködését, Oxen – mondta a rendőrfelügyelő.
Mi sem tűnt természetesebbnek, hogy a Nørlund-kastélyt, csakúgy, mint bármelyik önmagára valamit is adó, korábban már megrongált általános iskolát, kamerákkal szerelték fel. Mégsem beszélt a készülékekről.
Az eszméletlen férfiról sem szólt, akibe az akasztott kutya
felfedezésekor belebotlott. Pedig mindkét megfigyelés fontos

lehetett volna a nyomozás szempontjából, de azt feltételezte,
hogy a rendőrség már rég lefoglalta a megfigyelőrendszer merevlemezét. Mr. White-tal valószínűleg nem szerepeltek a felvételeken, különben erre az egész cirkuszra nem került volna sor.
A PET vezetője Grube mellett állt, míg a többiek kiszivárogtak a teremből. Aztán Grube is felszívódott. Készült valami, ami nem volt ínyére.
– Válthatnánk néhány szót, Oxen? – kérdezte Axel Mossman. Góliát becsukta maga mögött az ajtót, mintha el sem
tudná képzelni, hogy a másik nemet is mondhat.
Bólintott.
– Jól van – mondta Mossman, majd körbeoldalazott az
asztal körül, és leült a legközelebbi székre. – Szamojéd?
Bólintott.
– Nagyszerű kutya a szamojéd. – Mossman megsimogatta Mr. White hátát. – Nekem is van kutyám… Golden retriever. Bonnie-nak hívják.
Olyan keveset beszélt, hogy már elfelejtette, hogyan kell
semmiségekről csevegni. Nem volt hozzáfűznivalója, teljesen
hidegen hagyta, hogy van-e kutyája a PET vezetőjének, vagy
nincs, mint ahogy az sem érdekelte, hogy Bonnie-nak hívják-e, vagy Clyde-nak.
Csak arra várt, hogy Mossman a kutyabarátos manőver
után végre a lényegre térjen. Mindössze a következő másodpercig kellett várnia. A váltás teljesen váratlanul érte.
– Hazudik – suttogta Mossman, miközben Mr. White
bundáját simogatta. – Maga hazudik, Oxen.
Nem tudta, hogy a PET vezetője az arcára kiülő sokkhatás jeleit vagy valamilyen nyugtalan és leleplező mozdulatot
keres-e rajta, persze mindhiába. Góliát mindenesetre mereven a szemébe nézett, és megismételte:
– Tudom, hogy nem mond igazat, Oxen… És ha egy fontos dologban hazudik, akkor az azt súgja nekem, hogy másban is hazudott vagy elhallgatott valamit. Igazam van?
– Nem hazudok – felelte, és állta Mossman tekintetét.
– Tényekkel tudom alátámasztani az állításomat – mondta erre Mossman.
A titkosszolgálat első embere a frontális támadás után
visszavonult, hátradőlt a székében. Mesterkéltnek tűnt az
orra előtt összekulcsolt hatalmas kezével.
Nem szólt semmit. Nemsokára jön a folytatás. A Mossman-félék nem lőttek élestölténnyel, ha már kezdett elfogyni a muníciójuk.
– Well, azon gondolkodtam, hogy vajon lenne-e kedve
személyesen nekem dolgozni ebben az úgynevezett Corfitzen-ügyben. Van néhány különleges tulajdonsága. Ezenfelül
rendőri tapasztalattal is rendelkezik. Természetesen nem
hivatalosan. Viszont jó fizetésért. Nagyon jóért.
Erre egyáltalán nem számított. Állás? Fedett szaglászó-rejtőzködő munka Mossman számára? Az anglofil Góliát által
feldobott labda fejen találta.
– Nem, köszönöm – válaszolta.
– Nem akarja, hogy kifejtsem az ajánlatomat?
– Nem szükséges.
– Minek köszönhetem ezt a gyors elutasítást, ha megkérdezhetem?
– Nem akarok belekeveredni semmibe. Sok a dolgom…
mással foglalkozom jelenleg.
– Well, Oxen. Úgy éreztem, egy próbát megér. Ha mégis
meggondolná magát, itt a névjegyem. Tessék!
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A S K ANDINÁ V É L E T É RZ É S ,
Egyre többször halljuk, hogy Dánia a világ legboldogabb országa.
Mi lehet a dánok titka, ami a legboldogabb nemzetté teszi őket?
Meik Wiking, a koppenhágai Boldogságkutató Intézet
igazgatója többéves munkája során arra jutott, hogy
a válasz nem más, mint a hygge. Ezt a kifejezést fordították már a meghittség művészetének, a lélek otthonosságának és a megnyugtató környezet élvezetének is.
Hogy valóban megértsük ennek a különleges életérzésnek a lényegét, érdemes átgondolnunk, hogy milyen
szerepet játszanak életünkben a fények, a jó ételek, a társas kapcsolatok, a karácsony vagy éppen az öltözködés?

BOLDOGSÁGTIPP:
Utánozzuk a hollandokat és ünnepeljük meg a szomszédok napját!
Szánjuk rá az időt, és elegyedjünk szóba a szomszédainkkal! Üljünk le velük egy kávéra,
segítsünk nekik kertészkedni a közös veteményesben, vagy épp csak csevegjünk el egy
kicsit, amikor legközelebb összefutunk velük!
Egy holland közmondás szerint a jó szomszéd többet ér, mint a távoli barát. 2006 óta
a hollandok május 26-án megünneplik a szomszédok napját. A kezdeményezés célja
először csupán a helyi közösségek összekovácsolása volt, ám az évek alatt olyan népszerű ünneppé fejlődött, amelyet mára kétezer hollandiai lakókerületben ülnek meg.
Az ötletet egy felmérés adta, amelynek eredménye szerint négy holland polgárból
három sokkal kellemesebb lakóhelynek tartja az olyan környéket, ahol rendszeres közösségi tevékenységeket szerveznek. A holland kávécég, a Douwe Egberts is segített
összefogni a lakóközösségeket. Később a cég együttműködésre lépett az Oranjefondsszal, amely 2008 óta szponzorálja az egyes közösségekben az ünnep évenkénti
megrendezését. Persze mindenki másképp ünnepel: egyesek valóságos utcabált szerveznek, mások épp csak megisznak egy csésze kávét egy olyan szomszédjukkal, akivel
egyébként ritkán elegyednek szóba. Mindenesetre vegyünk példát a hollandokról:
május 26-án mindnyájan hívjuk át néhány szomszédunkat egy kávéra, teára!
(Meik Wiking: Lykke)

A boldogságot a dánok lykkének hívják, és valószínűleg erről senki sem tud többet náluk. A dánoknál
tökéletes egyensúlyban van munka és magánélet, ingyenes a felsőoktatás, pontosan közlekednek a vonatok, és
ha mindez nem lenne elég, náluk a legnagyobb az egy
háztartásra eső gyertyafelhasználás.
Jóllehet rengeteget tanulhatunk a dánoktól a beteljesült életről, a boldogság kulcsa világunk bármely táján
ott rejtőzhet.

LAGOM

A svéd életstílus,
amely kiegyensúlyozottá varázsol
Érdemes a lagom életmód mellett dönteni, mert:
• k örnyezettudatosabbá válhatsz
• e gészségesebb egyensúlyt tarthatsz munka és
szabadidő között
•m
 egszabadulhatsz az otthonodat ellepő felesleges holmiktól
• tudatosabb fogyasztóvá válhatsz
• szeretetteljesebb emberi kapcsolatokat építhetsz
• élvezheted a svéd táplálkozás előnyeit
• megtanulhatod az önellátó gazdálkodás fortélyait
• több időt tölthetsz a természetben sporttal, kirándulással…
…egyszóval boldogabb és kiegyensúlyozottabb
életet élhetsz!
(Linnea Dunne: Lagom)
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AM E LY B O L DOGGÁ T E SZ
HOGY JÖN IDE A SZERELEM? OXITOCIN!
Ha valaki a vállunkra teszi a kezét, megcsókol vagy megsimogatja az arcunkat,
azonnal nyugodtnak és boldognak érezzük magunkat. Így működik a testünk;
ez egy csodálatos dolog. Az érintés egy oxitocin nevű neurohormont
szabadít fel, mely boldogság érzésével tölt el, és csökkenti a stresszt,
a félelmet és a fájdalmat.
Gyakran mondják, hogy az ölelés boldogabbá tesz minket, és valóban – intim
helyzetekben az oxitocin áramlani kezd,
és segít minket a másikhoz kapcsolódni.
Ezért „öleléshormonnak” vagy „szeretethormonnak” is hívják.
A hygge intim elfoglaltság, gyakran jár
együtt meghittség érzésével és valakinek
a társaságával, így nyilvánvalónak tűnik,
hogy amikor átéljük, a testünk oxitocinban fürdik. Ilyenkor szeretetet érzünk,
melegséget és biztonságot – mindhárom
szó kulcsfontosságú a hygge jelentésének
körülírásakor. Oxitocin szabadul fel, amikor fizikailag közel vagyunk valaki más
testéhez, és szociális ragasztóként funkcionál, mely együttműködésre, bizalomra

és szeretetre késztetve minket összetartja
a társadalmat. Talán ezért bíznak meg
annyira a dánok sosem látott idegenekben; rengeteg hyggében van részük, ami
csökkenti az ellenségességet és erősíti
a társas kapcsolódást.
A melegség és teljesség érzése úgyszintén ezt a hormont aktiválja. A finom
ételek, gyertyák, kandallók és takarók állandó tartozékai a hyggének – a hygge
tulajdonképpen csak az oxitocinról szól.
Ilyen egyszerű lenne? Talán nem véletlen
egybeesés, hogy minden hyggéhez köthető dolog a boldogság, a nyugalom és
a biztonság érzésével tölt el.
(Meik Wiking: Hygge)

BOLDOGSÁGTIPP:
Vegyük be magunkat az erdőbe!
Keressük fel ugyanazt a helyet rendszeresen az
év folyamán, és igyekezzünk tudatosítani
magunkban, hogy időről időre hogyan változik
a táj.
Keressünk egy szép erdőt, és fedezzük fel! Lassan térképezzük fel magunknak a környezetünket, és verjük ki a fejünkből, hogy milyen
hatásos képet tehetnénk fel róla az Instagramra. Inkább hallgassuk a szélben susogó leveleket, szemléljük, ahogyan a napfénypászmák
játszanak a fatörzseken, szívjuk teli a tüdőnket
friss levegővel, és figyeljük meg, milyen illatokat érzünk. Próbáljunk meg az év folyamán
többször is ellátogatni ugyanarra a helyre,
hogy felmérhessük, hogyan változik a táj. Köszöntsük szokott helyünkön a tavasz, a nyár,
az ősz és a tél első napját! Barangolásainkra
mehetünk egyedül, de társaságban is.
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Szendi Gábor

A szűrésekről

Ma már több tízezer olvasó választja hónapról
hónapra az Amiről az Orvos Nem Mindig Beszél
magazint, melynek alcímében ez szerepel: Dönts
helyesen – segítünk! Lapunk tehát azt az űrt
igyekszik betölteni, ami a hivatalos gyógyászat
gyakorlata és kommunikációja, valamint az információra éhes, egészségtudatos olvasók között
tátong: hiteles forrásokból tájékoztat arról, hogy
milyen új (vagy kipróbált hagyományos) tudás
segít megelőzni a betegségeket, vagy ha már kialakultak, hogyan tudunk szembeszállni velük
másként, mint azt a gyógyszeralapú orvoslás
diktálja. Az aktuális vagy tudományos szenzációt
keltő témák mellett színes híreink segítségével
Molnár Gabriella
bepillantunk az egészségipar kulisszái mögé is.
főszerkesztő
Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a családok még több alapvető információt kapjanak:
bemutatjuk az alternatív orvoslás lehetőségeit és gyakorlatát is. A legérzékenyebb
csoportok a legfontosabbak számunkra, minden hónapban találnak itt olvasnivalót a kismamák, szülők, idősek, a súlyos vagy krónikus betegséggel küzdők.
Szélesebben értelmezzük az egészséget, a megelőzésre, egészséges életmódra
helyezzük a hangsúlyt, sok, gyakorlati megoldást javasolva.
A magazin széles nemzetközi szakértői bázisra támaszkodik, és mellettük
olyan kiváló magyar szakemberek írásait közli rendszeresen, amilyen Szendi
Gábor pszichológus, aki az orvosláshoz kapcsolódó tévhiteket igyekszik eloszlatni, és Bartha Ákos táplálkozáskutató.

Dönts helyesen – segítünk!
Dönts helyesen – segítünk!

Lépni kell,

AUTIZMUS

ha jelez
az immunrendszer!

Tények és
összeesküvéselméletek
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Vonzónak látszik a lehetőség, hogy a szűrésekkel idejekorán felfedezhetnek olyan betegséget megelőző állapotot, vagy tünetet még
nem okozó elváltozást, amely a későbbiekben
súlyos bajt okozhat, esetleg a halálunkhoz vezet. Ez a szűrések filozófiája. Némely szűrést
ránk tukmálnak, ilyen a mellrákszűrés, a vérnyomás-, a koleszterinszint- és a vércukorszintmérések, más szűréseket kérhetünk, vagy drága pénzen megvásárolhatunk magáncégeknél, magánlaborokban.
Mára a szűrés a megelőzés szinonimájává
vált. Azonban bármilyen szűrés kapcsán alapvető lenne feltenni azokat a kérdéseket, hogy
• mekkora a hamis riasztások aránya,
• mi következik orvosilag a szűrés
eredményéből,
• és mit kezd a szűrt alany szűrése
eredményével.
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Segítség kell
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2018. JÚLIUS

Régen az ember akkor ment orvoshoz,
ha baja volt. Mára új paradigma
született: akkor menjünk orvoshoz,
amikor még (látszólag) egészségesek
vagyunk

Derítsük ki, Alzheimer-e
vagy időskori leépülés

Bowen- és
craniosacralis terápia

HÍRMO ZAIK
• Túl hosszú antibiotikum-kúrák?
• Májrák. Egy csodás gyógyulás
története
• Mi kell a csecsemőnek?
• Így neveld az agresszív kutyát!
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Szendi Gábor
Pszichológus, programozó matematikus,
14 éven át tudományos munkatársként dolgozott, azóta szabadúszó író, pszichológus.
Fő kutatási területe az egészséges életmód.
Eddig 20 könyvet és több száz cikket írt –
sokat közülük Tények és tévhitek című internetes oldalán közöl.
Az Amiről az Orvos Nem Mindig Beszél
című alternatív egészségmagazin szakértője
és állandó munkatársa.
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EGÉSZSÉGMOZAIK

Ötször több
gyógyszert
írnak a figyelemzavaros
gyerekeknek
Az ADHD

(figyelemhiányos hiperaktivitás
zavar) kezelésére kisgyerekek számára felírt
gyógyszerek mennyisége a 20. század első
évtizedében Európa-szerte 500 százalékka
l
emelkedett. Ez az elképesztő növekedés
a gyógyszeripar nyomásának köszönhető
,
amelynek az a célja, hogy Európa is felzár
kózzon az Egyesült Államok mellé a figyelemzavarra felírt serkentők használatában.
A különböző feltételezett pszichiátriai
problémákkal – közöttük ADHD-vel, autizmussal – küzdő gyerekeknek metil-fenidá
t-,
dexamfetamin- és atomoxetintartalmú
gyógyszereket adnak.
Dániában és Norvégiában a kutatók
850 000, 1990 és 2001 között született gyermeket vizsgálva az ilyen gyógyszerek használatának hirtelen felfutását észlelték.
Az ADHD-snek diagnosztizált gyerekek
61 százaléka, az autizmus spektrum zavarosak 16 százaléka és az egyéb „pszichiátriai” problémával küzdők 3 százaléka kapta
e gyógyszerek valamelyikét.

Az orvosi beavatkozások
40 százaléka „haszontalan”

Az orvosi gyakorlat széles körű áttekintő vizsgá
lata arra a következtetésre jutott, hogy az összes orvosi beavatkozá
snak és a gyógyszereknek (köztük néhány fájdalomcsillapítónak,
a szívkoszorúér-megbetegedésben alkalmazott stenteknek és a horm
onpótló kezeléseknek) közel
a fele hatástalan maradt, ezért fel kell hagyn
i az alkalmazásukkal.
Az eljárások „gyakorlása hiba volt, ami nem
segített a betegeken,
viszont megrendítette az orvosokba vetet
t bizalmat”, állítja dr. Vinay
Prasad, az Amerikai Nemzeti Rákintézet főmu
nkatársa. A haszontalan
beavatkozások forrásokat és pénzt emés
ztenek fel.
A bevett orvosi eljárásokat vizsgáló 363 tanul
mány áttekintésével
dr. Prasad megállapította, hogy mindössze
38 százalékuknak volt
kedvező hatása; 22 százalék bizonytalan
kimenetelű, 40 százalék pedig nem felelt meg a jelenlegi kívánalmak
nak, és nem segített a betegeken.

Az értelmetlen beavatkozások példái a követ
kezők: a stentek alkalmazása stabil szívkoszorúér-betegségben
; a hormonpótló kezelés a
változó korban lévő nőknél a szívbetegsé
g megelőzésére, a tüdőartéria-katéter a sokkos betegeknél, az aprot
inin alkalmazása szívműtétek alatt.
Mayo Clin Proc, 2013; 88: 790–8

38% 22% 40%
KEDVEZŐ
HATÁS

BIZONYTALAN
HATÁS

J Child Adolesc Psychopharmacol, 2013; 23: 432–9

A LEGTÖBB
ALZHEIMERES
BETEGNEK NEM
IS AZ A BAJA

Nagy-Britanniában és az Egyesült Állam
okban
az idős emberek majdnem 70 százalékán
ál
állapítanak meg Alzheimer-betegsége
t, pedig
nem is az a bajuk . Erős gyógyszereket
kapnak
– például olyan „kémiai bunkót”, amel
y lenyugtatja őket –, pedig csak egy kicsit
romlik
az emlékezetük, ami a magas életkor
velejárója – figyelmeztet egy szakértői csoport.

NEM SEGÍT

A fekete áfonya
harmadával
csökkenti a
cukorbetegség
kockázatát

A fekete áfonya, a szőlő és az alma
fogyasztása csökkenti a 2-es típusú
cukorbetegség kialakulásának kockázatát, a gyümölcslevek viszont
növelik.
A gyümölcsfogyasztás heti három alkalommal 26 százalékkal
csökkentheti a kockázatot. A legerősebb védőhatása a fekete áfonyának
van, és aki a gyümölcslevek ivása
helyett áttér a bogyók fogyasztására, az harmadára csökkenti a kockázatot, mondják a Harvard Közegészségügyi Iskola kutatói. A szőlő és
a mazsola 19 százalékkal, az alma
13 százalékkal csökkenti a veszélyt.
Meglepő módon a kutatók úgy
találták, hogy a gyümölcslevek kis
mértékben növelik a cukorbetegség
kockázatát. Úgy vélik, hogy ez annak
köszönhető, hogy a készítés közben
a gyümölcshúst eltávolítják, és csak
a lé marad, ami gyorsabban szívódik
fel, így túl gyorsan emelkedik
a vércukor- és az inzulinszint.
187 382 brit, amerikai és szingapúri ember vizsgálatára alapozzák a véleményüket, akiknél
6,5 százalékban alakult ki 2-es
típusú cukorbetegség.

BMJ, 2013; 347: f5001

Egy, az idősek szűrésére indított kampány keretében Nagy-Britanniában
és az Egyesült Államokban a 80
évesnél idősebbek 65 százalékát
diagnosztizálják Alzheimeresként, holott az enyhe szellemi
leépülést mutató embereknek legfeljebb 5–15 százalékánál alakul ki az Alzheimer-betegség.
Akármit is jósolnak,
a többiek sosem fognak
ettől a rendellenességtől
szenvedni, és javulhat is az állapotuk, állítják brit és ausztrál
szakemberek. Hasonló a helyzet azoknál, akiket szenilisnek

bélyegeztek. Körülbelül 25 százalékuknál nem fognak az enyhe
kognitív problémák súlyos
demenciává fajulni.
Ennek ellenére szinte
mindenki, aki bármilyen kis szellemi problémával küzd, amilyen
például az emlékezet
romlása, erős gyógyszereket kap nem létező
betegsége kezelésére –
ami után valóban bekövetkezhet a (gyakran a gyógyszereknek betudható) kognitív
hanyatlás.
BMI, 2013; 347: f5125
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EGÉSZSÉG

Szénhidrátmániások, zsírfóbiások vigyázat!
Meglepő igazságok az agy valódi ellenségeiről és barátairól
„Nincs az a diéta, amely a test összes zsírjától megszabadítana, mert az agy teljes egészében zsír.
Lehet, hogy jól néznénk ki agy nélkül, de akkor már csak közhivatalnoknak állhatnánk.”
G. B. SHAW
A legfigyelemreméltóbb esettanulmányaim
közül jó néhány olyan emberekről szól, akik
megváltoztatták az életüket, hogy megőrizzék az egészségüket, méghozzá úgy, hogy teljesen kiiktatták az étrendjükből a glutént, és
elfogadták a zsírokat a szénhidrátok helyett.
Megfigyelhettem, ahogy ez az egyszerű étrendi változás véget vetett a depressziónak,
megszüntette a krónikus fáradtságot, visszafordította a 2-es típusú cukorbetegséget,
kiirtotta a kényszerbetegségeket, és meggyógyított számos idegrendszeri problémát, az
agyködtől a bipoláris betegségig. Azonban
nem a glutén az egyedüli bűnös, a történetben fontos szerepet játszanak a szénhidrátok is. Ahhoz, hogy átállítsuk a szervezet
biokémiáját úgy, hogy égesse a zsírt (a legnehezebb fajtát is, amely „sohasem tűnik el”),
kordában tartsa a gyulladást, megelőzze
a betegségek és a mentális működési zavarok
kialakulását, még egy fontos részletet kell
megismernünk az egyenletből: szénhidrátok
kontra zsírok.
…
Nem furcsa, hogy amióta „tudományos” lett
a táplálkozásunk, az egészségi állapotunk
romlott? Az ételek és italok kiválasztásában

– elszakadva a kulturális hagyományoktól –
eljutottunk oda, hogy rövidlátó táplálkozástudományi teóriákon alapuló kalkulációkat
követünk, amelyek cseppet sem veszik figyelembe, hogy az emberiség hogyan jutott el
a modern korig. Nem szabad megfeledkeznünk a kereskedelmi érdekeltségekről sem.
Gondolja, hogy a szénhidrátgazdag reggeli
gabonapelyhek gyártói (egy egész gondolányi
részről van szó az élelmiszerboltban!) valóban csak az Ön egészségét tartják szem előtt?!
Gondoljunk csak bele, mit tapasztaltunk az
elmúlt néhány évtizedben! Ön is számtalan
ötlet tanúja volt, hogy mit kellene
fogyasztania, hogy az anyagcseréjét működtesse, aztán kiderült, hogy pont az ellenkezője
igaz. Vegyük például a tojást. Először a tojás
jó volt a szervezetnek; majd telítettzsírsav-tartalma miatt rossznak kiáltották ki; aztán következett a végső kavarodás: „További bizonyítékokra van szükségünk, hogy megállapíthassuk a tojás hatását az egészségre.”
Nem valami fair, tudom. Nem csoda, ha
az emberek folyamatosan össze vannak zavarodva és frusztrálttá válnak.
(David Perlmutter: Gabonaagy)

Csodálatos
gyógyulás
gabonaagy-étrend
segítségével
Múlt évben egy nyolcvanéves as�szonyt hoztak el a fiai a rendelőmbe, mert mentális képességei súlyosan romlottak. Ugyan még nem
diagnosztizálták Alzheimer-kórral,
de már nem volt képes követni
egy-egy beszélgetést, és az olyan
mindennapos feladatokkal is kezdtek nehézségei támadni, mint az
öltözködés és a főzés. Korábban
már jártak egy agyspecialistánál,
aki egy olyan gyógyszert írt fel
neki, ami – a fiai szerint – csak még
rontott a helyzeten (ez, sajnálatos
módon nem ritka eset). A vizsgálat
során kiderítettük, hogy gluténérzékeny, de nincsenek bélproblémái, és nem szenved cölikáliában
sem. Azonnal gluténmentes, szénhidrátszegény és zsírban gazdag
étrendet javasoltam neki. Pár héttel később az egyik fia ekképp írta
le édesanyjuk gyógyulását: „Olyan,
mintha egy mély álomból ébredt
volna fel. Visszakaptuk az anyukánkat”. A tüzet oltottuk el, vagyis
a probléma gyökerét orvosoltuk,
nem csak a füstöt oszlattuk el. Ezt
szeretném önöknél is elérni ezzel
az étrenddel. Még ha szervezetükben éppen nincs is gyulladás, a gabonaagy-étrend komoly segítséget
nyújt ahhoz, hogy testünk vezérlőegysége – az agyuk – jövőre, öt év
múlva, és gyakorlatilag életünk
hátralévő részében is tökéletesen
működjön.
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Szórakoztató mese megszámlálhatatlan
milliókról és nyugalomra vágyó szerelmesekről
Szédítő világsiker a filmvásznon

Valamikor régen, 1990 decemberében a tévéképernyőn maga
a nagybetűs GAZDAGSÁG elevenedett meg előttünk: megkezdte hosszú évekig tartó élményparádéját a Dallas című amerikai
sorozat. Izgatottan vártuk a péntek estét (a főműsoridőt), hogy
legalább vizuálisan átéljük az átélhetetlen gazdagságot. Abban az
időben ez volt számunkra a jómód non plus ultrája. Gondolta
volna bárki, hogy ezt lehet még fokozni…?
Aztán 2013-ban a szingapúri születésű Kevin Kwan, a szórakoztató irodalom legújabb nagyágyúja jött, látott és győzött:
Kőgazdag ázsiaiak trilógiájával bebizonyította, hogy feledésbe
merülő hőseink, a Ewing klán amolyan átlagosan „tehetős” família a szingapúri előkelő népekhez képest. Mert akár hisszük,
akár nem, megszületett a bőség új mércéje: vannak gazdagok,
mocskosul gazdagok, kőgazdagok és Kínagazdagok.
Kwan sztorija eredeti humorral átszőtt portré, romantikával
fűszerezett, letehetetlen olvasmány egy új ázsiai jelenségről: elképesztő gazdagságról és fényűzésről. Különlegességét talán az
adja, hogy valósághű bepillantást enged a sznob nagyvilági körök életébe, lenyűgöző módon ábrázolja a régi és az új gazdagok
közötti ellentéteket, családi kötelékeket. Ebben a fergeteges történetben még a lábjegyzetek is szórakoztatóak és viccesek azon
túl, hogy értékes magyarázattal szolgálnak erről a számunkra ismeretlen miliőről. A szerző kivételesen sokat tud róluk. Ki tudja,
honnan…? De hát nem mindegy? Ha könnyed szórakozásra és
egzotikus tájakra vágyunk, olvassuk el a Kőgazdag ázsiaiak,
a Kőgazdag barátnő és a Kőgazdagok problémái című regényeket
– szigorúan ebben a sorrendben.
Winter Angéla

Kevin Kwan trilógiája nemcsak olvasók millióit hódította meg:
a Warner Bros. filmstúdió is sikergyanúsnak ítélte, és az első részt,
a Kőgazdag ázsiaiakat Jon M. Chu rendezésében, 2018-ban megfilmesítette (Crazy Rich Asians címmel). Milyen jó döntés volt! Számos díjat és előkelő jelölést zsebelt be: utóbbiak között a legjelentősebb a két Golden Globe-jelölés volt két kategóriában (az év zenés vígjátéka és a legjobb női főszereplő), amiket ugyan nem
kapott meg, de ez mit sem von le az értékéből.
A filmvásznon végre megelevenednek szerethetően őrült hőseink, és körülbelül két órára magunk mögött hagyhatjuk befizetetlen számláinkat és anyagi nehézségeinket, mert bizony a filmfelvevő gép a mesésen (bocsánat: őrülten) gazdag szereplők világába és
egzotikus ázsiai tájakra repít minket.
Az régen nem újdonság, hogy a történetek – kevés kivétellel –
mérföldekkel jobbak és élvezhetőbbek könyvben, mint filmen.
Ezzel a sztorival sincs másképp. A film nem bővelkedik mélyreható jellemábrázolásokban, nincsenek benne fergeteges lábjegyzetek, de a látvány, a zene, a tehetséges ázsiai színészek játéka
és a finom humor kristálytisztán jön át a filmvásznon. A magyar
mozikban ugyan nem vetítették, de DVD-n szerencsére megvásárolható.

Bloggerajánlók
anesz
„A borító kicsit félrevezető, mert a szerző nagyon
mély kritikát fogalmaz meg a szingapúriakkal szemben, és nem olyan könnyed lányregény ez, mint
ahogy a fedőlap sugallja. Egy idő után azonban magába szippantja az olvasót. Ugyanis a felszíni jólét
és gazdagság alatt felfedi a mély emberi boldogtalanságokat is.
Szinte semelyik család nem boldog, mindegyiknél van valami probléma. Rachel szemével nézve

Könyvlelő blog
ez a világ nagyon bizarr és természetellenes. Nagyon tetszett, hogy az egyik csavar után jött egy
másik is, sokszor dupla csavarként.
A szerző olyan megoldásokat választ, ami meglepő és pezsdítő. Jó sok nyitott kérdés maradt. Így
a folytatás is izgalmasnak ígérkezik. A társadalom
és a szingapúri életvitel is megismerhető volt a regényből, ami abszolút pozitív.”

„A luxusfeleségek elbújhatnak a napszemüvegük
mögé, mert a nyomába sem érhetnek a szingapúri
milliárdosoknak, főleg a nőknek. Viszont a történet
egy picit eszembe juttatta a Dallast, ahol mindenki
ármánykodott a családban, ahol csak kapkodtuk
a fejünket a sok szereplő és azok kusza rokoni viszonya láttán. Na, ezek az őrült ázsiaiak is kicsit hasonlítanak egy szappanopera szereplőire, de valahogy
a keleti kultúra misztikuma azért megmaradt.”
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Bella Andre

a The New York Times, a USA
Today, a Publishers Weekly és
a Wall Street Journal bestseller
írója. Legismertebb sorozata
a Sullivan család regényfolyama.

Romantika,
szex, szerelem
Mielőtt regényíróvá vált Andre (igazi nevén Nyree Belleville), a Girl & I
nevű énekes-szövegíró duó egyik tagja volt. „– Az író barátaim mindig azt
gondolták, azzal hogy dalszövegeket írtam, félig belépőt nyertem a könyvírás világába is, és azt kell mondjam, nagyrészt ezzel egyet is értek – nyilatkozott a kezdetekről az írónő. – Megírni egy szerelmes dalt, nem különbözik annyira egy romantikus könyv megírásától. Mindkettő az érzelmekről szól. A fő különbség azonban, hogy egy könyvben rendelkezésemre
áll 400 oldal, hogy létrehozzam a csodát, míg egy dalban három perc alatt
kell elérnem ugyanezt.
Mindig is nagy romantikarajongó voltam. Tinédzserként sokszor előfordult, hogy hajnali kettőig olvastam elemlámpával a takaróm alatt. A romantika mindig is az én stílusom volt. Még mindig elolvasok heti egy könyvet
beszorítva a saját könyveim megírása mellé.
Apropró, a könyveim. Imádom minden egyes regényem főhősét. Számomra egy férfi főhős akkor igazán jó, ha mindig feltétel nélkül támogatja
a főhősnőt, de nem próbálja meg irányítani az életét. Azért van, hogy emlékeztesse a hősnőt, hogy ő nagyszerű, erős és bátor és mindig ott lesz neki
támasznak, amikor meg kell tennie az első nehéz lépéseket, vagy meg kell
hoznia egy kemény döntést az életében.”
Andre, ha nem ír, akkor maga is lelkesen olvas kedvenc íróitól, túrázik,
úszik. Házas és két csodálatos gyermek édesanyja.
Kristóf Renáta

Ismerje meg a Kelet legféltettebb titkait, köztük a régi és a modern háremek rejtelmeit.
„Néha nincs is szükség szavakra. Néha elegendő egy
pillantás, amely örökre megváltoztatja a sorsunkat
és önmagunkat is. Az igazi szerelem független a
körülményektől. Nincs feltételekhez kötve, észvesztő lendülettel ragadja magával az embert”
– vallja az írónő.
Az álnév mögött rejtőző lengyel írónő, Laila
Shukri jól ismeri a Közel-Keletet, arab országokban él és utazgat. Jelenleg az Egyesült Arab Emirátusokban lakik, de már tervezi, hogy máshová
költözik. Célja a Közel-Keleten tapasztalt emberi
jogi mulasztások, visszásságok és bűnök – többek
között prostitúció, gyerekrabszolgaság és -kereskedelem, becsületgyilkosság – bemutatása.
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Laila shukri:

Perzsa szenvedély (részlet)
Ám egy arab országban nem csak ebből áll a mindennapi élet…,
gondolta Szara.
– És talán van is benne valami… – mondta Ula, ahogy körülnézett. – Nézd csak, milyen csodás ez a hely. Évtizedekig
lakott itt a báró, több évig Michel Foucault, a Nobel-díjas André Gide-nek háza is volt.
Szarát gondolkodóba ejtették Ula szavai. Talán tényleg az
a legfontosabb, hogy megtalálja az ember a helyét, egy olyan
különleges helyet, amely összhangban van a lelkével, egész valójával, és ha már ott van, akkor nem vágyik semmi másra,
nem menekül… Hammámet városa volt a körutazás következő állomása, egy jellegzetes tengerparti üdülőhely exkluzív
szállodákkal, homokos strandokkal, bárokkal és diszkókkal,
amelyeket zsúfolásig töltött a vidám vendégsereg.
Ula szívesen töltötte a strandon az egész napot, napozott,
fürdött, Szara viszont kimentette magát azzal, hogy neki ebből
sok is jut Kuvaitban, ezért inkább a szobában marad. Ula ezt
meg is értette, Sarm-es-Sejkben is csak késő délutánonként találkoztak.
Hammámet tele volt turistákkal, pontosabban európai nőkkel, és az üdülőhelyen virágzott a tunéziai férfiak szerelmi biznisze. Itt a nem túl hízelgő tunisian love rats, „tunéziai szerelempatkányok” névvel illették azokat a férfiakat, akik anyagi célból
kezdtek viszonyt a nőkkel. Patkányok, akik lehúzzák a nőket.
Az egyiptomihoz nagyon hasonló módszereket alkalmaztak: a strandon, az utcán, a bárokban vagy a táncos helyeken
ismerkedtek európai nőkkel, aztán ha már meggyőzték őket
arról, hogy kivételes egyéniségek, és végtelen szerelmet táplálnak irántuk, változatos módszerekkel különféle anyagi javakat
hízelegtek ki tőlük. Vetettek egy csomag cigarettát, meghívatták magukat sörre vagy koktélra, ebédre, vacsorára, táncolni,
de kértek drága telefont, laptopot, ruhákat, karórákat, vagy
akár nagyobb pénzösszegeket, meghívólevelet Európába, hogy
végül megszerezzék az ottani vízumot. A szerelmi hízelgések
hatottak: „Te vagy a legszebb, legédesebb nő a világon. Te vagy
az életem, a szerelmem. Csak érted élek, téged nekem teremtettek. Szeretlek az első pillanattól fogva, hogy megláttalak.
Csak most kapott értelmet az életem…”
Sok angol, francia és más európai nőt csaltak lépre a tunéziai szerelempatkányok. Számos internetes oldalon állítottak össze listákat a csalódott nők figyelmeztetésül, feltüntették a szélhámosok nevét és fotóját, mert kiderült, hogy a férfiak több párhuzamos kapcsolatot is tartottak fenn egy időben.
Azok a nők jártak a legrosszabbul, akik házasságot kötöttek
a tunéziai férfival, és a szeretett férj néhány év után, mihelyt
kézhez kapta az áhított európai útlevelet, eltűnt, hogy hagyományos családot alapítson valamelyik honfitársnőjével.
A tunéziai férfiak szilárd meggyőződése volt, hogy azért
kezdenek viszonyt velük az európai nők, mert az európai férfiak hűvösek, és csak elvétve vagy egyáltalán nem hajlandók
szexuális aktusra. Ráadásul akkor is pocsék velük a szex. Mindenképpen tény, hogy a széles körben ismert, tragédiával végződő történetek dacára, amelyekből tudható, milyen arcátlan
anyagi visszaéléseket követnek el a szerelmi biznisszel foglal-

kozó férfiak, újra meg újra több ezer európai nő omlik erős,
forró karjaikba többé-kevésbé tudatosan. Talán ezért érdemes
feltenni a meglehetősen durva, de a jelenség gyakoriságát
tekintve igencsak helyénvaló kérdést: mi hiányzik az európai férfiakból, hogy a nők egzotikus szeretők ágyában keresik
a szerelmet és a szexuális kielégülést?
Ula naptól felhevülten jött vissza a szobába.
– Fantasztikus a tenger! Meleg, tiszta… Megyek, letusolok.
Üdén és mosolygósan jött ki a fürdőszobából.
– Figyelj, Szara, ma beach party lesz a strandon, volna kedved kimenni? – kérdezte.
Szarának nem volt kedve, de úgy gondolta, jobb, ha odamegy egy órára, aztán még mindig mondhatja azt, hogy ros�szul lett, mint hogy megint magyarázkodnia kelljen, miért
gubbaszt napokig a szobában.
– Rendben, mehetünk – felelte.
– Jaj, de jó! – örvendezett Ula. – Tudtam, hogy a partira beindulsz.
Gyorsan felöltöztek, és kimentek a lenyugvó nap fényében
izzó strandra. Az első, ami feltűnt Szarának, az volt, milyen felszabadult és kötetlen a légkör.
A legújabb európai sikerszámok szóltak, a társaság már
megfelelő hangulatban volt. Kisebb bárpultokat állítottak föl
a strand több pontján, Ula rögtön hozott is két koktélt.
– Az utazásunkra! – mondott pohárköszöntőt. – Az utazásra! – Szara fölemelte az italát.
Kiürítették a poharaikat, Ula elment a következő körért.
Több százan verték a ritmust meztelen talpukkal a fehér homokban. Színes koktélokat ittak a többnyire bikinit viselő lányok és asszonyok, és remekül érezték magukat. Szara kénytelen volt elismerni, hogy nagyon szórakoztatóak a laza és
mosolygós helybeli férfiak. És nagyon-nagyon jól néznek ki.
Látható volt, hogy törődnek sötét bőrű testükkel, a bőrük alatt
kemény izmok rajzolódtak ki, az alakjuk tökéletesen arányos
volt. Mutogatták szépen formált mellkasukat és bicepszüket,
mert többnyire bő, combközépig érő rövidnadrágot viseltek,
ing vagy póló nélkül. Amikor nevettek, szívből tették, beszédük rendkívül kifejező volt, a nevetésük pedig őszinte és magával ragadó.
Egyre féktelenebbül táncoltak a lengén öltözött nők. Egy
lány fölment a strandon felállított emelvényre, és hevesen dobálta a tagjait. Aprócska fürdőruha volt rajta, vékony zsinór a
hátsója közepén, csupasz farát érzékien rázta a harsogó zenére,
mindezt nyilvános helyen, ami elfogadhatatlan lett volna a legtöbb iszlám országban. Véget ért a zeneszám, a lány lejött a
színpadról, egy igen vonzó külsejű helyi férfi vette át a helyét,
fehér sortja kiemelte sötét bőrét és tökéletes, edzőteremben kidolgozott testét.
Rászegeződött a nők szeme, a magabiztos férfi körbefordult
minden oldalra, ütemes, hullámzó csípőmozgásával és széles,
izmos mellkasával vonta magára a figyelmet. Táncolt és kavargott a tömeg a parton. A helybeli férfiak csupasz felsőtestüket
mutogatták, a fejükön vagy baseballsapkát viseltek – egyesek
hátrafordított ellenzővel –, vagy keskeny karimájú kalapot,
amilyet a klasszikus musicalekben látni. Egy nőnek elég öltözék a parfüm illata. A férfinak pedig egy kalap.
Szara felfigyelt egy mellette szórakozó párra: fiatal európai
lány táncolt bikiniben egy jól ismert slágerre, partnere, egy
tunéziai férfi élénken mutogatta kétségkívül férfias testalkatát és tánctudását.
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„Nem volt semmi különleges képességem,
nem tudtam lebegni a föld felett,
se tüzet gyújtani a kezemmel, sajnos!”
Exkluzív interjú Ransom Riggsszel,
a Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei
című könyv szerzőjével
Ransom Riggs 32 éves,
Marylandben született,
de Floridában nőtt fel,
akárcsak a regény főhőse, Jacob. Jacobbal ellentétben Riggsnek sok
barátja volt, bár ugyancsak elég furák, hiszen a Pineview School
for the Giftedbe, azaz a tehetséges gyerekek számára létrehozott
iskolába járt. A Dél-karolinai Egyetem film és televízió szakán
végzett, több díjnyertes rövidfilm-forgatókönyvet is írt. Jelenleg Los Angelesben él, újságíróként dolgozik. Szenvedélyesen
gyűjti a régi fényképeket, gyűjteménye csaknem 2000 felvételt
tartalmaz.
A Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei (Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children) az első regénye, 2011 júniusában jelent meg az Egyesült Államokban és rövid időn belül
a sikerlisták élére került. Eddig 27 országnak adták el a kiadási
jogokat és több folyamatban lévő tárgyalásuk van. Több nagy
filmstúdió is versengett a regény megfilmesítési jogáért, melyek
közül végül a 20th Century Fox nyerte el a lehetőséget.

Önt azok a régi fényképek ihlették meg a könyv megírására, amelyeket részben saját maga gyűjtött, részben mások gyűjteményében bukkant rájuk. Volt valami ismerete arról, hogy ezek a fényképek mikor és hol készülhettek? Ha nem, akkor a történet egyik
vezérfonalát miért Lengyelországból indítja?
A képek valószínűleg Amerikában, valamikor a 19. század második felétől az 1940-es évekig tartó időszakban készülhettek.
Engem főképp azok a rejtélyes képek vonzanak, amelyeknek
nincs történelmi hátterük. Ezek köré könnyen tudok történetet
formálni, és úgy tenni, mintha bárhonnan és bármely korból
származhatnának.
A feleségem nagyszülei Lengyelországban vészelték át a háborút, az ő szomorú történetük inspirált. Meséltek azokról az
időkről, és ez folyamatosan foglalkoztat, ezért is került Lengyelország a történet középpontjába. A főszereplő, Jacob nagypapá-

Magyarországról keresem. Ön ismeri ezt az országot? Tud valamit
rólunk?
Remek dolgokat hallottam Budapestről, és már régóta tervezek
egy körutazást Magyarországra, Lengyelországba és Csehországba. Remélem, hogy néhány éven belül meg is tudom valósítani! Sajnos nagyon keveset tudok Magyarországról, de lelkesen
tanulok! Mielőtt ellátogatok valahova, minden útikönyvet és információt elolvasok az országról, úgyhogy mire megérkezem,
két lábon járó enciklopédia vagyok.
Jelent az valami plusz örömet, elégedettséget Önnek, hogy egy tízmilliós, kelet-közép-európai országban is nagy izgalommal várják
könyvének magyar nyelvű kiadását?
Csodálatos érzés és egyben nagyon furcsa is – de csodálatos!
Még mindig próbálok hozzászokni a gondolathoz, hogy a feleségemen és néhány közeli baráton kívül, mások is olvassák
a könyvemet. A Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei néhány hónapja jelent csak meg Amerikában, addig senki
nem ismerte a nevemet. Nagyon furcsa érzés!
Volt-e az Ön ősei között valaki, aki a világnak erről a tájékáról,
akár csak Lengyelországból származott?
A feleségem nagyszülei Łódźból származnak és a háborút a gettóban élték túl.
Az első kötetből sikeres mozifilm készült
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ját is a feleségem nagypapájáról neveztem el, mindkettőjüket
Abrahamnek hívják.
Mikor kezdett érdeklődni a II. világháború vérzivataros eseményei iránt és miért?
Azt hiszem, nem lehet megérteni a modern világot a II. világháború ismerete nélkül. Annyira meghatározza a mai világunkat,
emléke máig kísért, főleg Európában. Mindig, amikor azt hinném, hogy már mindent tudok a II. világháborúról, hallok valami újat, egy megdöbbentő részletet (az esetek nagy részében hihetetlen szörnyűséget). A túlélők tapasztalatai éles ellentétben
állnak a mai nyugati emberek élettapasztalataival. Azt hiszem,
aki nem élte meg ezt a háborút, talán igazán sosem értheti meg,
érezheti át ezeket a történeteket.
Milyen adottságaira, képességeire figyeltek fel a szülei, hogy olyan
iskolába íratták be, ahová a különleges képességű gyerekek jártak?
Nem volt semmi különleges képességem, nem tudtam lebegni
a föld felett, se tüzet gyújtani a kezemmel, sajnos! A felvételi követelmény annyi volt, hogy meghatározott IQ felett kellett lenni.
A legtöbben kimagaslóan jók voltak matekból és tudományos
tárgyakból. Én egyáltalán nem. Rettenetes jegyeim voltak egészen 11-12 éves koromig, amikor felfedeztem, hogy elég jó vagyok az olvasásban és remekül le tudom írni, hogy mit gondolok a könyvekről. Ez megmentett a suliban!
Amikor elhatározta, hogy megírja ezt a könyvet, teljes egészében
a fejében volt a történet és annak végkimenetele, vagy írás közben
engedte, hogy a szereplők önálló életet éljenek és vezessék a kezét?
Tudatosan úgy fejezte be, hogy mindenki a „körmét rágja le”,
hogy végre a folytatást is olvashassa?
Amikor először leültem a könyvet megírni, csak a lendület
vitt. De ebből egy elég rossz regény született, úgyhogy eldobtam
és újrakezdtem. Arra gondoltam, hogy jobban tettem volna, ha
egy kicsit kitalálom előre a történetet, megspóroltam volna félévnyi munkát magamnak. Bár ki tudja, lehet, hogy szükségem
volt arra, hogy megírjam a rossz változatot, hogy tudjam, mi
a jó. Néha így működnek a dolgok.

Úgy hallottam, hogy már dolgozik a könyv folytatásán. Mikorra
számíthatunk a megjelenésére?
2013!
A könyv megfilmesítésekor lesznek-e kikötései?
Egyelőre nem nagyon foglalkozom a filmmel. Ha kiderül, ki
fogja rendezni, tőle függ majd, hogy szeretne-e bevonni a munkába, vagy sem. Nem tehetek mást, mint hogy megbízom a készítőkben.
A forgatókönyvet Ön írja? Van már elképzelése arról, hogy kiket
látna szívesen a főszereplők megformálásában?
Ami a forgatókönyvet illeti, úgy döntöttem, hogy most inkább
megírom a könyv második részét, úgyhogy nem dolgozom rajta.
A könyv sikere megváltoztatta az életét?
Folyamatosan változtatja az életemet, még ma is. Ami talán
a legnagyobb és legfontosabb felismerés, hogy most már biztos
vagyok abban, hogy mit szeretnék csinálni a következő években:
regényeket írni! Előtte nem tudtam eldönteni, hogy forgatókönyveken szeretnék dolgozni, vagy inkább filmet készíteni,
vagy épp ismeretterjesztő könyveket írni, mint a Sherlock
Holmes Kézikönyv, amely az első könyvem volt. Most minden
sokkal egyszerűbb!
Ha most újév éjszakája lenne, amikor mindenki fogadalmat tesz,
vagy kíván magának valamit, akkor Ön mit kívánna?
Amerikában is szokás kívánni! Azt hiszem, az a szabály, hogy ha
elmondod a kívánságodat másnak, akkor nem valósul meg.
Úgyhogy nem kürtölöm világgá – legyen elég annyi, hogy most
jól érzem magam a bőrömben és hasonlókat kívánnék magamnak a jövő évre is.
Köszönjük, hogy válaszolt a kérdéseinkre és szívesen beszámolunk
a Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei (Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children) magyarországi sikereiről.
Nagyon kíváncsi vagyok, és várom a jó híreket!
László Ágnes (2011)
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ransom riggs:

Napok térképe (részlet)
Húsz percen belül a Vízesés Motelhez értünk. A viharvert,
kétszintes épület szobái forgalmas utcára néztek, és a felirata hirdette büszkén: tévé minden szobában.
Bementünk, és a 203-as szobát kértük. A magas, cingár
portás lábát az asztalra téve ült. Meleg gyapjúpulóvert viselt
a kinti hőség ellenére. Letette a képeslapot, amelyet olvasott,
majd szemügyre vett minket.
– Miért óhajtják azt a szobát?
– Nagyon ajánlották – feleltem.
Levette a lábát az asztalról.
– Melyik klánnal vannak?
– Vándorsólyom kisasszonyéval – mondta Bronwyn.
– Sosem hallottam róla.
– Akkor egyikkel sem.
– Nyilván nem idevalósiak.
– Nem azért vannak szállodák? – kérdezte Emma. – Hogy
szállást adjanak olyanoknak, akik nem a közelben laknak?
– Nézzék, általában csak klánokhoz tartozóknak adunk
szállást, de mivel majdnem üresek vagyunk, kivételt teszek.
Csupán a személyazonosság valamilyen bizonyítékát kell
látnom előbb.
– Persze – nyúltam a tárcámért.
– Nem igazolványt. Bizonyítékot.
– Szerintem annak a bizonyítékára gondol, hogy különlegesek vagyunk – mondta Millard. Felvett az íróasztalról
egy névjegytartót, megforgatta a levegőben, majd letette. –
Láthatatlan vagyok, helló!
– Megfelel – mondta a portás. – Milyen típusú szobát óhajtanak?
– Mindegy – felelt Enoch –, csak alunni akarunk.
De a portás már elővett egy laminált dossziét az asztal
alól. Letette, kinyitotta, és sorolni kezdte a lehetőségeket.
– Persze van standard szoba – takaros, de semmi különleges –, ám arról vagyunk híresek, hogy speciális szállást tudunk nyújtani különleges vendégeinknek. Kínálunk szobát
a gravitációs kihívással küszködők számára. – Mutatott egy
képet egy olyan szobában lévő mosolygó családról, ahol az
összes bútordarab a mennyezeten volt. – A lebegők imádják.
Teljes kényelemben lazíthatnak, étkezhetnek, sőt alhatnak,
nincs szükségük súlyokkal ellátott öltözékre vagy övre.
Egy másik képen egy kislány feküdt az ágyban egy farkassal, mindketten hálóruhában.
– Vannak háziállatbarát szobáink, ahol szívesen látunk
bármilyen különleges állatot, amennyiben szobatiszta, a súlya nem haladja meg a negyvenöt kilót, és igazoltan nem
életveszélyes.
Újabb képet mutatott, amelyen csinosan berendezett,
föld alatti bunker volt látható.
– Van egy speciális szobánk a, khm, gyúlékony vendégek
számára. – Emmára pillantott. – Nehogy álmukban felgyújtsák az egész házat.
Emma megsértődött.
– Sosem gyulladok spontán. És nincsenek háziállataink,
és nem is lebegünk.

A portás még nem végzett.
– Van egy pompás, kövér termőfölddel teli szobánk is a gyökérrel rendelkező vagy részben halott vendégek számára…
– Nem köll semmiféle fura szoba! – tört ki Enoch. – Csak
egy közönséges!
– Ahogy tetszik – csapta össze az albumot a portás. – Közönséges szoba. Még néhány kérdés.
Enoch felnyögött, amint a portás elkezdte kitölteni a kérdőívet.
– Füstös vagy füstmentes?
– Egyikünk sem cigarettázik – mondta Bronwyn.
– Nem a cigarettáról kérdeztem. Bocsátanak-e ki füstöt
testük bármely részéből?
– Nem.
– Füstmentes. – Beikszelt egy négyzetet az íven. – Szimplák vagy duplák?
– Mindnyájan egy szobában szeretnénk lenni – mondta
Millard.
– Nem azt kérdeztem – mondta a portás. – Van-e önök
között dupla? Akinek doppelgängere, másodpéldánya, tükörtestvére van? Mindegyik után plusz letétet kell fizetni, és
fényképes igazolvány is kell róluk.
– Szimplák vagyunk – válaszoltam.
Bejelölte az íven.
– Hány évig maradnak?
– Hány évig?
– …maradnak?
– Csak egy éjszaka – mondta Emma.
– Az felárral jár – mormolta, bejelölte az íven, aztán felnézett. – Erre tessék!
Kijött az irodából. Követtük a közlekedés zajától hangos,
kopott előtéren át egy félhomályos raktárhelyiségbe. Ez volt
a hurok bejárata.
Ezúttal felkészültem az áramütésszerű érzésre. Hideg éjszakába és nagy csöndbe értünk ki. A portás visszakísért
minket az előtéren át, amely ebben a régi változatban sokkal
rendezettebbnek tűnt.
– Itt mindig éjszaka van. Így könnyebb a vendégeinknek
bármikor elaludni.
Megállt egy szoba előtt, és kinyitotta az ajtaját.
– Ha bármire szükségük van, közvetlenül a hurok bejárata mellett találnak, az íróasztalnál. Jég a folyosó végén.
Távozott, mi pedig beléptünk. A szoba úgy festett, ahogyan a képeslapon, amelyet nagyapa küldött nekem. Volt
benne egy jókora ágy, néhány rémes függöny, nagydarab,
narancssárga tévé egy állványon, fautánzatú falborítás plusz
olyan tapéta, amelynek összemosódó mintái diszharmóniát
teremtettek. A szobában egy kinyitható kanapé és egy dupla
rekamié mindnyájunknak kínált fekhelyet. Kényelmesen
kedtünk, aztán Millarddel leültünk a kanapéra,
elhelyez
hogy átnézzük Abe naplóját.
– Abe és H. számos olyan küldetést teljesített, amelyek hasonlók a miénkhez – mondta Millard. – Tanulhatnánk abból, hogy ők miképpen birkóztak meg a kihívásokkal.
Szerencsére a hosszú autóút alatt Millard kétszer is elolvasta a naplót, és mivel pontos emlékezete volt, szinte rögtön képes volt felidézni az egyes részeit. Egy, az 1960-as évek
elejéről szóló beszámolóhoz lapozott. Abe és H. feladata az
volt, hogy kimentsenek egy veszélyben lévő különleges gyereket Texas megyéből, de azt nem tudták, melyik városból.
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– És hogy kezdték a kutatást? – tette fel a kérdést Millard.
– A helyiek közé keveredtek, és kérdezgették az embereket.
Kisvártatva hallottak egy utazó cirkuszról, amely, mint tudod, pontosan az a hely, ahol a különlegesek szívesen megbújnak. Amarillo mellett bukkantak rá: a különleges gyermek egy óriási kartonpapír-elefántban rejtőzködött, amelyet kerekeken húztak a mutatványosok.
A jelentésnél szerepelt egy fénykép is az elefántról, amely
tényleg hatalmas volt, magasabb egy háznál is.
– El tudod képzelni? – nevetett Millard. – Egy trójai elefánt.
– Szóval csak kérdezgették a népeket? – szólalt meg
Enoch, aki fülelt. – Az vót a briljáns nyomozói munkájuk?
– Egyszerű nyomozómunka – mondta Millard. – A legjobb fajta.
– De mit csináltak még?
– Újságot olvastak! – folytatta izgatottan Millard. És megmutatta a jelentést. – Egy fiatal nő rohamosan kezdett láthatatlanná válni. Nem volt kapcsolatban senkivel, és ha hiszel
a tapasztalataimnak, biztosan halálra rémült. Abe-nek az
volt a célja, hogy rátaláljon, mielőtt teljesen eltűnik, és bevigye valamelyik jó szándékú különleges klánhoz – lehetőleg
szintén láthatatlanokhoz. De nehéz volt; a fiatal nő menekült minden kapcsolatfelvétel elől.
– És újság segítségével találták meg? – kérdeztem. – Hogyan?
– Egy bulvárlap főcímei segítségével sikerült megtalálniuk a tartózkodási helyét. A bulvárlapokat nem lehet mindig
komolyan venni, de néha azokban is akad néhány igazságmorzsa. Látod? – Lapozott, és a jelentés hátoldalára ragasztott fényképen feltűnt két kisgyerek a tengerparton és egy
gyűrött újság a homokban. A főcím részben olvasható volt
– egy titokzatos meztelen lányról volt szó benne.
– Hála ennek a nevetséges cikknek – folytatta Millard –,
rátaláltak Kalifornia egyik tengerparti városában, és megtalálták azt a partszakaszt is. A tengerpart szörnyű a láthatatlanok számára, mert a homok mutatja a lábnyomokat, így
Abe-nek és H.-nak sikerült annyi időre sarokba szorítaniuk
a fiatal nőt, hogy be tudtak mutatkozni, és elmagyarázhatták
neki, mi történik vele. Végül a lány elfogadta a felajánlott
segítségüket.
– És ha a mi célszemélyünkről nincsenek újságcikkek? –
kérdezte Emma. – És nincs a városban utazó cirkusz?
– Vagy olyan ’áromezer fős iskolába jár, a’un minden gyerek különlegesnek láccik? – folytatta Enoch.
– Ilyen esetekben, amikor adott egy hely, de más nyomravezető nincs, egyszerűen csak megvárják, amíg a különleges
valahogy elárulja magát.
– Megfigyelés – mondtam. – Mint a filmekben.
– Mennyi ideig tart az ilyen megfigyelés? – kérdezte
Bronwyn.
– Hetekig, néha tovább.
– ’etekig! – zsémbelt Enoch. – Tovább!
– Nem lesz szükségünk hetekre – mondtam. – Elmegyünk az iskolába. Beszélünk a tanulókkal. Kérdezősködünk. Csak el kell vegyülnötök közöttük.
– Az igazán könnyű lesz, ’ála a bőséges és alapos normálisság leckéknek, amiket tőled kaptunk – mondta Enoch.
– Ez gúny volt! – kapta fel a fejét Bronwyn.
Enoch Bronwynra mutatott.
– Kezded érteni a célzást.

Ha nem lettem volna annyira fáradt, a fura helyzet, hogy
a kinyitható kanapén fekszem, miközben Emma a szoba
másik felében, ébren tartott volna fél éjjel. A köztünk lévő
távolságot természetellenesnek éreztem, és a nyugalom ritka perceiben, amelyeket együtt töltöttünk, ez teljesen kitöltötte a gondolataimat. De mihelyt letettem a fejem a párnára, elaludtam, és mintha csak percek teltek volna el, amikor
ismét kinyitottam a szemem arra, hogy Bronwyn hajol fölém, és rázza a vállam. Nyolc óra telt el egyetlen álomtalan
szempillantás alatt, és bár nem éreztem magam kipihentnek, ideje volt felkelni.
Néhány óra múlva kezdődik a tanítás, és azt akartam,
hogy egész nap kutassunk. Az egyetlen időrabló tevékenység, amit megengedtünk magunknak, a zuhanyozás volt.
A hajunk zsíros volt, az út pora ráragadt a fülünkre, feketéllt
tőle a körmünk. A különlegesek teljes körét fogjuk képviselni, amikor bemutatkozunk a kimentendő személynek. Legalább ne úgy nézzünk ki, mint akik autóban aludtak.
Elsőnek én zuhanyoztam, így maradt némi időm. Elhatároztam, hogy újságokban fogok kutatni, ahogyan Abe és H.
tette a láthatatlan lány ügyében. Az ilyesmi ma, az internet
korában már könnyebb, bár ehhez el kellett hagynom a szobát, és ki kellett mennem a hurokból, hogy a telefonom működjön.
A jéggép mellett állva a meleg, zajos jelenben olyan cikkeket kerestem, amelyekben említést tesznek az iskoláról. Rövid idő alatt találtam egy cikket a brooklyni Eagle-ben, pár
héttel korábbi dátummal, a következő főcímmel: különös

áramszünet borzolja az idegeket a hoover
gimiben. A cikknek az volt a lényege, hogy a tanítási nap

kellős közepén, az egyik óra alatt az egyik teremben kialudt
minden fény. Nyolcszáz gyerek került teljes sötétségbe, és ez
olyan káoszt okozott, hogy pánikszerűen menekülni kezdtek, ami sérülésekhez vezetett.
Ezt különösnek találtam. Mi lehet olyan ijesztő egy
áramszünetben? A mi iskolánkban, a viharos időjárású Floridában ez mindennapos volt. Ezért megnéztem a kommenteket, amelyeket az iskola tanulói küldtek, és megtudtam,
hogy a generátor által fejlesztett biztonsági fények is kialudtak. Az egyik kommentelő igen különös dolgot írt: „A mobilom sem világított, ahogy senki másé sem.” Pár perc múlva
visszatért a világítás, de addigra már többen megsérültek.
A jelenséget elektromágneses hullámnak véltem, amely
mind a villannyal, mind az elemmel működő eszközöket
megbénítja. Csakhogy a történetnek volt még egy része, ami
nem illett ehhez a magyarázathoz. Később, még ugyanezen
a napon robbanás történt a lányok mosdójában. „Mintha
egy gyújtóbomba robbant volna”, írta az egyik diák. „A fal
megégett, de nem tört össze semmi.”
Másként fogalmazva, nem volt robbanás okozta kár. Ez azt
jelentette, hogy nem bomba robbant fel. De mégis mi történt?
Két ember sérült meg, mindketten az iskola alkalmazottjai. A robbantás gyanúsítottja egy lánytanuló volt, akinek
nem adták meg a nevét, mert kiskorú. Elmenekült a helyszínről, és keresték, mert ki akarták hallgatni. Mit keresett
két férfi alkalmazott a lányok mosdójában? A cikk nem elmélkedik ezen, de az egyik kommentelő megtette:

„pervvverzz!!!!”

Visszatértem a hurokbeli szobánkba, és elmondtam a
többieknek, amit megtudtam.
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Bemutatkozik
a
Immár hatodik éve Magyarországon is elérhető
a világ egyik legjobb
gasztromagazinja, a BBC
GoodFood magyar kiadása, a GoodFood Világkonyha.
A GoodFood annyit
tesz: jó étel. Ez az egyszerű
szókapcsolat számunkra
magában rejti a főzés és
a közös étkezések örömét,
ezért a magazinunkkal is
arra vállalkozunk minden
hónapban, hogy megmutassuk, jót enni bármikor
lehet. Otthon is. Sőt, otthon igazán!
Tanácsot adunk ahhoz,
mit főzzünk egy átlagos
hétköznapon vacsorára,
milyen gyors desszertet
készítsünk a hirtelen betoppanó vendégeknek,
hogyan etessük a nagycsaládot ünnepnapokon, vagy éppen mit csomagoljunk a gyerekeink uzsonnás dobozába.
Receptjeink nagy része könnyen elkészíthető és változatos fogásokat kínál, anélkül, hogy
mélyen a zsebünkbe kellene nyúlnunk emiatt. És hogy miben különbözünk a piacon
található többi magazintól? Abban, hogy receptjeink mindegyikét legalább háromszor
kipróbálták, mielőtt az a lapban megjelenhetne.
A Világkonyha jelző sem véletlenül került a nevünk mellé. Szívesen kalandozunk ugyanis
a világ konyhaművészetében, bemutatjuk a legfrissebb gasztronómiai trendeket, a brit
anyalapunk szerkesztői pedig minden hónapban tippekkel és tanácsokkal segítenek abban,
hogy jobb szakáccsá válhassunk.
Nagy hangsúlyt fektetünk a magyar szerzők receptjeire is. Havonta lenyűgöző desszerteket készít nekünk Kocsis Regina (NekedCake), szuperélelmiszerekkel óvja egészségünket
Vereb „Rocky” Adrienn, Tóth Ágnes (NarGourmet)
pedig a török és az egykori Oszmán Birodalom
gasztronómiájával ismertet meg bennünket.
Magazinunk azonban nem csak receptek gyűjteménye. Szerzőink között tudhatjuk ugyanis az egyik
legjobb magyar írót, Dragomán Györgyöt, aki minden hónapban szívmelengető, néhol humoros, máskor szomorkás tárcában ír ízélményeiről. Dietetikusunk, Kovács Judit pedig életmódtanácsokkal látja el
olvasóinkat.
Interjúkat olvashatnak írókkal, színészekkel és séfekkel, jótékonysági rovatunkban pedig olyan szervezeteket mutatunk be, amelyek ételosztással
segítenek a rászorulókon, illetve olyan
vendéglátóhelyeket látogatunk, ahol hátrányos
Dragomán György
helyzetű munkavállalókat alkalmaznak.

Egyszerű és változatos fogás
hétköznapra
Fáradtan ért haza a munkából és semmi
kedve főzni? Az egész napos strandolás
után egy gyors receptet keres? Ez az étel tökéletes a maradék kreatív felhasználására.
Másnapra is eláll, szeletelve pedig magunkkal vihetjük a munkahelyre. Kínáljuk mellé
a kedvenc salátánkat.

Zöldborsós tészta-frittata
4 főre, 5 perc előkészítés, 15 perc elkészítés, kön�nyű
5 nagyobb tojás
200 ml tej
80 g parmezán finomra reszelve
+ egy kevés a tálaláshoz
200 g főtt kagylótészta
½ csokor menta feldarabolva
200 g fagyasztott zöldborsó
1 ek. vaj
zöldsaláta a tálaláshoz

1 Forrósítsuk fel a grillt a legmagasabb fokozaton. Üssük a tojásokat egy nagy tálba,
és keverjük össze a tejjel. Forgassuk hozzá
a sajt felét, majd a vaj kivételével adjuk hozzá az összes többi hozzávalót egy jó nagy
csipet sóval együtt. A vajat olvasszuk fel egy
hőálló, tapadásmentes serpenyőben közepes hőfokon, és öntsük bele a tojásos-tésztás keveréket. Kevergetés nélkül süssük
5 percig, amíg a tojás összeáll.
2 Szórjuk rá a maradék sajtot, aztán toljuk
a grill alá 10 percre, hogy teljesen megsüljön. Csúsztassuk át egy tányérra, és tálaljuk
a salátával.
vegetáriánus, kalcium, vas, rost
adagonként: 597 kcal, 25 g zsír, 12 g telített zsír,
53 g szénhidrát, 8 g cukor, 7 g rost, 36 g fehérje,
1 g só

36 kossuth kiadó | 2019. nyári magazin

2019_nyár Kossuth_magazin_impr.indd 36

04/06/19 13:26

30 perc alatt kész –
hihetetlen, de igaz!
Jönnek a barátok hétvégén? Aggodalomra semmi ok – ahhoz, hogy lenyűgözzük őket, nem kell feltétlenül az
egész napot a konyhában töltenünk.
Az alábbi lélegzetelállító desszert legfeljebb 30 perc alatt elkészül!

Trópusi Eton mess
pillanatok alatt
6 főre, 25 perc előkészítés,
5 perc elkészítés, könnyű
2×400 ml-es teljes zsírtartalmú
kókusztejkonzerv
100 g lágy, világosbarna nádcukor
1 ek. sötét rum (elhagyható)
300 g porcukor
1 tojásfehérje enyhén felverve
1 kis ananász meghámozva, előbb
félbe-, majd szeletekre vágva
1 papaja meghámozva, előbb félbe-,
majd szeletekre vágva
100 g málna
1 zöldcitrom cikkekre vágva
maréknyi pirított kókuszpehely

1 A kókusztejkonzervek tetejéről kanállal szedjük le a sűrű tejszínt, tegyük egy tálba és rakjuk a hűtőbe,
amíg az alatta levő tejből elkészítjük
a karamellt. Öntsünk egy lábosba
100 ml kókusztejet, adjuk hozzá
a nádcukrot a rummal és jó csipetnyi
sóval együtt. Melegítsük fel és forraljuk 5 percig, hogy sűrű, fényes karamellt kapjunk. Tegyük félre, hogy
egy kicsit lehűljön.
2 A habcsók elkészítéséhez szitáljuk
a porcukrot a tojásfehérjére, és keverjük, amíg sűrű, formázható mázat kapunk. Formáljunk belőle golyókat
(mindegyiket kb. 3 evőkanálnyi mázból), tegyük konyhai papírtörlővel borított tányérra, majd a mikróba, magas
fokozatra 1½ percre, amíg felpuffadnak. Ne aggódjunk amiatt, hogy formátlan habcsókok lesznek, mert ez
nem fog látszani, amikor összemorzsoljuk őket. Húzzuk le róluk a papírtörlőt és rakjuk őket rácsra hűlni.
3 Rendezzük el egy tányéron a habcsókokat, és egy kicsit törjük össze.
A kókusztejszínt habverővel keverjük

BOOKAZINE ajánló
Hús nélkül nem étel az étel?
A BBC GoodFood évente rendszeresen
jelentkezik tematikus kiadványokkal.
Ezeket bookazine névre kereszteltük:
egy egész könyv tartalmát sűrítettük
olyan puha táblás magazinba, amelyet
ugyanúgy az újságárusoknál vásárolhat
meg, mint kedvenc magazinját. Június
közepétől kapható legfrissebb bookazine-unkat a húsimádóknak ajánljuk.
Most ebből a számból egy olyan grillrecepttel kedveskedünk, amelyet elkészíthetünk egy átlagos vasárnap a családunknak, de egy baráti sörözés mellé
is kiváló. Sőt akkor sem kell kétségbeesnünk, ha felhők takarnák el a nyári
égboltot. Ez az étel ugyanis szabad
tűzőn, de a konyhánkban, egy tepsiben
is elkészíthető.

Csípős csirkeszárnyak
juharszirupos chipotle
szósszal
A fűszeres bedörzsölés a titka az ínycsiklandó barbecue-húsoknak, mert így
ropogós, finom kéreg sül a bőrre. Kérjük meg a hentest, hogy vágja félbe

simára, és kanálnyi adagokat csepegtessünk belőle a habcsók tetejére. Szórjuk rá a gyümölcsöket, locsoljuk meg a karamellel, szórjuk rá
a kókuszpelyhet. Végül facsarjunk az egészre
kevés zöldcitromlevet, a maradék citrommal pedig díszítsük a tálat. Kanállal szedjünk belőle.
gluténmentes
Adagonként: 446 kcal, 14 g zsír, 11 g telített zsírsav,
77 g szénhidrát, 74 g cukor, 3 g rost, 3 g fehérje

a szárnyakat, ha nem találunk olyat, ami
már elő van készítve.
6 főre, 10 perc előkészítés, 60 perc elkészítés,
könnyű
1 kg csirkeszárny félbevágva az ízületnél;
a szárnyak végét vágjuk le és dobjuk ki
A fűszerezéshez
1-1 tk. Cayenne-bors, fokhagyma-granulátum, zellersó, cukor és mustárpor
1 ek. olaj
A csípős mártáshoz
2 ek. almaecet
2 tk. füstölt paprika
1 ek. Worcestershire szósz
3 ek. csípős chiliszósz
2 ek. juharszirup
1 ek. chipotle paszta

2 Forrósítsuk fel a gáz vagy a faszenes
kerti sütőt. Keverjük össze a csípős
mártás hozzávalóit egy kis tálban, majd
ecsettel kenjük le vele a csirkeszárnyakat mindenhol. Süssük a szárnyakat
közvetlen hőn oldalanként
3-4 percig, vagy ha odabent készítjük,
akkor vegyük feljebb a sütő hőmérsékletét (villany: 220 fok, légkeveréses:
200 fok, gáz: 7-es fokozat), és süssük
a szárnyakat még 15 percen át. Sok-sok
szalvétával együtt kínáljuk.
Adagonként: 396 kcal • 23 g zsír • 6 g telített
zsírsav • 13 g szénhidrát • 11 g cukor • 34 g fehérje • 1,6 g só

1 Melegítsük elő a sütőt (villany: 200
fok, légkeveréses: 180 fok, gáz: 6-os fokozat). Egy kis tálban keverjük össze
a hozzávalókat a fűszerezéshez. A csirkeszárnyakat tegyük egy nagy tálba, és
dörzsöljük be a fűszeres keverékkel és
bőséges mennyiségű sóval. Rendezzük
el a csirkeszárnyakat egy nagy, alufóliával bélelt tepsiben (vagy 2 kisebb tepsiben), és süssük 45 percig. Vegyük ki
a sütőből, és öntsük ki a tepsiből a felesleges olajat.
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A NAPHEGY KIADÓRÓL
A Naphegy Kiadót 2006-ban azzal a szándékkal alapították,
hogy különleges mesekönyveivel az igényes szülők és a világra
nyitott, kíváncsi gyerekek könyvkiadója legyen. Kezdetben főként olyan, külföldön már sikeres sorozatokat jelentetett meg,
amelyek azóta is népszerűek: a Böngésző kötetei a kisgyerekes
családok örök kedvencei.
Az elmúlt évek könyvkiadásában egyre nagyobb szerepet
kaptak a hazai tehetséges írók és illusztrátorok. Az óvodás és
kisiskolás gyerekeknek szóló könyvekben az igényes kivitel és az
értékközpontúság mellett a képi és nyelvi játékosság, a szellemi
kalandok kapnak hangsúlyt. Boldizsár Ildikó, G. Szász Ilona,
Tamás Zsuzsa mesekönyvei, Halász Margit, Molnár Krisztina
Rita, Kertész Edina regényei, valamint Szegedi Katalin, Ilyés Juli,
Radnóti Blanka, Horváth Mónika, Kun Fruzsina, Rippl Renáta,

Maros Krisztina, Bölecz Lilla művészi illusztrációi színesítik
a kiadói palettát.
A Naphegy Kiadó 2014-ben a Kossuth Kiadói Csoport tagja
lett, de célja mit sem változott: ez a színvonalas, szerethető gyerekkönyvek kiadása. A kiadó 2006-ban elnyerte Az Év Gyerekkönyvkiadója díjat, és azóta is számos elismerést, díjat szerzett
kiadványaival.
A legújabb elismerések: 2018-ban A Magyar Gyerekkönyv
Fórum a Világvége alsó című mesekönyvnek az Év leginnovatívabb könyve címet ítélte meg, 2019-ben pedig A Magyar Gyerekirodalmi Intézet legjobb 50 könyv válogatásába bekerültek
a Kertész Edina – Maros Krisztina: A lány, aki orvos akart lenni,
valamint Katharina Neuschaefer – Bölecz Lilla: A világ legszebb
mondái című kötetek.

A Naphegy Kiadó tavaszi–nyári könyvajánlója
Bors Bori – KÉMEK A STRANDON

NA DE KI KÉRDEZ EGY KANDÚRT?

Bors Bori és családja a tengerparton kempingezik, és velük tart a kislány legjobb barátnője, Ida, valamint a világ majdnem legjobb nyomozókutyája, Molli. A nyaralás fergetegesnek ígérkezik apa első, kempingfőzőn készült konzervebédjéig. A lányokat csak az vigasztalja, hogy találkoznak nyomozócsapatuk másik két tagjával, akik a város
luxusszállodájában laknak Dzsasztinnal, a világ tényleg legjobb nyomozókutyájával.
Szükség is lesz rájuk hamarosan, mert a szállodában drága törölközők és fürdőköpenyek tűnnek el. Vajon a recepciós a tolvaj? Vagy a nyári munkára érkezett, lusta kamaszlány? Esetleg a furcsa pincér? Az immár teljes nyomozócsapat újra munkára és kalandra kész!

Arisztotelész, a menhelyről családhoz költöző kandúr úgy gondolja,
hogy egy macskának kizárólag a legpuhább ágyban és a legtöbbet simogató ember ölében van a helye. Továbbá, hogy a legtökéletesebb
születésnapi ajándék egy macska. Nem, nem egy kutya. Kutya semmiképp sem.
Na de ki kíváncsi egy kandúr véleményére?
Arisztotelész nem tudja, mivel kelthetné fel folyton rohanó, zajongó,
civakodó családtagjai figyelmét: menjen világgá, mentse meg a legfőbb ellenségét, bánjon el a betörőkkel és váljon egyúttal hőssé? Igen.
Mindez csak nem okoz nehézséget egy okos, a legszebb korban lévő,
mindenre felkészült és elszánt macskának?

38 kossuth kiadó | 2019. nyári magazin

2019_nyár Kossuth_magazin_impr.indd 38

04/06/19 13:26

BOLONDOS HERCEGNŐK KÖNYVE
Vajon mit esznek a hercegnők? Miért csókolgatnak békákat? És hogyan
bánnak el a tűzokádó sárkányokkal?
Mesékből és a történelemből ismert királylányok tűnnek fel a bohókás és mókás könyv lapjain: többek között Hófehérke, Pokahontasz,
Hókirálynő, Kleopátra, Marie Antoinette, Krisztina királynő. A gyémántos tiarák és az ízletes pávapástétom dacára sem a mesékben, sem
a valóságban nem könnyű egy hercegnő élete, a hercegnőség ugyanis
nem egy állás, amelyet sok tanulás árán bárki elérhet, vagy esetleg abbahagyhat.
Hercegnőnek lenni élethosszig tart, miközben sokan nem akarják,
hogy a hercegnők boldogan éljenek, amíg meg nem halnak. Az irigy
boszorkányok, az át nem változó békák, a mérgezett alma, a makacs
influenza és a kíváncsi lesifotós minden korban megkeserítheti az életüket…

Garabonci Gréti:
Bűbájos sorozat kis olvasóknak!
GARABONCI GRÉTI TÁNCRA PERDÜL

Iskolai tehetségkutató tartja lázban a Platános Általános diákjait – kivéve Grétit. Ő ugyanis meg van győződve arról, hogy tehetségtelen. Ám
amikor egy különleges pár cipőt talál a padláson, úgy dönt, megméret-

teti magát a versenyen. Ezúttal sem bíz semmit a véletlenre: egy kis bűbájhoz is folyamodik!

GARABONCI GRÉTI TÁBORBA MEGY

Gréti már nagyon várja a nyári tábort. Amikor a többi gyerek úgy tesz,
mintha ő a világon sem lenne, mindent elkövet, hogy beilleszkedjen
a társaságba. Először varázslathoz folyamodik, majd úgy dönt, egyenesen rákérdez, miért nem kedvelik őt. Grétit igencsak meglepi a válaszuk… Aztán rájön, hogy némi bátorsággal és bizalommal sok-sok új
barátot szerezhet.

HAHÓ KIRÁLYFI! MERRE VAGY?

Mi lehet unalmasabb, mint üldögélni a hercegnői lakosztályban és
a mesebeli királyfira várni? Nem sok minden. Rozi és Lujzi is már torkig
van a várakozással, ezért útra kel.
De merre induljanak, hogy a királyfi várához érjenek? Merre vezessen az útjuk? Az erdőn át vagy a patak mentén? Belépjenek a sötét barlangba, vagy másszanak fel a domb tetején emelkedő Sárkányvárhoz?
Hallgassanak az ismeretlen vadászra, vagy kerüljék el a pókhálós titkos
alagutat?
A kis hercegnők útkeresése kalandokkal, veszélyekkel teli, és olykor
zsákutcába vezet. Segíts nekik választani a számtalan lehetőség között,
és dönts te, amikor ők tanácstalanok! Keressétek meg együtt a szép királyfit! Vagy a csúnyát. Vagy valami egészen mást…

Mészöly Ágnes – Bertóthy Ágnes:

A FIÚ,
AKIT ELVARÁZSOLT
A ZENE
Az idei könyvhéten Mészöly Ágnes
a 6–8 éves gyerekekhez szól: a
Bartók Bélát bemutató életrajzi
kötet lapjain kelti életre a híres
zeneszerzőt. A könyv a sikeres
A fiú, aki szerette a matekot és
A lány, aki orvos akart lenni sorozat újabb kötete.
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bolondos hercegnők könyve

Mese az undokságról
Kasper Strömman nyomán
A Naptól nyugatra és a Holdtól keletre eső országban élt
Linnéa hercegnő.
Linnéa morcos volt. Az édesapja elkobozta a mobiltelefonját, mert túl sokat játszott rajta. Ráadásul most el is utazott, hogy átadjon egy új atomerőművet, így a hercegnő nem
tudta megkérdezni tőle, hová rejtette a készüléket. Már kereste a koronázási ékszerek között és a trónszék mögött is.
Ám az apja nyilvánvalóan furfangosabb volt ennél.
Linnéa durcásan az ágyán üldögélt, és egy újságot lapozgatott.
– Újság – horkantotta magában –, modern hercegnő létemre tényleg egy ÚJSÁGot kell lapoznom, mint valami őskövületnek? Annak dacára, hogy az egész birodalomban itt,
a palotában hasít legjobban a szélessáv? Ez egyszerűen botrány. Nem gondolod, Fácán?
Fácán Linnéa szelíd, királyi madara és egyben a legjobb
barátja volt. Azért kapta a Fácán nevet, mert pont olyan csúf,
rikácsoló hangja volt, mint a fácánoknak. De igazából nagyon kedves madár volt. És mindig a legjobb megoldásokkal állt elő Linnéa problémáinak orvoslására. Fácán a fejét
törte.
Linnéa arca enyhén összerándult, amikor Fácán kinyitotta a csőrét. Tényleg borzalmas hangja volt.
– Igen, az… Bár tényleg nagyon sokat játszol. Mi lenne,
ha egy kicsit visszavennél belőle?
Linnéa meglepődött.
– Na de Fácán! Azt hittem, az én oldalamon állsz! Semmi
bajom nem lesz attól, ha játszom egy kicsit. Néha tényleg
úgy érzem, hogy az egész világ ellenem van!
Fácán megvonta a vállát. Linnéa kezdte azt gyanítani,
hogy a tanácsadója kissé berozsdásodott az évek múlásával.
A királyi bejárati ajtónál kulcszörgés hallatszott. Linnéa
édesapja ért haza, aki körül alig észrevehető zöldes fény derengett. Az atomerőműben nyilvánvalóan gyenge volt a sugárvédelem.
Az apa súlyos, méltóságteljes léptekkel közeledett a királyi lépcsőn, és bekopogtatott Linnéa ajtaján.
– Odabent vagy, kicsim? – kérdezte.
– Menj innen, apu! – kiáltotta Linnéa. – Dühös vagyok!
Ide se gyere addig, amíg nincs nálad a mobilom!
Apa mégis kinyitotta a hercegnői szoba ajtaját. Az arca
szigorú volt, de egy kicsit szomorúnak is tűnt. Linnéa jó
adag csalódottságot halmozott fel magában az elmúlt órák
alatt, amit most rá kellett zúdítania valakire.
– Add vissza a telefonomat! Most azonnal! Szörnyen undok vagy!
Apa először meglepődött. Azután elöntötte a düh, és
a földhöz vágta az atomenergia-brosúrákkal teli reklámszatyrot.
– Na, ide hallgass, Linnéa! Most már aztán elég legyen!
Megvolt az oka annak, hogy elkoboztam a telefonodat. Ma
reggel ugyanis olvastam egy cikket arról, hogy kordában

kell tartani a gyerekek mobiltelefon-használatát. Más szóval, csak a legújabb kutatási eredményeket követem, ráadásul a te érdekedben!
Apa egyszeriben nagyon fáradtnak tűnt. Annyira, hogy
Linnéa meg is sajnálta egy kicsit.
– Jaj, Linnéa. Nagyon sajnálom. Tényleg úgy gondolom,
hogy nem kellene annyit játszanod a telefonon. Valójában
több időt kellene veled töltenem. Ugyanebben a cikkben olvastam, hogy naponta legalább negyedórát kellene a gyermekünkkel töltenünk. Én pedig nem mindig töltök veled
ennyi időt.
Apa leült Fácán mellé.
– De tudod, néha annyira elfáradok a sok selyemszalagvagdosástól a rengeteg átadó- és avatóünnepélyen, hogy teljesen kimerülök, mire hazaérek. Van fogalmad róla, milyen
nehezek azok a hatalmas ünnepi ollók?
Linnéa elgondolkodott. Még sosem jutott eszébe az apja
szempontjából nézni a dolgot. Ebben a pillanatban rájött,
hogy indokolatlanul hisztizett.
– Ó, jaj. Ne haragudj, apu! Nem tudtam. Én voltam a buta.
Figyelmesebbnek kellett volna lennem…
Apa hamisítatlan, méltóságteljes királyi öleléssel zárta
karjába Linnéát.
– Nem, nem – suttogta. – Ez csakis az én hibám.
Linnéa szorosan kapaszkodott édesapjába. Arcszesz, a királyi limuzin hátsó bőrülésének illata és dúsított urán szaga
csapta meg az orrát.
– Hol van a telefonom? – súgta a fülébe.
Apa meglepettnek tűnt, és talán egy kicsit dühösnek is.
De azután nevetésben tört ki.
– Egész idő alatt Fácánnál volt.
Linnéa csodálkozva meredt legjobb barátjára. Fácán
megvonta madárvállát.
Apa folytatta.
– Te, Linnéa! Mit lenne, ha holnap velem tartanál egy
olajfinomító átadására? Nem lenne klassz?
Linnéa habozott.
– De holnap iskola lesz. Nem lenne könnyelműség ellógni a tanítást?
Apát láthatóan felvillanyozta a gondolat.
– Majd odatelefonálunk, és azt mondjuk, hogy beteg
vagy! Így lesz egy kis királyi apa-lánya időnk útközben az
autóban. Például kártyázhatnánk. Kideríthetnénk, hogy
melyik kártyajáték a kedvencünk!
Apa mindig épp olyan gyorsan megenyhült, mint ahogy
dühbe gurult.
– Gyere, kicsim, menjünk le a konyhába, és harapjunk
valamit vacsorára. Mintha láttam volna egy kis hercegnőtortát a királyi hűtőszekrényben.
Linnéa rosszkedvét mintha elfújták volna.
– Apa… sajnálom, hogy csúnyán viselkedtem veled. Egyáltalán nem vagy undok. Te vagy a legkirályabb apuka a világon.
Kéz a kézben leballagtak a konyhába.
Eközben a Naptól nyugatra és a Holdtól keletre eső országban Fácán elégedetten gubbasztott Linnéa szobájában,
és a hercegnő királyi mobiltelefonján játszott. Imádott játszani, és már el is döntötte, hogy újabb cikkeket fog küldeni
a királynak arról, milyen káros, ha a gyerekek folyton a mobiljukon lógnak.
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104-105 K

A Noran Libro Kiadó könyvkínálója
A Noran Libro Kiadó fő profilját az igényes, mégis
olvasmányos társadalomtudományi művek, illetve
a klasszikus és kortárs magyar próza alkotja, kitekintéssel a világirodalomra. Az idei évben a kiadó különös
figyelmet fordított a szépirodalmi vonal erősítésére.
A háromkötetes Ady-életrajz, valamint Polcz Alaine és
Bitó László beszélgetéskötete mellett Horváth Péter és
Végel László legújabb regényei, Varsányi Gyula ferencvárosi történetei és Vörös István novelláskönyve is
szerepelnek kínálatunkban, amelyben olyan, pályájuk
elején járó szerzők könyvei is helyet kaptak, mint
Dienes Lilla és Barlog Károly.

Legyen Ön is az elôfizetônk – érdemes!
• Jelentős kedvezményt ajánlunk
• Biztosan nem marad le
egyetlen lapszámról sem
• Házhoz visszük a magazint

ELőfizEtői Díjak
Egy évre (10 lapszám) 12 600 Ft helyett csak 9900 ft
Fél évre (5 lapszám) 6150 Ft helyett csak 4990 ft
MEGRENDELÉS:
vevoszolgalat@kossuth.hu • 06-1/225-8400, 225-8401 • www.kossuth.hu

Egy évre szóló támogatói,
előfizetői program

Támogatói, előfizetői program
A Kossuth Kiadói Csoport elkötelezett az igényes társadalomtudományi művek kiadása, valamint a kortárs és klasszikus
magyar és világirodalmi próza népszerűsítése iránt. Legyen
Ön is a partnerünk abban, hogy a Kossuth Kiadói Csoport,
és ezen belül kiemelten a Noran Libro Kiadó több évtizedes
tapasztalataira és hagyományaira építve a jövőben is az
értékőrző, értékteremtő, minőségi könyvek kiadója maradhasson! Előfizetői konstrukciónkban évente négy különleges
első kiadás reprintjét rendelhetik meg, és ezzel hozzájárulnak
ahhoz, hogy a kiadói csoportnál más igényes, hiánypótló
művek is a tartalmukhoz méltó színvonalon jelenhessenek meg.
Bankszámlaszámunk: 12001008–00177286–00500008
A MIRTA Támogatói Programhoz csatlakozó partnereink
– a támogatás szintjétől függően – különféle kedvezményekben, előnyökben részesülnek. Megtisztelő lenne számunkra,
ha Önt is támogatóink között üdvözölhetnénk!
A támogatói programra jelentkezni az alábbi
elérhetőségeken lehet:
06 –1/888–9110 (marketing csoport),
marketing@kossuth.hu (a tárgyban kérjük jelezze,
hogy MIRTA ügyben érdeklődik)
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reklamok.indd 105
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• Évente 4 db exkluzív
sorszámozott reprint
kötet névre szóló
Ex libris címkével
(negyedévente 1 kötet)
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• VIP-tagság:
30% kedvezmény
minden
kiadványunkból

• VIP-tagság:
30% kedvezmény
minden
kiadványunkból

A márciusi
exkluzív
reprint kötet:
Ady Endre

SZERETNÉM HA
SZERETNÉNEK
A Nyugat kiadása,
1910

• Konkrét cím
támogatása
esetén
– kívánságra –
partnerünk
szerepelhet
a kötetben a
támogatói
listán
• 20 000 Ft értékű
bookazine-csomag
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Hangoskönyvek

Boldizsár Ildikó:

Boldizsár Ildikó:

Boldizsár Ildikó:

Mesék a szerelemről –
Meseterápia – a szerző előadásában

Mesék útkeresőknek –
Meseterápia – a szerző előadásában

Születésmesék –
a szerző előadásában

Ültem a stúdióban, becsuktam a szemem, és meséltem fejből
a történeteket, úgy, ahogy eszembe jutottak. A „Semmiből” haladtam a „Minden” felé,
éppen úgy, ahogy az egy terápiás folyamatban történik.
Mesés kalauznak szántam azoknak, akik az önteremtés vagy az öngyógyítás útját járják.
Boldizsár Ildikó
Egressy Zoltán női vallomásokat tartalmazó történetei
a valóságismeret ritkán tapasztalható mélységéről
árulkodnak. Korunk női hősei osztják meg életük
legféltettebb titkait ebben a tíz novellában. A huszadik
század végének és a rá következő század elejének
splennel kevert hangulata köszön vissza a rövidprózákból, amelyek témája leginkább a (szertefoszlott,
elrontott, tovatűnt, kiüresedett, semmivé vált) szerelem.
Bod Péter
Egressy Zoltán:

Júlialepke – Ónodi Eszter előadásában

Gerald Durrell: Az elvarázsolt világ –
Szacsvay László előadásában

Szabó Magda: Angyal
Molnár Piroska előadásában
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Fotó: Frissfotó

Édesburgonya-leves
kókusztejjel
Hozzávalók (2-3 személyre):
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Nyulász Péter:

Helka (A Burok völgy-árnyai)
Für Anikó előadásában

½ kg édesburgonya (batáta)
2 dl kókusztej
1 vöröshagyma
1 gerezd fokhagyma
1 chilipaprika
kisujjnyi friss, reszelt gyömbér
½ l zöldség alaplé
1 tk őrölt koriander
2 ek kókuszvaj, só, bors
1 tk kókuszcukor, fél lime vagy citrom leve
tetejére pirított mandula és pár csepp
tökmagolaj

Für Anikó
Elkészítés
Az édesburgonyákat félbevágom, alufóliával betekerem, és 180 fokos sütőben
kb. 45 perc alatt puhára sütöm. Egy kanállal kikaparom a puha húst a héjból
és félreteszem. A vajon megfuttatom az apróra vágott hagymát, fokhagymát,
gyömbért és az apróra vágott chilipaprikát. Amikor a hagyma megpuhult,
felöntöm az alaplével, hozzáadom az édesburgonyát, és az egészet botmixerrel
pürésítem. A végén adom hozzá a kókusztejet, amivel már csak összeforralom.
Sózom, borsozom, és a legvégén kikerekítem az ízeket a kókuszcukorral és
a citromlével. Pirított mandulával és tökmagolajjal tálalom. Jó étvágyat!

Hallgatni arany…
Daniel Kehlmann: Hírnév –

Mácsai Pál előadásában

Lackfi János: Dombontúli mesék
Csőre Gábor és a szerző előadásában

Ki ne szeretné, hogy kedvenc színésze vagy
szerzője felolvassa szeretett könyvét, versét
vagy meséjét? Kicsit olyan ez, mint a zenehallgatás, hátradőlünk a fotelben és elmerülünk
az élményben, csak a hangoskönyv esetében az
emberi hang a hangszer, amely a szöveget alkotó
módon interpretálja és megszólaltatja.
A hangoskönyv igazi varázsa, hogy bármikor élvezhető, és még szemüveg sem kell
hozzá. Ez az „olvasási” forma az időt jól kihasználók olvasása, így irodalmi élményben
lehet részünk autóban, más közlekedési eszközökön, hosszabb utazások során is,
akárcsak kertészkedés vagy házimunka közben.
A „hallgatható” irodalom igen jelentős szerepet játszik abban, hogy a gyermekek
közelebb kerüljenek az irodalomhoz és az olvasáshoz. És azok is kedvelik a hangoskönyveket, akiknek nincs idejük olvasni, vagy akik koruknál fogva már nem látnak
elég jól, hallgatva viszont mégis irodalmi élményben lehet részük.
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Könyvesboltjaink
A Kossuth Kiadói Csoport könyvesboltjainak mind-mind saját
története van.
Egyben azonban közösek, mindegyikben nagy hangsúlyt
fektetnek arra, hogy a betérők pontos tájékoztatást, udvarias és
közvetlen kiszolgálást, szakmai útmutatást kapjanak, ezáltal
igazán családias hangulat fogadja a vásárlókat.
Eladóinknak a könyvekkel való kapcsolata nem munka, hanem hivatás.
Ismerjük meg egyenként is a boltokat:
Az Örkény István Könyvesbolt 2010 februárja óta a Kossuth
Kiadó egyik fő mintaboltja, korábban sok éven keresztül a Libri
tulajdonában ugyanezen a néven üzemelt.
A Kossuth Kiadói Csoport könyvei mellett számos más kiadó könyvei is megtalálhatóak itt, fő profilnak a szépirodalmat
mondhatnánk, bár a választék igen széleskörű.
Az Örkény-könyvesbolt egyik különlegessége, hogy heti
rendszerességgel vannak könyvbemutatók, sajtótájékoztatók,
klubbeszélgetések és havonta új kiállítás látogatható az emeleti
Cultiris Galérián.

A klasszikus és kortárs szépirodalom mellett nagy választékban találhatók hangoskönyvek, diafilmek és igényes, jó minőségű fejlesztő játékok is (Djeco, Smartgames, Bruder, Déglingos,
Navir).
Itt is rendszeresek a rendezvények és szinte minden napra
esik egy délutáni szakkör (sakk, rajz, angol stb.) kisebb és nagyobb gyerekeknek egyaránt.
A bolt vezetője, Semmelweis Krisztina pedagógiai szempontok alapján válogatja a készletet és szakmai segítségnyújtással
várja a vásárlókat.
A Toldy Ferenc Könyvesbolt szintén évtizedek óta könyvkereskedelemmel foglalkozik. A kiadó 2004-ben vette át a vezetését, és azóta kisebb megszakítással vevőszolgálati boltként
is üzemel.
A könyvesboltban a kiadói csoport kiadványainak teljes
körű megjelenítése mellett nagyobb hangsúlyt kapnak még
a XX. századi történelmi és hadtörténeti könyvek, ami a bolt
vezetőjének, Lengyel Györgynek az érdeklődési körét tükrözi,
így bárki bizalommal fordulhat hozzá a témával kapcsolatban.

Emellett a Hangomkönyv stúdió szolgáltatásának segítségével bárki rögzítheti saját hangját kedvenc könyvének felolvasásával, ami remek ajándék lehet bárki számára!

A veszprémi Kölcsey Ferenc Könyvesboltot 2017-ben nyitotta
meg újra a Kossuth Kiadói Csoport, de előtte is könyvesboltként működött.

Az Anno Mesebolt 2008 óta van a Kossuth Kiadói Csoport tulajdonában. A bolt egy igazi ékszerdoboz, ha belép az ember,
rögtön érzi ezt a különleges atmoszférát. Itt kifejezetten gyerekkönyveket és -játékokat lehet kapni, korosztályonként válogatva.

A bolt profilja igen széles, különösen nagy helyet kap benne
a gyermek- és ifjúsági irodalom. A szaktudás itt is alapvető fontosságú, egy 20 éve együttműködő kollektíva vezeti az üzletet,
akik komoly törzsvásárlói körrel rendelkeznek. Vásárlóik hos�szú évek óta őket részesítik előnyben. A berendezés a régi, békebeli könyvesboltok hangulatát idézi.
Deák Fruzsina
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Az egyetlen és utánozhatatlan Tina Turner
„Tegyünk mindent egy dologért, nem másért: a szerelemért”

Ki ne hallotta volna már 1993 egyik legnagyobb
világslágerét, az All For Love című számot? A rádióban éjjel-nappal ez szólt, a videóklipjét a zenei
csatornák számtalanszor leadták. Pontosan húsz
évvel később, 2013. július 21-én a szerző, Bryan
Adams ezt a dalt egy szál gitárral a kezében adta
elő, miközben Tina Turner és Erwin Bach vonultak az oltár elé, hogy szerelmüket és a 27 együtt
töltött évet házassággal pecsételjék meg.
„Let’s make it all for one and all for love” –
énekelte Bryan, miközben Tina azon kapta magát,
hogy barátjával együtt dúdolja a refrént. Ez úgy
„tinás”, ahogy van. De hogyan is tehette volna
másképp? Amióta az eszét tudja, énekel. Ennek
Amiket már talán eddig is tudtunk
Tina Turnerről
Születési nevén Anna Mae Bullock – énekesnő
és színésznő, akinek karrierje több mint hatvan
évet ölel fel. Zenei pályája volt férje, Ike Turner
oldalán indult el, az Ike and Tina Turner Revuevel. A korai sikert olyan nevezetes dalok fémjelzik, mint a River Deep – Mountain High és
1971 nagy slágere, a Proud Mary. Fiatalon négy
fiút nevelt fel: elsőszülöttje Tina előző kapcsolatából való, egy Ike-kal közös, két fiú pedig Ike
korábbi házasságából került a családhoz. 1978ban, hosszas procedúra után elvált Ike-tól, és
szólókarrierbe kezdett. Egyik kirobbanó siker
követte a másikat, de a legtöbb elismerést talán
az 1984-es albuma, a Private Dancer kapta.
Több mint 200 millió lemezt adott el, amivel
bekerült a világ legnagyobb bestselling művészei közé. Számos elismeréssel büszkélkedhet,
köztük tizenkét Grammy-díjjal, és több koncertjegyet adott el, mint bármelyik szóló zenei

a csodálatos dalnak e pár sora pedig nem is fejezhetné ki jobban Tina Turner hitvallását, amelyre
maga az élet tanította meg: „Tegyünk mindent
egy dologért, nem másért: a szerelemért”.
Küzdelmekkel teli évek vezettek odáig, hogy
ez a tehetséges, fantasztikus hanggal megáldott
nő végre megtalálja a maga útját. Első férje, a kegyetlen Ike Turner „fogságában” megvolt mindene: karrier, pénz, hírnév. Mégsem volt semmi,
amit tulajdonának tekinthetett volna. Azonban
hajtotta a függetlenség utáni vágy: életét kockáztatva szökött meg a férjétől, hogy – mindössze
Ike családnevét megtartva – minden értelemben
új életet kezdhessen. (Megjelenik októberben.)

előadó a történelemben. Jelenleg Svájcban,
Zürichben él férjével, Erwin Bachhal.
Az Életem szerelme című könyvben
feltárul a titok
TINA TURNER karrierjéről és bonyolult magánéletéről egyaránt beszámol ebben a megdöbbentően őszinte és szívmelengető önéletrajzban.
Mindent megtudhatunk róla a Tennessee állambeli Nutbushban töltött gyerekkorától kezdve az Ike Turner mellett elért hírnéven át az
1980-as évekbeli, egyedülálló szólókarrierjéig,
és még tovább: Tina őszintén mesél a megpróbáltatásairól, a győzelmeiről és az anyaságról.
Elmeséli, hogyan dolgozott együtt a zenei élet
olyan kiválóságaival, mint Mick Jagger, Keith Richards, David Bowie és Beyoncé. És természetesen ír arról a váratlan találkozásról is, amikor
1986-ban megismerte élete szerelmét, akivel
végül huszonhét évvel később kötött házasságot. Ahogy Tina mondja: „Van, hogy akkor is-

merjük csak meg az igazi boldogságot, amikor
már képesek vagyunk értékelni is.” Az utóbbi
években Tina egy sor egészségügyi problémával és családi tragédiával nézett szembe, aminek
hatására most visszatekint a múltra: láthatjuk,
hogyan sikerült átvészelnie méltósággal és céltudatossággal a legsötétebb órákat is.
Az Életem szerelme egy olyan nő erőteljes és
inspiráló története, aki minden akadállyal szembe mert nézni, ami az útjába került. Ez az életrajz, amely magán viseli Tina összetéveszthetetlen stílusát, éppolyan magával ragadó, mint
a legnagyobb slágerei.
„Sok veszélyes dolgot tettem, és sok veszélyes dolgot tettek velem mások, de az utolsó
percben egy hang mindig jelzett, hogy ideje
menekülőre fogni. Bármi is történt velem, mindig megúsztam. Minden alkalommal úgy döntöttem – nagyon helyesen –, hogy életben akarok maradni.”
Winter Angéla

Tom Jones: A csúcson innen és túl
Az elmúlt hat évtized során Sir Tom Jones egy pillanatig sem adta fel az álmait egy veszélyekkel, bizonytalanságokkal teli iparágban, amely arról híres, hogy nem sokáig tündökölnek benne a csillagok – szilárdan hitt magában és a dalaiban. Végig az inspirálta, hogy azt csinálhatta, amit mindig is
szeretett: énekelt. Betört az élvonalba, majd megvívta a maga küzdelmeit a popzenei élet mindennapi furcsaságaival, a siker árnyoldalaival és a kudarcok néha reményt adó keserűségeivel.
Megkérdőjelezhetetlen életművet alkotott, a könnyűzenei paletta legkülönfélébb előadóival
dolgozott együtt a legváltozatosabb műfajokban, legyen szó popról, rockról, tánczenéről vagy
countryról, bluesról vagy soulról. Egy valami azonban változatlan maradt: egyedülálló tehetsége és
senki máséval össze nem téveszthető hangja.
De hogyan lett sikeres az egész világon egy walesi szénbányász családból származó fiú? Hogyan élte túl a gyorsan jött hírnév buktatóit és a szerencse szeszélyeit úgy, hogy még hetvenévesen is nem csupán izgalmas tudott maradni, de talán még hitelesebb és érdekesebb előadó is lett?
Ebben az első és egyetlen önéletrajzban Tom Jones visszatekint a múltjára, és elmeséli történetét,
a második világháború következményeit nyögő Pontypriddtől Los Angelesig és tovább. Felfedi
előttünk lenyűgöző élete sikeres és kevésbé sikeres időszakainak eseményeit az első slágerektől az
azt követő visszaesésen át a művészi megújulásáig. Őszinte, sok humorral és öniróniával elmesélt
önéletrajza lebilincselő olvasmány.
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És jó képet is vágunk hozzá
Topautók, topmotorok, toppilóták, toputazások, topmodellek,
minden, ami a leggyorsabb, a legjobb, a legdrágább, a legérdekesebb és a legkülönlegesebb, legyen egy, kettő, három vagy
négy kereke, szárnya, sőt, akár vitorlája.
Egymásnak eresztjük az angyalokat és ördögöket, a benzinfalókat és a zöldben tetszelgő elektromos autókat, de még
a repülőket is, a lényeg, hogy mindig, mindenből a legkülönlegesebbet mutatjuk be, a legjobb képanyaggal és szöveggel.
Nem véletlenül, hiszen állandó partnerünk a világ legnépszerűbb autósmagazinja a TopGear, mely az angol mellett további huszonöt nyelven, immár magyarul is megjelenik.
A minőségre garancia a BBC profi háttere, melynek köszönhetően mások által elérhetetlen autó- és motorvilágot
mutatunk be az Olvasónak. Elsőként teszteljük a legújabb
modelleket, többnyire különleges sportkocsikat és más izgalmas járműveket, olykor egzotikus környezetben, de mindig
igényesen fényképezve, izgalmasan megírva. És persze mindig frissen, mind az angol TopGear magazinból átvett és
magyarra fordított anyagokkal, mind saját sztorijainkkal,
exkluzív interjúinkkal.

„Nem foglalkozunk
a köridőkkel. Ahhoz túl
jól szórakozunk”
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VÉGÜ L AZ NYERT, AM ELYI K…
ALFA
STELVIO

McLAREN
600LT

ALPINE
A110

FERRARI
488 PISTA

PORSCHE
911 GT2 RS

BUGATTI
CHIRON

LAMBO
URUS

Bebizonyítja, hogy az
SUV-k is tudnak sportosan mozogni. Kevésbé kemény, mint az
Urus, és nagyobb
élmény

Szeretne minden egyes
kanyart felboncolni
milliónyi darabkára?
Akkor vigye
a McLarent

Úgy jellemezték, hogy
„egy költemény mozgásban”, pedig nem
bántunk vele kesztyűs
kézzel

Majdnem annyira
csúszkálni akar, mint
Chris Harris. Új gumikat
kérünk!

A félelem istene költözött minden pilóta
szívébe – egészen addig, amíg nem vezették.
Dorombolós cica. Vagy
valami olyasmi…

A kormányzó. Elnézést,
mármint: le patron (a
főnök). Egyértelműen
a főnök a pályán, és
mindenki mást árnyékba állít

Vegytiszta sebességével, dinamikájával és
vezethetőségével mindenkit sokkolt, aki csak
a volánja mögé ült

Vételár: 207 506 font
(kb. 75,5 millió Ft)
Motor: 3800 cm3,
6 hengeres ikerturbó
boxer, 700 LE, 750 Nm
Sebességváltó: 7 fokozatú PDK duplakuplungos, hátsókerék-hajtás
Menetteljesítmények:
0–100 km/h 2,8 mp,
340 km/h
Átlagfogyasztás:
11,8 l/100 km
Önsúly: 1470 kg
2,1 kg/LE

Vételár: 2,5 millió font
(kb. 910 millió Ft)
Motor: 7993 cm3, W16
négyturbós, 1500 LE,
1600 Nm
Sebességváltó: 7 fokozatú duplakuplungos,
összkerékhajtás
Menetteljesítmények:
0–100 km/h 2,4 mp,
420 km/h
Átlagfogyasztás:
22,5 l/100 km
Önsúly: 1995 kg
1,33 kg/LE

Vételár:
28,44 millió Ft-tól
Motor: 2891 cm3, V6
turbó, 510 LE, 600 Nm
Sebességváltó: 8 fokozatú automata, összkerékhajtás
Menetteljesítmények:
0–100 km/h 3,8 mp,
283 km/h
Átlagfogyasztás:
9,0 l/100 km
Önsúly: 1830 kg
3,59 kg/LE

Vételár: 185 500 font
(kb. 67,5 millió Ft)
Motor: 3799 cm3,
V8 ikerturbó, 600 LE,
620 Nm
Sebességváltó: 7 fokozatú SSG duplakuplungos, hátsókerék-hajtás
Menetteljesítmények:
0–100 km/h 2,9 mp,
328 km/h
Átlagfogyasztás:
12,2 l/100 km
Önsúly: 1356 kg
2,26 kg/LE

Vételár: 46 905 font
(kb. 17,1 millió Ft)
Motor: 1798 cm3,
4 hengeres turbó,
252 LE, 320 Nm
Sebességváltó: 7 fokozatú, DCT duplakuplungos, hátsókerék-hajtás
Menetteljesítmények:
0–100 km/h 4,5 mp,
250 km/h
Átlagfogyasztás:
6,2 l/100 km
Önsúly: 1103 kg
4,38 kg/LE

Vételár: 252 765 font
(kb. 92 millió Ft)
Motor: 3902 cm3,
V8 ikerturbó, 720 LE,
770 Nm
Sebességváltó: 7 fokozatú, duplakuplungos,
hátsókerék-hajtás
Menetteljesítmények:
0–100 km/h 2,85 mp,
340+ km/h
Átlagfogyasztás:
11,5 l/100 km
Önsúly: 1385 kg
1,92 LE/kg

Vételár: 165 000 font
(kb. 60 millió Ft)
Motor: 3933 cm3,
V8 ikerturbó, 650 LE,
850 Nm
Sebességváltó: 8 fokozatú automata, összkerékhajtás
Menetteljesítmények:
0–100 km/h 3,6 mp,
305 km/h
Átlagfogyasztás:
12,3 l/100 km
Önsúly: 2197 kg
3,38 kg/LE

FORD
FIESTA ST

DALLARA
STRADALE

MERCAMG G63

BMW
M2 COMP’

ASTON
VANTAGE

HYUNDAI
i30N

LOTUS
EXIGE CUP

Beigazolódott, hogy
akár 4 is befér a 2-be.
Feltételezve, hogy
M autókról beszélünk.
Vagy TG-matekról

Inkább szörnyeteg,
mint szépség. A viharos
motor dominál

A bokszutca csendes
gyilkosa. Ahogy a mondás tartja: hallgatni
arany, nemde?

Ász volt, ameddig ment.
Aztán hazasántikáló
üzemmódba tette magát. Nem is gyógyult
meg belőle

Vételár:
8,399 millió Ft-tól
(*275 LE Performance
csomag +750 ezer Ft)
Motor: 1998 cm3,
4 hengeres turbó,
275 LE, 353 Nm
Sebességváltó: 6 fokozatú manuális, elsőkerék-hajtás
Menetteljesítmények:
0–100 km/h 6,1 mp,
250 km/h
Átlagfogyasztás:
8,13 l/100 km
Önsúly: 1429 kg
5,2 kg/LE

Vételár: 99 800 font
(kb. 36,4 millió Ft)
Motor: 3456 cm3, V6
kompresszor, 436 LE,
440 Nm
Sebességváltó: 6 fokozatú manuális, hátsókerék-hajtás
Menetteljesítmények:
0–100 km/h 3,3 mp,
290 km/h
Átlagfogyasztás:
10,8 l/100 km
Önsúly: 1093 kg
2,51 kg/LE

A legolcsóbb autó a
mezőnyben, de a vezetési élménye korántsem
mérsékelt

Ez itt a bizonyítéka,
hogy a versenytechnika
közútra is alkalmassá tehető. Sima, lapos, gyors

A tank. Négykerekű földi irányítóközpontunk,
és a bokszutca legjobb
kipufogóhangja

Vételár:
7,225 millió Ft-tól
Motor: 1499 cm3,
3 hengeres turbó,
200 LE, 290 Nm
Sebességváltó: 6 fokozatú manuális, elsőkerék-hajtás
Menetteljesítmények:
0–100 km/h 6,5 mp,
232 km/h
Átlagfogyasztás:
6,0 l/100 km
Önsúly: 1262 kg
6,31 kg/LE

Vételár: 165 000 font
(kb. 60 millió Ft)
Motor: 2300 cm3,
4 hengeres turbó,
400 LE, 500 Nm
Sebességváltó: 6 fokozatú, automatizált,
hátsókerék-hajtás
Menetteljesítmények:
0–100 km/h 3,25 mp,
280 km/h
Átlagfogyasztás:
n.a. l/100 km
Önsúly: 855 kg
2,14 kg/LE

Vételár:
51 658 520 Ft-tól
Motor: 3982 cm3,
V8 ikerturbó, 585 LE,
850 Nm
Sebességváltó: 9 fokozatú 9G-Tronic automata, összkerékhajtás
Menetteljesítmények:
0–100 km/h 4,5 mp,
240 km/h
Átlagfogyasztás:
13,1 l/100 km
Önsúly: 2560 kg
4,38 kg/LE

Vételár:
19,25 millió Ft-tól
Motor: 2979 cm3,
6 hengeres ikerturbó,
410 LE, 550 Nm
Sebességváltó: 7 fokozatú M-DCT duplakuplungos, hátsókerékhajtás
Menetteljesítmények:
0–100 km/h 4,2 mp,
250 km/h
Átlagfogyasztás:
9,2 l/100 km
Önsúly: 1550 kg
3,78 kg/LE

Vételár: 120 900 font
(kb. 44 millió Ft)
Motor: 3982 cm3,
V8 ikerturbó, 510 LE,
685 Nm
Sebességváltó: 8 fokozatú automata, hátsókerék-hajtás
Menetteljesítmények:
0–100 km/h 3,6 mp,
314 km/h
Átlagfogyasztás:
10,3 l/100 km
Önsúly: 1530 kg
3,0 kg/LE

2019. február

70

71

2019. február
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Ennek így
becsszó kell állnia…

2019. április

85

2019. április

84

VaDonatúJ D Jaguart VEhEt MoSt

portofino, california gyilkosa

Bevezető ár

2018. októBer
I. évf. 1. szám

2018. november
I. évf. 2. szám
1290 Ft

1290 Ft helyett

990 Ft!

ferrari monza, az utcai monoposto

2019. február
II. évf. 2. szám
1290 Ft

2018. december / 2019. január
II. évf. 1. szám
1290 Ft

A nevem Urus,
én vagyok
a leggyorsabb SUV
Alpine vs Cayman
a londoni F1 GP
útvonalán
Aston Martin
gyémánt
a sárban

Chris Harris
Ferrari Pista
a maranellói pályán

Képzelt világ, avagy
Rolls-Royce-sítúra

Az Ikarus
dizájnpápája

Range a Marsról,
Ignis a Vénuszról

Michelisz Norbi
ősi csatája Yvan Mullerrel

Jégbe fagyott veterán
és szupersportkocsi

Városi terepgyakorlat:
egymás ellen a Volvo XC40,
a Jaguar E-Pace, a DS7 és a BMW X1

Akciós SUV- és
sportkombimodell

angyalok
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Chris harris bemutatja
Dallara
stradale
merc-amG
G63
ford
fiesta st
Lotus
exige Cup 430
aston martin
Vantage
mcLaren
600Lt
bugatti
Chiron

Ferrari 488 Pista / BMW M8 Gran CouPe / aMG Gt 4dr CouPé

vs ördögök

14 autó, sok utazási tipp,
a hetvenes évek f1-es pályája…
és sokkoló eredmény

Majd, ha fagy!

Ötmillió eurós szuperautó
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SebeSSég-

mámor

alfa romeo
stelvio QV
Porsche
911 Gt2 rs
hyundai
i30N
Lamborghini
urus
bmW
m2 Comp
alpine
a110
ferrari
488 Pista
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Kompakt modellek tesztje: Focus vs Golf, Ceed és Astra

2019. ÁPRILIS
II. évf. 4. szám
1290 Ft

VW ID

BOGÁR, GOLF
ÉS MOST EZ

2019. március
II. évf. 3. szám
1290 Ft

A LAND ROVER
DEFENDER
VISSZATÉR

HARRIS
ÍTÉLETE

FARMEREK ÉS
HIPSTEREK ÖRÜLJETE
K!
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A VILÁG LEGJOBB
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AZ F1 FIA: EGY FELTÁMASZTOTT LEGENDA
3 ÜLÉS

2019. június
II. évf. 6. szám
1290 Ft

2019. május
II. évf. 5. szám
1290 Ft

ÚJ 911

Vágyaink

tárgyai

1290 Ft helyett

csak

990 Ft!

so

k]
mester és tanít ványa egymással csatázik a ringen

tói
ítottabb au
Az év legáh
yt...
ni a nyerő szelvén
Ideje megven
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Stan Lee, Peter David

Fantasztikus életem
Stan Lee képregény

A Marvel Comics története
A nagyszerűen illusztrált képregény-memoárban Stan Lee
– a képregényműfaj legendás alakja, a Pókember, az X-Men,
a Bosszúállók, a Hihetetlen Hulk és számos, egyéb Marvelszuperhős megálmodója és társalkotója – a modern képregény létrejöttének történetét meséli el.
Stan Lee (teljes nevén Stanley Martin Lieber, becenevén:
the Man) nem igényel külön bemutatást. A képregények történetének legismertebb, legendás alakjaként ő jelentette
a fő kreatív hajtóerőt a Marvel Comics szerkesztőségében.
Karrierje során ő keltette életre – és emelte be a köztudatba,
a mainstream popkultúrába – a világ legismertebb képregényhőseinek és leghírhedtebb gonosztevőinek némelyikét.
Történetei – melyek tele vannak gátlásokkal küzdő szuperhősökkel és mindaddig példátlanul összetett lelkivilágú rosszfiúkkal – ragyogó elmésséggel és lélektani finomsággal egészítették ki a műfajt, amely azelőtt főként a jó és gonosz örök
küzdelmének lapos és közhelyes ábrázolásaira korlátozódott.
Lee az emberivel egészítette ki az emberfelettit, és ezáltal
a 20. századnak új mitológiát alkotott.

…NAGYON SOK MINDEN MEGVÁLTOZOTT.

1,1 MILLIÓ DOLLÁR.

ENNYIÉRT KELT EL AZ AMAZING
FANTASY 15. SZÁMÁNAK EGY
CSAKNEM TELJESEN ÉP PÉLDÁNYA
EGY 2011-ES ÁRVERÉSEN.

HÁLA CHRIS CLAREMONT, LEN WEIN,
JOHN BYRNE ÉS MÁSOK KÖZREMŰKÖDÉSÉNEK AZ X-MEN A MARVEL COMICS
EGYIK ALAPPILLÉRE LETT.

EBBEN A SZÁMBAN:
FONTOS ÜZENET
A SZERKESZTŐTŐL… AZ ÚJ
CSODÁLATOS
PÓKEMBERRŐL!
NEM IS ROSSZ EGY OLYAN BAGÁZSTÓL, AMELYNEK
AZ ELNEVEZÉSE ENNYI GONDOT OKOZOTT.
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EGY HÓNAPPAL KÉSŐBB…
STAN! LÁTTAD
AZ ELADÁSI
MUTATÓKAT?

AZ AMAZING
FANTASY 15. SZÁMA
TAROL! MÉG AZ IS
LEHET, HOGY EZ AZ ÉVTIZED LEGSIKERESEBB
KÉPREGÉNYE!

ÖRÜLÖK
NEKI!

A PÓKEMBERES
TÖRTÉNETEDET
ANNYIRA SZERETJÜK!
NE KÉSZÍTSÜNK BELŐLE
SOROZATOT?

EZ REMEK
ÖTLET, MARTIN!
MÁRIS
NEKILÁTUNK.

HÁT, IGEN…
Ő VOLT
A FŐNÖK. MIT
MONDHATTAM
VOLNA?

2019. nyári magazin | kossuth kiadó 49

001-192_tordel2-imp.indd 80
2019_nyár Kossuth_magazin_impr.indd 49

15/04/19 16:07
04/06/19 13:27

EKKOR ARRA
GONDOLTAM, HOGY JÓ
LENNE EGY OLYAN HŐS,
AKI MÉG HULKNÁL IS
ERŐSEBB.

SZÓVAL, ÍGY
SZÜLETETT MEG
A PÓKEMBER.

DE MÉGIS
HOGYAN? HOGY
LEHETNE BÁRMELY
EMBER ERŐSEBB,
MINT A ZÖLD BŐRŰ?

S EKKOR
MEGVILÁGOSODTAM:

NEM EMBER
LESZ!

HANEM

ISTEN.

DE A LEGTÖBBEN MÁR JÓL ISMERTÉK
A GÖRÖG ÉS RÓMAI ISTENEKET.
MIT TEHETNÉK, HOGY
ELTÉRJEK ETTŐL?

MEGVAN! ÉSZAKI ISTENEK!
AKIK ÚGY FESTENEK, MINT
A RÉGI VIKINGEK: DÚS
SZAKÁLL, SZARVAS SISAK
ÉS HARCI BUZOGÁNY.

ÉS KI A LEGDRÁMAIBB
ÉS LEGHŐSIESEBB
ÉSZAKI ISTEN MIND KÖZÜL?
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Leonardo rajziskola

sorozat!

12 kötetes új könyvsorozat
az alkotás öröméért!
Szunyoghy András grafikusművész megtanít mindent, ami a rajztechnikák és műfajok elsajátításához szükséges. Ajánljuk mindazoknak, akik most kezdenek foglalkozni a rajzolással, és azoknak is,
akik meglévő készségeiket szeretnék továbbfejleszteni. Mindehhez
kötetenként mintegy 100 rajz és részletes technikai leírás ad szemléletes útmutatást.

Kapható az újságárusoknál és a könyvesboltokban.
Puha táblás kivitelben az újságárusoknál: az első kötet bevezető áron 990 Ft, a második kötettől 1490 Ft.
Kemény táblás kivitelben a könyvesboltokban: 2490 Ft

Fizesse elő a 12 kötetes sorozatot a kiadónál!
• LEONARDO RAJZISKOLA 2–12. részig puha táblás formában 20% kedvezménnyel
16 390 Ft helyett 12 900 Ft-ért.
+ a bevezető árú 1. rész 990 Ft.
• LEONARDO RAJZISKOLA 1–12. részig kemény táblás könyv formában 20% kedvezménnyel
29 880 Ft helyett 23 900 Ft-ért.
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Tartalmas, mint egy könyv,
színes és érdekes, mint egy magazin
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