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KÖNYVESHÁZ

Lépésről lépésre
Klaus Johannis könyvet írt  -  „Kis szász f iú  kalandjai

Nagypolitika-országban”

Klaus Johannis, Nagyszeben egykori polgármestere
2014-ben hatalmas meglepetésre megnyerte a válasz
tást a jóval esélyesebbenk tartott jelölt, a miniszterelnö
ki székből az elnöki palotába vágyó Victor Pontúval 
szemben, nem kis mértékben annak köszönhetően, 
hogy a közösségi hálón soha nem tapasztalt szimpátia
kampány és önkéntes mozgósításhullám alakult ki a 
szász politikus mellett.

A győztes Pás cu pás, vagyis Lépésről lépésre cím
mel írt önéletrajzi kötetet, és azt kérte a kiadótól, hogy 
ne adják drágán, így ezer forint körüli összegért került 
a boltokba. Ezzel valósággal felrobbantotta az évek óta 
gyengélkedő könyvpiacot. Miközben keleti szomszé
dunknál már a pár ezres eladott példányszám is óriási 
sikernek számít, Johannis könyvét tavaly több mint 
százharmincezren vették meg Romániában, nehezen 
megdönthető rekordot felállítva. A könyv most már 
magyarul is elérhető.

Az otthoni nagy siker talán a romániai közönség 
szenzációéhségére is jellemző. Ha politikus ragad tollat 
arrafelé, jó eséllyel botránykönyvet kap kezébe az olva
só. Pikáns részleteket, kiteregetett szennyest viszont hi
ába keresünk a kötetben. Johannis nem cáfolja meg a 
pontos, derék szászokról bennünk kialakult képet, nála 
minden elegáns, és még a legzaftosabb történet is a fris
sen mosott ruha illatára emlékeztet. Itt-ott ugyan felvil
lannak nyomok, amelyek finoman jelzik, hogy a politi

ka Romániában sem csak úriemberek sportja, és néhol 
olyan mozzanatok is megjelennek benne, amelyeket a 
másik fél -  ellenérdekeltsége okán -  soha nem tárt vol
na a nyilvánosság elé.

Szerencsére Johannisnál a korrektség nem feltétle
nül egyenlő a tömény unalommal. Bármennyire is tipi
kusan „politikus írta” könyvről van szó (valamennyi jó 
és rossz következményével együtt), azért a különböző 
ideológiai eszmefuttatások, megideologizált szlogenek 
mögött felsejlik maga az ember is, aki mindezt mond
ja. Kirajzolódik egy világkép, amelyet akkor is el kell fo
gadnunk, ha néha joggal érezzük úgy, hogy némely 
kockáját nem a saját meggyőződés, hanem az aktuális 
trendek, a politikai korrektségnek való megfelelési 
kényszer és a kirakatlét imperatívuszai illesztettek bele 
ebbe a rendszerbe. A mű eredeti címének (Pás cu pás) 
jelentése: lépésről lépésre. A kötet első kétharmadában 
ezek a lépések Nagyszebeni járják körül újra meg újra a 
gyermeklátta várostól a fiatal fizikatanáron és kezdő 
tanfelügyelőn át a többször megválasztott polgármes
terig. Az elnök számára tehát ez az egykor szászok lak
ta város az abszolút kezdet, és az óvodától a politikusi 
„szülőszobán”, vagyis a Romániai Német Demokrata 
Fórumon keresztül szerzett tapasztalatokig minden lé
pése gondosan megtervezett és megfelelő tudással alá 
is támasztott életút. Nem róható fel a szerzőnek ez a 
Nagyszeben-központúság, mert Klaus Johannis a ro
mániai köztudatban (és minden valószínűség szerint 
saját tudatában is) hosszú ideje egyenlő Nagyszeben-

nel. Bár az olvasó mindig egészséges gyanakvással ve
szi kezébe egy politikus könyvét, ezúttal ösztönös két
ségei ellenére is kénytelen hinni a szerzőnek, mert 
mindazon megvalósítások, amelyeket a szerző Nagy
szebeni illetően felsorol, nem rejthetők el a világ szeme 
elől, nem értelmezhetők kétféleképpen: vagy vannak, 
vagy nincsenek. Rövid úton ellenőrizhetők, nem kell 
más, mint hogy a kedves olvasó (magához véve bank
kártyáját) rálépjen a gázpedálra, és majdnem végig au
tópályán haladva megérkezzen a településre, amelynek 
belvárosi része olyan, mintha nem is Romániában, ha
nem valahol Ausztriában járnánk. Persze, ne legyenek 
kétségeink: a könyvből nem Nagyszebeni ismerjük 
meg, hanem azt, miként látta és látja a várost egy olyan 
ember, aki közel négy cikluson át -  enyhe túlzással -  
teljhatalmú upg volt.

A könyv utolsó harmada a „Kis szász fiú kalandjai 
Nagypolitika-országban” alcímet viselhetné. Tény, 
hogy a maga nemében szenzációs, látványos pályafutás 
a Johannisé, de nem magyarázat nélküli. Az utolsó 
részből már markánsabban kiérezzük azt a nagyon kel
lemetlen „illatot”, amely általában a pártpolitikai ma
chinációkat körüllengi, s a vázolt, ideológiailag is alátá
masztott jövőképből már a magyar és főként az erdélyi 
magyar olvasó is kiolvashatja, mi vár, mi várhat Romá
niára a következő fél évtizedben, ha minden Johannis 
elképzelései szerint alakul. Megrökönyödve tapasztal
hatja majd, hogy például a szerző gazdaságpolitikai el
vei, elképzelései szöges ellentétben állnak mindazzal,
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Klaus Johannis a könyvét dedikálja. Örülhetünk?

ami ma Magyarországon történik. Mintha az elmúlt 25 
év Romániában teljesen más tanulságokat hagyott vol
na maga után, mint nyugati szomszédjánál. És olvashat 
még sok más egyebet is, aminek nem, nagyon nem fog 
örülni. Hiányzik belőle az a kisebbségi szolidaritás, 
amelyet talán naivság is várni, de az ember -  erdélyi 
magyarként -  úgy gondolná, hogy szászoknak, magya
roknak a közös sors okán legalább egyféleképpen kelle
ne gondolkodniuk kisebbség és többség, Bukarest és 
Erdély viszonyáról. Igaz, Johannis nem azért vett tollat 
a kezébe, hogy az erdélyi magyaroknak örömet szerez
zen -  még akkor sem, ha ők (az RMDSZ ellentétes irá
nyú ráutaló magatartása ellenére) döntő többségükben 
rá szavaztak.

Az elnökségről kevés szó esik, de aggódni nem kell: 
Bukarestben már kiadták a következő kötetet (értelem
szerűen román nyelven) Első lépés címmel.

(Klaus Johannis: Nagyszebeniül az elnöki palotáig. 
Ford.: Lakatos Mihály. Cser Kiadó, Budapest, 2015. Ára: 
2995forint.)
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Neil Gaiman neve védjeggyé vált. Nem is ok nélkül. 
Fantáziája egészen egyedi vonásokat mutat, stílusa 
könnyed és áttetsző, mégis plasztikus. Az Óceán az 
út végén című regénye elemi erővel és összetett 
szimbolikával ábrázolja egy gyermek érzéseit és 
gondolatait (és persze félelmeit) egy éppen atomjai
ra hulló család kellős közepéből. Az Amerikai iste
nek monumentalitása és bölcs humora szintén le
hengerlő. Letehetetlen és felejthetetlen művek. Aho
gyan a Csillagpor és a Sosehol felnőtt tündérmeséi is 
azok a maguk nemében.

Sajnos a Felkavaró tartalom nem ilyen. Mint azt az 
önmagát és a könyvet érthetetlenül hosszan túlma
gyarázó előszóban Gaiman leírja, számára a novellá
nál „nem létezett tisztább és tökéletesebb emberi al
kotás: a legjobbakban egyetlen felesleges szó sem 
akadt”. Ami Bradburynek vagy Csehovnak sikerült, az 
-  jelen állás szerint -  Gaimannek nem. Ha szabad így 
fogalmazni, a Felkavaró tartalomban rengeteg a fe
lesleges szó. Túl sok az ötletszerűség, ami az össze- 
csapottság érzetét kelti (ennek egyik legékesebb pél
dája a kötetben a Mesenaptár). Túl sok a védjegysze
rűség, a rutinmegoldás, ami pedig a siker veszélye
sebbik oldalára hívja fel a figyelmet (ilyen rutinszö
veg például a Klikk-Klakk, a Zörgőszörny).

Bizonyos helyeken egyenesen Oravecz Nóra-i 
mélységekbe hullik a szöveg. Mint például itt is: „Né
ha úgy gondolom, hogy az igazság egy hely. Úgy kép
zelem el, mint egy várost. Több száz út, több ezer ös
vény létezhet, ami végül ugyanoda visz. Nem számít, 
honnan jöttél. Ha elindulsz az igazság felé, idővel 
megtalálod, mindegy, melyik ösvényt választottad” 
(Az igazság egy barlang a fekete hegyen).

Vannak természetesen kiemelkedő darabjai is a 
gyűjteménynek. Ilyen a Sherlock Holmes utolsó nyo
mozását leíró, A halál és a méz esete vagy a klasszikus 
mese műfajában -  tömörségében is -  szépen dombo
rító Gyöngyök és gyémántok. Tündérmese.

Ha Gaiman számára nem egyértelmű is, az olvasó
nak annál inkább: a regény az ő valódi terepe. Gai
mannek tér kell a kibontakozáshoz. A novella úgy 
hull le róla, „mint ruha másról a boldog szerelem
ben”. És rólunk is, bár éppen -  a könyvet olvasván -  
nem vagyunk túlzottan boldogok.

(Neil Gaiman: Felkavaró tartalom. Ford.: Galamb 
Zoltán, Gállá Nóra, Juhász Viktor, Orosz Anna, Pék 
Zoltán, Török Krisztina. Budapest, Agave Kiadó, 
2015. Ára: 3680forint)

Tudható, a kisgyerek tévézésének egyik legszomo
rúbb következménye az elmagányosodás. Az elhagya- 
tottság érzésének az egyik oka, hogy aki védtelenül ke
rül szembe az uralkodó médiával, azt a képernyő tel
jes passzivitásra kényszeríti. A nágy mesemondókat -  
mutat rá Bárdos József, a Piroska és a vegetáriánus 
farkas című kortárs gyermekirodalmi tanulmányok 
szerzője -  éppen az különbözteti meg a másod- és 
harmadrangú alkotóktól, hogy teremtett világuk kö
zösségébe invitálják a befogadót. így közvetve maga a 
művész vállal közösséget hallgatójával, olvasójával. 
Ha a befogadó a passzív szerepből kikerülve aktívvá és 
cselekvővé válik, végre szóhoz jut az alkotás, kezdőd
het az együttes játék, a világ közös felfedezése.

Tapasztalatból tudjuk, hogy a gyerekkönyvek szé
les kínálatának csak a töredéke minőségi irodalom. 
Pedig a gyerek az anyanyelv segítségével teszi isme
rőssé a maga számára ezt a zavaros, idegen világot, 
amelybe belecsöppent. A művészi alkotás a totalitás 
élményét nyújtja, állítva, hogy érvényes mondaniva
lója van a világ egészéről. Ráadásul a gyermek, akár a 
mitikus kor embere, nem fogalmakban, hanem ké
pekben, történetekben gondolkozik. Bárdos József 
értő elemzéseiben mint origóhoz minduntalan visz- 
szatér a magyar gyermekköltészet Weöres Sándor-i 
fordulatához, amely mögött az a felismerés állt, hogy 
a költő képi látásmódja sok vonásában emlékeztet a 
gyermeki megismerésre. Világossá vált, hogy a való
ságon túli, az álomszerű, a mitikus fantáziajáték 
nemhogy bonyolult és nehéz, hanem nagyon is ma
gától értetődő a hétköznapi megszokásoktól még 
mentes gyerekbefogadó számára. Éppen e rokonság 
miatt lehej a gyermeki személyiség egyik legfonto
sabb formálója a művészet.

Milyen a jó gyermekirodalom? Ami a szülő számá
ra is művészi élménnyel szolgál. Hiszen nem létezik 
külön gyermek- és ifjúsági irodalom -  egy mű vagy 
megüti a mércét, vagy nem. A jó gyermekvers zárt vi
lág. Zene, csupa kép és hangulat, humor, irónia, kö
zös játék. „Akit gyermekkorában irodalom helyett 
csak vak pótlékok, hamisítványok, didaktizált vagy 
átpolitizált szövegek vesznek körül, az felnőttként 
sem lesz képes a világot a művészet segítségével meg
ismerni, megélni, birtokolni” -  írja Bárdos, miköz
ben sok-sok példát és ellenpéldát felmutatva segít a 
szülőknek a választásban.

(Bárdos József: Piroska és a vegetáriánus farkas. 
Pont Kiadó, Budapest, 2015. Ára: 2900forint)

„Keserves, de hasznos tanulság rejlett abban, hogy 
a trónörökös, aki bennünket, magyarokat állandó
an került, ellenben rokonszenve egész melegével 
csatolta magához a szlávokat s különösen a délszlá- 
vokat is, most éppen délszláv gyilkának esett áldo
zatul. Mi tőle nem sok jót várhattunk” -  jegyzi meg 
Berzeviczy Albert naplója első lapján. Ám hiába 
kapta maga mellé Ferenc /ázse/időtlen idők óta tar
tó uralkodása során már a harmadik trónörököst -  
fiai, Rudolf és Ferenc Ferdinánd után Károlyt, aki
ből egyedül király lesz - ,  továbbra sem várhattunk 
semmi jót.

Ki sejthette 1914 júniusában, amikor a feljegyzé
sek kezdetüket veszik, hogy annál is nehezebben 
feldolgozható fejleményekre is számíthat Magyar- 
ország, mint amelyek abból következtek volna, 
hogy a Monarchia leendő feje nem tiszteli a „ma
gyar szupremáciát”? „Az új trónörökös még telje
sen elfogulatlan és tapasztalatlan, ha jó befolyás alá 
kerül, bizonyára barátunkká lesz” -  bizakodik Ber
zeviczy, hiszen miként azt a naplófeljegyzések elé 
illesztett életrajz is megállapítja, optimista lelkial
katú politikus volt.

1914 és 1920 között olyan ütemben bomlott szét 
a korábban már-már örökké tartónak hitt beren
dezkedés, hogy a birodalom Berzeviczy Alberthez 
hasonló oszlopai megakadt lélegzettel figyeltek. Őt 
arra nevelték, hogy országa vezetésében részt ve
gyen, és fenntartsa azt a status quót, amely ezt lehe
tővé teszi. 1876-tól jegyzőként, majd képviselőként, 
sőt 1904-ben rövid ideig miniszterként funkcionál
va beléivódott, hogy feliratokban és parlamenti fel
szólalásokban fogalmazzon, így -  bár a politikai 
napló természetszerűleg nem a frivol titkok és a szí
nes korrajzok műfaja -  ha megcsap is bennünket a 
Monarchia levegője, az bizony csak aktaszag.

A kötetben egy minden bizonnyal munkamániás 
férfi a politika hatékonyságába és mindenhatóságá
ba vetett hittel kelve és feküdve leírja nekünk a Mo
narchia széthullását, és talán éppen a szenvedély
mentes szavak olvastán nyerünk feleletet arra a 
kérdésre, amelyre az ehhez hasonló dokumentu
mok sohasem adják meg a konkrét választ: ha a 
posztjára termett és elkötelezett politikusi osztály 
sosem hibázik, mi hozza el a szenvedéseket?

(Búcsú a monarchiától. Berzeviczy Albert napló
ja 1914-1920. Ftelikon Kiadó, Budapest, 2015. Ára: 
2990forint)

Ha egy regényt az ifjúsági jelzővel illetnek, az sokak sze
mében a silánysággal és az igénytelenséggel egyenérté
kű. Miközben jelen vannak a piacon a fiatal olvasóknak 
szóló értékes művek is, az „ifjúsági” szerzők egy része 
korábban Verne, Cooper, May, Kästner könyveinek, ma 
Harry Potter, a szerelmes vámpírok, esetleg az angol
szász főúri gimnáziumok világában játszódó külföldi 
művek másolásával keresi a kenyerét.

Vannak azonban, akik szerint a fiatalok másféle 
könyvekre vágynának, csak nem találnak igazán ked
vükre valót a könyvesboltokban. Egyikük, Varga Bálint 
írt egy ifjúsági krimit Váltságdíj nélkül címmel. A re
gény a valóságban, napjainkban játszódik. A szereplők 
akár az olvasók osztálytársai is lehetnének. A szerző 
szerint a legtöbb olvasó igényli, hogy a történet néhány 
szállal kapcsolódjon a mindennapi életéhez. A Váltság
díj nélkülben valóban nincs semmi, ami -  elyileg -  ne 
fordulhatna elő bármely gimnazistával.

A nyitójelenetben a főhősök egy sötét pincében éb
rednek, Valakik elrabolták őket. Szép lassan mindany- 
nyiuk magánéletéből -  akárcsak az Agatha Christie- 
regényekben -  felsejlenek azok a szégyenletes vagy 
pusztán biztonságuk miatt titkolandó részletek, ame
lyek külön-külön is elegendő okot szolgáltathatnának 
az emberrablásra. A könyvet olvasva az ember szinte 
elfelejti, hogy tinédzsereknek írott kötetet tart a kezé
ben, a nyelvezet és a történetszövés alig különbözik a 
felnőtteknek írt bármely kalandregényétől.

-  Van a fiatal olvasóknak egy markáns rétege, amely
nek már kevés a Harry Potter, de még nem nőtt bele a 
Trónok harcába. Ők a senki földjén lézengenek, és olyan 
könyvet keresnek, amely izgalmas, ugyanakkor kapcso
lódási pontokat is találnak benne. A regényt a 16-17 éve
seknek írtam, így megjelenik benne az erőszak, és utalás 
szintjén az erotika is -  nyilatkozta lapunknak Varga Bá
lint. -  Rendkívül érdekes volt, hogy amikor az első né
hány fejezetet odaadtam két gimnazista fiatalnak, kihú
zatták az összes káromkodást, mert bár nap mint nap 
használnak csúnya szavakat, könyvben ezt nem tartják 
helyénvalónak. Alapvetően úgy gondolom, nem szabad 
hülyének nézni a gyerekeket. Ugyanúgy kell írni nekik, 
mint a felnőtteknek, és ők ezt értékelni fogják.

A Váltságdíj nélkül jó szívvel ajánlható minden fia
tal (és lelkében fiatal) olvasónak, aki a kötelező olvas
mányoktól nagyon különböző, mégis a földön járó 
könyvet keres, s miatta még a szünetekben sem cikizik.

(Varga Bálint: Váltságdíj nélkül. Kolibri Kiadó, 
Budapest, 2015. Ára: 2990forint)


