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A sokadik Sztálin-könyv, lassan Dunát lehet rekeszteni diktátor-des-
potát vagy despota-diktátort fõszerepbe emelõ könyvekkel. Sztálin
irodalomba mártva (Sofi Oksanen: Sztálin tehenei), Sztálin, a femi-
nista (Schlatt Mária: A feltörekvõ nõ), Sztálin az angliai szalon-balról
(Martin Amis: Koba, a rettenetes), és a sor folytatható. Az ember ol-
vassa, ajándékozza, hogy más is olvassa, más is felismerje, milyen
vékony a határsáv az ember és az állat közt, mi mást tehetne. Mi
egyebet, ha nem ért egyet Szolzsenyicin rémült feljajdulásával: „Úr-
isten! Vajon melyik csatorna mélyére süllyesszük el ezt a múltat?!” 
A múltat nem kell elsüllyeszteni, a múlt tanít. Ennek a közhelynek kö-
szönhetõ, hogy Kun Miklós ikszedik Sztálin-könyvét, látva a paramé-
tereket széltében-hosszában, némi célzatos prekoncepcióval kez-
dem. Évtizedek óta kérdés, mondhatni, megválaszolatlan kulcskér-
dés, hogyan is kezeljük a kommunista alaptételt. Hogyan fogadjuk
be, helyezzük el fogalomtárunkba magát a szót. Fõnév? Melléknév?
Netán ige, vagy még inkább: határozószó? „Mi, kommunisták külö-
nös anyagból vagyunk gyúrva”, mondja ki szivárványos egyértelmû-
séggel a lenini önmeghatározás. Csak létezik valami rejtett értelme,
ha maga a nagy Lenin mondja a maga szájával 1918 januárjában!
Bízhatunk abban, hogy Kun Miklós egyértelmû választ ad erre a „kü-
lönös anyag” tételre, mert egy Kádár Jánosnak írott levelében így

emlékezett vissza Kun Béla feleségére, aki Kun Miklós nagymamája:
„Kun Béláné mindig kommunistához méltó optimizmusra nevelt ben-
nünket, családja tagjait”. A jó pap holtig tanul, én pedig jó pap vol-
nék, ha pap volnék, várom, hogy definíciós irányba állítson végre va-
laki ebben a központinak látszó káoszban: most akkor az kommunis-
ta, aki mondja magáról, vagy az, aki azt mondja, nem vagyok kom-
munista. A kommunista jelzõ életforma, államvallás, személyes hit-
vallás, egy-egy ateista pártot összetartó halászháló? Vagy pedig, e
lehetõség kriminális gyanúja is felmerül, szimpla hatalmi eszköz bû-
nözõk kezében. 

Nézzük a címlapon megjelenõ két nevet a fiatalabbak kedvéért!
Kun Miklós Kasinban (SZU) született, hatvanhét éves, Széchenyi-dí-
jas történész, egyetemi tanár, Szovjetunió- és Oroszország-szakértõ,
összefoglaló néven kremlinológus. Családja a ’20-as években a
Szovjetunióba emigrál, a nagypapa Kun Béla kommunista politikus,
a Tanácsköztársaság vezetõje (Sztálin a nagy tisztogatás idején õt is
kivégezteti). A nagymama, Kun Béláné (született Gál Irén) ugyan-
csak megjárja a börtönt. A család 1959-ben települ haza Magyaror-
szágra, miután 1956-ban a szovjet igazságszolgáltatási szervek re-
habilitálják a kivégzett Kun Bélát.

Joszif Visszarionovics Sztálin (Gori, Orosz Birodalom, 1878. de-
cember 18. – Kuncevo, Moszkva mellett, 1953. március 5.) apai
ágon oszét, anyai ágon grúz nemzetiségû szovjet forradalmár, az
Oroszországi Kommunista Párt fõtitkára, a Szovjetunió generalisszi-
musza. Õ, Sztálin Kun Miklós fõszereplõje.

Az elsõ oldalakon kiderül, maffiaregény, hiába a csevegõ, köny-
nyed, a televízióból megismert hang, szerzõi technika –, nehéz ol-
vasmány. Ebben a könyvben nincsenek jók, akiknek a sorsáért az ol-
vasó aggódhat, nincsenek rosszak. Itt mindenki bûnözõ. Bûnözõ az
áldozat, bûnözõ a hóhér. 

Lehangoló felismerés.  
Az is lehangoló felismerés, hogy amikor 1961-ben kivágják Sztá-

lint a Lenin-mauzóleumból, és elkaparják egy közeli lyukban (eddig
nem jut el a kötet, 1953. március 5-ével, Sztálin halálával befejezõdik
be), nem az a reformista Nyikita Hruscsov teszi ezt, akit már élõben
láthattunk, ha elég öregek vagyunk, hanem a nagy mészáros leg-
jobb tanítványainak egyike. Példának okáért Sztálin õt vezényli Uk-
rajnába, amikor az ukránok elunják az éhínséget, miközben földjük 
a Szovjetunió éléskamrája, és elharapták néhány komisszár torkát. 

Kun Miklós nem ment fel senkit, és nem akad el az alcímben
rögzített kettõs vizsgálat szorításában (történelmi-lélektani kollázs),
nem kérdés, hogy Sztálin pszichopata volt-e, verte õt az apja, nem
verte, mennyire verte. Mellékkérdés az egészhez képest Sztálin lelki-
vagy idegi eredetû defektje, és hogy milyen betegségrõl beszélhe-
tünk egy olyan Gazda esetében, aki hetvenöt évet él? Ha beteg lett
volna, jegyzem meg – végre valami derûs kapcsolódás Közép-Kelet-
Európához – a magyar irodalom akkori nagyjai nem köszönthették
volna aranysujtásos születésnapi gyûjteményes kötettel. Akármi van
Sztálin szervezõi zsenijével, hideg fejével, szuperbiztos emlékezõte-
hetségével, egyetlen ember nem alakíthatja át egy egészséges tár-
sadalom mûködését. Épkézláb társadalom már Lenin mellõl le-
akasztja a falról, talán Lenin elvtárssal együtt. De hogy a bandát, 
a maffiát, az alvezéreket nem ismerjük meg, ha mûködik az ország,
a nép önvédelmi rendszere, az biztosnak látszik. A világ soha nem
hallotta volna Molotovok, Abakumovok, Jezsovok, Beriják és Hrus-
csovok nevét. Talán ez a kérdés a kommunista definíciós kérdésére. 
Az már csak hab a tortán, hogy a rettegett Gazda él 1953. március
ötödikén, amikor a fellélegzõ második vonal imponáló tempóban le-
váltja. Igaz már alig pislog. (Kun Miklós: Sztálin alkonya. Unicus Ki-
adó, 552 oldal, 4998 Ft)         
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Paris A Love Story – Kati Marton – 4130 Ft
A magyar származású amerikai újságíró Kati Marton új könyve mûfaja szerint memoár, találó angol alcíme
szerint ,,love story”, valójában szerelmi vallomás, szerelmeinek története. Fordulatokban gazdag életének szin-
te minden fontos eseménye Párizshoz kötõdik: itt járt egyetemre 1968-ban, itt szövõdött romantikus kapcsola-
ta elsõ férjével, gyermekei apjával, Peter Jenningsszel, a közismert amerikai tévés újságíróval, válása után itt
alakult barátsága mély és tartós szerelemmé második férjével, Richard Holbrooke amerikai diplomatával.
Holbrooke halála után ebben a számára varázslatosan otthonos és idegen városban küzd a veszteség fájdalmá-
val és keresi a veszteség utáni élet lehetõségét. Regényszerûen izgalmas könyve megejtõen személyes korrajz, a
ma már történelminek minõsülõ események sûrûjében élõ újságíró, író és diplomatafeleség hiteles ,,tudósítása”
diáklázadásról, háborúkról, ismert és kevésbé ismert közszereplõkrõl, a világpolitika hétköznapjairól.

The Bat – Jo Nesbo – 1835 Ft
A világszerte nagy népszerûségnek örvendõ Jo Nesbo Harry Hole-sorozatának elsõ kötete. Sidney tengerpartján egy
norvég lány holttestére lelnek. A norvég vonatkozás miatt vendégnyomozóként a városba érkezik Harry Hole, az oslói rendõr-
ség nyomozója. Az eredetileg néhány napos vendégeskedés során Hole megismerkedik az ausztrál õslakosok sajátos világlá-
tásával, a sydneyi alvilág figuráival és arra is fény derül, hogy a norvég lány nem az egyedüli szõke hajú áldozat, ami valószí-
nûsíti, hogy esetleg sorozatgyilkos garázdálkodik, de beleszövõdnek a történetbe régi legendák is.

In One Person – John Irwing – 1835 Ft
Lenyûgözõ regény a vágyról, titoktartásról, szexuális identitásról, a beteljesületlen szerelemrõl, egy bisze-
xuális férfi magányosságáról, aki hisz abban, hogy õ többre "rendeltetett". Az idõs elbeszélõ visszaemléke-
zése gyerekkorától 70 éves koráig. Az igen bonyolult családba született Billy apja homoszexuális, anyja ret-
tentõen merev és intoleráns nõ. Gyermekkorától keresi az utat önmaga megértéséhez és még inkább szexu-
ális beállítottságának elfogadásához. Nagy hatást gyakorol rá Miss Frost a kisvárosi transzexuális könyvtá-
ros, aki õszinte, egyenes jellem, mindennapi viselkedése példaértékû, viszont férfi testben nõként éli hétköz-
napjait. Az 50-es, 60-as évek Amerikájában felvállalni a transznemûséget vagy a homoszexualitást viszont na-
gyon nagy bátorságra vallott.

Peaches For Monsieur Le Curé (Chocolat 3) – Joanne Harris – 2145 Ft
A Csokoládé és a Csokoládécipõ után megjelent a trilógia várva várt harmadik kötete. A könyv minden olda-
lát átitatják az illatok, színek és ízek anélkül, hogy túlcsordulna. A szavak elragadóak, a varázslat természetes és magától
értetõdõ, hiszen a varázslat vagy a vallás nem más, mint az emberi lélek megértésének képessége. Vianne-t egy másvilágról
érkezett levél egy dél-franciaországi kisvárosba vezeti, ahol nyolc éve csokoládéboltot nyitott. Minden képzeletet felül-
múl, amit ott talál: fekete fátylas nõk, fûszerek illata, borsmenta tea és a Saint-Jer"me templom karcsú, csontszínû tornya
- egy ezüst félholddal a tetején. Nem csak az észak-afrikai bevándorlók hoztak nagy változásokat a kis közösség életébe.
Reynaud atya, Vianne hajdani riválisa kegyvesztett lett és veszélyben az élete. Lehet, hogy csak Vianne képes megmen-
teni?

The Age of Miracles – Karen Thompson Walker – 2100 Ft
Julia-nak egy megváltozott világban kell megállni a helyét: a Föld forgása lelassult, ami riasztó következ-
ményekkel jár... Egy teljesen átlagos szombat reggel egy kaliforniai kisvárosban Julia és a családja - meg
persze az összes többi ember is - arra ébred, hogy a Föld forgása lelassult. A nappalok és az éjszakák hosz-
szabbak lesznek, a gravitáció megváltozik, a természet rendje pedig felborul. A földi élet hirtelen küzdelem-
mé válik, de ettõl függetlenül nem szûnnek meg a mindennapi problémák. Julia a drasztikusan változó Föl-
dön is kénytelen szembenézni szülei házasságának válságával, a régi barátok elvesztésével, az elsõ szerelem
keserédes érzéseivel, és az összeesküvés-elméleteket hangoztató nagyapja furcsa viselkedésével. Mindeköz-
ben pedig a Föld forgása egyre csak lassul.
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