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EZT OLVASTUK

Az erotika képes története
Bıséges és elképesztıen változatos 
képanyaggal összeszerkesztett 

erotikus, pornográf irodalmi antológia.

Vajda Miklós
Anyakép amerikai keretben
Polgárcsalád a történelem viharában. 

Az ifjú levente, aki megtudja: félig zsidó. Villa, 
óvóhely, börtön. Drága jó Rákosi Mátyás. 
Amerikai álom.

Darvasi László
Virágzabálók
Kritikusunk szerint 2009 legjobb 

regénye a Virágzabálók, amely a szerelmi 
hálókról, virágokról, Szegedrıl és a Tiszáról 
szól. És még ennél sokkal többrıl.

Rakovszky Zsuzsa
A Hold a hetedik házban
Rakovszky Zsuzsa legújabb 

novelláskötete.

JÁTÉK

Játék!
FlashForward - A jövı 
emlékei
Válaszolj helyesen és 
nyerd meg Rober J. 
Sawyer könyvét!

KÖNYVKOLÓNIA 

Csajos játék II. (admin) Folytatódik a játék! 
Ezen a héten sincs más dolgotok, mint hogy 
olvassátok el a részletet, (tovább) 

HÍR KRITIKA NAGY SZÖVEGEK FRISS KÖNYVEK 

MÉDER ÁRON: KÉTÉLTŐ VAGYOK
2010.06.18. 11:36 barraban 

Nem kisebb dolgot vitt véghez Méder Áron, körbe hajózta a Földet egy levegıvel. Könyvet írt 
belıle, úgyhogy leültünk vele beszélgetni, ha már volt ideje olvasni és írni. Rengeteg kép és 
videó.

 

 
„Ismét ki kell találnom, merre van a tovább…” - írtad az út vége felé a könyvben, megvan 
a válasz? 

 

 
A közeljövıre abszolút. Májustól egyre többet járok le az Adriára vitorláztatni. Létezik egy Kék 
Bolygó nevő egyesület, fıleg természetvédelemmel, delfinkutatással foglalkoznak, utaznak a 
világban mindenhová, és én vagyok a kapitány az egyesületi hajójukon. Megyek a könyvhétre 
is, leszek Budapesten és vidéken egyaránt, aztán vissza a tengerre. Igazából kétéltő lény vagyok, 
aki a szárazföldön és a vízen is otthon érzi magát. Hogy hosszabb távon mivel foglalkozom 
majd, egyelıre nem tudom: nagyon be vagyok táblázva a vitorlázással és a könyvemmel. 
 
Rengeteg helyen jártál 3 év alatt. Hogyan alakítottál ki kapcsolatokat?

 

 
Ebben a jachtos közegben van egy kommunikációs rítus. Miután beérkezek a kikötıbe, meg kell 
tudnom valakitıl, hol és hogy köthetek ki. Aztán országtól függıen meghívnak egy teára vagy 
egy sörre, én is átviszek valamit, beszélgetünk, tanulgatom a helyi nyelvet, és amikor már kicsit 
tudok, kérdezgetem a családjáról, kötéseket tanulunk egymástól, reggel és este köszönünk, 
együtt ebédelünk, vacsorázunk. Alapvetıen ezek haveri viszonyok, de ha tovább maradok, 
mélyülhet. A Zöld-foki-szigeteken például találkoztam egy fiatal jachtos sráccal, aki 3 hete ott 
volt már és éktelenül unatkozott. Gyakran meglátogatott, együtt mentünk szigonypuskával 
vadászni, vagy bulizni. Az információ-megosztás is megszabja a kapcsolatokat, hogy melyik 
szigeten érdemes megállni, merre kell menni, de néha csak egy segítı kézre van szükség, aki 
megtart szerelés közben. 
 
Tartod a kapcsolatot ezekkel az emberekkel? 
 
Próbálom, de nehéz, komoly korlát a távolság. Az internet persze sokat segít, az is elıfordult, 
hogy egy srác, akit szintén a Zöld-foki-szigeteken ismertem meg, 3 év után írt nekem elıször, 
mert valahogy eszébe jutottam. Volt, aki postán küldött ajándékokat, vagy én küldtem egy-egy 
képeslapot. 
 
Tudatos volt az út dokumentálása? Egyáltalán, hogyan készült a könyv?

 

 
Már korábban megvolt a weboldalam. Aztán a hajón kezdtem jachtnaplót írni - nem szeretem a 
blog szót-, amikor épp nem történt semmi, szélcsend volt és dögunalom, és ez bizony sokszor 
elıfordult. A Vitorlás Magazinnak is írtam cikkeket. Fidzsin, ahol félévet töltöttem a 
hurrikánszezon miatt, tovább firkáltam, szerkesztgettem, és aztán itthon egy szerkesztıvel 
átírtuk még egyszer, hiszen túl sok mindent akartam megörökíteni, amit nyilván nem lehet. Azt 
a kompromisszumot találtuk ki, hogy legyen benne a „ma se történik semmi” hangulat, de ne 
hiányozzanak pörgısebb napok, események sem. Ezek jó sztorik, tapasztalatok, de persze attól, 
hogy megjelentek, még nem tartom magam írónak, nem játszogattam a stílussal, nem akartam 
például szlenget sem használni vagy túl lazára, vicceskedıre venni a figurát. Az volt a célom, 
hogy a kilencven éves is elolvassa és élvezze, ne csak a fiatal generáció „sajátítsa ki”. A Békét 
és szelet! végül is egyesek értelmezése szerint útleírás, másoknak meg ismeretterjesztı mő, a 
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Kondor Vilmos: A budapesti kém (admin) 
1943 decemberében Budapesten még egyetlen 
lövés sem dördült el, és Kállay Miklós (tovább) 

Neil Gaiman: A temetı könyve (admin) Senki 
Owens, barátainak csak Sen, egy majdnem 
teljesen átlagos fiú. Akkor lenne teljesen 
(tovább)

 

Laurell K. Hamilton: Fekete vér (admin) Anita 
Blake, nekromanta és vámpírhóhér a világ elıtt, 
szukkubus és vérpán a barátai és (tovább) 

Richelle Mead: A halál csókja (admin) Rose 
Harthaway egy hónap múlva tölti be a 
tizennyolcadik életévét, közeledik (tovább) 

KÖNYVESBLOG

23. oldal 5. mondat Itt lehet folytatni a sort 

KERESÉS
 

Keresés

 

IRODALMI PROGRAMOK

Mőhely Kör A 12 éves Mőhely Kör 5 tagjának 
felolvasása - Godot Irodalmi Estek 31. (tovább) 

25 kép Petri Györgyrıl XX. századi Petri. - 
Halas István fotókiállítása. "Miért az éjszaka/ 
szabadítja fel a (tovább) 

Ha X = Dobozy... Angol irodalmi mősor a 
Könyvtárban - angol nyelven (tovább) 

LITERA - MAGAZIN

Nagypapa a kispadon Igen, Rabah Saâdane 
algériai edzı alakja bővölt el. Ugyan egyidısek 
Capelloval, mindkettı (tovább) 

POSZT, 2010 Az idei programban szerepelt 
Vinnai András, Takács Zsuzsa, Lanczkor Gábor, 
Lackfi János, (tovább) 

Közel az égiekhez ... eszembe jut, hogy hát én 
kilencesben szoktam focizni. Nem állítom, hogy 
tökéletesen, azt (tovább) 
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Ajánlott bejegyzések:

Olyan emberekkel dolgozunk, akik fel akarnak nıni 

Badár Sándorék már lenyomták Jappánt, Ámérikát és most K-
Európát 

Nagy Koppány Zsolt: A történetek elfogytak, csókolom 
 

vitorlázás nem szakkönyvíző bemutatása. Mindkettı igaz. 
 
Mit jelent számodra a hit, a vallás? Sokat emlegeted a könyvben a spiritualitást.

 

 
Katolikus vagyok, és ez a meghatározó. A legtöbb hajós babonás, így betartom a tengerész-
hiedelmeket, például rajzoltam Carinának vigyázó szemet, ez ugye nem keresztény szimbólum. 
Fidzsin pedig találkoztam Nickkel, aki megtanított a TM meditációra. Sokszor szkeptikus 
vagyok azért, nem mindent hiszek el, de a katolicizmus és a meditáció alapvetı fontosságúak. 
 
Szeretet és barátság: ez a két fogalom gyakran szerepel a könyvben. Tényleg mindenki 
ennyire jófej és önzetlen volt az úton? Nem emlékszem, hogy negatív élményeket említenél, 
ellenben többször leírod, hogy talán mégis ez a lehetséges világok legjobbika.

 

 
Azt tapasztaltam, hogy az emberek alapvetıen segítıkészek, ezt Magyarországon is érzem, és 
bárhol a világon. Nem mindenki, ezt aláírom, de te se segítesz mindenkinek… Persze, voltak 
kellemetlenebb élmények, de ha mégis történt valami rossz, akkor származott belıle jó is. 
Nyilván lehetne a rosszra emlékezni, de én direkt pozitív dolgokat akartam írni és nem a 
negatívumokat hangsúlyozni. A könyv címe (Békét és szelet!) is a belsı békére, harmóniára, 
pozitív szemléletre utal. Ez egy hajós jókívánság a világnak. 
 
Mi a helyzet sokat próbált kishajóddal, Carinával, akihez – úgy vettem észre – komoly 
kapcsolat főz? A könyvedben egyszer a „csajodnak” is nevezed…

 

 
Igen, igen… (nevet) Carina sok helyen járt már a hazatérés óta: több városban volt és lesz is 
kiállítva, aztán majd keresünk neki egy végleges helyet és ott marad, mint múzeumi tárgy. Néha 
még ma is bemegyek a kabinba, ahol éveket töltöttem: ücsörgök, fızök, egy-egy randit is 
megejtek esetleg (nevet), de nem valószínő, hogy valaha vízre kerül még. Bár sohase mondd, 
hogy soha. 
 
Utazásod közben volt meghatározó könyvélményed?

 

 
A tengeren sok idım volt olvasni, szárazföldön kevesebb.  A Csendes óceánon alapélmény volt 
a Galaxis útikalauz stopposoknak, egyfajta párhuzamot fedeztem fel a könyv és az én utam 
között, hiszen a szigeteken is más a nyelv, a kultúra, máshogy gondolkoznak, máshogy élnek. 
Vitorlázás közben olvastam Szepes Mária Vörös Oroszlánját is: nehezen érthetı ugyan, de 
szerintem fontos, hogy ötvenvalahány éve írták, és ma is jó. A lélekvándorlás ma trendi témának 
számít, de akkor még nem volt annyira. Sok útikönyvet is olvastam, meg bármit, amit 
megvehettem leértékelve a világ körül, krimiket, sıt még A dunai hajóshoz is hozzájutottam 
Jemenben! Alapvetıen az utazási irodalmat kedvelem: gimis koromban is Kerouac Útonja volt 
rám a legnagyobb hatással.

Méder Áron weboldala: www.meder.hu

 

6 komment 

Címkék: interjú utazás jaffa 

A BEJEGYZÉS TRACKBACK CÍME:

http://konyves.blog.hu/api/trackback/id/2036479  

KOMMENTEK:

szamárfül/pável · http://sorbuvar.blog.hu/ 2010.06.18. 11:54:21 

nagyon jó fej srác lehet.  
és még a könyve is érdekes(en/re) van megírva. legalábbis azt hittem, unni fogom, 
de egy csöppet sem. 

Enok mester 2010.06.18. 13:49:19 

"A Zöld-foki-szigeteken például találkoztam egy fiatal jachtos sráccal, aki 3 hete ott 
volt már és éktelenül unatkozott. Gyakran meglátogatott, együtt mentünk 
szigonypuskával vadászni, vagy bulizni. " 
 
Mármint kettesben buliztak? 

cinkos 2010.06.18. 14:21:50 

@Enok mester: Ahhoz képest, hogy mennyit volt egyedül a tengeren, kettesben már 
tömegfóbiát kaphatott. 
Egyébként köszi az interjút, hallottam már a srácról, Poór Jóskától, aki Szlovákiából 
segített neki egyengetni az útját, s már egy könyvecskét is szentelt neki. 

Boguslawski · http://thelifeoftheshortstories.blogspot.com/ 2010.06.18. 
16:54:02 

Áron nagyon jó fej, néha követtem a honlapján az eseményeket, még indulástól. 
Furcsa volt látni a változást - nem csak a szakáll:), és hogy aggódtam egy idegen 
emberért... 
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