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Száraz tónak nedves partján –
Palicsi tolnaiádák
Tolnai Ottó esszéregénye az életmû összefoglalása
■ – Ön már tizenévesként
megfogalmazta, hogy írni
akar, méghozzá a próza és a líra határán, vagyis a kettô között keresi a saját formáját. És
így is történt. Ritka, hogy valaki ilyen korán kijelölje a
maga útját és következetesen
be is tartsa.
– Ha lírát és prózát mondunk,
akkor még talán könnyebb a
helyzet, de legtöbbször valójában az esszé felé tendál ez a saját forma, s akkor már igen nehéz egy tiszta szintre emelni a
semmis, jóllehet sok konkrét
földrajzi, mûvészeti, galambászati, illetve filatéliai faktummal elegy, heterogén anyagot.
Jóllehet engem éppen e heterogenitás izgat. A korai elhatározás minden bizonnyal három évvel idôsebb, igen érzékeny és tehetséges bátyámmal, valamint az
ô barátaival magyarázható, akik között már akkor, fiatal koromban is akadt fontos irodalmár, képzômûvész. Megboldogult
bátyám lénye, szelleme ma is befolyásol, mindinkább az ô opuszának tudom úgynevezett mûveimet, mindinkább érzem finom delejét. A delej Kosztolányi egyik alapszava, ám bátyámnak valóban volt egy kis iránytûje, buszolája…Nemrég az egyik
interjúban azt kérdezték tôlem, mi szerettem volna lenni gyerekkoromban, akkortájt, amikor még nem fordultam végérvényesen

Tolnai Ottó 1940-ben Magyarkanizsán született. 195962 között az újvidéki egyetem hallgatója, késôbb Zágrábban
folytatja tanulmányait. 1969-tôl az Új Symposion fôszerkesztôje, 1992-tôl az Ex Symposiont szerkeszti. 1974-tôl az
Újvidéki Rádió szerkesztôje. Kötetei: Homorú versek, 1963
(versek), Sirálymellcsont, 1967 (versek), Valóban mi lesz velünk, 1968 (versek, Domonkos Istvánnal), Agyonvert csipke, 1969 (versek), Világpor, 1980 (versek), Vidéki Orfeusz,
1983 (vál. versek), Virág utca 3, 1983 (regény), Prózák könyve, 1987 (elbeszélések ),Versek könyve, 1992, Wilhelm-dalok, 1992 (versek), A meztelen bohóc, 1992 (esszék), Kékítôgolyó, Új prózák könyve, 1994, Rothadt márvány, 1997
(esszék). Díjak: 1967 – Híd-díj, 1980 – Híd-díj, 1988 – Szirmai-díj, 1988 – Mikes Kelemen-díj, 1991 – Üzenet-díj, 1991
– József Attila-díj, 1992 – Kortárs nívódíj, 1992 – Az Év
Könyve, 1993 – Ady Endre-díj, 1994 – Alföld-díj, 1995 –
Déry Tibor-jutalom, 1997 – Bodrogvári Ferenc-díj, 1997 –
Füst Milán-jutalom, 1999 – Weöres Sándor-díj, 1999 –
Bezerédj-díj, 2000 – A Köztársasági Elnök Aranyérme, 2000
– Radnóti Miklós-díj, 2001 – Párhuzamos Kultúráért.
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az irodalom felé. Azt válaszoltam, hogy noha nagyon szerettem a kisiparosok, asztalosok,
cipészek, pékek és szabók mûhelyeit: filatelista szerettem
volna lenni. Majd hozzátettem: fehérorosz filatelista.
Ugyanis Magyarkanizsán, ahol
születtem, gyermekkoromat
töltöttem, volt néhány fehérorosz emigráns. Finom arisztokraták voltak, akik minden
bizonnyal bélyegekbe fektették
vagyonukat, s aztán lassan, valami hihetetlen lassú, kimért
tempóban, kiárusították gyönyörû, nagy berakóikból a csodálatos, egzotikus anyagot.
Semmit sem tudtunk múltjukról, arról sem, miért választhatták éppen a mi kis, alföldi városkánkat életük utolsó szakaszának színhelyéül. Ma afféle Nabokov-hôsökként látom ôket. Szeretnék visszatérni hozzájuk. Kitalálni múltjukat, s azt, hogyan
láttak bennünket, kisvárosunkat, a Tiszát, a Tisza virágzását példának okáért.
– A Költô disznózsírból egy 1998. márciusi hét beszélgetéseinek eredménye. Parti Nagy Lajos Palicson, az otthonában
faggatta Önt, mint írja „hogy nyugodtan, kényelmesen, formai és terjedelmi kötöttségek nélkül beszéljen magáról, az
életérôl, hogy mindeközben nyugodtan kalandozzon el,
komponáljon, ejtsen el és vegyen fel szálakat, azokat csomózza be és bogozza ki.” A hanganyagból tízszer ötven perces sorozatot sugárzott a rádió, aztán a szöveg története tovább bonyolódott, Ön hat éven keresztül írta át-, szét-, újra-, míg „Ottó könyve” lett belôle. Akkor még nem volt hatvan, idén hatvanöt lesz. Hosszú ideig készülôdött a visszatekintésre, az elszámolásra.
– Késôbb, hogy az elsô kérdésre adott választ is folytassam,
Zentán, Zágrábban, Újvidéken éltem, majd a háború kitörése
után Palicsfürdôre, feleségem szülôhelyére költöztünk. Az interjú ott készült, Parti Nagy Lajos abban a szállóban lakott, amelyben Csáth fürdôorvosi lakása, rendelôje volt, ahol különös élete folyt, amirôl csodálatosan illuminált, általam Corvináinknak
nevezetett orvosi naplói tudósítanak. Ezek a naplók igen fontos
dokumentumai a magyar és nem csak a magyar képzômûvészeti szecessziónak… A rádióban olykor belehallgattam az interjúsorozatba, mert feleségem kísérte, s mindig kivert a halálverejték. Késôbb kedves barátnôm, Nagy Boglárka, a Jelenkor szerkesztôje, leírta. Kérték, autorizáljam, közölni szerették volna. És
akkor egy-két részt tisztába tettem, azt hittem, ezzel el lesz intézve a dolog. Érdekes, sokan úgy hitték, ilyen az egész anyag,
máris könyvet szerettek volna csinálni belôle. Akkor nagy szünetekkel dolgozni kezdtem rajta, bizonyos részeket kétszer is átírtam, másokat elkevertem, elvesztettem satöbbi. Többször jelentettem ki, nem lehet megcsinálni. Túl nagy az anyag, nem tudom a fecsegés minden apró részét egységes horizontra, a szeretet horizontjára emelni, sérvet kapok tôle. Végül is az anyag

nyolcvan százalékát sikerült át– Az emlékfolyam a régi-új Julényegítenem a regény, illetve a
goszlávia sajátos szellemi térnagyesszé, mondjuk a Tolnai Új
képét rajzolja fel (ahogyan Ön
Világlexikona formájába zára valóságos térképekhez is vonnom. Persze voltak szép napjai
zódik, mint olvasom). Átrajzois ennek a munkának. Jó volt iflódik még ez a térkép?
júkorom kedves barátait meg– Ez a térkép egy konkrét váeleveníteni, visszaadni nekik
szon, egy valós iskolai falitérkép,
azt, amit tôlük kaptam volt.
amelyet átfestettem az egyik fiaEmlékszem, egy nyáron Hvár
tal szabadkai festônôvel. Miért
szigetének egyik kis falujában
csak az obskurus politikusok rajdolgoztam az anyagon, közvetzolhatják-szabhatják át térképelen a tenger fölött, egy ablakinket?! Ez a térkép egy releváns
ban. Hajnalonta, mikor laptofestmény. Akárhol ki lehet állítapomhoz leültem, még sötét
ni a világon. Különben ennek a
volt, aztán világítani, ragyogni
festônônek éppen most nyílt tárkezdett az a végtelen tükör,
lata Antwerpenben. Majd meg
amelytôl aztán bizony minden
kell tanulni a nevét: Peity Lauránap megkérdezhettem: Tüknak hívják. Egyébként a térkép a
röm, tükröm, mondd meg névalóságban továbbra is átrajzolókem…? Gyönggyel töltött
dik, a Balkán folyamatosan átrajbrowning címû versemben is
zolódik, sosem is tud megszilárvan egy hasonló ablak, egy régi
dulni, egyfajta vulkánikus zóna.
kôfaragóház ablaka, benne egy
Most éppen Koszovó és Montekék füzet, amely arról az ablaknegró próbálja leválasztani maról szól. Egy-egy pillanatra úgy
gát. A probléma persze az, hogy
éreztem, ismét megtaláltam azt
minket, Vajdaságot, Bácskát is
az ablakot, s benne a hôst, a kék
odacsípett ez a masszívum. És a
Tolnai Ottó unokájával, Pannival
füzetet író, a kék füzetben feltérkép valójában a bôrömre van
bukkanó hôst… Arról az ablaktetoválva. Meg tudom-e menteni
ról, kék füzetrôl, annak a kék füzetnek a hôsérôl még mindig a bôrömet? Meg kell-e menteni? Ki tudok-e bújni belôle? A Sixlenne kedvem írni, mesélni…
tus-kápolna egyik sarkában Michelangelo saját lenyúzott bôrét
– Ön a tárgyak szerelmese: mûveiben aprólékosan, szinte a kínálja fel önarcképként…
festô ecsetvonásaival örökíti meg a tárgyakat, leírásainak fé- – A vajdasági magyar szellemi élet elmúlt évtizedeire is
nye, illata van. Mibôl fakad a tárgyak feltétlen tisztelete?
visszatekint. Szó esik az Új Symposionról és a Symposion
– Minden bizonnyal édesapám államosított, majd leégett ve- nemzedékérôl. Milyennek látja azt az idôszakot és mi a jelen
gyes-, illetve gyarmatáru-kereskedésével magyarázható tárgyfeti- nemzedék sorsa?
sizmusom. Újraépítem a kis boltot, újratöltöm azúrral, kénpor– Valójában két Symposion van. Egy otthon, Újvidéken, egy
ral, gipsszel a fiókjait. Begurítom a lila ólomsöréttel teli kis pedig itthon, Veszprémben, Pesten. Mind a két változat komoly
háncshordót. Kifényesítem a sajtharangot. Kiakasztom az ostor- anyagi gondokkal küzd, de a szellemiség, az, amirôl induláskor,
szíjakat, fügekoszorúkat. Ellenôrzöm, van-e elég gyufa, ácsceru- 1961-ben álmodoztam, nem veszett el. De a szegedi Fosziliát is
za, hogy állnak a szög-, a tû- és rajzszög-készletek… Az Újvidék meg kellene említenem, amely szintén e családba tartozik. A
Áruházban c. szövegemben, amely magyarul csak Újvidéken, a magam módján igyekszem odafigyelni a fiatalok, fiatalabbak
Prózák elsô könyvében jelent meg, megkíséreltem rekonstruálni, munkájára, hiszen nekem is sokat segítettek idôsebb kollégáim.
visszavenni a boltot, hiszen 93 éves édesapám még mindig ôrzi Két szerzô különösen fontos nekem, nézzék meg könyveiket:
az államosításra vonatkozó papírosokat… Öreg koromra talán Danyi Zoltánra és Orcsik Rolandra gondolok.
visszakapom azt a boltot és többé nem kell irkálnom. Krétát, ad- – Jelenleg Berlinben él egy irodalmi ösztöndíjnak köszönheriai spongyát, szépírási versenyirkákat árulhatok…
tôen. Mit tapasztal a németek körében, milyen a magyar-, kü– Vannak metaforikus, mitizált jelenségek az életében, mint lönösen a vajdasági irodalom befogadása?
például a Homokvár, a 13-as szám, vagy Palics, az elfeledett
– Berlin regényébe most nem tudok belekezdeni. Talán úgy válafürdôváros, a lakhelye. Megkapóan ír a tengerrôl, amihez a szolhatnék a kérdésre, ha megemlíteném, hogy épp megjelent egy
magyar nyelvû írók közül talán Önnek van egyedül igazi kö- kis, szerény könyvem németül, amelybe az elôzô, tanyasi novellákat tartalmazó német könyvemmel szemben, most palicsi és matöttsége.
– Mindig megdöbbent, amikor látom, az emberek még nem is gyarkanizsai szövegeket raktam egymás mellé. Hihetetlen volt ez az
hallottak Palicsról. Jóllehet én egyik imaginárius szellemi fôváro- egy év, amíg a szerkesztôm birkózott Palics és Magyarkanizsa föld-,
sunknak tudom, ott, Szabadka tövében. Palicsról még sokat sze- víz- és szellemrajzával. Igaz, segítségemre volt, hogy Csáth és Koszretnék írni, van is egy félkész könyvem Palics filozófiája címmel. tolányi mind inkább jelen van a német könyvpiacon, így utalásaim
Egyszer ugyanis kíváncsi helytörténész barátom, akit a helyi sem- nem hullnak teljesen légüres térbe. Az egyik helyen például a Koszmiségekkel párhuzamosan, misztikusmód, a messzi, komoly, úgy- tolányi-unokára utalok, aki egy szabadkai antikvárius, s a szerkesznevezett nagy dolgok is érdekeltek, kérdéssel fordult a híres atom- tônô immár egybôl fogta, értette az utalást, olyannyira, hogy ezt a
tudóshoz, Szilárd Leóhoz: magyarázza már el neki tudományos részletet még a könyv fedôlapjára is kiemelte. Berlini ismerôseim
nézeteit. A nagy tudós egy levél erejéig teljesítette barátom kéré- mind készülnek Palicsra, tehát valami minden bizonnyal be fog
sét. Ám a levél végére odaírt egy furcsa mondatot: Mi az, hogy majd indulni ezen a vonalon is…
Szénási Zsófia
Palics? Én ettôl a mondattól indulok minden egyes alkalommal.
Fotó: Szabó J. Judit
Ez a refrénem. Földrajzi, filozófiai síkon, de poétikailag is.
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Könyv

panoráma

Belföldi
irodalom
Társas játékok

■ Ha az ember fia/lánya már
hatévesen elhajít a kezébôl
minden, addig játéknak nevezett kacatot, s onnantól kezdve a játékot csakis egy monitor
elôtt ülve ûzi, értsd: számítógépes játékot; de még a hasonszôrû osztálytársak látogatásakor feltett kérdés is, hogy játszunk? annyit jelent a nyelvükön: ülünk együtt a gép elôtt?,
akkor ott bizony már valami
odalett. De talán nem menthetetlenül. Kellene ilyenkor
hamar egy játékos kedvû felnôtt. Aki elôkapná a papírt az
amôbához, a torpedóhoz, a
szkráblihoz, a gombfocikészletet, a csocsót, a kuglit, a capitalyt, vagy egyszerûen az
eszét: möszijôhöz, kvízhez,
keresztrejtvényhez. Egy olyan
felnôtt, mint a Jolsvai, mondjuk. Mert nem is az a baj,
hogy ezek a mai gyerekek...
Hanem ezek a mai felnôttek.
Elfelejtettek játszani. Együtt
lenni. Komolyan komolytalankodni. Olykor félretenni
mindent, kikapcsolni gondokat és elektronikát, aztán fejest
ugrani a közös játék valódi
gyerekes mámorába. Nincs
mese, a homo ludens a kipusztulás felé tendál. Talán
még épp idejében jelent meg
Jolsvai András leletmentô
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könyve, Az ember játszik, egy
valódi játék-vademecum. Aki
kézbeveszi, csak lapozza felvillanyozva, hogy hát tényleg: a
négysarkos, meg a
forgó, meg a lábtengó! Hogy ezt
mind játszotta
egykor. De tévedés lenne azt gondolni, hogy szabálygyûjteményt
kapott a kezéhez.
Ebben a játéktárban valami magasabb rendû, univerzális szabályszerûség bukkan
fel: valahol minden játéknak megvan a maga tere és
hôskorszaka. Az
amôbának az iskolapad. A torpedónak a nagypapa
konyhaasztala. Az
ultinak a nagybácsi vasárnapi
ebédlátogatása. A csocsónak a
honvédség. A szópókernek az
elsô meghatározó baráti társaság. (Vagy sztrájkoló lapszerkesztôség.) A snóblinak a legjobb kiskocsma. Úgy sorakoznak ezek az élmények a könyv
lapjain, mintha csak velünk
történtek volna. És tényleg velünk történtek. Például az,
amikor akadályverseny elôtt „a
Bartha Feri már az állomáson
megéhezett és beállt a sorba a
lángossütônél, a Deutschnak
feltörte a cipô a lábát, a Hermann talált egy kóbor kutyát
a Szentháromság-szobornál,
ráadta a nyakkendôjét, és mindenáron rajkutyává akarta kineveztetni, a Koppányi, mint
rendesen, összeverekedett a
Kováccsal.” Ez a könyv mindig az élményrôl mesél (közben az életrôl persze, ha észreveszi a sok játékban éber figyelmûre edzôdött olvasó):
gyôzelmekrôl, próbálkozásokról, kudarcokról, nagyvonalúságról, mindarról, ami a való
világ nyomasztó tétjei nélkül
jelen van és megtanulható a
játékban. És meséli tovább
természetesen a feledhetetlen
és kalandos gyerekkori epizódokat, de a késôbbieket is,
sôt, egészen frisseket: „elvégre
ez itt nem a boldog hatvanas

évekrôl elnevezett nosztalgiavonat” – jelenti ki a játékmester napjaink internetes találmánya, a geocaching bemutatásának bevezetôjeképp. S itt
már kapiskálja az ember, hogy
nem ott van a kutya (a geoláda) elásva, hogy mikor találták
ki és milyen bonyolult az a játék. Mindegy az, hogy gó
vagy activity. A lényeg a társas
játék (ami lehet épp társasjáték) önfeledt örömében van.
A közös elhatározás világraszóló tétjében: játszani fogunk. S aki itt elbizonytalanodva kezdene a fejében ötletek után kutatni, forduljon
bátran Jolsvaihoz.
Laik Eszter
Jolsvai András:
Az ember játszik
Ab Ovo Kiadó
208 oldal, 2190 Ft

A limerick bajnoka
Minden egyes embert, különösen pedig a mûvészt, sajátos személyiségjegyek egészen
egyedi társulása jellemez.
P. Papp Zoltánnal most mint
ötödik kötetével jelentkezô,
nagyon ironikus és önironikus
költôvel találkozhatunk. Akik
személyesen ismerik, tudják,
hogy kenubajnok volt (állítólag Wichmann Tamás miatta
lépett át egy másik kategóriába), ma is aktívan sportol, Pilinszky, Van Gogh és Mozart
rajongója. (Szentkuthy Miklós
annak idején a képtelen távolságokat úszó Maupassant-ban
rajzolta meg az atléta-mûvész
ideáltípusát.)

Az újabb magyar költészet
sodró lendületében elsôsorban azok tudnak megmaradni, akik alapvetô személyiségjegyeik megôrzése mellett folyamatosan képesek lírai mondanivalójuk közzétételére, s
nem riadnak vissza attól, hogy
hol szabadverssel, hol különös formákkal jelentkezzenek.
Az egyéni hangú, s némi elvágyódást kifejezô kortárs magyar
költôk körében meglehetôsen
népszerûek a pár soros idegen
formák: míg jelentôs részük a
japán sztenderdnek csak többékevésbé megfelelô haikukat
szerez, P. Papp Zoltán angolszász orientációjával inkább az
ötsoros limerickben remekel:
Ír úr
Különc város Limerick,
voltam ott egy óráig-ideig.
A nôk fara, melle
uraknak még kell-e,
ha csak a verslábat figyelik?
E tipikusan nonszenszet kifejezô forma Torda István rögtönözte lexikonbeli bemutatása (1992) a következô:
A limerickvers, úgy tûnik,
Tán Edward Lear úrtól származik.
Két rövid, két hosszú sor benne,
Mint e mûben, úgy rímel össze.
Mögöttük pedig, ballag az ötödik.
Nos, kitartó atlétának kell lennie annak, aki e magát a versformát és ezúttal triviális mondanivalóját magával a formával kigúnyoló alkotás után limericket mer írni – az idézett
könnyedséggel. Az „a a b b a”
rímképletû, laza, jambusokkal
kevert hangsúlyos, anapesztikus, két- és háromlábú sorokból álló strófa alig kötelez valamire. Az elsô sorban illik
személy- vagy helységmegjelölést elhelyezni, s a magyar
adaptációik úgy természetesek, ha úgynevezett szimultán
megfeleléssel, ütemhangsúlyos lejtésûek.
A mindannyiunkat fenyegetô bizonytalanság, a csábító depresszió lidérece P.
Pappnak csak egy-egy versében kísért: a kötetet egy érett
költô bölcs derûje jellemzi.
Kicsi Sándor András/KSA
P. Papp Zoltán:
Hamulékony portünet
Napkút Kiadó, 1200 Ft

Életrajz
Az égi mechanika
ösvényein –
az Egyenlítô nem
kör alakú

Magyarország szellemi nagyhatalom – tartja a mondás.
Tehetségek tucatjai születtek
és tanultak és tanulnak itt,
hogy aztán az országot elhagyva, méltóbb körülmények között bontsák ki talentumukat és váljanak világhírûvé. Néhányukra már alig is
emlékeznek itthon. Izsák Imre
csillagász, az égi mechanika,
azaz a Naprendszerbeli égitestek mozgásának kutatója, valamint a mûholdak kiváló tudora volt, aki korai halála ellenére is világhírnevet szerzett magának szakmájában. Nagy szerepe volt az amerikai ûrkutatás sikereiben. Nevét viseli egy
kráter a Hold túlsó oldalán,
valamint egy aszteroida.
A zalaegerszegi születésû fiatalember már gyermekkorában
erôs zenei és matematikai tehetséget mutat. 1947-tôl Budapesten matematika–fizika szakos egyetemi hallgató és az
Eötvös-kollégium lakója. A
nemzetközileg elismert csillagász, Detre László tanítványa;
és már hallgatóként is rendszeresen kutat a budapesti csillagvizsgálóban. Cikkeivel már ekkor felkelti a szakma figyelmét.
Az égi mechanika érdekli: rakétapályák matematikai elemzései, mesterséges holdak elméle-

ti, gyakorlati problémái foglalkoztatják. 1956-ban elhagyja az
országot: elôbb Zürichben dolgozik kinevezett csillagászként
( a napfizika területén), majd a
tengerentúlra hívják, ahol az
ohioi
Cincinnatiben
eredményes munkát folytat az égi mechanika területén. Tíz hónap múlva
újabb állásajánlatot kap,
ezúttal Cambridge-be,
ahol egy olyan mesterséges holdakkal kapcsolatos
intézet mûködik, amely a
befutó észlelések feldolgozásának központja az
USA-ban. Ebben az intézetben éri el rövid életének legnagyobb tudományos sikereit. Mûholdakkal és mûködésük számítógépes feldolgozásával
foglalkozik a számítógépes technika hajnalán,
1959–1965 között. 1961ben közzéteszi a Föld
alakjának és felszíni pontjainak pontos meghatározására
vonatkozó számításait. Világhírnevét ennek a tudományos
felismerésnek köszönheti. Bebizonyítja, hogy a Föld Egyenlítôje nem kör, hanem ellipszis
alakú. Felfedezése minôségi
elôrehaladást hoz a Föld alakjának tanulmányozása tudományában, s új módszert alapoz
meg a mûholdak felhasználhatóságának tekintetében. Továbbra is rengeteget dolgozik.
Témájában egyetemi tankönyvet ír, fômunkatársként
dolgozik a NASA-nál, tanít a
Harvardon. 1965-ben, mindössze 36 évesen szívinfarktus
éri. Ha tovább élt volna, lehetséges, hogy lenne még egy
Nobel-díjas magyar származású tudósunk.
Jelenczki István filmrendezô
2004-ben két részes portréfilmet készített Izsák Imrérôl A
Hold túlsó oldalán címmel. Családtagokkal, az amerikai feleséggel, a tudós fiával, barátokkal, hazai és amerikai kollégákkal beszélgetett. Olyanokkal,
aki személyesen ismerték, és
olyanokkal is, akik csak hírbôl.
Az 1997 és 2004 között készült
interjúkból áll össze a csillagász személyes és szakmai életrajza. A filmbeli interjúk szöveghû lejegyzését a Kairosz Ki-

adó könyv formában is megjelentette. Milyennek
tûnik Izsák Imre a
beszélgetések
alapján? Csinos,
társasági embernek, akiért bomlanak a nôk, felesége szerint teljes
emberi lény és
csodálatos társ.
Sokat dohányzik
és méregerôs kávékat iszik. Fáradságot nem ismerve dolgozik. Az
emlékezések során nem csupán
Izsák Imre személye, hanem az
1940-es, 1950-es évek egyetemi
légköre és tudományos világa
is kirajzolódik elénk, valamint
bepillantást nyerhetünk az
amerikai tudományos élet
másfajta szellemiségébe, módszereibe és lehetôségeibe.
Sz. Zs.
A Hold túlsó oldalán. Dokumentumok és emlékezések Izsák Imrérôl. Szerk.: Jelenczki István
Kairosz Kiadó, 2600 Ft

A legendás
forradalmár
Fotóalbum? Riportkönyv?
Napló? Életrajz? Mindegyik
és egyik sem igazán az angol
Kuba-szakértô történész és kubai kulturális kutató könyve
Che Guevaráról, a kubai forradalom legendás alakjáról,
aki Ernesto Guevara de la Sernaként született 1928. június
14-én az argentínai Rosarióban. A kötet több mint 250
képen mutatja be a rövidre
szabott 39 év történéseit, a fotók között pedig életrajzi adatokat, Che Guevara napló-

Könyv

panoráma

részleteit, mások visszaemlékezéseit és esszéket olvashatunk a forradalmár életének
kulcsfontosságú pillanatairól.
Az elsô fejezet Guevara gyermek- és diákkorát mutatja be,
aki egyetemi évei alatt végigutazta elôször Argentínát,
majd egész Dél-Amerikát. Az
elsô képen édesanyja karján
látható egy hónapos korában,
az utolsón pedig egy mexikói
börtönben láthatjuk Fidel
Castro társaságában, ahová a
gerillakiképzésben való részvételért kerültek. A második
rész a gerillaharcost állítja
elénk a maroknyi csapat Sierra
Maestrában kezdôdött harcától a kubai forradalom gyôzelméig. A harmadik fejezet fotóin Che Guevarát mint államférfit, nagykövetet, férjet és
apát láthatjuk. A felvételeken
a kor nagy politikusaival tárgyal, miniszterként és a Nemzeti Bank elnökeként társadalmi munkában építkezéseken
dolgozik, de láthatjuk az esküvôjérôl és a családjáról készített fényképeket is. A negyedik fejezetben a világforradal-

Ausztrália és Új-Zéland magyar világa
Fôszerk.: Dr. Tanka László, szerk.: Balás Róbert
A/4, 390 old., kötve, 5900 Ft
A könyv bemutatja, milyen értékeket hoztak létre a magyarok
Ausztráliában és Új-Zélandon. Karrierek százai mesélnek errôl;
bemutatjuk a legfontosabb közösségeket, fölvillantjuk társasági
életük egyes pillanatait, elmeséljük, hogyan zajlott le a kivándorlásuk, bepillantunk megjelent könyveikbe, hogyan szólaltatták meg az emigrációs életérzést verseikben, írásaikban.
Médiamix Kiadó (Bp., Szentháromság tér 6. Pf: 100, 1581).
Megrendelhetô: mediamix@enternet.hu,
vagy: Médiamix Kiadó, 3100 Salgótarján, Május 1. út 72.
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már Che Guevara tevékenységét követhetjük nyomon a
kongói és bolíviai partizánharcokban egészen 1967. október 9-én bekövetkezett haláláig. A felvételek sorát az
1997-es kubai temetésrôl és a
forradalmár emlékmûvérôl
készített fotók zárják. A befejezô részben a Che Guevaramítosz dokumentumait találjuk. A róla készült festményeken kívül láthatunk arcképével díszített pólókat, utcai
plakátokat, de cigarettát és
pezsgôt is.
/Dévai Péter/
Hilda Barrio–Gareth Jenkins:
Che Guevara legendája
Novella, 431 oldal, 3990 Ft

Történelem
Emlék-mû
A holokauszt
krónikája
„Holocaust [nk: ang < gör] fn
1. Tört A II. világháború során
(1939–1945) a zsidók tömeges
üldözése, elpusztítása. 2. ritk
Népirtás.” A lexikonnak a legkönnyebb: a tömör meghatározás definíciószerûen alkot
objektív szócikket. Miden
más mûfajjal csak nô a betûvetô felelôssége, szaporodnak
gondjai. Az objektív mûfajok
terjedelmi korlátokkal és
egyéb megszorításokkal kötik
a krónikás kezét. Szubjektív
közelítésekbe – publicisztika,
esszé – belemerülve olyan
mélyrétegek tárulnak fel, amelyekre sem olvasó, sem író
nem gondolt addig. S akkor
egy monográfia?
A holokauszt krónikája alapjául a 2001-ben megjelent The
Holocaust Chronicle (A History in Worlds and Pictures)
szolgál. Mégsem pusztán fordítást tart kezében a magyar olvasó, ha felüti a – s a jelzô most
külsô megjelenésre és belsô tartalomra egyaránt értendô – sú-

lyos kötetet. „…nem pusztán
fontos tudnivalók gyûjteménye – jelöli ki helyét a Park
Könyvkiadó –, hanem – a szó
nem protokolláris értelmében
– emlék-mû is: a visszaemlékezés keserves munkájának súlyával terheli meg olvasóját…”.
Jelen esetben olyan nyelven,
melynek beszélôi ötszázötvenezer honfitársuk elvesztése révén érintettebbek az eredeti kiadás olvasótáboránál.
Kertész Imre mondja ki A holocaust mint kultúra címû dolgozatában, hogy „Az elsô pillanattól kezdve, amikor messze
nem tárult még a világ elé, hanem a névtelen mélységek rejtekhelyén zajlott napról napra
névtelenül, s csupán a részesek,
az áldozatok és a hóhérok titka
volt: a holocausthoz az elsô
pillanattól kezdve valami iszonyú szorongás tapadt – a feledéstôl való szorongás.” Ez is
egy lehetséges motiváció a
számtalan közül, ami egy ilyen
nagyszabású munka létrejöttéhez elvezethet.
A terjedelmes kötet óriási mementó- és információanyagát
igen átgondolt, a tipográfia
gazdag eszköztárát is segítségül
hívó tördelés és tagolás teszi
könnyebben befogadhatóvá.
Alapos a tárgyhoz körkörösen,
spirális elven közelítô szerkesztôk szándéka is: kívülrôl befelé

www.konyvkereso.hu
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haladva vezetik végig
az olvasót egy fogalom értelmezésétôl,
definíció-változataitól, ideológia-történelmi gyökereitôl kiindulva, eszmetörténeti hátteret fölfejtve,
kordokumentumokat, fotókat, szemtanúk és túlélôk vallomásait fölsorakoztatva a borzalmakig, a
„végsô megoldásig”.
Tömény, természeténél fogva nem egyvégtében való elolvasásra szánt mû A holokauszt
krónikája.
Csak a függelékbe „eldugott”
kislexikon és bibliográfia külön kézikönyv lehetne polcainkon. A – már csak a kétezer
fotó és illusztráció magyarázta
album és archívum jelleg miatt is – gyakori felütést, kézbevételt, tûnôdô lapozgatást jól
bíró kötés és fedél a legigényesebb könyvkészítô mûhelyek
egyikeként már sokat bizonyított gyulai Dürer Nyomda
hozzáértését dicséri.
Ha a látottakon-olvasottakon el-elgondolkodva, két fejezet között pihenôt tartva
ölünkbe hajtjuk a súlyos kötetet, Anne Frank sorai ragyognak föl a hátsó borítón:
„Lehetetlenségnek
tûnik,
hogy az ember a halálra, a
nyomorúságra és a káoszra
alapozza az életét.” Vajon kinek jut eszébe ilyenkor Víg
Mónika interjúja Kertész Imrével? „A mostani zsidóság a
holocaust élményével kapcsolatban egy olyan tudást
birtokol – fejtegeti a Nobeldíjas író –, ami szerintem világélmény. És mint világélményt hordozzák azok, akik
éppen hordozni akarják, de
nekik nem feltétlenül kell zsidónak lenniök.”
J. N. J.
A holokauszt krónikája. Budapest, 2004. Park Könyvkiadó.
774 oldal, 9800 Ft

Filozófia
Dialektikus líra
A 19. század filozófusai közül
nálunk most alighanem Fr.
W. Nietzsche és Søren Aabye
Kierkegaard (1813–1855) iránt
nyilvánul meg a legnagyobb
érdeklôdés, legalábbis a laikus,
igényes, mûvelt olvasók körében. A két nagy lázadó, a két
kiváló stiliszta és individualista – egyikük az ún. életfilozófia, másikuk az egzisztenciabölcselet képviselôje – végsô
soron annak köszönheti népszerûségét, hogy életmûvük
nagyobbik része olvasható,
hozzáférhetô immár magyarul
is, újabb, a korábbiaknál jobb,
modernebb
fordításokban
(amelyek természetesen a
szakirodalom segítségét nem
nélkülözve készülhettek el.).
A Kierkegaard-„divat” az
1969-ben megjelent válogatott
írások megjelenése óta tart, azóta megjelent a terjedelmes
Vagy-vagy (Gondolat), majd

Rácz Péter fordításában A szorongás fogalma és A halálos
betegség, valamint a Félelem
és rettegés, ez utóbbinak a második kiadását szintén a Göncöl Kiadó gondozta.
Az elsô kiadás után majd két
évtizeddel késôbb megjelent
elegáns kötet borítóján látható kép, Rembrandt bibliai tár-

Az összeállítás a Könyvkeresô adatbázisa
alapján készült. A mûvek további adatai
a www.konyvkereso.hu honlapon
tekinthetôk meg.
ÁLTALÁNOS MÛVEK
bibliográfiák
Orvos Mária (szerk.): Hírünk a világban. Jugoszláviai magyar exteriorika 6. 1971–1975. JMMT,
201 oldal, 1500 Ft
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filozófia
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Gilson, Étienne: Isten és a filozófia. Kairosz, 124 oldal, 1980 Ft
Schumacher, E.F: Tévelygôk útikalauza. Kairosz, 198 oldal, 2800 Ft
Simmel, Georg: A pénz filozófiája. Osiris, 650 oldal, 4200 Ft
Somos Róbert (szerk.): Középsô platonizmus. Szöveggyûjtemény. Osiris, 352 oldal, 2980 Ft

VALLÁS
vallás
Ablonczy Dániel: Jelenések könyve. Open Art, 168 oldal, 960 Ft
Ablonczy Dániel: Jeremiás könyve 1. Open Art, 287 oldal, 960 Ft
Ablonczy Dániel: Jeremiás könyve 2. Open Art, 296 oldal, 960 Ft
Ablonczy Dániel: Magasság, mélység... Open Art, 155 oldal, 960 Ft
Ablonczy Dániel: Máté evangéliuma. Open Art, 160 oldal, 960 Ft
Ablonczy Dániel: Nem a magamé vagyok. A Heidelbergi Káté magyarázata. Open Art, 195 oldal,
960 Ft
Ablonczy Dániel: Tovább! Írásmagyarázat az Apostolok Cselekedeteihez. Open Art, 213 oldal,
960 Ft
Ablonczy Dániel: Zsoltárok könyve 1. Ószövetségi írásmagyarázat. Open Art, 192 oldal, 960 Ft
Ablonczy Dániel: Zsoltárok könyve 2. Ószövetségi írásmagyarázat. Open Art, 178 oldal, 960 Ft
Bhattacharyya, Benoytosh: Bevezetés a buddhista ezotérikus tanokba. Farkas L. I., 176 oldal,
1800 Ft
Eliade, Mircea: Okkultizmus, boszorkányság és kulturális divatok. Összehasonlító vallástörténeti
tanulmányok. Osiris, 159 oldal, 2180 Ft
Hagin, Kenneth E.: A szellemi felnövekedés. Krisztus Szeretete, 140 oldal, 2090 Ft
Kabai István: A mi bûneink. Magánkiadás, 108 oldal, 600 Ft
Kalmár Csaba (szerk.): Lángra lobbant a szikra. Emlékkönyv a buddhizmus magyarországi
meghonosítóiról. Tan Kapuja, 126 oldal, 1700 Ft
Nydahl, Ole: Egy jógi 111 válasza. Mind, 116 oldal, 1000 Ft
Okawa, Ryuho: Az igazi Buddha. A megvilágosodás útja. Saxum, 160 oldal, 1980 Ft
Oltár és zsoltár. 150 örök ének. Kairosz, 304 oldal, 2500 Ft
Piper, John: Jézus Krisztus szenvedése, váltsághalála. Ötven ok, amiért eljött, hogy meghaljon.
Evangéliumi, 120 oldal, 750 Ft
Simon András: A nyolc boldogságról. Hangtalan Jelek, 79 oldal, 1200 Ft
Tarjányi Zoltán (szerk.): Erkölcsteológiai tanulmányok III. Jel, 182 oldal, 1080 Ft

Megjelent könyvek

2005. január 13. – február 9.

TÁRSADALOMTUDOMÁNY
felsôoktatás

okkultizmus
Bertalan Éva: Életkönyv. Asztrológiai biográfia. Astro-Line, 181 oldal, 2400 Ft
Chopra, Deepak: Kvantumgyógyítás. A test és az elme közötti egyensúly helyreállítása. Édesvíz,
352 oldal, 2990 Ft
Czakó Gábor: Titkos könyv. Magánkiadás, 88 oldal, 2100 Ft
Czeizel Beatrix; Greskó Anikó: Az Átlényegülés Kapujában 2.Magánkiadás, 398 oldal, 4500 Ft
Denning; Philips: A pszichikus erô használatáról. Ébresszük fel hatodik érzékünket! Édesvíz, 208
oldal, 2490 Ft
Ferguson, Anna-Marie: Arthur Tarot. Bioenergetic, 264 oldal, 3700 Ft
Fogerthy, Lang: Horoszkóp 2005. Csillagüzenetek minden hétre a 2005. esztendôre valamennyi
jegyben születettnek. Anno, 224 oldal, 588 Ft
Gostoni, Eva: Sohasem vagy egyedül. Agon, 197 oldal, 1690 Ft
Lerner, Isha; Lerner, Mark: Belsô Gyermek Kártya. Utazás a tündérmesék, a mítoszok és a természet világába. Maiterya, 313 oldal, 5500 Ft
Lewi, Grant: Megjósolják a csillagok. Saját horoszkóp 30 perc alatt. Alexandra, 528 oldal, 2490 Ft
Mindennapi asztrológia. Számmisztika, nyugati asztrológia, keleti asztrológia. Black & White, 159
oldal, 578 Ft
Nemere István: A legújabb titkok könyve. Pallas Antikv., 238 oldal, 499 Ft
Steiner, Rudolf: A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata 2. Genius, 267 oldal, 1990 Ft
Twyman, James F: A láthatatlan erôkrôl. Édesvíz, 136 oldal, 1990 Ft

Balogh László et al.: Bevezetés a pénzügyekbe. RI-Mester, 284 oldal, 2329 Ft
Izsák János: Bevezetés a statisztika elemi vizsgálati módszereibe. Oskar, 108 oldal, 1890 Ft
Némethné Gál Andrea: Általános statisztika. TRI-Mester, 220 oldal, 2688 Ft
Solt Katalin; Sziva Miklósné et al.: A nemzetközi gazdaságtan alapjai. TRI-Mester, 146 oldal,
1478 Ft
globalizáció
Halmai Péter: A reform ökonómiája. EU közös agrárpolitika: fordulópont vagy kiigazítás. KJK, 350
oldal, 3990 Ft
hadtudomány
Horváth Miklós (szerk.): A Nagy Háború másik arca. A lövészárkok hétköznapjai. Akadémia, 192
oldal, 3360 Ft
Horváth Pál: A Béke szolgálatában. PolgART, 144 oldal, 4370 Ft
Rieder, Kurt (Géczi Zoltán): Hadihajók akcióban! Hadihajók, búvárnaszádok, konvojok és véres
tengeri csaták. Gold Book, 207 oldal, 588 Ft
Rieder, Kurt (Géczi Zoltán): A III. Birodalom csúcsragadozói. A Királytigristôl a sugárhajtású
Messerschmittig. Vagabund, 215 oldal, 588 Ft
Rieder, Kurt (Géczi Zoltán): Kémek és hírszerzôk a III. Birodalomban. Mesterkémek, titkosügynökök és beépített emberek elképesztô kalandjai. Vagabund, 212 oldal, 588 Ft
jog

pszichiátria, pszichológia
Arnheim, Rudolf: A vizuális élmény. Az alkotó látás pszichológiája. Aldus, 303 oldal, 6990 Ft
Csernus Imre; Kígyós Éva et al.: Titok, elhallgatás, ôszinteség. Saxum, 208 oldal, 980 Ft
Csíky Antal: Pszicho-Dekameron. Pszichés zavarok kezelése módosult tudatállapotban. Alpha
Mirror Holistic, 184 oldal, 2000 Ft
Czifra Éva: Segítség! Társkeresô lettem! Magánkiadás, 247 oldal, 2200 Ft
Esszencia a szépség szimfóniájából. Pontifex, 120 oldal, 1954 Ft
Gászpor Réka: Verbális és nonverbális kommunikáció. Pontfix, Pont, 87 oldal, 1380 Ft
Gerevich József: Lány a szekrényben. Patográfiai és klinikai esettanulmányok. Osiris, 250 oldal, 2400 Ft
Hamperger Anita: Írásjegyek mérése és értelmezése. Grafológiai Int., 171 oldal, 1579 Ft
Hilton, Suzan: Feng shui a gazdagságért. Édesvíz, 336 oldal, 2790 Ft
Hubbard, L. Ron: A Public Relations alapjai. New Era, 42 oldal, 700 Ft
Hubbard, L. Ron: A szervezés alapjai. New Era, 46 oldal, 700 Ft
Misztikum nélkül. Megvilágosodás. Magánkiadás, 156 oldal, 1197 Ft
Moore, Thomas: A lélek sötét éjszakái. Mandala Véda, 386 oldal, 2490 Ft
Reboul, Anne; Moeschler, Jaques: A társalgás cselei. Bevezetés a pragmatikába. Osiris, 210 oldal, 2480 Ft
Schank, Roger C .: Dinamikus emlékezet. A forgatókönyv-elmélet újraértelmezése. Vince, 320
oldal, 2995 Ft
Sehringer, Wolfgang; Vass Zoltán (szerk.): Lelki folyamatok dinamikája a képi világ diagnosztikában és terápiában. Flaccus, 319 oldal, 3200 Ft
Tôrey Zoltán: Az emberi öntudat forrása. Az agytól az elméig. OKKER, 248 oldal, 3500 Ft
Tringer László (szerk.): A pszichiátria tankönyve. Semmelweis, 574 oldal, 6900 Ft
Vidovszky Gábor: Tanulmányok az ember természetérôl és védelmérôl. Anonymus, 155 oldal, 2310 Ft

Becsky Róbert (szerk.): Az Európai Alkotmány Szerzôdés elôzményei és várható hatásai. Hanns
Seidel Al., 229 oldal, 2200 Ft
Cséka Ervin (szerk.): A büntetôeljárási jog alapvonalai 2. Bába, 383 oldal, 3000 Ft
Földes Gábor: Adójog. Osiris, 416 oldal, 3800 Ft
Földes Gábor et al.: Az új adójog magyarázata 2005. Hvg-Orac, 760 oldal, 14800 Ft
Kátai-Urbán Lajos (szerk.): Ipari biztonsági kockázatkezelési kézikönyv. KJK, 227 oldal, 4515 Ft
Kecskés László: A polgári jog fejlôdése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben. Történeti
vázlat. Dialóg Campus, 533 oldal, 5980 Ft
Lontai Endre: Magyar polgári jog. Szellemi alkotások joga. Eötvös, 301 oldal, 2520 Ft
Menyhárd Attila: A jóerkölcsbe ütközô szerzôdések. Gondolat, 332 oldal, 1690 Ft
Molnár István: Munkajog. Szókratész, 112 oldal, 1600 Ft
Osztovits András (szerk.): Európai polgári eljárásjog. Jogszabálygyûjtemény. Hvg-Orac, 344
oldal, 3675 Ft
közgazdaságtan
Bródy András: Near Equilibrium. Aula, 144 oldal, 4319 Ft
Germuska Pál: Indusztria bûvöletében. Fejlesztéspolitika és a szocialista városok. 1956-os Int.,
237 oldal, 3500 Ft
Gibbons, Robert: Bevezetés a játékelméletbe. Tankönyvkiadó, 224 oldal, 3599 Ft
Hemingway, George F.; Bálint András: Vállalkozástan a gyakorlatban. Aula, 344 oldal, 5229 Ft
Lengyel Imre; Rechnitzer János: Regionális gazdaságtan. Dialóg Campus, 392 oldal, 3980 Ft
Medvéné Szabad Katalin (szerk.): A környezet-gazdaságtan alapjai. Perfekt, 280 oldal, 3690 Ft
Nyárády Gáborné; Szeles Péter: Public Relations I-II. Perfekt, 900 oldal, 6500 Ft

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kedves Olvasónk!
Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesztési módszert kipróbáltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy egyik sem vetekszik az elôfizetés módszerével.
A Könyvhetet megrendelheti a szerkesztôség címén:
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31. levélben vagy az itt
található kitöltött, kivágott megrendelôszelvényen,
vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.

MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 2940 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.
NÉV......................................................................................................................
CÍM......................................................................................................................
..............................................................................................................................
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Megjelent könyvek

Roberts, Paul: Az olajkorszak vége. Egy bizonytalan világ kezdetén. HVG, 309 oldal, 3400 Ft
Sikos T. Tamás; Hoffmann Istvánné : A fogyasztás új katedrálisai. MTA Társ. Kut. Közp., 380
oldal, 2190 Ft
néprajz, népszokások
Buday Kornélia: ‘The Earth has given birth to the Sky’. Female spirituality in the Hungarian folk
religion (angol ny.) Akadémia, 234 oldal, 4800 Ft
Edelényi Adél: Templomos lovagok az európai néphagyományban. Gondolat, 487 oldal, 1890 Ft
Ék Erzsébet: Magyarországi viseletek. A honfoglalástól napjainkig (magyar-angol-német ny.)
Codex Print, 168 oldal, 5990 Ft
Gábor Csilla et al.: Devóciók, történelmek, identitások. Scientia, 204 oldal, 1400 Ft
Hoppál Mihály: Folklór és hagyomány. Válogatott tanulmányok. Gondolat, 195 oldal, 2490 Ft
Máté Imre : Yotengrit 1. A rábaközi tudók (sámánok) szellemi hagyatéka. Palatia, 178 oldal,
1500 Ft
Propp, Vlagyimir Jakovlevics: A mese morfológiája. Osiris, 213 oldal, 2480 Ft
Solymár József: A szalmaszállal megkötött szekér. Boszorkányhit Palócföldön a harmadik
évezredben. Balassi B. Kvt., 110 oldal, 800 Ft
nyelvkönyvek
Bárdosi Vilmos: Au son des sons. Manuel d’exercices de compréhension, de prononciation et
d’orthographe du fran‡ais moderne. Eötvös, 205 oldal, 2661 Ft
Batár Levente: Angol írásbeli gyakorlatok. Középszint. Tankönyvkiadó, 104 oldal, 1180 Ft
Berek János (szerk.): Cambridge angol nyelvoktató (DVD-vel) Informania, 215 oldal, 4990 Ft
Endrôdi Frigyes: Angol nyelvkönyv haladóknak. Black & White, 207 oldal, 651 Ft
Endrôdi Frigyes: Angol nyelvkönyv középhaladóknak. Black & White, 198 oldal, 651 Ft
Görrissen, Margarita; Ivorra, Eva Lloret et al.: PONS nyelvtanfolyam kezdôknek: spanyol. Klett,
332 oldal, 8400 Ft
Lázár Györgyné: Német szóbeli gyakorlatok. Középszint. Tankönyvkiadó, 88 oldal, 1180 Ft
Némethné Hock Ildikó: Angol érettségi feladatgyûjtemény (2 CD-vel). Közép- és emelt szint.
Lexika, 272 oldal, 2500 Ft
Radenhausen, Rudolf et al.: 1000 Fragen 1000 Antworten. Wirtschaftsdeutsch Lexika, 280 oldal,
1512 Ft
Somló Katalin: Német írásbeli gyakorlatok. Középszint. Tankönyvkiadó, 112 oldal, 1180 Ft
Törkenczy Miklós: Ungarische Grammatik. Mit zahlreichen nützlichen Beispielen. Corvina, 196
oldal, 2600 Ft
Tranter, Kate: PONS nyelvtanfolyam kezdôknek: angol. Klett, 292 oldal, 8400 Ft
Varga István: Tanuljunk japánul! Gold Bridge, 160 oldal, 9166 Ft
oktatás-nevelés
Balázsné Szûcs Judit (szerk.): Játék és fejlesztés a mûvészetek eszközeivel. Ovizuál, 127 oldal,
990 Ft
Finser, Torin M.: Vándorúton – iskolában. Egy Waldorf-tanárnak és osztályának nyolc éves
Odüsszeiája. Kláris, 280 oldal, 1680 Ft
Gordon Gyôri János: A magyartanítás mestersége. Mestertanárok a magyartanításról. Krónika
Nova, 219 oldal, 1850 Ft
Kárpáti György (szerk.): Tájékoztató az iskolába lépésrôl, a fôvárosi általános iskolákról
2005/2006. tanév. Panem, 464 oldal, 1290 Ft
Lindenberg, Christoph: Waldorf-iskolák: szorongás nélkül tanulni, tudatosan cselekedni.
Közoktatás-fejl. és Ped.-továbbképz., 240 oldal, 1350 Ft
Nahalka István (szerk.): A komprehenzív iskola breviáriuma. SuliNova, 414 oldal, 2800 Ft
Németh András (szerk.): A szellemtudományi pedagógia magyar recepciója. Gondolat, 206 oldal,
1680 Ft
Péczely Dóra (szerk.): Általános tájékoztató a kétszintû érettségi vizsgáról. Bölcselet Egy., 303
oldal, 1200 Ft
Vekerdy Tamás: Gyerekek, óvodák, iskolák. Saxum, 166 oldal, 980 Ft
pénzügy
Ilonka Mária: Az adózás története az ôskortól napjainkig. Tankönyvkiadó, 148 oldal, 2499 Ft
Véghelyi Márta: Az Európai Unió jogalkalmazása a forgalmi adózás területén. KJK, 312 oldal,
5565 Ft
Virág Miklós: Pénzügyi elemzés, csôdelôrejelzés. Aula, 148 oldal, 3090 Ft

Bögre Zsuzsanna: Vallásosság és identitás. Élettörténetek a diktatúrában (1948-1964). Dialóg
Campus, 200 oldal, 3280 Ft
Ferge Zsuzsa; Lévai Katalin (szerk.): A jóléti állam. Hilscher R. Szociálpol. Egyes., 168 oldal,
1200 Ft
Gábor Kálmán; Jancsák Csaba (szerk.): Ifjúsági korszakváltás. Ifjúság az új évezredben.
Konferencia. Belvedere Merid., 373 oldal, 2800 Ft
Kemény István; Janky Béla et al.: A magyarországi cigányság 1971-2003. Gondolat, 192 oldal,
1290 Ft
Pászka Imre (szerk.): A látóhatár mögött. Szociológiai tanulmányok. Belvedere Merid., 222 oldal,
1750 Ft
Purcsi Barna Gyula: A cigánykérdés ‘gyökeres és végleges megoldása’. Tanulmányok a XX.
századi ‘cigánykérdés’ történetébôl. Csokonai, 284 oldal, 2480 Ft
Révész Máriusz: Sorsfordítók Erdélyben. Kairosz, 239 oldal, 2200 Ft
Szapu Magda (szerk.): Ifjúsági ‘szubkultúrák’ Magyarországon és Erdélyben. MTA Pol. Tud. Int.,
237 oldal, 1950 Ft
Valuch Tibor (szerk.): Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-tôl napjainkig. Osiris, 1101
oldal, 4800 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNY
állattan
Ákos Károly: Ismeretlen világ: az állatok. Black & White, 221 oldal, 1050 Ft
Ecsedi Zoltán (szerk.): A Hortobágy madárvilága. WinterFair, Hortbágy Term . Véd. Egy., 588 oldal,
16667 Ft
biológia
Hamer, Dean; Copeland, Peter: Génjeink. Miért fontosabbak, mint hinnénk? Osiris, 318 oldal,
2480 Ft
Stockley, Corinne: Biológia képes szótár (CD-ROM-mal) Novum, Informania, 128 oldal, 3990 Ft
Vékony Györgyi; Zádor Erzsébet: Írásbiológia. Grafológiai Int., 93 oldal, 1390 Ft
csillagászat
Boll, Franz; Bezold, Carl: Csillaghit és csillagfejtés. Helikon, 112 oldal, 2490 Ft
Bödôk Zsigmond: Látványos égi jelenségek 2005-2006. Nap, 70 oldal, 1900 Ft
Ferris, Timothy: A világmindenség. Mai kozmológiai elméletek. Typotex, 405 oldal, 3800 Ft
Hawking, Stephen W.: A mindenség elmélete. A Világegyetem eredete és sorsa. Kossuth, 140 oldal,
1980 Ft
fizika
Tasnádi Péter; Skrapits Lajos et al.: Mechanika I. Dialóg, 486 oldal, 3980 Ft
földtan és ôslénytan
Schumann, Walter: Drágakôbiblia. A világ összes drágaköve és ékköve. 1600 egyedi darab.
Mérték, 312 oldal, 3999 Ft
kémia
Wertheim, Jane: Kémia képes szótár (CD-ROM-mal) Novum, Informania, 128 oldal, 3990 Ft
környezetvédelem
Kerekes Sándor; Kiss Károly (szerk.): Környezetpolitikánk európai dimenziói. MTA Társ. Kut.
Közp., 304 oldal, 1990 Ft
Szlávik János: Fenntartható környezet- és erôforrás-gazdálkodás. KJK, 318 oldal, 4515 Ft
matematika
Csordás Mihály; Nagy Tibor (szerk.): Zrínyi 2004. A matematikaverseny feladatai, megoldásai.
Park, 135 oldal, 1050 Ft
Large, Tori: Matematika képes szótár (CD-ROM-mal) Novum, Informania, 128 oldal, 3990 Ft
növénytan
Schönfelder, Ingrid; Schönfelder, Peter: Gyógynövényhatározó. Holló, 448 oldal, 3690 Ft
növénytermesztés

politika
Ágh Attila: A magyar esély. Tankönyvkiadó, 151 oldal, 1890 Ft
Antall József: Antall-breviárium. Minerva, 110 oldal, 2900 Ft
Bíró Béla: Egyensúlykényszer. A M. Nyelv és Kult. Nemz. Társ., 275 oldal, 2490 Ft
Blénesi Éva; Mandel Kinga (szerk.): Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában (20022004). Gondolat, 402 oldal, 2280 Ft
Csizmadia Ervin: A politika mint titok. Tankönyvkiadó, 131 oldal, 1890 Ft
Gazdag Ferenc; Kiss J. László (szerk.): Magyar külpolitika a 20. században. Tanulmányok. Zrínyi,
350 oldal, 3200 Ft
Glatz Ferenc (szerk.): Proletárdiktatúrákból a polgári demokráciákba (1989-1992).
Rendszerváltások Európában és a nagyvilágban. MTA Társ. Kut. Közp., 287 oldal, 1790 Ft
Medgyessy Péter: Medgyessyzmusok. 200 eredeti idézet Medgyessy Pétertôl. Platina Print, 77 oldal,
1490 Ft
Obersovszky Péter: Öljétek meg tévémacit! Ponty, 189 oldal, 1990 Ft
Tarics Péter: Magyar ezredforduló. Pallas, 424 oldal, 2990 Ft
Williams, Jessica: Merre tart a világ? 50 tény, amely megrengethetné a világot. HVG, 376 oldal,
3200 Ft
statisztika
Keresztély Tibor; Sugár András et al.: Statisztika közgazdászoknak. Példatár és feladatgyûjtemény. Tankönyvkiadó, 300 oldal, 3600 Ft
Keresztély Tibor; Sugár András et al.: Statisztika közgazdászoknak. Példatár és feladatgyûjtemény II. Tankönyvkiadó, 300 oldal, 2350 Ft
tankönyvek
Ábrahám István: Így készülj a kétszintû érettségire matematikából! Apáczai, 264 oldal, 990 Ft
Bánki István (szerk.): A kétszintû magyar nyelv és irodalom érettségi próbaérettségi nagykönyve.
Emelt szint. DFT, 104 oldal, 2310 Ft
Bánki István (szerk.): A kétszintû magyar nyelv és irodalom érettségi próbaérettségi nagykönyve.
Középszint. DFT, 90 oldal, 1995 Ft
Baranyai József; Szûcsné Kerti Anita: Biológia középszintû érettségi. Feladatgyûjtemény 11.
Tankönyvkiadó, 88 oldal, 895 Ft
Mészárosné Veres Katalin (szerk.): Irodalmi szöveggyûjtemény az általános iskolák alsó
tagozatai számára. Regun Press, 315 oldal, 690 Ft
társadalomtudományok
Beniger, James R.: Az irányítás forradalma. Az információs társadalom technológiai és gazdasági
forrásai. Gondolat, 758 oldal, 4290 Ft
Bernád Ilona; Gazda József: Magyarok Amerikája. Médium, 272 oldal, 3850 Ft
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Dlusztus Imre: Magyar borászok: Gere Tamás. Alexandra, 82 oldal, 1999 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
állatgondozás, kedvtelésbôl tartott állatok
Kutyafajták képeskönyve. Alter-Natív, 48 oldal, 899 Ft
állattenyésztés és állatorvostudomány
Pohl, Friedrich: Méhészet. Holló, 124 oldal, 1890 Ft
barkácsolás
Dobos Éva: Gyöngyös gyûrûk és láncok. Cser, 32 oldal, 698 Ft
Göhr, Stephanie: Farsangi jelmezek. Cser, 32 oldal, 698 Ft
Huber, Elke; Huber, Norbert: Kellemes húsvétot üvegfestéssel. Holló, 32 oldal, 690 Ft
Húsvéti minták. Cser, 32 oldal, 298 Ft
Lützner, Kathleen: Szépen díszített húsvéti tojások. Holló, 32 oldal, 690 Ft
Makoldi Sándorné: Tojásfestés hagyományosan. Cser, 32 oldal, 698 Ft
Moras, Ingrid: Húsvéti dekorációk tûvel, nemezelt figurákkal. Holló, 32 oldal, 690 Ft

Minden könyv egy helyen!

TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

Budapest V., Honvéd u. 5. (A Parlamenttôl egy percre.)
Telefon: 331-0126, 331-0127
Az általános és középiskolai tankönyvek közel teljes
választékával várjuk kedves vásárlóinkat.
Minden könyvet egy helyrôl!

betegápolás és gyermekgondozás
Barna István: Hipertóniások könyve. B+V, 176 oldal, 1980 Ft
Rigó János; Papp Zoltán: A várandós nô gondozása. Medicina, 670 oldal, 5800 Ft
Simón, Mercé; Sánchez, Marián et al.: Simogató babamasszázs. Útmutató gyermekünk testi-lelki
egészségéhez. Alexandra, 96 oldal, 1999 Ft
Walker, Peter: Babamasszázs kezdôknek. Kezdô szülôk kézikönyve. Hajja, 80 oldal, 1995 Ft
egészség és higiénia
Angel, Peralta Miguel: Magyarország gyógyító vizei – Heilende Wasser In Ungarn. Carita, 288
oldal, 3400 Ft
Beyer, K. A.: NEERA méregtelenítô- és tisztítókúra. Madal Bal, 56 oldal, 200 Ft
A fejfájás, az asztma és a szénanátha gyógyítása a természetgyógyászat segítségével. Black &
White, 184 oldal, 578 Ft
Hogyan maradjunk fiatalok? Útmutató a fiatalos életvitelhez. Reader’s Digest, 528 oldal, 6990 Ft
Pálos István: A hagyományos kínai orvoslás (TCM) gyógyszertani alapjainak rövid összefoglalása
és kínai receptúrák ismertetése. Egészség Biztonság Al., 58 oldal, 630 Ft
Rappaport, Julie: Jóga-meditációk minden napra. Saxum, 220 oldal, 1490 Ft
Rigó János; Gyurcsáné Kondrát Ilona: Az egészséges fogyókúra. Medicina, 189 oldal, 1260 Ft
Rodriguez, Montse: Nemsokára hárman leszünk. Kezdô szülôknek. Alexandra, 96 oldal, 1999 Ft
Tóth Zoltán (szerk.): Gyógynövényesek kézikönyve. Gyógynövény Szöv., 178 oldal, 2100 Ft
Zajkás Gábor: Diétáskönyv daganatos betegeknek. Medicina, 186 oldal, 1200 Ft
Zajkás Gábor (szerk.): Diétáskönyv szív- és érrendszeri betegeknek. Medicina, 236 oldal, 1200 Ft
építés, építôipar
Agócs Ilona; Péter Annamária: A közbeszerzések építésügyi vonatkozásai. KJK, 4830 Ft
Építôipari költségbecslési segédlet, 2004. ÉTK, 91 oldal, 1995 Ft

Weeks, Roger; Dumbill, Ed et al.: Linux a vezeték nélküli világban. Részletes kalauz a vezeték
nélküli eszközök beállításához. Kossuth, 300 oldal, 3990 Ft
Zandstra, Matt: Tanuljuk meg a PHP 5 használatát 24 óra alatt. Kiskapu, 557 oldal, 5500 Ft

MÛVÉSZET, SPORT
építészet és várostervezés
Barabás Jenô; Gilyén Nándor: Magyar népi építészet. Hagyomány és vidék. Mezôgazda, 190
oldal, 4200 Ft
Sisa József: A nádasdladányi Nádasdy-kastély. Mûemlékek Áll. Gondn., 167 oldal, 3230 Ft
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Moras, Ingrid: Nemezelés tûvel. Kisállatok és divatos kiegészítôk. Holló, 32 oldal, 690 Ft
Röhr, Heidrun; Röhr, Hans H.: Szórógyöngyös díszítések. Cser, 32 oldal, 698 Ft
Täubner, Armin: Állati jó hajtogatási ötletek. Maxim, 32 oldal, 590 Ft
Walz, Inge: Varázslatos szélcsengôk különféle anyagokból. Maxim, 32 oldal, 590 Ft
Wurst, Ingrid: Ötletek tojástartóból. Cser, 32 oldal, 698 Ft

fényképészet
Ceglédi Ferenc: Born To Be Wild. Vizuál Kommunikáció, 224 oldal, 10500 Ft
Daly, Tim: A digitális fényképezés enciklopédiája. Cser, 288 oldal, 5498 Ft
Geddes, Anne; Dion, Céline: A születés csodája. Miracle (CD és DVD melléklettel) Alexandra,
180 oldal, 12990 Ft
Horváth Annamária (szerk.): A digitális fotózás nagykönyve I. (CD-ROM-mal) Computer Pan., 265
oldal, 2990 Ft
Horváth Annamária (szerk.): A digitális fotózás nagykönyve II. (CD-ROM-mal) Computer Pan.,
232 oldal, 2990 Ft
Rozsda Endre: Rozsda Endre. Egy festô, ha fényképez (magyar-francia ny.) M. Fotográfiai Múz.,
177 oldal, 5200 Ft
film és televízió
Marx József: Sorstalanság filmkönyv. Koltai Lajos filmje a Nobel-díjas Kertész Imre regénye
alapján. Vince, 239 oldal, 4995 Ft
labdarúgás
Nagy Zoltán (szerk.): Portugália futballtörténete, 1921-2004. Stadion, 131 oldal, 2100 Ft
lovaglás
Strübel, Susanne: Díjugratás. Sikerrel az akadálypályán és terepen. Proxon Média, 128 oldal, 4580 Ft
Tietje, Ute: Westernlovaglás. Gyakorlati ismeretek kezdôknek és a western stílusra
átnyergelôknek. Proxon Média, 128 oldal, 4580 Ft

erdészet
Pagony Hubert (szerk.): Erdei károsítók. Képes határozó. Erdôrendezési Szolg., 292 oldal, 1980 Ft
háztartás
Színek könyve. Alexandra, 88 oldal, 4999 Ft
jármûvek
Frank Tibor; Kováts Miklós: Benzinbefecskendezô és motorirányító rendszerek. Európai
gépkocsik. Maróti-Godai, 296 oldal, 4480 Ft
Petró Lajos: Motorozás mesterfokon. Perjési, 119 oldal, 5000 Ft
kertészet
Adams, Katharina: Sövények. Cser, 60 oldal, 1298 Ft
Haarpaintner, Andsen: Illatos kert. Cser, 64 oldal, 1298 Ft
Himmelhuber, Peter: Sziklakert. Cser, 68 oldal, 1298 Ft
Kertészkedés egész évben. Átfogó kalauz. Alexandra, 488 oldal, 4999 Ft
Kirschner, Max: Évelôkert. Cser, 64 oldal, 1298 Ft
mezôgazdaság
Gaál Márta: A biometria számítógépes alkalmazásai a környezeti és agrártudományokban. Aula,
147 oldal, 4099 Ft

mûvészet, általában
Berger, John: Albrecht Dürer. Benedikt Taschen, 96 oldal, 2795 Ft
Bíró József: Európa festészete. Black & White, 209 oldal, 651 Ft
Chikán Bálint: Pókerparti Aphroditéval. Válogatott mûvészeti írások. Arcus Gal., 415 oldal, 3200 Ft
Ébli Gábor: Az antropologizált múzeum. Közgyûjtemények átalakulása az ezredfordulón. Typotex,
338 oldal, 2250 Ft
Gyarmathy János: Gyarmathy János. Pallas-Akad., 27 oldal, 3000 Ft
Herscher, Ermine; Michel, Albin et al.: Picasso – 55 különleges recepttel. Korona, 192 oldal, 5900 Ft
Jávor Anna: Johann Lucas Kracker. Egy késô barokk festô Közép-Európában. Enciklopédia, 394
oldal, 7900 Ft
Schuster, Martin: Mûvészetlélektan. Képi kommunikáció – kreativitás – esztétika. Panem, 438
oldal, 4900 Ft
Tasnádi Attila: Luzsicza Lajos életútja és alkotói munkássága. Dialóg, 246 oldal, 4800 Ft
sport, általában
Horváth Gábor: Athén, második felvonás. Kódex Ny., 144 oldal, 1995 Ft
szellemi sportok
Kállai Gábor; Szabolcsi János et al.: Sakk-kaleidoszkóp. Alfadat Press, 169 oldal, 1800 Ft
Varnusz Egon: Végjátékiskola. Toronyvégjátékok elmélete és gyakorlata. Varnusz Á., 160 oldal, 2200 Ft

öltözködés, viselet

színház

Toselli, Leigh: Manikûr & pedikûr. Hajja, 128 oldal, 3990 Ft

Tarján Tamás: Hét óra, színház-idô. Színikritikák. Littera Nova, 392 oldal, 2490 Ft

orvostudomány
Jermendy György: Tényeken alapuló cukorbeteg gondozás. Klinikai bizonyítékok. Medicina, 400
oldal, 3400 Ft
Kovács Ilona; Pléh Csaba (szerk.): Visual integration: development and impairments (angol ny.)
Akadémia, 101 oldal, 3150 Ft
Marosi Gyöngyi (szerk.): Helyettesíthetô és egyenértékû gyógyszerkészítmények. 2004. október
Hepar Kft., 222 oldal, 1000 Ft
szakácskönyvek
Bridge, Tom: Tészta. Vince, 256 oldal, 1600 Ft
Clements, Carole: Levesek. Vince, 256 oldal, 1600 Ft
Clodo, Dietmar E.: A hit íze. Receptek gondolatokkal fûszerezve. MIMA MUSIC, 128 oldal, 3900 Ft
Ételremekek kezdôknek. Black & White, 261 oldal, 578 Ft
Horváth Ilona: The Traditional Hungarian Kitchen (angol ny.) Vince, 95 oldal, 1995 Ft
Horváth Ilona: Traditionelle ungarische Küche (német ny.) Vince, 95 oldal, 1995 Ft
Ínyencek szakácskönyve. Black & White, 196 oldal, 578 Ft
A legjobb szakácskönyv. Szakácsszótárral. Black & White, 179 oldal, 578 Ft
Mariska néni legfinomabb ételei. Black & White, 206 oldal, 578 Ft
Nagymami konyhája. Black & White, 156 oldal, 578 Ft
Oetker dr.: Olasz ízek. Grafo, 127 oldal, 1890 Ft
számítástechnika
Ambrits Tamás: Total Commander (Windows Commander) Kiskapu, 188 oldal, 2350 Ft
Hatvany Béla Csaba: ASP.NET vezérlôk programozása. ComputerBooks, 540 oldal, 5990 Ft
Horváth Annamária (szerk.): Játsszunk hálózatban! Computer Pan., 220 oldal, 2490 Ft
Kenczler Mihály: Képszerkesztés haladóknak (CD-ROM-al) Computer Pan., 186 oldal, 2990 Ft
Kerman, Philip: Tanuljuk meg a Macromedia Flash MX 2004 használatát 24 óra alatt. Kiskapu,
680 oldal, 6500 Ft
Köhre, Thomas: CD- és DVD-írás NERO 6-al. Panem, 147 oldal, 1290 Ft

szórakozás
Karlócainé Kelemen Marianne: Kisgyermekek játékoskönyve. Black & White, 192 oldal, 613 Ft
Kun Erzsébet: Nagy mûveltségi tesztkönyv. Legyen ön is okos! Black & White, 335 oldal, 640 Ft
technikai sportok
Compton, Nic: Magányos vitorlások. Legendás hajósok és nagyszerû versenyek. Alexandra, 192
oldal, 4999 Ft
Richárd Bálint: Special Stage. World Rally Championship 2004. MP Contact, 238 oldal, 7900 Ft
Tóth Anita; Mihályi Csaba et al.: Rallye 2004. A magyar bajnokság képes története. X-Treme, 296
oldal, 4990 Ft
zene
Aczél Gergô: Megasztár. Sirály, 260 oldal, 2980 Ft
Gáncs Dénes: A dallam diadala. A Táncdalfesztiválok története. La Ventana, 242 oldal, 3490 Ft

NYELVTUDOMÁNY, IRODALOMTUDOMÁNY
irodalomtudomány
Basch Lóránt: A Baumgarten Alapítvány történetébôl. Tanulmányok, cikkek. Argumentum, 184 oldal,
2000 Ft
Bécsy Tamás: Színház és/vagy dráma. Dialóg Campus, 86 oldal, 1480 Ft
Görömbei András: Nagy László költészete. KLTE, 677 oldal, 2200 Ft
Grabolle, Harro: Verdun and the Somme (angol ny.) Akadémia, 236 oldal, 3500 Ft
Küllôs Imola: Közköltészet és népköltészet. A XVII-XIX. századi magyar világi közköltészet
összehasonlító mûfaj-, szüzsé- és motívumtörténeti vizsgálata. L’Harmattan, 451 oldal, 3500 Ft
Sághy Miklós; Tóth Ákos (szerk.): Elmélet, irodalom, történet. A komparatív megértés
lehetôségei. Tiszatáj Al., 281 oldal, 2100 Ft
Szilágyi Judit: ‘Magadtól menekvésed’. Füst Milán: Napló. Tanulmány. Fekete Sas, 328 oldal, 1480 Ft
Takaró Mihály: Wass Albert regényeinek világa. Masszi, 140 oldal, 1490 Ft
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nyelvtudomány
Bencédy József: Jót s jól! Válogatott nyelvmûvelô írások és mûelemzések. Tinta, 180 oldal, 1890 Ft
Cseresnyési László: Nyelvek és stratégiák avagy a nyelv antropológiája. Tinta, 400 oldal, 2940 Ft
Dávidházi Péter: Egy nemzeti tudomány születése. Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet.
Akadémia, 1028 oldal, 2940 Ft
Filep Tamás Gusztáv: Zalabai Zsigmond, 1948-2003. Nap, 239 oldal, 1200 Ft
Fodor István: A világ nyelvei és nyelvcsaládjai. Tinta, 318 oldal, 2380 Ft
Fóris Ágota; Pálfy Miklós (szerk.): A lexikográfia Magyarországon. Tinta, 194 oldal, 2100 Ft
Olasz Sándor: Kortársunk Jókai Anna. Barangolás Jákob lajtorjáján. Kairosz, 172 oldal, 2500 Ft
szótár
Halász Elôd; Földes Csaba (szerk.): Magyar-német nagyszótár. Akadémia, 1874 oldal, 16500 Ft
Hessky Regina (fôszerk.): Magyar-német kéziszótár. Tankönyvkiadó, 1224 oldal, 7500 Ft
Timár Eszter: Words, words, words. Tematikus angol szókincsgyûjtemény. Tankönyvkiadó, 168
oldal, 1950 Ft

FÖLDRAJZ, TÖRTÉNELEM
atlaszok és térképek
Kogutowicz Manó (szerk.): Magyarország hegyrajzi és vízrajzi térképe (reprint) Di-Press, 134x97
cm, 4990 Ft
Kogutowicz Manó (szerk.): Magyarország hegyrajzi és vízrajzi térképe (reprint) Di-Press, 94x68
cm, 3290 Ft
Links + Rechts der Autobahn, 2005 (német ny.) Hotelinfo, 452 oldal, 2730 Ft
A Magas Tátra részletes térképe. Di-Press, 98x66 cm, 3290 Ft
Pokorny Tódor (szerk.): Magyarország hegyrajzi és vízrajzi térképe (reprint) Di-Press, 66x49 cm,
1990 Ft
életrajz, önéletrajz
Bakay Lajos: A szélnek eresztett nemzedék. XX. Század Int., 282 oldal, 1980 Ft
Bolyki Tamás (szerk.): A legnagyobb magyar királyok. Jövôvilág Al., Vénusz, 190 oldal, 588 Ft
Bradányi Iván: Fehér karácsony. Irving Berlin élete. Regun Press, 331 oldal, 1590 Ft
Ferencz István (szerk.): Plesz Antal. Kijárat, 66 oldal, 2800 Ft
Horváth Ágnes, I.: Házy Erzsébet. Accordia, 65 oldal, 1200 Ft
Kenessey Aurél: Családunk története. Ráció, 229 oldal, 1800 Ft
Sulyok Erzsébet: Aranymosás. Beszélgetések szegedi akadémikusokkal 2. Bába, 104 oldal, 1225 Ft
Szalay Olga: Kodály, a népzenekutató és tudományos mûhelye. Akadémia, 430 oldal, 3850 Ft
Tasnádi Attila : Simon Károly szerszám- és gépipari formatervezô. Dialóg, 178 oldal, 3980 Ft
Tóth Klára: Don Quijote köpenyében. Pályakép és dokumentumok B. Nagy Lászlóról. Novella,
193 oldal, 1490 Ft
földrajz
Bunovácz Dezsô (szerk.): Magyarország régiói 1/2. Dél-dunántúli régió. Somogy megye
kézikönyve + Adattár. Ceba, 468+183 oldal, 10500 Ft
mûvelôdéstörténet
Acsády György; Püspöky István et al.: Hajdanvolt szépasszonyok. Medicina, 199 oldal, 6900 Ft
Bosque, Torrente del (Géczi Zoltán): Kínzások és kivégzések Magyarországon. A felnégyeléstôl a
kerékbetörésen át az élve eltemetésig. Vagabund, 206 oldal, 588 Ft
Bowker, John: Vallások. A világ vallásainak története. Totem, 336 oldal, 7990 Ft
Cox, Simon: A Da Vinci-kód feltörése. Gabo, 184 oldal, 1299 Ft
Erdôsi Péter; Sonkoly Gábor (szerk.): A kulturális örökség. L’Harmattan, 550 oldal, 4200 Ft
Gelfert, Hans-Dieter: Nagy-Britannia rövid kultúrtörténete. A Stonehenge-tôl a Millenium-dómig.
Corvina, 240 oldal, 3300 Ft
Kántor Lajos: Fellegek a város felett. Tankönyvkiadó, 136 oldal, 1890 Ft
Rakonczai János: Adalékok Szeged 18. századi mûveltségéhez. Régi francia könyvek Szegeden,
1581-1800. Bába, 148 oldal, 1042 Ft
történelem
Ágoston Magdolna: Az orosz történelmi források terminológiája. A XII-tôl a XVI. század közepéig.
SUP, 296 oldal, 3500 Ft
Asztalos Miklós: A korszerû nemzeti eszme. Attraktor, 234 oldal, 3400 Ft
Dobos Marianne: Akkor is karácsony volt. Bölcsészek 1956-ról. Magánkiadás, 430 oldal, 3167 Ft
Domán Ernô; Domán István: ‘...már nincs többé szükség a kakasra a népek között, és így
levágják ôket bûnbaknak’. Buchenwaldi héber (nyelv)emlék. Múlt és Jövô, 198 oldal, 2200 Ft
Fedinec Csilla (szerk.): Kárpátalja, 1938-1941. Magyar és ukrán történeti közelítés. Teleki L. Al.,
277 oldal, 1500 Ft
Fokasz Nikosz: Istenek nélkül. Politikai táborok születése Görögországban. Tankönyvkiadó, 149
oldal, 1890 Ft
Földi Pál: Legyôzték a Vörös Hadsereget. Lengyelország – Szovjetunió, 1919-1920. Anno, 198
oldal, 588 Ft
Gasparovich László: A rettegés ötven napja. Hajja, 286 oldal, 2499 Ft
Gross, Jan Thomasz: Szomszédok. A jedwabnei zsidók kiírtása. Új Mandátum, 192 oldal, 1980 Ft
Maggi, Stefano; Troso, Cristina: Az antik Görögország képes kalauza. Geographia, 608 oldal,
6950 Ft
Markó László: Ki kicsoda a magyar történelemben. Helikon, 304 oldal, 3490 Ft
Marosvári Attila: A magyar cserkészet az emigrációban 1945 és 1956 között. A M. Nyelv és Kult.
Nemz. Társ., 419 oldal, 3490 Ft
Meier, Andrew: Csecsenföld. Egy konfliktus mélyén. Európa, 232 oldal, 1900 Ft
Regnault, Lucien: Így éltek a 4. századi egyiptomi szerzetesek. Bizantinológiai Int., 318 oldal,
2835 Ft
Zajti Ferenc: Magyar évezredek. Skytha-hun-magyar faji azonosság (reprint) Barnaföldi G. Arch.,
443 oldal, 3000 Ft
utazás
Batár Zsolt Botond: Kelet-Ausztrália. Könyvpont, 394 oldal, 4450 Ft
Custine, Astolphe de : Oroszországi levelek. Oroszország 1839-ben. Nagyvilág, 307 oldal,
2400 Ft
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Czerniewicz-Umer, Teresa; Egert-Romanowska, Joanna: Ausztria. Panem, 384 oldal, 7800 Ft
Füleky András: Úton Európába. Füleky András százados 1400 kilométeres gyaloglása Brüsszeltôl
Budapestig (magyar-angol ny.) Zrínyi, 128 oldal, 3980 Ft
Gauldie, Robin: Egyiptom. Útikalauz. Booklands 2000, 128 oldal, 2400 Ft
Hongkong. Panem, 160 oldal, 2800 Ft
Hungary Info 2005. Hotelinfo, 8395 Ft
Kennedy, Jeffrey: Mallorca. Panem, 160 oldal, 2800 Ft
Trigan, Elaine: Szicília. Panem, 160 oldal, 2800 Ft

SZÉPIRODALOM

gyermek- és ifjúsági könyvek
Antal Tímea: Óvodai foglalkoztató füzetek. Totem Plusz, 56 oldal, 498 Ft
Avi: Az ólomkereszt titka. Animus, 200 oldal, 1890 Ft
Benedek Elek: Grimm-mesék. Eri, 55 oldal, 2520 Ft
Bourgeois, Paulette; Clark, Brenda: Franklin és a nagy áfonyarejtély. Lilliput, 12 oldal, 1990 Ft
Brenner, Katharina: Ablak a tanyára. Fröhlich, lapozó, 675 Ft
Brenner, Katharina: Ablak az erdôre. Fröhlich, lapozó, 675 Ft
Brückner, Julia: A kincsek kulcsa. Egmont, 114 oldal, 1499 Ft
Disney szuper kifestô: Dumbó kalandjai. Tóth K. K., 16 oldal, 250 Ft
Fecske Csaba: Csalapinta villanytörpék. Mesék. Kiszínezhetô könyv. Accordia, 73 oldal, 890 Ft
Fehér Majzik Sarolta: Találkozások Sanyi manóval. Kiszínezhetô könyv. Accordia, 101 oldal, 1100 Ft
Grimm, Jakob; Grimm, Wilhelm: A legszebb Grimm-mesék. Babits, 185 oldal, 2300 Ft
Harchy, Atelier Philippe: Pinokkió. Több mint 80 matricával. Tóth K. K., 28 oldal, 450 Ft
Jármûvek. Autók és kamionok. Alexandra, 18 oldal, 999 Ft
Karafiáth, Jan: Bogárkák. Ab-Art, 88 oldal, 2100 Ft
Lindo, Elvira: Pápaszemes Manolito. Könyvpont, 136 oldal, 1790 Ft
Lowry, Lois: Valahol messze. Animus, 200 oldal, 1890 Ft
May, Karl: Winnetou I-II. Minerva Nova, 1088 oldal, 3990 Ft
Micimackó és a zelefánt. Egmont, 96 oldal, 2499 Ft
Milbourne, Anna: Rajzoljunk állatokat! Holló, 96 oldal, 1980 Ft
Mókás kirakós. Állatkölykök. 5 remek puzzle 1 könyvben. Novella, 10 oldal, 1490 Ft
Mókás kirakós. Kedvenc állatom. 5 remek puzzle 1 könyvben. Novella, 10 oldal, 1490 Ft
Mókás kirakós. Tanyasi állatok. 5 remek puzzle 1 könyvben. Novella, 10 oldal, 1490 Ft
Mókás kirakós. Vadállatok. 5 remek puzzle 1 könyvben. Novella, 10 oldal, 1490 Ft
Móra Ferenc: Kincskeresô kisködmön. Mérték, 160 oldal, 499 Ft
Palotai Boris: Péter. Heted7világ, 101 oldal, 998 Ft
Radvány Zsuzsa: Répamese. Pro Junior, leporelló, 449 Ft
Rawski Péter; Boit, Laurent et al.: Bimbi és barátai (lapozó) BenimArt, 8 oldal, 415 Ft
Rawski Péter; Boit, Laurent et al.: Cincogi álma (lapozó) BenimArt, 8 oldal, 415 Ft
Rawski Péter; Boit, Laurent et al.: Dániel az oroszlánveremben (lapozó) BenimArt, 8 oldal, 415 Ft
Rawski Péter; Boit, Laurent et al.: Foltos Fáni (lapozó) BenimArt, 8 oldal, 415 Ft
Rawski Péter; Boit, Laurent et al.: Jónás és a bálna (lapozó) BenimArt, 8 oldal, 415 Ft
Rawski Péter; Boit, Laurent et al.: A király nagy terve (lapozó) BenimArt, 8 oldal, 415 Ft
Rawski Péter; Boit, Laurent et al.: A kis hód és a hóember (lapozó) BenimArt, 8 oldal, 415 Ft
Rawski Péter; Boit, Laurent et al.: Korall kastély (lapozó) BenimArt, 8 oldal, 415 Ft
Rawski Péter; Boit, Laurent et al.: Kutyaszépségverseny (lapozó) BenimArt, 8 oldal, 415 Ft
Rawski Péter; Boit, Laurent et al.: Maci és a méhecske (lapozó) BenimArt, 8 oldal, 415 Ft
Rawski Péter; Boit, Laurent et al.: Noé bárkája (lapozó) BenimArt, 8 oldal, 415 Ft
Rawski Péter; Boit, Laurent et al.: Sündisznócska medvén lovagol (lapozó) BenimArt, 8 oldal, 415 Ft
Rawski Péter; Boit, Laurent et al.: Teknôc Tóni és Brékó Béka (lapozó) BenimArt, 8 oldal, 415 Ft
Rawski Péter; Boit, Laurent et al.: Télapó (lapozó) BenimArt, 8 oldal, 415 Ft
Rawski Péter; Boit, Laurent et al.: Trópusi állatok (lapozó) BenimArt, 8 oldal, 415 Ft
Razzi, Jim; Singer, A. L. et al.: A hercegnô mesetára. Tóth K. K., 572 oldal, 8000 Ft
Sebôk Éva: Seregélytánc. Napkút, 128 oldal, 2390 Ft
Streit, Jakob: Szent Miklós. Öregmalom, 62 oldal, 1650 Ft
Válogatott magyar népmesék. Black & White, 160 oldal, 543 Ft
Zsuga Miklós: A gyémántszemû lány és más mesék. Kiszínezhetô könyv. Accordia, 115 oldal, 990
Ft

humor
Littizzetto, Luciana: Szex, sziporkák, zöldségek. Új Stúdió, 158 oldal, 1850 Ft
Szöllôsi Péter (szerk.): Tudok még egy viccet! Több mint 1000 vicc – a javából! Vagabund, 207
oldal, 588 Ft
Videcz Ferenc: Zsugorított görbetükör. Stílusparódiák, egyéb vidám írások. TerraPrint, 168 oldal,
1600 Ft

költészet
Bölönyi Bence: Ne nézz vissza! Versek. Kordokumentum. B-Humanitas, 112 oldal, 1200 Ft
Czike Sándor: A Karib-tenger mellôl üzenem. Versek. Accordia, 91 oldal, 1200 Ft
Emôdi Gyula: A diósgyôri vár hôsei. Elbeszélô költemény. ‘96 St., 79 oldal, 1000 Ft
Határ Gyôzô: Merengô éjszakák. Littera Nova, 75 oldal, 1490 Ft
Kemenes Kálmán: Száradó szirmok. Versek. Magánkiadás, 350 oldal, 2500 Ft
Kenéz Ferenc: Angyalszôr. Versek, 1999-2004. Littera Nova, 62 oldal, 1490 Ft
Klimó Jutka: Élet dalai. Magánkiadás, 30 oldal, 990 Ft
Magyar Szilárd (szerk.): Limerick 2. ‘Akkor jó a limerick, ha a hôsôket nem feledick’. DFT, 94 oldal, 1260 Ft
Pápai Judit: Álmok romjain. St. Apostol, 124 oldal, 1990 Ft
Petrarca, Francesco: Orpheusz lantja, Dávid hárfája. Válogatás Petrarca latin nyelvû
költészetébôl. Kalligram, 178 oldal, 2200 Ft
Réthy László: Lôwy Árpád válogatott mûvei. Anno, 352 oldal, 718 Ft
Szepesi Attila: Vidám busók. Új versek. Littera Nova, 99 oldal, 1790 Ft
Vári Fábián László: Fecskehajtó idô. Masszi, 120 oldal, 1690 Ft
Folytatás a 71. oldalon.

gyú olajképei egyikének reprodukciója (1635: Az angyal
meggátolja, hogy Ábrahám
feláldozza Izsákot Istennek),
valamint a magvas „fülszöveg” a hátsó borítón, jól jelzi,
hogy a „Johannes de Silentio” álnév alatt eredetileg
1843-ban megjelent értekezés
tárgyát azok a problémák képezik, amelyeket „a hit atyjának”, Ábrahámnak a jól ismert története vet fel.
Kierkegaard – akinél az esztétikai és az etikai után a harmadik, a vallási stádium példája Ábrahám – három problémát tárgyal mindközönségesen izgalmasnak mondható
könyvében, ezeket a kérdéseket teszi föl: „Létezik-e az etikum teleologikus felfüggesztése?”, „Létezik-e abszolút kötelesség Istennek szemben?”,
„Etikailag igazolhatóan cselekedett-e Ábrahám, amikor elhallgatta szándékát Sára, Eliézer és Izsák elôtt?”
Még csak annyit: „Mûfaját tekintve a Félelem és reszketés filozófiai esszé, amely esztétikaiirodalmi elemzéseket is tartalmaz, végül a vallomásirodalom
egyik remeke.” Ugyancsak Balassa Péter szavaival: a szóban
forgó mû azért érdemli meg figyelmünket, mert „a hit paradoxonának
megfogalmazása”,
mert Kierkegaard „egy bibliai
hely exegézisére vállalkozott” és
„kifejezésmódjával /.../ egy lírai
dialektikát vezet be.” A szövegben való pontosabb eligazodást
nagyban segítik a fordító által
készített jegyzetek.
Cs. A.
Søren Kierkegaard:
Félelem és reszketés
2. kiadás, Göncöl Kiadó
168 oldal, 1690 Ft

Népmesék
Máltai
bölcsességek
Akár ezt a címet is viselhetné
az a vékony kis kötet, melyet
egy 1932-es „Maltese Folk-tales” címû levéltári gyûjteményt alapul véve fordított le
Boda Magdolna, és tett közzé a
szegedi Agapé Könyvkiadó

„Máltai népmesék” címen.
Miként a magyar nyelvû kiadás bevezetésébôl kiderül,
legelôször „ezeket a meséket
Manuele Magri atya adta ki”
máltai nyelven, ez a kiadás
azonban „ma már gyakorlatilag elérhetetlen”. Az újabb,
1932-es (a címlap verzóján
azonban – bizonyára tévesen
– 1930-asnak írt) angol nyelvû változat Liza Galea és M.
A. Murray munkája, akik jegyzetekkel is ellátták a történeteket, sôt az anyaghoz a végén
egy népi hiedelmeket és szokásokat fölvonultató listát is
csatoltak, javarészt Magri atya
információi nyomán. Sajnálatos viszont, hogy ennek a függeléknek nincs mindig szerves
köze a mesék tartalmához,
olykor csak egyetlen kapocs
köti lazán a történetekhez, nevezetesen Málta. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy néha a magyar fordítás szerzôje
is kiegészíti a jegyzeteket, remélve, hogy megjegyzései
„egy pici segítség Málta, vagy
a máltaiak megismeréséhez.”
Eme filológiai pontatlanságok azonban nem vesznek el
semmit a mesék „bölcsességébôl”. Mint valamennyi nép
meséin, ezeken a különleges
máltai történeteken is érezzük, hogy a mese eredetileg
teljes világképet tükrözô felnôtt mûfaj volt, melynek „forrása egy közös misztérium,
egy egyetemes kincs”. „Ismerôs és egyetemes jelképrendszert használnak a máltai me-

sék is” – állapítja meg a
magyar fordító, és példaként említi „A hónapok
ajándéka” címû mese
„terülj asztalkám”-hoz
hasonló bôségkendôjét
vagy ugyanitt a gazdagokat és kapzsikat megleckéztetô „ütlegelô botocskát”. Ismerôsek a
mesehôst nehéz helyzetében támogató segítôk,
mint például a „hangyák, sasok és halak királya” „A bölcs asszony
fia” címû történetben
vagy a „legyen is felöltözve” meg „meztelen is
legyen” követelménye a
„Kaukama és Kaukam”
meséjében.
A laikus olvasót azonban –
akinek Máltáról az EU legkisebb országa, a Szent János
lovagrend, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat, vagy ha az
átlagosnál jártasabb az egyetemes kultúrtörténetben, akkor esetleg a tarxieni templomegyüttes jut eszébe –, az
ismerôs népmesei mozzanatokon túl talán még jobban
megragadja az a sajátos gondolkodás- és viselkedésmód,
emberi környezet, növényekkel és állatokkal benépesített
miliô és tárgyi világ, amely e
lapokon
megelevenedik.
Mert bár mindössze öt mesét
tartalmaz a vékonyka kötet,
mégis a legfontosabb értékekrôl szól, olyanokról, amelyekrôl kíméletlen és önzô világunkban már-már megfeledkezni látszunk. Olvashatunk az idôs emberek tiszteletérôl, akik szükségképpen
bölcsek is (A bölcs asszony
fia; Kaukama és Kaukam);
apa és fia szeretetteljes, egymásért felelôsséget vállaló
kapcsolatáról (Kaukama és
Kaukam); az anyai áldozatvállalás erejérôl (A nyolcadik
megmenti a király lányát
Dragun Dragantitól); a leleményességrôl, a nagylelkûségrôl és az önös kapzsiság
bûnhôdésérôl (A hónapok
ajándéka); a társkeresés és hûség nehézségeirôl, de szépségérôl is (A hét citrom). És
persze a felsoroltakon kívül
még számtalan gondolatot,
asszociációt indítanak el az

olvasóban a máltai folklór alkotásai, hiszen annyi jelentésréteg épül egymásra, szövôdik össze bennük.
Azért érdemeltek volna valamelyest alaposabb és tudományosabb jegyzetapparátust e
szövegek, mert mindazok,
akik e „szokatlan meséskönyvet” kezükbe veszik, és ezzel
egy ritka szellemi kalandra
vállalkoznak,
vélhetôen
örömmel mélyednének el a
máltai népmesekincs titkaiban. Tanulságos lett volna
például rámutatni arra – akárcsak néhány bekezdés erejéig
–, hogy miként érhetô tetten
ezekben a történetekben a keresztény gondolatvilág. Vajon
„A nyolcadik”, aki „az anyja
könnyeibôl jön a világra”, és
hatalmas erejû csecsemôként
„megmenti a király lányát
Dragun Dragantitól” nem tekinthetô-e a megváltó Istengyermek folklorisztikus megjelenésének?
A kiadó az ilyen és ehhez hasonló kérdések megválaszolásával, valamint az itt-ott nem
eléggé gördülékeny, kevéssé
találó fordítás szigorúbb ellenôrzésével növelhette volna a
kötet szellemi értékét. Mindazonáltal az Agapé Könyvkiadó hiánypótló vállalkozása
így is elismerést és köszönetet
érdemel.
Éger Veronika
Galea, Liza–Murray, Margaret
A.: Máltai népmesék. Ford.:
Boda Magdolna. Szeged,
Agapé Ferences Nyomda
és Könyvkiadó Kft., 67 oldal

Könyv

panoráma

Ismeretterjesztés
Családi tudáspróba
Interaktív kézikönyvsorozatot
indított útnak a kiadó. Az elsô
két kötet – melyeket szándékaik szerint több is követ majd –
a világegyetem és a zoológia
témakörét öleli fel. A cél,
hogy
családok,
kisebbnagyobb közösségek együtt
dolgozzák fel érdekes kvízkérdések megoldásával a könyvek
ismeretanyagát.
A Bolygónk és a világegyetem Földünk és a Naprend53

panoráma
Könyv

Hármat egy
csapásra

szer legfontosabb tudnivalóit írja le. Ezeket az ismereteket a könyv törzsanyaga tartalmazza, részletes leírást adva a világûrrôl, a Naprendszer mûködésérôl, a Föld éghajlatáról és földrajzi viszonyairól. Az állatok világa az
állatvilág jellemzôinek sokoldalú bemutatására vállalkozott. A kérdezz – felelek forma pedig lehetôséget nyújt
az olvasónak, hogy visszaigazolja, mit tud hasznosítani a
maga számára a közölt tudásanyagból. A kötetek rejtvény részében száz kérdéscsoport található, mindegyik
tíz – tehát összesen ezer kérdéssel. A kérdések nehézségi
fokát színek jelölik, melyek a
bemelegítô, könnyû kérdésektôl a nehezebbek felé haladnak. Mindegyik kérdéshez
egy-egy oldalszám tartozik,
mely a helyes választ tartalmazza és eligazít, hol található a témában részletesebb
tudnivaló a kötetben. A válaszokat a könyvek végén névmutató követi. A törzsanyagok és kérdések alapján új
kvízkérdések is összeállíthatók, többfordulós vetélkedôkhöz is hasznosíthatók.
Napjainkban a televíziós vetélkedôk népszerûsége arra
utal, hogy a tudományos ismeretanyag játékos formában feldolgozott könyv variánsa is hasonló sikerre számíthat.
Tausz Anikó
Bolygónk és a világegyetem
Az állatok világa
Reader’s Digest, Budapest 2004.
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Nem tudom hová tenni ezt a szerzôt. Hol
Grönland legészakibb
tájaira vagy londoni,
nürnbergi karácsonyi
vásárokra kalauzol az
Interpress Magazin hasábjain, hol irodalmi
ismeretterjesztô cikket
ír egy másik, vagy a
szarvasgomba értékeirôl értekezik egy harmadik lapban, míg a
honfoglalásról az interneten olvasható sorozatát (www.hetedhethatar.hu) egyre több tanártársam ajánlja növendékeinek higgadt okfejtése, pazar ismeretanyaga alapján.
„A világutazó szerzô” – segít a
besorolásban Juhani Nagy János
most megjelent egyik könyvén
a kiadó fülszövege – a szavak és
ízek szorgos szerelmese lehet,
ha csak azt veszem, hogy a tavalyi könyvfesztiválra megjelent
szép albuma, az Európa eszik
után karácsonykor már három
újabb kötet borítóján olvashattuk nevét. A világ levesei receptekkel kanalazza körbe a glóbuszt, a Nevetô kislexikon elmés
szómagyarázatok gyûjteménye,
a Konyhai kifejezések kisszótára
pedig a gasztronómia világában
eligazító munka.
Történetesen egyik sem hagyományos olvasnivaló abban
az értelemben, hogy fotelbe
süppedve a végére járjunk, milyen levest esznek Albániában,
Andalúziában vagy Venezuelá-

ban, miféle szójátékokat kínál
egy-egy nyelvi elemünk bûvös
kockaként való kiforgatása és
eredeti jelentéstartalmába való
visszarendezése, illetve, hogy
eszik-e vagy isszák a carpacciót.
Rendezett ismerettárakkal van
inkább dolgunk, mint porfogó
kötetekkel, hiszen az egyik a
konyhában forgatandó, a másik
kettônek az éjjeliszekrényen
vagy a nappali asztalán inkább a helye a gyakori kézbevétel miatt.
A Nevetô kislexikon egyértelmû elôképe Timár
György mûfajteremtô munkája, a Nevetô lexikon –
mint erre a szerzô elôszavában utal is –, a másikban hiánypótló gasztronómiai ismerettár váza körvonalazódik, akár egy épületé, amelynek alsó szintjei már lakhatók, de alapja, s falai elbírnák a késôbbi ráépítést, ha a
lakók kinônék eddigi életterüket. A levesek világa
annyiban hiánypótló is,
hogy az ellumpenesedett
fôzôcske világában egy alapvetô
ételformához nyúl vissza,
s ahol teheti, szellemes
eszmefuttatásokkal köríti
az andorrai, hajdúsági
vagy laoszi recepteket.
Hármat egy csapásra – írtam fentebb, s nem véletlenül. Juhani Nagy János e
három könyvét ugyanis
nehéz egyszerre, egy helyen megvásárolni. Nem
azért, mert a Konyhai kifejezések kisszótárát egyik
népszerû sorozatába illesztô Mezôgazda Kiadó,
illetve a másik kettôt gondozó Magyar Nyugat között akkora a földrajzi távolság, mint amennyi Bu-

dapest és Vasszilvágy között mérhetô, hanem
azért, mert könyvterjesztésünk olyan, amilyen.
Országjáró lévén, Sümegtôl Budapesten át Egerig
sikerült csak megvennem
a tanár-újságíró három új
opuszát, az egyiket azért,
hogy leveskölteményekkel is örömet szerezhessek kedvesemnek, a másikat azért, hogy ha ez
mégsem sikerül, valami
mégis mosolyra fakassza,
a harmadikat meg azért, mert
egyszerûen hiányát éreztem
családi könyvtárunkban. Ahol
pedig – helyet keresve az új
szerzeményeknek, meglepetve
látom – évek óta sárgul már
ugyanez a Juhani Nagy János,
csak éppen az AIDS-rôl, Michael Jacksonról, a német újraegyesítésrôl és effélékrôl szóló
kötetek formájában.

Mondom: nem tudom hová
tenni a szerzôt. „Írószerszám –
pécézem ki egyik értelmezését a
Nevetô kislexikonban –: irodalmi alkotók nemi szerve.” Zavaromban ölembe pottyantom az
olvasóceruzát.
Kulics Katalin
Juhani Nagy János: A világ levesei. Magyar Nyugat Kiadó (magyarnyugat@axelero.hu), Vasszilvágy, 2004. 144 oldal, 1600 Ft.
Juhani Nagy János: Konyhai kifejezések kisszótára. Mezôgazda
Kiadó, Budapest, 2004. 164 oldal, 2200 Ft.
Juhani Nagy János [gyûjtése]:
Nevetô kislexikon. Magyar Nyugat Kiadó, Vasszilvágy, 2004.
106 oldal, 790 Ft

Replay élmény
■ Mintha el sem ment volna,
olyan természetességgel tér
vissza a kortárs magyar lírába

Karácsondi Imre
Versarckép címû gyûjteményét
(Szerzôi kiadás) meglobogtatva.
Pedig elment, abban az értelemben, hogy a Minden álom
és minden szerelem (1979) óta
egyre ritkábban publikált, más
mûvészeti ágakban otthonosabban érezte magát, fészkelôdött a kultúra néha billegô asztalánál. Mondja is a fülszövegben – ô, az 1954-es születésû –:
„Terveim: 25 évenként egy-egy
verseskötettel meglepni a gyanútlan olvasókat! Tehát már
most elkezdtem írni 4. kötetemet, nehogy öregkori verseimet akkorra elfelejtsem”.
A negyedszázaddal ezelôtti „fiatal költészet” garabonciása mintha ma is mindig úton lenne. A frappírozó, szövegbontó ötletlíra iránti vonzódását is megôrizte. Ha kell, száz–százhúsz karakterbôl is „kidob”
egy-egy epigrammatikus két-, három- vagy ötsorost,
melyet köztéri villanyújságra lehetne plakatírozni
(„Esô csorog. / A csönd mély, barna illata. / Egy légy
a hegedû húrján” – Concerto). Az avantgárd gesztusok elhalkultak, a Nagy László-i alaphangok felerôsödtek (példa az utóbbira a Strófák 5.: „Szemünk
csillogó bogarában / a Halál kristály-csillaga / ne forogjon! / Emlékek idôtlen ikon-keretén / – lebukó
napban –/ arcunk aranylón felragyogjon!”). „Az emlékek fixíroldatában”számos múzsanév lebeg, a „hitelkártya” szó már
ösztönösen írja magát versbe, a
Verssé váltani vágya – „világ-lélek lélek-álmát / világ-szemmel / így vigyázni / világ-kézzel betakarni // világ-kertem / világfáját / verssé szépen / növeszteni” – eluralkodott.
Mennyire erôszakolt vagy sémaszerû a szófûzô „pecsétvers”, mennyire
dagályos a nagyobb kompozíció? –
ez az alapkérdés. Ha nem az, ha
(mint a kötet illusztrációiból) kiég
belôlük a fölösleg, beszélni tud a
versarckép.
Mintha még meg sem érkezett
volna, úgy szólal Az írás harmadik
aránya (Magyar Napló) I., II., III.
egységében (vagy öt,. címmel ellátott ciklusában; kétféle Tartalomjegyzék készült, kétféle ajánlat a
sokféle sorrendû, értelmezésû befogadásra), a gyakorta tengelyesen, „világfásan” tipografizált szövegekben az 1978-ban született

Kondor Péter
pedig 2000 óta ismert szerzôként, újabban szerkesztôként is. „Micsoda degeszre tömött zsebei / voltunk mi az ihletnek, / mikor für-

tökben lógtunk ki / a vonatablakból” (A gyógyulás zászlaját)
– emlékezik, a nosztalgiával öregítve azt az énjét, aki – némi
csodálkozásunkra – a „De a forradalom nem jutott….”
(Kürtszóra mind) inkább 1970 táján hangoztatott veszteségét
is sajátjaként ismeri. A múlt, jelen, jövô osztat hármasában a
(jelenleg is tartó) ifjúság visszajátszatása a leggazdagabb találó képekben, bár korrajzként, átfogóan sem hitelesnek, sem
lírailag maradandóan kiformáltnak nem tûnik. Az írás, az
Amirôl írok szerencsére rengeteg tematikus és önkritikus kérdést vet fel. A költemények szeldeltségére, széttépettségére –
megragadó részlet és hiányzó egész küzdelmére – rávall a
rengeteg sorzáró három pont (…); sôt (ha nem sajtóhiba),
Kondor alkalmazza a mondatot beszegô két pont (..) újszerû hatást keltô poétikáját is. A címadó vers az utolsó elôtti,
az Aminek az utolsó helyre kerülve az irodalomból fogalmazza meg az egót (vagyis egyelôre nem azt az egót láttatja,
aki „irodalomra kész”): „Annak lenni
/ mit a versért tettem / és annyinak /
amennyit érte / lássa amint viselkedem / mennyire egész-e…”
Mintha olyan könnyû lenne négy
évtizeden át költôként hangsúlyosan jelen lenni, úgy nyújtja át a hatvanegyedik esztendejében járó

könyv

könyvbölcsô

Kenéz Ferenc
az Angyalszôr (Littera Nova) 1999 és
2004 között keletkezett darabjait. Az
eligazodást nagyban segíti Balázs Tibor egy régebbi dolgozatot is kamatoztató, ám a mának szóló utószava
(Kenéz Ferenc létköltészete), mely a szabadságfogalmat, a szöveg és olvasat
egybeesését, a repülésképzetet stb. teszi problémává. A vékonyka gyûjteménynek jól jön ez a ráadás, noha a
versek önmagyarázó, egymást magyarázó jellegûek (ciklusokat sem kérve egy tömbben maradtak). A költô biztos lírai logikával
viszi végig jegyzetlapra is hasonlító, inkább a rímtelenséggel élô tapasztalatverseit, illetve hajlik arra, hogy egy
kis szkepszissel a befejezésben elkönnyítse-elüsse az
összecsengésekkel mesterien labdázó dalait, strofikus kiskompozícióit. Táncolnak a színek (A boldog festô; Sárga
naptár; Sötétedésben, piros kabát stb.), rengeteg az átmenet
és változat – „Átírható és visszajátszható, / replay élmény lett minden. / Nem kopogsz be sehova, / újrajátszod azt, mi nincsen”, dúdolja Az átírható vadlúd –, s
mint látnivaló, itt is fôtéma maga a (vers)írás. Motivikusan viszont a dió, a kert, a ház jelenik meg legtöbbször.
Valamiképp mind a teljesség és az otthonlét szimbóluma. A Dióba rejtve talán Babits, A lírikus epilógja („Vak dióként dióban zárva lenni…”) „mellékdala”: „Úgy válnék
ketté, hogyha kell, / egységes féltekére vágva. / Aki felkapna, ugyanazt vinné, / mint aki otthagyott részemet
kívánja”. Az emlékiratok jelentôségérôl már-már prózai
kép a tornácos, diófás, írásra kiváló falusi ház keresésérôl. A „beszámoló” egyben tömény poézis: „…A falusiak furcsállták tanácstalanságom. / Ám egyre készségesebbek voltak. / Álltak a diófák
alatt jóindulatúan, / S egyre távolibb s távolibb falvak / Felé mutogatva mondták: ott, / Ott, talán van egy olyan ház”.
Tarján Tamás
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A Móra Kiadó
tavaszi újdonságaiból
Vermes Éva

Lackner László

A Skorpió
jegyében, avagy
kamaszkorunk
forradalma

A fecskék
délre szállnak
Két romantikus, különös szerelem, valamint a fôszereplô kislány és fogadott nagyapja közötti megindítóan szép kapcsolat
ível át az álomszerû
történeten. A regény
igazi hôsei nem is
annyira a benne szereplô személyek, hanem inkább maga a
Sorsszerûség. A sorsszerû találkozások és
szerelmek, valamint egy – még a szerelemnél is erôsebb – másik érzelem, amely áthatja és felejthetetlen
olvasmánnyá teszi a regényt.
A neves újságíró, Vermes Éva a novella és a mese mûfaja
után most regénnyel jelentkezik.

„Felbecsülhetetlen értékû, kegyes ajándéka a
sorsnak, ha tizenévesként
átélhetjük a történelem
sorsformáló, megrendítô
pillanatait. Ezt jelentette
nekem tizenhárom évesen az 1956-os forradalom és szabadságharc” –
nyilatkozta a szerzô. A
fôhôs ebben a felfordult,
forrongó világban találkozik élete elsô szerelmével, Valival.
Hol és hogyan zárulnak a kettôs tragédia felé sodrodó történések,
és kinek milyen személyes veszteséget kellett még elszenvednie?
A könyv izgalmas, szellemes és lírai töltetû kamaszregény.
A regény az 1988-ban kiadott mû felújítása.

152 oldal, kartonált, 1490 Ft

224 oldal, kartonált, 1390 Ft

Flórián Mária –
Urai Erika

Magyar
népviseletek
„Ruha teszi az embert” – ennek a szólásnak az elmúlt századokban határozott
jelentése volt. Szigorú szabályok írták
elô, mely ruhadarabok, anyagok, díszek
viselete mely néprétegeknek engedélyezett – s e szabályokat
átlépni nem volt tanácsos. A népviseletek tájanként, sôt
községenként is különböztek, ruhájáról meg lehetett
mondani, ki hová való, milyen életkorú, mi a családi
állapota.
Kötetünk a magyar falvak és mezôvárosok jellemzô öltözeteibôl mutat be egy színes csokorra valót.
64 oldal, kötött, 1980 Ft

Henning Mankell

Utazás a világ
végére
Régebben, ha Joel az
édesanyjáról próbálta kérdezni apját, Samuel mindig elütötte valamivel a
választ. De Joel már tizenöt éves, befejezte az
iskolát, ideje, hogy megtudja az igazat. Mi vihet
rá egy fiatal anyát, hogy
férjét és kisfiát elhagyva
nyom nélkül eltûnjön a
hatalmas Svédországban?
Vagy mégis fellelhetô a nyoma? Joel és az édesapja elindulnak, hogy megkeressék. S a hosszú utazás nemcsak a földrajzi távolságot hidalja át, hanem a gyermekkort a felnôtt kortól
elválasztó szakadékot is.
A legmagasabb, August Strindbergrôl elnevezett svéd irodalmi, August-díjat elnyert kötet a regénysorozat záródarabja. A
tetralógia megjelent kötetei: A csillagkutya, Alkonyatkor nônek az árnyak, A fiú, aki a hóban aludt.
224 oldal, kötött, 1650 Ft

1134 Budapest, Váci út 19.
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Mesei számban
ajánlok könyveket az ifjú olvasónak, a változatosság kedvéért ezúttal a kiadók betûrendjében. A hét
gyerekkönyv illetve ifjúsági regény
közül elsôként az Animus Kiadó
Andersen-díjas írók sorozatának
újabb darabjára hívom föl a figyel-

met. Nincs szükség sok szövegre,
hiszen magának a szerzônek a neve a legjobb ajánlólevél. Christine
Nöstlinger regénye, a Suzi már csak
ilyen! a középiskolába került Suzi
nagy csalódásával kezdôdik. A tízéves lányt gimnáziumba íratják a
szülei – hiszen jeles tanuló –, pedig ô szakiskolában akar járni,
vagyis ugyanoda, ahová a két barátja, Alexander és Ali. Úgy érzi,
becsapta a fiúkat, hiszen megígérte, hogy együtt maradnak. Levelet
ír hát nekik, s mi tagadás, az Alexandernak szóló levél fölér egy
szerelmi vallomással. De közben
kiderül: a fiúnak másik lány tetszik. Vissza kell szerezni a levelet.
Hogyan végzôdik Suzi e vállalkozása, és mi lesz hármójuk barátságával? Errôl szól a szerzô grafikáival napvilágot látott mû, amelynek cselekményébe és hangulatába könnyen beleélhetik magukat a
9-12 éves magyar gyerekek is. (Fordította Nemeskürty Harriett.)
Anthony Horowitz nevét A Sólyom gyémántja és A kettes számú
közellenség c. fergeteges krimi-komédiájának köszönhetôen jegyeztük meg. Merôben más, igazi, film-

be illô akció-krimi Veszélyes iskola,
csakúgy, mint elôzménye, Az elsô
bevetés. A tizennégy éves Alex Rider látszólag egy közönséges iskolásfiú egy közönséges nyugat-londoni középiskolában. Csakhogy
közben valódi titkosügynök, mint
egy milliárdos iparmágnás rossz útra tévedt gyereke kerül egy svájci
elit suliba. A feladat, kideríteni két
gyilkosság indítékát. A Tini krimik
kedvelôi Pék Zoltán fordításában
izgulhatják végig a regényt.
Cornelia Funkétôl a Széllovasokat, A tolvajok urá-t, a két kísértetvadász-sztorit és 2004 végén a Bûvölet c. regényt jelentette meg a Ciceró Könyvstúdió. Az új mû, amelyet Tandori Dezsô fordított, az elsôvel rokonítható. „Egy híres szerzô mondta, figyelj: Az írót háromféleképpen lehet jellemeznünk:
történetmesélô, tanító vagy mágus. De a hangsúly a máguson
van” – Meggie-nek, tizenkét éves

lányának mondja ezt apja, Mo(rtimer), aki mesterségét tekintve
könyvkötô. (A kislány édesanyja
titokzatos módon eltûnt, amikor
Meggie hároméves volt.) A német
írónô izgalmas és tanulságos története egy bizarr ötletre épül. Író, olvasó és a könyvek megelevenedô
hôseinek közös világában mágikus
erôk küzdelme folyik. A valóság
mesévé, a mese valósággá változik.
(Illusztrálta a szerzô.)
Tóth László, a kiváló költô meseregénye egy híján húsz fejezetben
(gyermekeknek 6-tól 666 éves korig) kínál nagyszerû szórakozást,
lévén ízig-vérig mai, modern mese. Telidesteli fantasztikus mesei
ötletekkel, humorral és családias
kedvességgel. Kiadta az Ister Kiadó
és a Kalligram. Dörzsi-Mörzsi, a jóságos boszorkány lelép a tévé képernyôjérôl és elpanaszolja Kiskatának és Julijulnak, hogy ellopták
szuperszonikus porszívóját. Egy

elvetemült, minden rosszra képes
tündér a tettes. A két kislány a ruhásszekrényen keresztül egy csigalépcsôn lemegy a boszorkány házába, aztán indul tovább, mert
csak ôk segíthetnek. Közben találkoznak hét ördögfiókával, akiket
ugyanúgy hívnak, mint a hét törpét. Ugrókötelet ajándékoznak a
háromfogú sárkánynak, de elôbb
megkeresik a három szemüvegét.
Találkoznak egy vándorló pizsamával és így tovább. Feladatukat
teljesítik. A végén, már másnap
reggel, egy szóleleménnyel ajándékozzák meg szüleiket, és attól fogva megy a dözsi-mörzsizés. (Vö. a
boszorkány neve.) Tettamanti Béla
sok sziporkázóan szellemes grafikája méltó kiegészítôje a lebilincselô történetnek.
Odéd Burla 13 állatmeséjét tartalmazza az a szépen illusztrált kötet
(Kállay Zsolt alkotta a színes rajzokat), amelyet a Lucullus 2000 Bt.
adott ki. Az idôs izraeli író mesekönyvének szereplôi különleges állatcsemeték, fura és szeretetre méltó figurák: papagáj, párduc, panda,
indri, mézmadár, indiai egér, strucc
stb. Ebbôl rögtön kitûnik, hogy egzotikus, messzi vidékek lakóiról
van szó. De ez még semmi! Mert ki
látott nevetô kobrát, vegetáriánus
krokodilt, költôi lelkületû páviánt
vagy balettozó viziló–orrszarvú–
elefánt triót? Szóval mindenki más
ezekben a mesékben, szokatlan viselkedésükkel a szeretetre, a békére,
a barátságra – vagyis igencsak humánus dolgokra, erényekre irányít-

ja a figyelmünket a szerzô, miközben jól szórakozunk ötletein, humorán. (Fordította Koncz Éva.)
A legkisebbek egyik kedvencérôl
szól az egyetlen igazán téli könyv
ebben a havas februári könyvajánlóban. Megjelentette (2. kiadásban) a Móra Könyvkiadó.
A Zdeneˇk Miler és Hana Doskocˇilová szerzôpáros roppant népszerû képeskönyv-sorozatának részét képezô kötet cselekménye
pont ilyen idôben játszódik, mivel
a Vakond nem alussza át a telet,
hanem barátjával, a Hóemberrel
élvezi az évszak örömeit. A máso-

könyv

gyermek, ifjúsági

dik részben pedig egy karácsony
történetét eleveníti fel. (Balázs
Andrea fordítása.)
Podonyi Hedvig ugyancsak kicsiknek (kicsivel nagyobbaknak, önállóan olvasó kisiskolásoknak) szóló
mesefüzére igazi újdonság. Hogy a
fôhôst miért hívják Bertabertának?
Ezt mondja el ô maga: „Amikor kicsi koromban elôször tükörbe néztem, mindjárt megértettem, hogy

nem csupán Berta vagyok, hanem
legalábbis Bertaberta.” A most
nyolc éves fôhôs találkozik például a Világ Legszebb Királylányával
(vagy talán nem is annyira szép?),
a Világ Leggazdagabb Királyával, a
Világ Legöregebb Emberével, a
Gonosz Tündérrel (aki nem is
annyira gonosz). Tíz mese, tíz kaland, egy csupa-ötlet, csupa-fintor,
jópofa, szeretnivaló kis kötetben.
Illusztrálta: Szalma Edit. (Zsiráf
Könyvek)
Cs. A.
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2005-ben eddig megjelent kötetei

Sumonyi Zoltán:

Vitéz nagyfalui Toldi Miklós szerelme
és egyéb kalandjai
Sumonyi Zoltán könyve a Toldi szerelméhez
csatlakozó történelmi regény, Arany János Toldi-trilógiájának leghosszabb, legizgalmasabb
és sajnos legkevésbé ismert középsô részét hozza közelebb az olvasóhoz. Szerelem és féltékenység, gyilkosság és bosszúhadjárat, tetszhalál és sírrablás – vérbeli kalandregény, amely olvasható az iskolai kötelezô olvasmány kiegészítéseképpen, de önállóan is, és talán meghozza
a kedvet az eredeti mû megismeréséhez.
Terjedelem: 176 oldal
Fogyasztói ár: 2290 Ft
Marianne Koch:

Testi intelligencia –
Okos ember tovább marad fiatal?
Az élet nem áll meg ötvenéves kor után! Ez a
könyv rávilágít arra, hogy egyáltalán nem törvényszerû az idôs korra hanyatlásként tekinteni, vagyis az öregség nem betegség. Bemutatja
azokat a testi, szellemi és érzelmi változásokat,
amelyekkel szembe kell néznünk, és orvosilag
elismert, tudományosan bizonyított megoldásokat kínál életkedvünk, frissességünk, egészségünk, társas kapcsolataink megôrzéséhez.
Foglalkozik a legfrissebb öregedéskutatási
eredményekkel, szépségápolási és szexuális
kérdésekkel, az egészséges étkezéssel és a wellness jótékony hatásaival, a megfelelô orvos kiválasztásával és a betegek jogaival, a magánnyal és a depresszióval. Segítségével az
idôskor épp olyan teljes, boldog és izgalmas lehet, mintha húszévesek lennénk.
Terjedelem: 256 oldal
Fogyasztói ár: 2690 Ft
Franz Boll–Carl Bezold:

Csillaghit és csillagfejtés
Kötetünk a tömérdek asztrológiai tárgyú könyv
sorában két kiváló szakember klasszikus értékû
munkájával ismerteti meg a magyar olvasót. Ez
az érdekfeszítô olvasmány és mintaszerûen
nagy tudományos teljesítmény az asztrológia

történetét írja le hat fejezetben: történeti áttekintés az elsô három rész, szisztematikus jellegû a további három; ezek az ég képeinek elemeit, a csillagértelmezés módszereit taglalják,
befejezésül pedig jellemzik az asztrológia kettôs – vallási és tudományos – természetét.
Hét szövegközi ábra, valamint mellékletként
számos kép és térkép, az északi és a déli csillagos ég egy-egy régi térképe és Kákosy László
tanulmánya egészíti ki az alapos és tömör monográfiát.
Terjedelem: 112 oldal
Fogyasztói ár: 2490 Ft
Alessandro Baricco:

Selyem

Ez nem regény. Nem is elbeszélés. Ez egy történet. Olyan férfiról, aki beutazza a világot, s a
végén egy szeles tó partján ül egész nap. A férfi neve Hervé Joncour. A tóét nem tudni.
Mondhatnánk, hogy szerelmi történet. De ha
csupán az volna, nem érné meg elmondani.
Szerepel benne vágy és fájdalom, mindkettôrôl
tudjuk, mi fán terem, még sincs rá igazi szavunk. Mert szerelemnek nem szerelem. (Régi
fogás. Ha nem tudunk nevet adni valaminek,
akkor történetnek mondjuk. Ez már csak így
van. Évszázadok óta.) Minden történetnek zenéje van. Ennek fehér zenéje. Ez fontos, mert a
fehér zene különös muzsika, idônkint zavarba
ejtô: halkan szól, és lassan kell táncolni rá...
A könyv változatlan utánnyomásban jelenik meg.
Terjedelem: 100 oldal
Fogyasztói ár: 1490 Ft
Markó László:

Ki kicsoda a magyar történelemben?
A kötet olyan történelmi személyek pályafutását mutatja be, akik meghatározó szerepet játszottak a magyar történelemben Ozorai Pipótól Kádár Jánosig. A szócikkek ideológiamentesen, ítélkezés nélkül, pusztán tetteik alapján
mutatják be történelmünk alakítóit. A könyv
hasznos olvasmány általános és középiskolásoknak és a történelem iránt érdeklôdôk számára is.
Terjedelem: 304 oldal
Fogyasztói ár: 3490 Ft

Vásárlóink könyveinket megtalálhatják a Helikon Könyvesházban és az ország könyvesboltjaiban, megrendelhetik a Helikon Kiadónál
(1065 Bp., Bajcsy-Zsilinszky út 37. I. emelet, telefonszám: 428-9436) és a www.bookline.hu internetes könyváruházban is.
Nagykereskedôk rendelhetnek a kiadóban, Varga Istvánnál, telefonszám: 428-9436, e-mail: varga@helikon.hu.
Kiskereskedôk a könyveket megvásárolhatják a Helikon Könyvesházban (Bp.VI., Bajcsy-Zsilinszky út 37., telefonszám: 331-2329)

Amerika rejtett tevékenysége
fontosabb, mint a látható

könyv

bemutató

Matolcsy György könyve Amerikáról, a birodalomról
■ Hogyan mûködik egy mai világbirodalom, a szuperhatalom, amit
Amerikának hívnak? Milyen elôzmények után vált birodalommá és mit
tesz, hogy ezt a hatalmát megtartsa?
Milyen politikai hibákat követett el
Európa, illetve Magyarország az
utóbbi évtizedben Amerikával szemben? Matolcsy György, az Orbánkormány egykori gazdasági minisztere ezekre a kérdésekre keresi a választ
Amerikai birodalom címû könyvében.
A közgazdász végzettségû gazdaságpolitikus, aki az Antall-kormányban
államtitkár, majd a londoni Európai
Újjáépítési és Fejlesztési Bank igazgatója, késôbb a Fidesz gazdasági programjának egyik szerzôje, kétéves kutatómunka eredményeként írta meg az
USA történelmét a világbirodalommá válás útján végigkísérô, a térségben
egyedülállónak számító könyvét. Az angol szakirodalmat a Heti Válasz címû lapban rendszeresen ismertette. Ami a könyv fogadtatását illeti, az értelmiség egyelôre nem nagyon tud mit kezdeni azzal a mellbevágó kijelentéssel, hogy Amerika nem ellenség, nem elnyomó birodalom, hanem
olyan, amelynek sok jó oldala van, és amellyel szövetségre kell lépni.

Birodalmi eszközökkel a birodalom
érdekeiért
Matolcsy György az elmúlt évtizedben kifejezetten szemben állt az
amerikai gazdaságpolitikával, de épp az olvasmányok hatására gyökeresen megváltozott a véleménye.
– A 2002-es választási vereség után idôm is volt, meg munkaterápiaként
fogtam fel a könyvírást. Olvasmányaim alapján ráébredtem, hogy az Amerikai Egyesült Államok mint világhatalom ellen Európában nem érdemes
kormányozni, és az a politikai erô, amely hajlamos lenne az amerikai politikával szembe menni, kudarcra van ítélve. Szándékom szerint, a polgári
oldalon, de az egész magyar értelmiség körében ennek a munkának az alapján jobban látjuk talán Amerikát: meg kell értenünk, hogy Amerika egy birodalom érdekeit követi, és kezében olyan eszközök vannak, amelyekkel
érvényesíteni tudja az érdekeit – fogalmazza meg az egykori miniszter. –
A magyarok többsége, az európai közvéleményhez hasonlóan, nem ismeri azt az Amerikát, amelyet szeretni lehet. Európában a háborús események
hatására meglehetôsen Amerika-ellenes a közhangulat. A könyvet azoknak
szánom, akik most nem szeretik Amerikát – hangsúlyozza a szerzô.

Az amerikai álom vége
Az amerikai birodalom a Kr. u. 1. évszázad római birodalmához hasonlítható, amely birodalom egyszerre vezeti a világ gazdaságát, hadászatát, hírszerzését, valamint a világpolitikát – és jelenleg az egyetlen világbirodalom. A rómaihoz hasonlóan Amerika kicsi, de ütôképes hadsereggel rendre legyôzte a nála nagyobb birodalmak hadseregeit. Túl vannak két világháborún és a hidegháborún, ami jólétet hozott az országnak. Sokan mondják, Amerika hangja ma érdesebb, durvább, mint korábban, hiszen nincs
ellenfele. Ugyanakkor Amerika ma korszakhatáron áll. Vége van a nukleáris korszaknak, az ún. „amerikai álom” idôszakának, a folytonos versenynek. Egyszerre erôs és gyenge ez a hatalom, gondoljunk csak a belsô problémákra, mint az egészségügyi rendszer, vagy a gazdasági deficit. Erôssége

viszont például, hogy a megtermelt nemzeti jövedelem alig 20 százalékát
kell befizetni adóban, míg az EU-s országokban ez 40% körül van. Amerikának hatalmas tartalékai vannak az élet minden területén, mint például
a kôolaj, a megújuló üzleti szektor, a gyors munkahelyteremtés, vagy a kutatói kapacitás, és persze a bevándorlás. Amerika már hosszú ideje rejtett
módon (is) befolyásolja ellenfeleit. Így fékezi/fékezte meg Japánt, KeletÁzsiát, az oroszokat vagy az Európai Uniót. A következô korszakban minden bizonnyal Amerika vezeti majd a világot, de nemcsak vezeti, hanem
megoldást talál a globális problémákra. Sehol a világon nincsenek olyan
szellemi mûhelyek, mint az USA-ban. Ezek a birodalom erôs hátterét jelentik. Amerika a jövôben nem csupán a saját érdekeivel fog törôdni, hanem a világ érdekeivel is. Amit meg akar oldani, megoldja.

Helyünk a világban
A rendszerváltozás utáni Magyarország és az USA kapcsolatában jónéhány
hibát taglal Matolcsy György könyve. A közép-európai térség fejlôdését az
USA rejtetten, de erôsen befolyásolta. 1996 körül Európa Németországot
jelentette, legjobban attól tartottak, hogy Németország megerôsödik és újjáépíti gazdasági és szellemi frontjait Kelet-Európában. Ez nem következett
be. Addig azonban az USA arra törekedett, hogy a közép-európai országok
ne legyenek sikeresek, például rossz tanácsokat adott. – Amerikának ma
már más az érdeke Közép-Európa és Magyarország irányában, mint mondjuk a kilencvenes évek elején – folytatja a szerzô. – Amerika érdeke ma egy
erôs, stabil Magyarország, érdeke, hogy az Európai Unió kibôvüljön, és
hogy az új tagok Amerikát támogassák. Így Nagy Britannia is új támogatókra lel, és ellensúlyozni képes a német és francia törekvéseket. Magyarországnak nem szabad csatlakoznia egy új európai nagyhatalmi álomhoz. Barátkoznunk kell Amerikával. Ha megnézzük, milyen gyorsan gyôzött egy
jószerivel ismeretlen politikus Romániában, Ukrajnában hogyan zajlott le
a narancssárga hullám, vagy a francia-, német-, oroszbarát Medgyessy Péter milyen hirtelen adta át a helyét egy angolszászbarát új miniszterelnöknek, akkor talán érzékeljük, miként folynak ezek a játszmák.

Pénz, bankrendszer és tôzsde
Matolcsy György korábbi álláspontja gyökeresen megváltozott. Az állam
helyett a versenyben és a piacban hisz (de nem a magyarországi viszonyokban). A pénzt, a bankrendszert és a tôzsdét fontosabbnak tartja, mint korábban. – Mi, magyarok, hajlamosak vagyunk az eltévedésre. Kisebbrendûségi érzésünk van a világban, pedig nem kellene, hogy legyen. Nyelvileg el
vagyunk zárva a világtól. Nyitottaknak tûnünk, pedig nem vagyunk azok.
Emiatt félreismerjük a világot. Jókai 1849 tavaszán azt írta a naplójába,
hogy mindjárt itt vannak a francia felmentô csapatok. 1956-ban vártuk az
ENSZ-katonákat és az amerikaiakat. Az 1990-es években a teljes magyar politikai elit azt hitte, hogy Lengyelország nélkül lesz uniós csatlakozás, próbáltunk kisebb szövetségesekkel besettenkedni az unióba. Lengyelország
nélkül azonban Amerika nem engedte volna meg az uniós csatlakozást.
Mivel a közvélemény nem szereti Amerikát, a környezô országokban, de
Nyugat-Európában, például Franciaországban sem sok anyag jelenik meg
errôl a témáról. A közvélemény inkább egy új európai nagyhatalmi tengely
felé hajlana, mondjuk egy francia–német–orosz tengely felé. Ez azonban
részünkrôl nagy tévedés lenne.

Szénási Zsófia
Fotó: Zsólyomi Norbert
Matolcsy György: Amerikai birodalom
Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó, 2390 Ft
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Márai-díjat kapott Németh Gábor
A szegény kisgyermek kései panaszai
„Kívülrôl olyan, hogy kijön a hang belôlem, mégis, fölébreszti apámat és anyámat,
villanyt gyújtanak, odarohannak, átölelnek,
de én kétségbeesetten próbálok szabadulni,
ülök a hideg vizeletemben, a mocsárrá
gyûrt lepedômben, ordítok, hogy ne, ne
csinálja, menjen el, ellököm ôket magamtól, és nyitott szemmel rettegek tôlük. Rettegek azoktól, akikbôl vagyok. Nyitva van a
szemem, de az is nyilvánvaló, hogy nem
látok semmit vele.”
■ Az idézet Németh Gábor Zsidó vagy? címû regényébôl származik,
amelyet külön kiemeltek akkor, amikor nemrégiben harmadmagával prózai munkásságáért megkapta a Márai-díjat.
– Szerepel-e Márai az elôdök között, akiket szeret, követendônek talál, piedesztálra emel?
– Inkább úgy fogalmaznék, hogy a számomra érdekes, tanulságos és fontos életmûvek közé tartozik az övé. Volt az életemben egy ötéves idôszak, amikor nagyon sok Márait olvastam. Ez egybeesett a Márai-reneszánsszal. A családomban nem emlegették suttogva a nevét, mint ahogyan az a tipikus keresztény középosztálybeli családokban nyilvánvalóan
megesett. Fiatal felnôttként hallottam róla elôször. Néhány, még itt-ott
megszerezhetô könyvébe belenéztem, mert új kiadásokat a szerzô nem
engedélyezett, amíg Magyarországon itt voltak az oroszok. Amikor a halála után 1989-tôl folyamatosan megjelentek az életmûsorozat darabjai,
vadul olvasni kezdtem. Jobban szeretem a naplóit, az esszéit, mint a fikciós mûveket, amelyeket én túlzottan konzervatívnak, erôltetettnek és
porosnak érzékeltem. A Naplóban viszont érdekes szellem bontakozik ki,
a maga fanyarságával, tartásával, iróniájával. Ezt a figurát végtelenül megemeli egy gesztus. Az utolsó félév feljegyzéseiben, amikor már elvesztette a feleségét, megrendítô a magány leírása. Ekkor iratkozott be egy lövészegyletbe, hogy a korrekt fegyverhasználat szabályainak és esztétikájának ismeretében eredményesen és elegánsan lehessen öngyilkos. Ez szerintem egy nempolgár-polgár igazi gesztusa. Igazi polgár nemigen lehetne öngyilkos. Egy nempolgár pedig nem törôdne a lövészegylettel. Ez a
kettô együtt nagyon pontos, még akkor is, ha kikezdték ezt az elméletet,
és bizonyos elképzelések szerint azért halt meg, mert elesett és beverte a
halántékát az éjjeliszekrénybe. Ez a deheroizálás mutatja, hogy milyen
nehezen viseljük el a gesztusokat. Lehántják Márai figurájáról még ezt a
keveset is, amelyet megengedett magának.
– Hogy fogadta a díjat Ön, aki lépten-nyomon vérdilettánsnak mondja magát?
– Zavarba ejtô módon örültem neki. Ilyenkor az ember jót röhög is magán, mert a díjhoz való viszonyunkat jellemzi, hogy ha más kapja, akkor
nevetséges hiúsági kérdés, amelynek semmiféle igazi köze nincs az irodalmi értékekhez. Ha mi kapjuk, akkor azt érezzük, hogy azért néha mégiscsak érdemes személyt találnak… Csak kicsit karikírozom a dolgot, nagyjából tényleg ez a reakciónk.
– A vérdilettáns megkurtítva vérbeli dilettánst akar jelenteni?
– Ez a szlengbôl jön, a „vér” elôtag a túlzófok jele. Az irodalom és általában a kultúra visszatérô szólama, hogy a mûvész, az író életét odadobva, szenvedve hozza létre alkotásait. Én ezt mérhetetlenül mulatságosnak
tartom. Az ember, az alkatilag mazochistákat kivéve, kerüli a szenvedést,
olyannal foglalkozik, amiben örömét leli. Egyszerûen csak arra próbál-
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tam célozni a kifejezéssel, hogy amennyiben
ez a szenvedés feltétele annak, hogy valaki
profi legyen, akkor én bizony nagyon dilettáns vagyok. Jól érzem magam, ha belefeledkezem az írásba. Ez persze nem azt jelenti,
hogy munka közben harminckét foggal mosolygok. Egyszerûen csak kibírhatóvá teszi az
életet vagy a bajaimat ez a legpontosabban
önfeledtnek mondható állapot. Az írás egyben terápia, a helyére kerül vagy elviselhetôvé
válik csomó olyan dolog, amely megoldatlan
a világhoz való viszonyomban.
– A rosszkedv okát a díj indoklásában kiemelt könyv a gyermekkorban keresi. A
szegény kisgyermek kései panaszai bukkannak fel bizonyos részeibôl. Azért késeiek,
mert Ön korábban nemigen pártfogolta és követte az énirodalmat.
– Az elsô könyveim meglehetôs távolságot tartottak attól, hogy közvetlen beszéddé változzanak. Szerintem azok is személyes könyvek voltak,
csak áttételes értelemben. Thomas Bernhardnak van egy kemény megjegyzése, miszerint soha senki nem talál ki semmit és nem is fog. Ez jópofára élezett mondat, de a lényege mélységesen igaz: nem nagyon tudunk olyasmit írni, ami valamilyen módon ne volna részünk, ne az életünkbôl eredne. De ebben a könyvben tényleg közvetlenebb a viszonyom az énhez, bármit is értsünk rajta. Egyrészt személyes problémáim
támadtak a fikciós irodalommal, magával a meséléssel kapcsolatban. Nevezetesen azzal, hogy kitalálunk egy figurát és gátlástalanul mozgatjuk,
magabiztosan tologatjuk a képzelet mezôin ide-oda, amoda. Beszorultam
abba a pozícióba, hogy arról beszéljek, amit viszonylag jól ismerek, tehát
a saját történetemrôl vagy annak bizonyos meghatározó pillanatairól.
– Hirtelen jöttek elô mostanában ezek a pillanatok, ahogy Ön is közeledik az ötvenhez, vagy mindig is jelen voltak?
– A Zsidó vagy? gyakorlatilag azonos címû, pár oldalas ôsszövege a kilencvenes évek elején jelent meg A huron tó címû kötetemben. Hogyha
ma valaki megtisztel azzal, hogy újraolvassa, rájön, merre mozdult el ez
az élmény, hogyan dolgozott bennem. Pár éve, ahányszor csak felkérésre, felolvasásra megadott tematikájú szövegen dolgoztam, noha igyekeztem a megadott tárgykörhöz ragaszkodni, fél perc múlva mindig valami
nagyon személyes és régi emlékembe botlottam. Mintha lett volna bennem egy titkos szabotôr, aki a feladatot kikerülve folyton másról akar beszélni. Mindig föltûnôen ugyanazon a meglehetôsen intim hangon szólt
közbe ezekbe a tárgyszerûen induló szövegekbe. Elkezdett érdekelni,
hogy mi történik, ha hagyjuk békén beszélni. Néhányan észreveszik talán, hogy ebben a könyvben sok olyan szöveg van, amely részint vagy
egy elôzô változatban korábban már megjelent valahol. Ezek a töredékek
álltak össze egységgé. Legalábbis így remélem.
– Nem félt a címtôl: Zsidó vagy?
– Érzékelem mindazt, ami kényessé teszi, akár azért, mert némelyek esetleg bulvár címnek érzékelik, túl durva utalásnak vagy túlzott rájátszásnak.
Kockázatos cím ez azért is, mert nagyon kiszolgáltatja a könyvet abban
az értelemben, hogy ha nem tud rokonszenves lenni, akkor nyilván nagyon ellenszenvessé teszi. Mégis egész egyszerûen pontosnak éreztem.
Abban reménykedem, hogy aki hajlandó a könyvet végigolvasni, annak
számára ez a nagyon durva, éles cím artikulálódik, megtelik olyanfajta jelentésekkel, amelyek elveszik a bulváros élét. Világossá válhat, hogy a cím
egyfelôl világos, tiszta kérdés, amit konkrétan föltettem magamnak, mert
mások is föltették bizonyos szituációkban, másfelôl pedig egy sokértelmû metafora, amelyet ki-ki maga gondolhat tovább.
Mátraházi Zsuzsa
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A Nagy Könyv, avagy lehet-e
a Szindbád novelláskötetbôl regény
1999-ben Magyarországon minden második felnôtt
olvasott el legalább egy könyvet. A fiataloknak mindössze 13 százaléka olvas szórakozásképpen. Huszonöt
szabadidôs tevékenység közül az olvasás a huszadik
helyre sorolt. – Az elmúlt évtizedek felméréseinek
megdöbbentô eredményei. Talán ezen a helyzeten is
segít az angliai származású The Big Read, azaz A
Nagy Könyv program. A márciusban induló játék lényege, hogy megkeressük Magyarország legkedvesebb
regényét. Az elôzményekrôl és a pillanatnyi helyzetrôl kérdezem Sipos Pált, a Magyar Televízió Mûvelôdési Fôszerkesztôségének vezetôjét és Harsányi Lászlót, a Nemzeti Kulturális Alapprogram elnökét.

Sipos Pál
– Hogyan született meg A Nagy Könyv ötlete?
– Akartunk egy tévémûsort, amely kultúráról szól, értéket közvetít. Kapóra jött haza Békés Pál Angliából, a BBC The Big
Read címû „találmányának” hírével.
– Megvolt a „nagy ötlet”. És aztán?
– Megvásároltuk a licencet a jogtulajdonos BBC-tôl.
– Használati útmutatót is kaptak?
– Csatoltak egy listát, saját tapasztalataikról. Figyelmeztettek
például, hogy a könyvkiadókkal, a könyvkereskedôkkel nem lesz
könnyû dolgunk. Úgy tûnik, igazuk lesz.
– Nagy bátorság egy ilyen dologba belevágni?
– Félig-meddig istenkísértés. Az MTV helyzete nem túl rózsás,
és azzal sem árulok el titkot, hogy a könyvkultúra szintén nehéz
helyzetben van.
– És mitôl fog mûködni A Nagy Könyv?
– Bízunk a kampányban. A Múzeumok éjszakája kapcsán világossá vált, hogy megfelelô reklámmal óriási népmozgalmat lehet gerjeszteni. Egy éjszaka annyi ember látogatott el a múzeumokba, ahány egyébként egy fél év alatt. Be kell látni, hogy a
reklámköltségen nem szabad spórolni.
– Ez az, amit rettegünk kimondani kultúrkörökben.
– Pedig a könyv ma egy termék, fogyasztói „jav”. Olyan kampánycéget kerestünk, ami mindezt elegánsan tudja eladni.
– Január 14-én választottak a pályázók közül. Milyen megoldás nyert?
– Most jól beolvasunk! Ez lett a fô szlogen. Az egyik óriásplakáton egy kisfiú áll lábujjhegyen, egy könyvkupac tetején, így éri
el a komód tetejét. A szöveg alatta a következô: Könyvek nélkül
nem lehet semmit elérni.
– Szellemes. Az adásokat az M1 és az M2 sugározza majd. A
kereskedelmi televíziókat egyáltalán nem vonják be a programsorozatba?
– A reklámkampányba igen. Aztán, ha egy könyvtáros tornyot
épít a kedvenc könyveibôl és felül a tetejére éhségsztrájkolni,
mert a kedvenc szerzôje épp kiesôfélben van, arra biztos több
csatorna is kimegy majd forgatni.
– Mekkora anyagi támogatást kap a Magyar Televízió?
– A közpénzekbôl az erre az ügyre fordítható 700 millió forintból egy fillért sem. Saját költségvetésünkbôl gazdálkodunk.
62

– Beszéljünk egy kicsit magáról a versenyrôl. Kiket lehet benevezni?
– Most csak regényeket. Pontosabban regényt, kisregényt és önéletírást.
– Nem lesz ebbôl sértôdés?
– Valahol meg kellett húzni a határokat. Azért vannak, akik próbálkoznak. Sokan szeretnék például a Szindbádot választani, de
az, akárhogy is nézzük, elbeszélés-gyûjtemény, és nem regény.
– Teljesen egyértelmû, mi tartozik a regények közé? Vagy, hogy
egy szerzôi álnév mögött magyar vagy külföldi szerzô áll-e?
– Jogos kérdés. Valóban nem egyértelmû. Erre a következô mottót találtuk ki: „Ha bizonytalan, forduljon könyvtárosához, volt
irodalomtanárához”. De rendelkezésre áll a Nagy Könyv Programiroda Tanácsadó Testülete is, amelyben szakértô irodalmárok segítenek a vitás kérdéseket eldönteni.
– Gondolkoztak azon, hogy kizárólag magyar mûveket versenyeztessenek?
– A magyar irodalomnak nem a regény a legnagyobb erôssége,
ezért is engedtük, hogy világirodalmi alkotások is induljanak. A
következô ötéves tervben azonban szerepel a novellák és a versek megmérettetése is.
– Angliában létezett olyan lista, ami megkönnyítette a döntést?
– Nem, de Németországban például az akadémikusok összeállítottak egy listát, többek között a Bibliával, a Gyûrûk Urával és
a Kommunista Kiáltvánnyal.
– És nálunk?
– Nálunk ilyen nem lesz, mindenki kedvére szavazhat.
– Azért adnak tippeket?
– Március elejétôl mûvészek, tudósok, sportolók mesélnek majd
kedvenc könyvükrôl, egy percben. De nincs kötelezô, nagymûjelölés. Azt szeretnénk, ha mindenki a számára legtöbbet jelentô élményre szavazna.
– A program év végéig tart. Mi a forgatókönyv?
– A Nagy Könyv március 15-én fog bemutatkozni a tévében.
Utána, április 23-ig, mindenki megnevezhet egy magyar és egy
külföldi regényt. Így alakul ki a százas élmezôny.
– Angliában mekkora volt a szórás?
– Ott 6400 mû kapott szavazatot.
– A százas élvonal az összesített eredmények alapján alakul ki?
– Nem, itt egy kicsit beleszólunk a verseny alakulásába. Külön
értékeljük a világirodalmi és a magyar jelölteket. Így születik meg
a két ötvenfôs lista.
– Ez pozitív diszkrimináció.
– Nem vagyunk pesszimisták, de így ötven magyar író biztosan bejut.
– És aztán?
– Április 24–június 11. között lehet szavazni a Top12-re, legfeljebb tizenkét jelöltre. De amíg a százban például Jókai akár öt
mûvel is szerepelhet, addig a tizenkettôbe egy szerzônek csak
egyetlen mûve juthat. Érdemes tehát összefogni, kompromisszumot kötni az aranyembereseknek és a kôszívûemberfiaisoknak.
– Mi lesz a nyári uborkaszezonban?
– Olvasótáborokat szervezünk, irodalmi adaptációkat vetít a tévé, hangjátékokat ad a rádió. Ez idô alatt tizenkét hiteles, közéleti személy elkészíti a befutó regényekrôl a 25 perces kampányfilmeket, amelyeket október 25-tôl hetente vetítünk, csapatvetélkedôkkel egybekötve.
– És mikor lesz a nagy nap?
– December 17-én.

– Mit fog tükrözni a végeredmény?
– Egy pillanatot rögzít majd. Ha meleg lesz a tavasz, az is érzôdhet rajta.
– Mi történik a nyertes íróval? Posztumusz Kossuth-díjat
kaphat például Gárdonyi, ha tarol az Egri csillagok?
– Nem valószínû. Az igazi nyertesek, akik olvasnak és a könyvtárak, ahol jelentôs állománygyarapodással jár a verseny.
– És a szavazók?
– Kéjutazást például nem lehet nyerni a nagy angol írók földjére. Akik az interneten regisztrálnak, nyerhetnek bögrét, amelyet
majd át lehet váltani rézüstre. Lesz Top 12 bögre is.
– Szeretjük nyomkodni a telefonunkat. Olvasni is fogunk
elôtte?
– Ôszintén remélem.

Harsányi László
– Mit várnak A Nagy
Könyv-tôl?
– Azt, hogy az emberek olvassanak. Elsô-, másod- és
harmadsorban is ezt várjuk.
Szeretnénk, ha az olvasás újra a mindennapi élet részévé
válna.
– Hogyan fogadták az ötletet a magyar írók?
– Némileg szkeptikusan.
Van, aki fanyalog, mert úgy
érzi, ez egy show, és nem
szolgál semmiféle ügyet. Vannak, akik úgy gondolják, ezt a pénzt
inkább adtuk volna nekik, esetleg a kôfaragóknak vagy a baletttáncosoknak. Be kell látni, hogy ezek nem felcserélhetô ügyek.
– A Nagy Könyv egy játék, egy programsorozat, netán mozgalommá is kinôheti magát?
– Két évvel ezelôtt Angliában mozgalommá vált, olvasókörök
alakultak, sok örömöt, izgalmat okozott. Reméljük, nálunk is
hasonlóképpen lesz.
– Mi az, ami miatt feltétlenül hisznek a sikerben?
– Ez a kedvcsináló módszer egyszer már bevált. Bár kétségtelen,
hogy kockázatokkal is jár.
– Amennyiben?
– Kockázatos a dolog megítélése. A felhasznált eszközök, a dolog show-jellege miatt kritizálják. Szavazás, sms, vigaszágon
visszakerülô könyv. Pedig itt most csak az a lényeg, hogy rábírjuk az embereket egy erôs média- és reklámkampánnyal arra,
hogy könyvet vegyenek a kezükbe.
– Mit ért erôs kampány alatt?
– A tévéreklámoktól kezdve az óriásplakáton át, rádióreklámban, villamos-szalaghirdetésekig mindenhol megjelenünk
majd. Napjaink audiovizuális világában túl nagy a kihívás,
ezek nélkül nem megy.
– És így?
– A kulturális politika elôtt két lehetôség áll: vagy nem csinál
semmit, ami sehova nem vezet, vagy belevág és kockáztat.
– Mennyit tesznek fel A Nagy Könyvre?
– A Nemzeti Kulturális Alapprogram 500 millió forinttal támogatja a kezdeményezést, ami az összköltség negyven százaléka.
– Kik támogatják még az ügyet?
– A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 160 millió forintot bocsát rendelkezésre, és további 120–130 milliós szponzori támogatást várunk.
– Kik a szponzorok?
– Errôl még nem szívesen beszélnék, még nem írtuk alá a szerzôdéseket. Eddig 60–70 millió forint tûnik biztosnak.

– Ráharapnak egy ilyen ügyre a szponzorok?
– Nem volt könnyû dolgunk. Úgy látszik, az olvasás ügye önmagában nem jó hordozóeszköz.
– A reklám tényleg mindent megold?
– A kultúra szenved a reklámpénzek hiányától. Ez most egy élô
kísérlet arra, hogy egy nagy formátumú kulturális programot komoly médiatámogatással meddig lehet elvinni. Magyarországon
eddig még nem volt erre példa.
– Ki a célcsoportjuk, ha van ilyen egyáltalán?
– Mindenki. Nagyon fontos lenne felkelteni az iskolások érdeklôdését.
– Hogy érik el ôket?
– Az iskolákban szervezünk majd Ki miben tudós? típusú vetélkedôket, nyáron olvasótáborokat. Felvettük a kapcsolatot a magyartanárok egyesületével is.
– Hogyan lehet megnyerni a mai gyerekeket?
– A gyerekek szeretnek játszani, szavazni. Amikor már csak tizenkettô regény lesz versenyben, szavazhatnak sms-ben és interneten. Bízunk a játék vonzerejében.
– Emelt tarifás sms lesz?
– Igen.
– És ez nem fog ellenérzéseket kiváltani az emberekbôl?
– A bevételt a programra fordítjuk. Mindössze egyetlen smsrôl van szó, mivel egy telefonról csak egy üzenetet lehet
majd küldeni.
– Hogyan kell elképzelni a szavazást?
– Az elsô fordulót a Magyar Postával bonyolítjuk. Ingyenesen
beküldhetô szavazólapokon lehet március15-tôl voksolni. A piros postaládákon kívül kihelyezünk gyûjtôládákat is: könyvtárba, iskolába, pályaudvarra, kávéházba, színházba. Bárhova,
ahol az embereknek van egy perce felírni két címet. A kisebb településeken terveink szerint mindenkinek kipostázzuk a lapokat,
emellett pedig az internetes honlapunkon is lehet jelölni.
– Így alakul ki a százas lista. És utána?
– A további fordulókban is sms-ben, postai úton és telefonon lehet majd szavazni.
– Hány szavazólappal számolnak?
– Az elsô körben egymilliót rendeltünk.
– És ha elfogy?
– Én lennék a legboldogabb, ha ez kevésnek bizonyulna. Rendelnénk újat.
– Mikor mondják azt, hogy megérte a sok fáradság?
– Az eredményesség két dologban mérhetô: a könyvtári kölcsönzési intenzitásban és a könyveladásban. Angliában a nyertes könyvnél a kölcsönzési szám a harmincszorosára növekedett,
ami elképesztô.
– A könyvtárak állománybôvítésére mikor kerül sor?
– A tizenkettes mezôny kialakulásánál tervezünk egy 100 millió
forint értékû állománygyarapítást.
– Gondolnak arra, mi lesz december 17-e után?
– Nincsenek illúzióink: innen kezdve sem fog mindenki olvasni. Tisztában vagyunk azzal is, hogy az érdeklôdés fenntartásáért mindig ki kell majd találni valami újat. Az angolok most, két
év után terveznek egy követô kampányt.
– Vannak tippjei a befutókról?
– A Sorstalanság nagy eséllyel indul, de lehetnek meglepetések.
– Lenne egy indiszkrét kérdésem. Tudja már, mire adja le a
voksát?
– Egyelôre kínlódom. A magyar esélyesek között biztos ott lesz
gyerekkorom nagy kedvence, Hárs László: Majd a gyerekek címû regénye. Aztán Fejes Endre Rozsdatemetôje, Kardos G.
György Avraham Bogatir hét napja. A külföldiek közül Günter
Grass Bádogdobját és Hrabal Sörgyári capriccióját mindenképpen számításba veszem.
Szablyár Eszter

Könyvkultúra

háttér
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Versenyben a könyvek
Olvasókörök, internetes szavazás, játékok
buzdítanak az olvasásra
„Illendô tehát el nem felejtkezni a régiekrôl, sôt újabb
nyomtatás által a feledékenységbôl azokat kiragadván,
szükség közönségesebbeké (azaz: közismertebbé) tenni,
nem csak hasznos oktatásra a mostani és a jövendô
idônek, hanem tartozunk is ezzel mintegy adózni
azon hasznos Emberek drága emlékezetének, kiknek
annál egyebet se fizetett az Emberi Nemzet” – írja Pataki Sámuel 1776-ban. Nos, a gondolat ma is aktuális
és valami hasonlót kíván elérni A Nagy Könyv program, melynek végsô célja a hazai közönség által leginkább kedvelt és olvasott könyvek megtalálása. Lapunkban már beszámoltunk a program elôkészületeirôl és
indulásáról, valamint a televíziós együttmûködésrôl.
Sódar Gittát, a program munkatársát most arról faggattam, hogyan gondolják bevonni az iskolákat, könyvtárakat a játék menetébe.
■ – Hogyan vonják be a kampányba az általános- és középiskolákat?
– Megkerestük ôket már a sulinet adatbázisán keresztül, ismertettük velük A Nagy Könyv programot, a program fordulópontjaihoz kötôdôen (elindul a játék, kialakul a százas és tizenkettes
lista, a döntô idôszaka) javasoltunk számukra konkrét együttmûködési lehetôségeket. Így például: tegyék lehetôvé iskolán belül
a könyvek jelölését, ehhez szavazólapokat és szavazatgyûjtô ládát is küldünk, a listák kialakulása után könyvszigetek, esetleg
könyvbemutatók létrehozása, olvasókörök megalakítása egy-egy
kedvenc regényhez kapcsolódóan, felolvasások, író-olvasó találkozók, vetélkedôk szervezése valósulhat még meg az iskolákon
belül, ezek ösztönzéséhez nyereménytárgyakat is küldünk az iskoláknak. Csatlakozunk továbbá olyan, már létezô mûveltségi
vetélkedôkhöz, irodalmi, anyanyelvi versenyekhez, amelyek célkitûzései megegyeznek a program célkitûzéseivel. Ezek között
vannak általános iskolákban és egyetemeken szervezett vetélkedôsorozatok egyaránt.
Terveink között szerepel egy Ki miben tudós? típusú, országos
vetélkedôsorozat szervezése is a középiskolákban, amelynek
döntôit az MTV közvetítené.
– Miként ösztönzik az olvasókörök létrehozását? Körülbelül
mit jósolnak, milyen létszámú olvasókör jön majd létre? Mi
lenne ezek feladata?
– Nagy-Britanniában egy év alatt tizennégyezer olvasókör regisztráltatta magát a The Big Read idején, létrehozásukhoz és
mûködtetésükhöz módszertani anyagokat lehetett letölteni az
internetrôl. Ezt a példát fogjuk követni. A Nagy Könyv idôszaka alatt, a top százas lista kialakulása után várhatóan itthon is
létrejönnek olvasókörök. Felvettük már a kapcsolatot a Könyvtári Intézettel, és olvasóköröket szervezô könyvtárosokkal, készülôben van egy hazai tapasztalatokra épülô módszertani útmutató az olvasókörök létrehozásához. Ha elindul a játék és
mûsorsorozat, természetes igényként merülhet föl az olvasók-
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ban, hogy a listákon szereplô könyvekrôl egyszerûbb, hatékonyabb és talán szórakoztatóbb is csoportban beszélgetni, gondolatokat kicserélni. Pl. a top 100-as lista könyveit így feloszthatják maguk között, ki mit olvasson el, és így valószínûleg teljesebb képet kaphatnak a könyvekrôl.
A televíziós mûsorokba is meghívást kapnak olvasókörök, ahol
érvelhetnek kedvenc könyveik mellett. Az olvasókörök száma
valószínûleg jelentôsen emelkedni fog a program hatására.
– Milyen szerepet szánnak a könyvtáraknak és a könyvesboltoknak A Nagy Könyv programban?
– A könyvtárakban és könyvesboltokban az érdeklôdôk megtalálják majd a szavazócédulákat, amelyeket ugyan ingyen lehet
postára adni, de melléjük szavazatgyûjtô dobozokat is kihelyezünk, hogy ott, helyben jelölhessék a kedvenc könyvüket a játékba. Szavazni lehet tehát mindkét helyen, olvasni is a toplistákra bejutott könyveket, hiszen a listás könyvekbôl külön Nagy
Könyv olvasósarok, olvasósziget létesül majd a tervek szerint.
Ezenkívül információt is nyújtanak majd a könyvtárosok a játékhoz kapcsolódóan. Éppen most találkozunk – régiók szerint – a
könyvtárak képviselôivel, ismertetjük velük a programot és sok
felmerülô kérdést vitatunk meg ezeken az összejöveteleken. A
könyvtárak pályázhatnak majd az NKA szakkollégiumánál Nagy
Könyves rendezvények lebonyolításához szükséges pénzösszegre is, így felolvasásokkal, író-olvasó találkozókkal, vetélkedôkkel
színesíthetik a programjukat.
– Nyilván minden korosztály részvételére számítanak, de
melyiket miként szólítják meg, próbálják bevonni a játékba?
– Valóban minden korosztályt szeretnénk bevonni a játékba, az
elôzôeken túl a kreatív ügynökség feladata volt kitalálni azt, hogyan kelthetjük föl a különbözô korosztályok érdeklôdését a
program iránt. A nemsokára látható plakátok, újság, rádió és televíziós hirdetések stílusa már ennek a folyamatnak az eredményét fogja tükrözni. Egyébként pedig számítunk a könyvtárosok,
irodalomtanárok, könyvtáros tanárok közremûködésére, lelkesedésére is, ami egészen biztos hatással lesz a velük kapcsolatban
álló gyerekekre. Internetes oldalunkon kvízjátékokban, pontgyûjtô akciókban vehetnek részt, amelyekkel ajándékokat nyerhetnek. A felnôttek a televíziós mûsorokból és az internetes oldalból tájékozódhatnak majd, ha egy-egy író-olvasó találkozóhoz,
vagy bármilyen könyves programhoz csatlakozni szeretnének.
– Mely cégek vesznek részt a kampány lebonyolításában?
– Közbeszerzési eljárás során kiírt pályázaton a médiakampány
lebonyolítását a One off kreatív csapata és a PanMedia Western
médiaügynökség nyerte el. A televíziós mûsorokat az MTV szerkesztôi – rendezôi készítik.
– Lesz-e, van-e a programnak hivatalos honlapja?
– A program hivatalos weblapja 2005. március 1-tôl lesz elérhetô a www.anagykonyv.hu internetes címen, addig csak próbaüzemben mûködik. Itt is lehet majd a top 100-as könyvlistára
kedvenceket nevezni, szerepel továbbá a tévémûsorok webes
megjelenítése, a mûsorok tartalmának közlése. A weboldal is kiveszi részét az olvasás népszerûsítésébôl, a fiatalabb korosztályokat keresztrejtvények, játékok, míg az a felnôtteket a könyvvilág
hírei ( dedikálások, könyvek megjelenésének idôpontjai stb.) csábítják majd. Az aktív felhasználók különbözô jutalmakban (toll,
könyvjelzô, bögre, póló, sapka ) részesülnek.
(szénási)

Csodák, rejtélyek – kötetenként hetven
Talán nap mint nap mellette sétálunk el, talán fel sem tûnik már, hiszen része a tájnak, az országnak, a kultúrának.
Mégis csodák. Mégis örök rejtélyek. Négy éve jelent meg elôször a „hetven csoda”, amelyet hetven rejtély,
hetven építészeti csoda, majd hetven egyiptomi rejtély követett.
ÚJRA KAPHATÓ!

Chris Scarre (szerk.):
HETVEN CSODA
SZERTE A VILÁGBAN
Hogyan készültek
a pompás építmények
6990 Ft

ÚJRA KAPHATÓ!

Brian M. Fagan (szerk.):
HETVEN REJTÉLY
SZERTE A VILÁGBÓL
A régi civilizációk
megfejthetetlen titkai
6990 Ft

Az ókori hét csodát bôvíti hetvenre a HETVEN CSODA SZERTE A VILÁGBAN. Egykori civilizációk
kialakulásának, tündöklésének és bukásának rejtélyes körülményeit ismerhetjük meg, ha fellapozzuk
a HETVEN REJTÉLY SZERTE A VILÁGBÓL címû albumot. A HETVEN ÉPÍTÉSZETI CSODA SZERTE
A VILÁGBÓL a földkerekség minden tájáról válogatott legendás épületet mutat be. Fáraók titkait és mitikus
csodákat „leplez le” a HETVEN REJTÉLY AZ ÓKORI EGYIPTOMBÓL.
Kalandozzon, ha úgy tetszik karosszékébôl. Idézze fel az ókor hét csodáját, ismerjen meg sírokat, temetôket,
templomokat és szentélyeket, palotákat és luxuscélokat szolgáló épületeket, amelyek méretük és kivitelezésük miatt
nemcsak az ókoriak, hanem a modern emberek csodálatát is kivívták. Olvasson legendákról, mint amilyen
az Édenkert, Atlantisz, a trójai háború, vagy a frigyláda. De legalább ennyire rejtélyes Tutanhamon fáraó halála,
a Nazca-vonalak eredete, az emberáldozatok értelme vagy a mumifikálás gyakorlata.

Neil Parkyn (szerk.):
HETVEN ÉPÍTÉSZETI
CSODA SZERTE
A VILÁGBÓL
Hogyan készültek
a csodás paloták,
kastélyok, templomok
6990 Ft

Bill Manley (szerk.):
HETVEN REJTÉLY
AZ ÓKORI
EGYIPTOMBÓL
Fáraók titkai, piramisok
rejtélyei, mitikus csodák
6990 Ft

www.athenaeum.hu

A vers titka
Látogatóban Somlyó Györgynél
Amennyire vissza tudok emlékezni, Somlyó György
mindig valamivel fiatalabbnak látszott a koránál.
Most nyolcvanöt éves. Születésnapi elôajándékként
a Jelenkornál látott napvilágot egy válogatott esszékötete A vers – a versben címmel. Egyebek mellett
számos költôrôl és magáról a költészetrôl elmélkedik a könyv összegyûjtött, jobbára akár évtizedekkel
korábban megírt opuszaiban. Nyilvánvalóvá válik a
kötetbôl, hogy Somlyó György nem csak a 20.
századi költészetnek személyes jó ismerôse,
és nem csak a magyarokkal, de a világ más pontján
született alkotókkal is összebarátkozott.
■ – Hogy lett két lábon járó irodalmi almanach, ha nem haragszik meg a kifejezésért? – kérdeztem tôle. – Ehhez nem elég magas kort megérni, mert az Ön nemzedékébôl se mindenki ismerte a Nyugatosokat éppúgy, mint a mostani fiatal pályatársakat,
némelyiküket már-már barátjaként.
– Már diákkoromban az volt az meggyôzôdésem, amint azt Goethe
föltalálta, hogy a költészet nem elsôsorban egy-egy nemzeté, hanem
a világé. Azt gondolom, hogy természetesen lehet valaki zseniális író
úgy, hogy nem ismeri a szomszéd utcában alkotó kortársát, s pláne
nem ismeri a világirodalmat. De van egy másfajta alapozás vagy alkat: én úgy éreztem kezdettôl fogva, hogy a világ költészete mind az
enyém és azt mind szerettem volna behabzsolni. Persze még a magyar irodalmat sem lehet teljességgel ismerni. De amennyit lehetett,
amennyihez hozzá tudtam férni, azt mind a magamévá tettem.
– Olyan értelemben is, hogy ezek beépültek az Ön mûveibe?
– Bizonyos, hogy mindezek a tapasztalatok benne vannak az én
költészetemben. Mint ahogy, úgy gondolom, hogy mindenkiében,
akár tudja ezt, akár nem. A költészet ezredek óta van, úgy fonja be
a történelmet, mint a loncok a fatörzseket. Sokan ezt nem szeretik
bevallani vagy vallani, sok bajom is volt emiatt, de ezenközben
szinte csak írókkal és mûvészekkel tudom jól megértetni magam.
Nézze csak, egy csomó kép van a falon! Egyiket sem vásároltam,
mindet barátságból kaptam. Az ilyesfajta kötôdés sokaknak ellenszenves, mert akadnak a mûvészeti meg az irodalmi életben olyanok, akik futnak a pályatársak elôl. Sokkal inkább bárki mással mennek a kocsmába. Én meg valahogy úgy érzem, hogy ezen a pályán
mindenki a testvérem.
– Rengeteget fordított. Hány nyelvet ismer?
– Egyet sem igazán. Hacsak nem franciául, amely kedvenc tárgyam
volt a gimnáziumban és még inkább, amikor közvetlenül a háború
után két évig Párizsban tanultam ösztöndíjjal. A többi nyelvet nem
beszélem, csak olvasom: németül, spanyolul és angolul, valamint ógörögül, amelyet mostanáig egyik legjobb barátom, a neves ókortudós,
Szilágyi János György tanított meg három hónap alatt, már az érettségi után, úgy, hogy külön abból is érettségiztem. És amikor kiderült
az ún. „elsô zsidótörvény” évében, hogy végleg nem kerülhetek be itthon az egyetemre, magántanárnál egy fél évig tanultam angolul, hogy
Byront, Shelleyt, Keatset és Blake-t fordíthassak, sôt, skót népballadákat, amelyeket még ki is tudtam adni egy könyvben. De én nem is a
versekért tanultam meg a nyelveket, hanem a versek tanítottak a nyelvekre. Az a különös tehetségem van, úgy látszik, hogy a legkevésbé ismert nyelven írott versbe is be tudok lépni. Például a számomra na-
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gyon fontos portugál
Fernando Pessoát úgy
kezdtem fordítani, hogy
egyáltalán nem tudtam
portugálul és Pessoa tanított meg rá, ha nem is a
portugál nyelvre, de az ô
nyelvére. Spanyolul sem
tanultam soha, de a legkedvencebb nyelvem lett. A spanyol költészet
nagyon szegényesen, csak nyomokban jelent meg a magyar irodalomban. A '70-80-as években azonban sokan kezdtek spanyolul tanulni.
Most már kiválóbbnál kiválóbb hispanistákat, spanyol irodalmárokat
találhatunk itthon. Kiváló fordítók is vannak közöttük. De úgy látszik,
kevesebb affinitást éreztek a költészet iránt. Így történhetett, hogy az
én gyenge spanyol tudásommal, szinte illegálisan lopakodott be a 20.
század dél-amerikai költészete a magyar poétikába, mindenekelôtt a
három Nobel-díjas: Pablo Neruda, Octavio Paz, Miguel-Angel Asturias (a svéd akadémia döntését húsz-harminc évvel megelôzve). Éppúgy Louis Borges, aki ugyan nem Nobel-díjas, de talán ô érdemelte
volna meg legjobban. Néhány nagyszerû spanyolországi spanyol költôt is fordítottam, mint Rafael Albertit, Miguel Hernándezt és többel
közülük szoros barátságba is kerültem. De most, harminc-negyven év
után sem tudok spanyolul. Bármennyire racionális lény vagyok is költô létemre, észérvekkel nem tudom megmagyarázni, de mégis tudom,
hogy az ismeretlen nyelven írt versekben is megtalálni az utat.
– Meg tudja-e már válaszolni azt a kérdést, amelyet tizennyolc
évesen tett fel önmagának: mit tud a költô?
– Nem lehet tudni, mert nem tud semmit. És azt sem tudja, hogy mi
az, amit tud. Ez elég különös, nagyon ellentmondásos. Nem lehet tudni, hogy honnan jön, mitôl jön, mikor jön a vers. Teljes bizonytalanság. Nem lehet megfogni semmiféle, ehhez szükséges tudást. Ahhoz,
hogy valaki matematikus legyen, sok mindent kell tanulnia, a kétszer
kettôtôl a cosinus tételen át egyre följebb és följebb, mert akármilyen
zseni, ezek nélkül nem jut semmire a szakmájában. A mûvészetekben
sem lehet tanulás nélkül érvényesülni. A zenészi tehetség megmutatkozik ugyan fiatal korban, de rengeteg gyakorlással lehet csak a csúcsra
jutni. A képzômûvészet is mesterség: vésôhasználat, festékkeverés. A
költészetnek se eszköze, se anyaga nincs. Az az anyaga, amit annak az
egyetlen léleknek és szellemnek, aki gyakorolja, sikerült feldolgoznia.
Mindent kell tudni a világról, de nem lehet megmondani, hogy mit
kell tudni. Egyáltalában nem lehet megtanulni verset írni. Eszerint azt
lehet mondani, hogy semmi nincs, amilyen alapon létezik a költô.
– Most min dolgozik? A költészetbôl, azt hiszem, nem lehet
nyugdíjba menni.
– Valóban nem lehet szabadulni tôle, bár mostanában már nem
dolgozom rendszeresen. Holott úgy érzem, hogy most kellene kezdenem. Mintha még semmit sem írtam volna meg. De a vers nem
adja olyan könnyen, se akkor, ha nagyon hiányzik, se akkor, ha szabadulni akarnánk tôle. Néha azért újra meg újra egy-egy szikra, egykét szó felkelti a bujkáló és rejtekezô energiát. Amikor elkezdôdik,
rögtön rettegek, mert úgy érzem, hogy ezt nem tudom megírni. Nagyon keserves dolog. A verset akkor sem tudom megtervezni, amikor belefogtam az írásába. Már megvan az eleje, talán a végét is sejtem, de hogy mi lesz a kettô között, az rejtély. Mint amikor elültetnek egy rózsát, s a világon senki sem tudja megmondani, hogy a
szárai, a levelei, a szirmai milyenek lesznek. Azt tudják, hogy rózsa
lesz. A többi titok.
Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit
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Marina Gask:
Milyenek a fiúk?
(És a lányok?)
Fordította: Szabó Mária
(Tök jó könyvek)
A tinédzser lányok örökzöld témája: Milyenek is
a fiúk? Furcsák, gátlásosak, vonzóak, érthetetlenek? És hogyan adják – finoman – a tudtukra,
hogy tetszenek nekik? A fiúk problémái is nagyon hasonlóak. E könyv életszerû és mulatságos
példákkal siet mindkét nem segítségére.
A/5 kb. 120 oldal, 1590 Ft

ÚJDONSÁGUNK!
Nagy Gábor:

Útmutató a Windows Registry
használatához
288 oldal, 4500 Ft áfával
A Windows 95 megjelenése óta a
rendszer beállításainak központi
tárhelye a Rendszerleíró adatbázis
(Registry). Tippek, trükkök nem
csak rendszergazdáknak!

Tony DiTerlizzi – Holly Black:
A Spiderwick Krónika 3. kötet
Lucinda titka
Fordította: Till Tamás
A koboldokkal és az óriáskobolddal folytatott küzdelem, valamint Nyüsszentyû újabb cselvetései
után a Grace gyerekek elhatározzák, hogy fölkeresik Lucinda nénit, a múlt egyetlen élô tanúját. Csakhogy közben a Manók Könyvének nyoma vész…
115x170 mm, kb. 112 oldal, kötve, 1790 Ft

Emlékeztetôül:
Microsoft:

Áttérés a Windows
Server 2003-ra

Jonah Black fekete naplója 3.
Egy „szépreményû bika” feljegyzései
Fuss, Jonah, fuss!
Fordította: Tandori Dezsô
A 4 kötetes napló 3. kötetében Sophie, az „álomlány” megzavarja Jonah és Posie szerelmes
együttlétét, majd elképesztôen bizarr kalandokba sodorja hôsünket.
Tandori Dezsô brilliáns fordítása ezt a kötetet is
felejthetetlen olvasmánnyá teszi.
A/5, 208 oldal, 1790 Ft

Segédlet kis és közepes
vállalatoknak. 260 oldal
5000 Ft áfával

Ciceró Könyvstúdió 1133 Bp., Pozsonyi út 61.
T/F: 239-0180, E-mail:cicero@axelero.hu
www.cicerokonyvstudio.hu
Monopolterjesztô: Talentum Kft.
1133 Bp., Gogol u. 17. T/F:239-9141

Alkalmazott informatika
sorozat:
Symbian alapú
szoftverfejlesztés
240 oldal + CD melléklet
4500 Ft áfával
Elôkészületben:
Neil Bradley: Az XML-kézikönyv. Új, átdolgozott kiadás
William R. Stanek: Windows parancssor
Szak Kiadó Kft. ● 2060 Bicske, Diófa u. 3.
 06-22-565-310 ● Fax: 06-22-565-311
info@szak.hu ● www.szak.hu
Figyelje folyamatosan weblapunkat!

Magyar
Könyvgyûjtô

A

Kairosz Kiadó

Kútkávára magot teszek
Versek, mondókák
A/5, 136 oldal, keménytáblás, végig színes ill.
A gyönyörû madárképek mellett egy-egy mondóka mutatja be a madarakat, könnyen tanulható, a
gyermeki világhoz közel álló formában. A madarak bemutatása ornitológiai szempontból is hiteles, a gyermekek érdeklôdését is felkelti, illetve kíváncsiságát kielégíti.

W. Fijalkowski –
R. Jedrzejewska-Wróbel

Itt vagyok!
Az emberi élet elsô
hónapjainak képes története

nem jelenik meg,
évfolyam
egybekötve,
a 2002–2004. évi
évfolyamok a
szerkesztôségben
még
megvásárolhatók.

ajánlata

Tóthárpád Ferenc–Pápai Éva

2005-ben már
de a 2001. évi elsô

Ciceró Könyvstúdió ajánlja

240x210 mm., 96 oldal, keménytáblás,
végig színes ill.
Bájos rajzok és szenzációs méhen belüli
fényképek egészítik ki a kedves, humoros, egész
családnak szánt történetet. Ezt a „mesét” mindannyian szívesen olvassuk.

Révész Máriusz

Sorsfordítók Erdélyben
B/5, 244 oldal, kartonált, színes ill.
Az erdélyi gyermekmentôk története egyszerre
megkapó és elgondolkoztat. Az interjú kötet
egyik szereplôje Böjte Csaba dévai szerzetes, az
Év embere.

Telefon/fax:
466-0703

Kairosz Kiadó 1134 Budapest, Apály u. 2/B. Telefon/fax: 359-9825

A dékán stilisztikája
■ Szathmári Istvánt sokoldalú nyelvészként ismerjük, de talán elsôsorban stilisztikai és a nyelvtudomány történetét tárgyaló munkássága jelentôs. Ráadásul nem vonja ki magát a nyelvészet népszerûsítésébôl, sôt a nyelvmûvelésbôl sem – még rádióelôadásokat is vállal. (Jelen sorok írója, úgy emlékszik
rá, mint az ELTE BTK dékánjára, hogy temérdek
adminisztrációs és regulatív kötelezettsége mellett,
emberségébôl mit sem vesztett.) Az általa szerkesztett „A magyar stilisztika útja” (1961) néhány elôdjéé mellett elsôsorban Zlinszky Aladár munkásságát
tartalmazta, s ehhez írt a szerkesztô igényes jegyzeteket, stilisztikai kislexikont és máig mérvadó bibliográfiákat. Annak idején – szakmai érdemei mellett
– szinte forradalminak számított, hogy az akkor favorizált Darvas József és Gábor Andor mellett, a
szerzô ki tudott térni egyrészt Czuczor Gergely és
Gvadányi József, másrészt Erdélyi József és Szabó
Dezsô mûveire is, s nem feledkezett meg az abban a korban igencsak avantgárdnak számító Füst Milán és Kassák Lajos munkásságáról sem.
A szerzô már akkoriban a klasszikus stilisztika és retorika szinte teljes arzenálját bemutatta magyar példákon, a lehetô legracionálisabban elrendezve. Erre a mûvére azonban már csak az idôsebb kollégák emlékeznek, s elérkezett az idô a legmaradandóbb
részek, így a stilisztikai kislexikon újrakiadására is – amit jelen
kötet valósított meg.
A stilisztika legfôbb erénye, hogy mûfajokon átívelô távlatokat
ad, amit itt egyetlen – Szathmári által is számon tartott – példán
igyekszem bemutatni. Az egyik oldalról a különbözô nép- és mûköltészeti mûfajok besorolása az irodalomtudósok, néprajzosok
leghálásabb témái közé tartozik; a másik oldalról pedig a különbözô mûfajokat jelölô szók elemzése a nyelvészek számára érdekes.
A mese szó egy újabb etimológiája szerint a rekonstruált Mi es
e? kérdômondatból vezethetô le, tudniillik e szavunk eredeti jelentése ‘talány’ volt. A Jókai-kódexben (1372), Döbrentei-kódexben, Jordánszky-kódexben a mese általában a latin aenigma, parabola és propositio megfelelôjeként szerepelt, majd a hazai Aesopus-interpretátoroknál, Pesti Gábornál (1536) a kérdés, Laskay
Jánosnál (1592) a kérdezkedés szók szinonimájaként. Az etimológia lényege tehát az, hogy a mese a Mi es e?, azaz ‘Mi is ez?’,
‘Hát ez mi?’ kérdômondatból rántódott össze.
Ami a mese szó eredetét illeti, tehát valószínûleg egy irodalmi
szöveg (találós kérdés) záróformulájának maradványa, mégpedig
úgynevezett allegro, gyors beszéd során összerándult formában.
Némi magyarázatra szorulnak azonban a mese szó szerteágazó
jelentései. Ezek kissé elnagyolva a következôk:
1. Eredeti jelentése: ‘talány’, s ez a jelentése (‘találós kérdés’) még
például Révai Miklósnál is megvan, egyes folklór-közlésekben
a legutóbbi idôkig szórványosan fel-felbukkan.
2. Másik mûfaj megjelöléseként, még ma is legelterjedtebb, legáltalánosabb, legtipikusabb jelentésében: ‘népmese, mûmese;
tale’, s ebben az értelemben való használatára Balassi korától
kezdôdôen vannak adatok. Így elsô elôfordulásaként Ambrosius Calepinus latin–magyar szótárát (1585) szokás említeni.
Megjegyezhetô, hogy – a magyarban viszonylag kései – ‘tale’
jelentése alapján buzgó finnugor nyelvészek nemcsak osztják
párhuzamot találtak hozzá, hanem sikerült valamiféle ugor
alapalakjának rekonstrukciója is – azonban valószínûleg ezek
a kísérletek téves utakra vezetnek.
3. Az újabb (elsôsorban tévébeli, talán korábban mozibeli) kommunikáció révén a gyermeknyelvben általánosan elterjedt jelen-

tése: ‘rajzfilm; cartoon’, például a híres
Cartoon Network magyarítva mint Mesecsatorna. Ennek a jelentésnek a használata (amennyiben egy szó jelentésbôvülésének útja egyáltalán megjósolható) valószínûleg egyre népszerûbb lesz.
4. Kiterjesztett jelentésben: ‘mû cselekménye, tárgya, szüzséje; plot’.
5. Nagyon kiterjesztett jelentésben: ‘hazugság, mellébeszélés; lie’. Ennek a jelentésnek a megôrzôdése – valamely más jelentésé mögött – mindenképpen várható.
Bizonyos mesék könnyen alakulnak át
találós kérdésekké és viszont. Például „A
három rokkant cimbora” címû közismert európai, „grimmi” hazugságmese
szüzséje a következô: A vak, a béna és a
csupasz mennek a mezôn. A vak meglát
egy nyulat, a béna megfogja, a csupasz a zsebébe dugja. Egy
észt változata találós kérdés: „Tüzes kocsi jön le a hegyrôl,
egy vak, egy lábatlan és egy meztelen ül rajta; nyúllal találkoznak; a vak látja, a lábatlan megfogja, a meztelen a keblébe dugja. Megoldás: a lemenô nap, az éj, a hajnal és a hold”.
Azonban ha a grimmi mesét találós kérdésként adják fel, a
megoldás csak így hangzik: „egy hazugság”.
A találós kérdéstôl a meséig vezetô út érdekes kérdéseket érint
a magyar nyelvben és irodalomban, s szép példát találunk erre
Szathmári 1961-es és mostani könyvében is. Balassi úgynevezett
„Nagyciklus”-ának elsô darabjaként írta „Aenigma” címû versét
„egy horvát virágének nótájára”. Az elsô négy sor (a zárójelben
szövegvariánsok):
Jelentem versben mesémet (mesímet),
De elrejtem értelmemet;
Kérem édes szeretômet (szeretûmet),
Fejtse meg nekem ezeket.
A vers szüzséje röviden: a hattyúpár egyik tagját a keselyû elragadja, majd a másika elsiratja – de hasonló történetek a legkülönbözôbb irodalmi mûfajokban illô bôségben találhatók galambpárral, a kínaiaknál mandarinkacsapárral stb. Mindenesetre Balassi e cikluskezdôjét a hattyúpárral kapcsolatos legjelentôsebb magyar versek között szokás emlegetni. Ráadásul újabb kutatások az
„Aenigma” cím mellé a „Fabula” (tehát ‘tale’) címet is feltételezik.
Az enigma vagy rejtély azonban stilisztikai alakzatként is értelmezhetô, s Balassi e versét szokás úgy értelmezni, hogy benne
egy pontosan meg nem határozható, számára kedves hölgynek
váratlan férjhezmenetelét énekli meg. Nos, ez a hattyús vers
egyes feltételezések szerint nagy szerelmének, Losonczy Annának Ungnád Kristóffal való házassága alkalmával készült.
Szathmári István új könyve tehát nemcsak a közép- és felsôfokú oktatás nagyszerû segédeszköze, hanem sok támpontot nyújt
a filológiai (nyelvészeti, irodalomtörténeti, folklór) vizsgálódásokhoz is. Nem hiányozhat persze belôle a 20. századi költészet
legvitatottabb rejtélye, Ady fekete zongorája sem: az új bölcsészgeneráció számára is ismét fel van adva a talány, s megfejtéséhez
persze illik elôbb megismerni Ignotus, Karácsony Sándor, Martinkó András, sôt talán még néhány új posztmodern teoretikus
véleményét is.
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Kicsi Sándor András
Szathmári István: Stilisztikai lexikon
Stilisztikai fogalmak magyarázata szépirodalmi példákkal szemléltetve
Tinta Kiadó, 3360 Ft
69

könyvkultúra

unicus

Egy a millió közül
„A Fiatal felkereste az Öreget,
hogy tanácsot kérjen tôle. Öreg,
összetörtem valamit. Mennyire
törted össze? Millió apró darabra.
Attól tartok nem segíthetek. Miért? Semmit sem tehetsz. Miért?
Nem lehet rendbe hozni. Miért?
Javíthatatlan lett.
Millió apró darabra tört.”
■ Ezzel a kis tanmesével kezdôdik James
Frey „Millió apró darabban” címû, az alkoholisták és drogosok pokoli világába
vezetô, vaskos memoárja, amely drámai
módon, plasztikusan ábrázolja a fôhôs
Frey hányatott életének gyötrelmes, elvonókúra alatti idôszakát. A történet az
USA Minnesota állambeli, 1949-ben alapított Bentlakásos Drog- és Alkoholbeteggondozó Intézetben játszódik. A monumentális, harminckét egységbôl álló épületegyüttesben több mint 20 ezer beteget kezeltek már eddig
– a legmagasabb gyógyulási aránnyal. Egyszerre 200-220 alkoholistát és narkóst gondoznak itt, három férfi és három nôi –
nem szigorúan szeparált – osztályon.
A betegek a személyre szóló program teljesítéséhez szükséges ideig vannak az intézetben, ám saját felelôsségükre bármikor elhagyhatják azt. A gyógykezelés meglehetôsen drága, viszont a bekerült betegek az intézetet finanszírozó – nagy vagyonnal rendelkezô – alapítvány által támogatásokban, segélyekben részesülhetnek. Itt mûködik az egyik vezetô, szenvedélybetegségekre specializált kutató- és oktatóintézet is.
Ide „vonul be” – jó módú szülei támogatásával – a kábítószertôl testileg és szellemileg leépült 23 éves James Frey. A fiatalember – saját bevallása szerint – óvodáskora óta csínytevések tucatjait követi el – verekszik, lop, balesetet okoz. Gyermekként rakoncátlan, ifjoncként fékezhetetlen. Szülei dolgos, elfoglalt emberek, korán kikerül látókörükbôl és kontrolljuk alól. Hétéves, amikor elôször nyúl a cigarettához, tízéves korától fogyaszt rendszeresen alkoholt.
Tizenkét évesen már az ital és a drog rabja. Két év múlva kalapáccsal szétver egy szobrot, felrobbant egy levelesládát. Tizenöt éves, amikor alkoholt és drogot árul társainak. Fôiskolás korában többször is megcsalja a barátnôjét. Iszik, szív, verekszik, csal, lop, hazudik, gyújtogat, kurvázik, pisztollyal fenyegetôzik. Huszonegy éves korában tartóztatják le elôször,
aztán többször is – Ohióban zárkában fog fizetni elkövetett
bûneiért.
Szülei – környezetváltozás céljából – Európába küldik tanulni. A fiú Párizsban, Londonban folytatja botrányos és önpusztító életét. Bûnlajstromán rendzavarás, garázdaság, testi
sértés, ittas vezetés, kábítószer-birtoklás- és terjesztési szándék szerepel. Több eljárás van ellene folyamatban, amikor az
intézetbe kerül. Elvonókúrán még nem volt, szülei eddig
nem tudták rávenni. Most – talán a hatóságok és önmaga elôl
is menekülve – vállalja a kezelést.
James Frey szörnyû szenvedésen megy át az elvonókúra kezdeti szakaszában, az elvonási tünetek jelentkezésekor. Kínjait érzékletesen írja le, fájdalmától jószerivel az empatikus ol-
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vasó maga is szenved. Kifejezéskészlete, szóhasználata közönséges, sôt
trágár, ám illik környezetéhez, amelyben gengszter, drogbáró, világbajnok
bokszoló, prostituált és még jogvégzett bíró is van.
A „Kölyök” – társai így hívják Jamest
– feltalálja magát közöttük, itt öntörvényû viselkedése esetenként még
szimpátiát is kelt. Idôvel barátokra talál, mi több, a szerelem is megérinti
Lilly, a prosti lány iránt. Kezdetben
csak a Düh munkál benne, ahogy írja: a haragnak, a méregnek és a hihetetlen fájdalomnak olyan keveréke,
amelyet azóta ismer, amióta csak az
eszét tudja. Egy ilyen állapotában
szökni próbál, de Leonard – aki távozásakor fiává fogadja – visszahozza.
Késôbb James menti meg Lillyt, s jóllehet ekkor droghoz nyúlhatna –
nem esik vissza.
Az Anonim Alkoholisták (AA) Tizenkét Lépés rá szabott Programját tûri,
bár nem hisz benne. Többet jelent számára a Tao Te King, a
kínai könyv: „Nekem szól, értem a jelentését… Élni és élni
hagyni, nem ítélkezni, elfogadni az életet úgy, ahogy van, és
akkor minden rendben lesz” – írja egy helyütt. Ez az a pont,
ahol a Düh oszlik, fölcsillan a remény – ekkor már néhány
Lépés megtétele után. Szüleivel is megbékél, amikor meglátogatják, életében elôször közelebb kerül hozzájuk, a felelôsséget magára vállalja.
Ekkor döbben rá, s mondja is: „Meg kell változnom, muszáj
megváltoznom… Most csak az számít, hogy valami és valaki
más legyek a jövôben.” James a gyógyulás útján van. Néhány
nappal késôbb ezt írja: „Átalszom az éjszakát. Megszakítás
nélkül és gyógyszerek nélkül. Ez a második éjszakám, amit
végigalszom… Ez az új rekordom.”
Lassan véget is ér James Programja. Elkészíti saját Utókezelési Tervét, amit ha betart, „sokat fog segíteni.” Ám bôrébôl
nem bújik ki, újólag kifejti: „Nem hiszek a Tizenkét Lépésben.… Nem ruházom át se az életemet, se az akaratomat
másra… Ha alkohol és kábítószer van elôttem, úgy döntök,
hogy nem kérek belôle. Nem akarok senkitôl és semmitôl se
függeni, csak magamtól.”
Ápolója még egyszer figyelmezteti: „Annak az esélye, hogy
AA, egyéni terápia, csoportterápia és egyéb segítség nélkül valaki józan maradjon a maga elôéletével, millió az egyhez.”
Aztán James búcsúzik, jön érte a bátyja és elhagyják az intézetet. A fiú elsô dolga, hogy betérjen egy kocsmába. Kikér
egy korsó erôs alkoholos italt. Megfogja, szagolgatja. Aztán
nem issza meg! Azt mondja: „Túl vagyok a piáláson. Soha
nem fogok újra inni.” És valóban: James Frey soha nem esik
vissza, megmutatja: ô az egy a millió közül. Már nem függ
semmitôl és senkitôl, csak magától.
Megdöbbentô, megrázó, egyben felemelô, tanulságos és
erôt adó olvasmány is James Frey memoárja. A könyv – amelyet a narkósok Háború és békéjének is neveznek – Hazai Attila fordításában jelent meg.
Baráthi Ottó
James Frey: Millió apró darabban
527 oldal, Atheneum 2000 Kiadó

naplók, levelek, riportok
Kapiller Ferenc; Somogyi Gyôzô: Megélt aranykor. Salföldi beszélgetések Somogyi Gyôzô festômûvésszel. M. Nyugat, 158 oldal, 1950 Ft
Pörzse Sándor: Terítéken. Füleky, 398 oldal, 2400 Ft
Rónay György: Interjúk, nyilatkozatok, vallomások. Vigilia, 406 oldal, 2400 Ft
Szele Anna et al. (szerk.): Kényszermunka, erôltetett menet, tömeghalál. Makkabi, 178 oldal, 980 Ft
Talyigás Judit et al. (szerk.): E-világi beszélgetések.hu. Peszto, 254 oldal, 3000 Ft
prózairodalom, kalandos
Christie, Agatha: Öt kismalac. Európa, 300 oldal, 1500 Ft
Collins, Max Allan: Helyszínelôk. Las Vegas: a bûnös város. JLX, 320 oldal, 1499 Ft
Fahy, Thomas: Álmatlanság. Opus, 368 oldal, 2490 Ft
Finder, Joseph: Zártkörû klub. General Press, 440 oldal, 1700 Ft
King, Stephen: Az I-II. Európa, 1416 oldal, 2600 Ft
Lôrincz L. László: A halott város árnyai. Gesta, 232 oldal, 1995 Ft
Roberts, Nora: Halálos képmás. Gold Book, 384 oldal, 1598 Ft
Shelley, Duncan: A végsô háború. Tóthágas, 666 oldal, 2500 Ft
Urban, Milos: A katedrális árnya. Isteni krimikomédia. Kalligram, 176 oldal, 1990 Ft
prózairodalom, történelmi
Jókai Mór: A kôszívû ember fiai. Mérték, 640 oldal, 999 Ft
Peiper, Joachim (Vágó Csaba): Keselyûk Berlin felett. II. világháborús kalandregény egy szigorúan titkos hadmûveletrôl. Vagabund, 215 oldal, 588 Ft
Waltari, Mika: Az ország titka. Európa, 488 oldal, 2500 Ft
prózairodalom, tudományos fantasztikus
Cunningham, Elanie: Varázskopók. Királyok és tanácsadók I. Delta Vision, 312 oldal, 1890 Ft
Lawhead, Stephen: A Sárkánykirály palotája. Ciceró, 414 oldal, 2200 Ft
Nedopulos, Tim: Klánregény-trilógiák. Brujah 1. Rabláncon. Delta Vision, 252 oldal, 1790 Ft
szépirodalom
Ablonczy Ágnes: Kôkövön. Open Art, 98 oldal, 960 Ft
Álmos Boldizsár: Álmos Boldizsár tanár úr történetei. Magánkiadás, 2350 Ft
Benali, Abdelkader: Menyegzô a tengernél. Gondolat, 236 oldal, 2490 Ft
Borsós Károly: A férfi igen – a nôi nem. Szerelmi kalandok. Uránusz, 135 oldal, 1750 Ft
Bradányi Iván: Délvég utca. Regun, 345 oldal, 1590 Ft
Busch, Wilhelm: A róka + A sárkányok + A forró fürdô. Eri, 84 oldal, 1890 Ft
Courths-Mahler, Hedwig: Könnyek árja. EX-BB, 224 oldal, 850 Ft
Czegô Zoltán: Medrében él I-II. Hungarovox, 455+473 oldal, 3000 Ft
Erskine, Barbara: Suttogás a homokban. Alexandra, 414 oldal, 2499 Ft
Exley, Helen: Korai még a klimax nekem. Helen Exley ajándékkönyv. Alexandra, 76 oldal,
1199 Ft
Exley, Helen: Nevetés. Helen Exley ajándékkönyv. Alexandra, 60 oldal, 1499 Ft
Exley, Helen: Szeretô édesanyák. Helen Exley ajándékkönyv. Alexandra, 60 oldal, 1499 Ft

Exley, Helen: Szeretô édesapák. Helen Exley ajándékkönyv. Alexandra, 60 oldal, 1499 Ft
Exley, Helen: Szeretteink. Helen Exley ajándékkönyv. Alexandra, 60 oldal, 1499 Ft
Fischer, Tibor: Aki hülye, ne olvassa! Gondolat, 352 oldal, 2490 Ft
France, Anatole: A vörös liliom. General Press, 304 oldal, 2200 Ft
Frank György: ‘Kék törvény’. Bába, 79 oldal, 525 Ft
Gyimesi László: Beküldjem értetek a medvét? Prózatekercs. Littera Nova, 181 oldal, 1490 Ft
Holt, Victoria: Zipporah lánya. IPC, 400 oldal, 1500 Ft
Homolya Orsolya; Rákócza Richárd. Szökôár testközelbôl. Magyarok Phuketen a cúnami idején.
Bolt, 208 oldal, 1690 Ft
Hrabal, Bohumil: Gyöngéd barbárok. Európa, 236 oldal, 2000 Ft
Isztray Botond: Mozdulatlan vándorlás. Masszi, 300 oldal, 1980 Ft
Jackson, Lisa: Rajongás. General Press, 312 oldal, 1700 Ft
Jókai Mór: Börtön virága és más elbeszélések. Unikornis, 290 oldal, 3500 Ft
Jókai Mór: Párbaj Istennel. Unikornis, 340 oldal, 3500 Ft
Kundera, Milan: Búcsúkeringô. Európa, 227 oldal, 1800 Ft
Kundera, Milan: Halhatatlanság. Európa, 464 oldal, 2000 Ft
Martin du Gard, Roger: Vén Európa. Eri, 95 oldal, 1995 Ft
Molnár Géza: Csúcsok – szakadékok. Hét Krajcár, 235 oldal, 1280 Ft
Móra Ferenc: Bolondságok. Móra Ferenc füveskönyve. Lazi, 104 oldal, 1400 Ft
Moravia, Alberto: A figyelem. Európa, 432 oldal, 2600 Ft
Moravia, Alberto: A leselkedô. Európa, 216 oldal, 2600 Ft
O’Flanagan, Sheila: Szeleburdi szerelem. Túl szép, hogy igaz legyen. Alexandra, 591 oldal, 1999 Ft
Popov, Alek: Londoni küldetés. JAK, Kijárat, 293 oldal, 1600 Ft
Popper Péter: Részemrôl mondjunk mancsot! Saxum, 224 oldal, 1980 Ft
Rejtô Jenô (P. Howard): Pokol a hegyek között. Alexandra, 208 oldal, 1499 Ft
Rejtô Jenô (P. Howard): Texas Bill a fenegyerek. Alexandra, 176 oldal, 1499 Ft
Rejtô Jenô (P. Howard): Tigrisvér. Alexandra, 192 oldal, 1499 Ft
Rice, Luanne: Táncolj velem! JLX, 322 oldal, 1980 Ft
Roberts, Nora: Rejtôzködô csillag. Harlequin, 288 oldal, 995 Ft
Romanek Inka; Taskovics Adél: Mesés valóság. Prózai írások és versek. Uránusz, 330 oldal,
3450 Ft
Schmitt, Eric-Emmanuel: Ibrahim úr és a Korán virágai. Európa, 80 oldal, 1600 Ft
Stasiuk, Andrzej; Andruhovics, Jurij: Az én Európám. Két esszé az úgynevezett Közép-Európáról.
Kijárat, 140 oldal, 1200 Ft
Steel, Danielle: Második esély. Maecenas, 278 oldal, 1498 Ft
Sumonyi Zoltán: Vitéz nagyfalui Toldi Miklós szerelme és egyéb kalandjai. Helikon, 172 oldal,
2290 Ft
Susann, Jacqueline: Babák völgye. Új Stúdió, 454 oldal, 2480 Ft
Szabó Magda: Katalin utca. Európa, 216 oldal, 1900 Ft
Szüleimnek. B.K.L., 11x11 cm, 1260 Ft
Vargas Llosa, Mario: A Zöld Palota. Európa, 552 oldal, 2500 Ft
Verne, Jules: Dráma Livóniában. Unikornis, 214 oldal, 3500 Ft
Vonnegut, Kurt: Macskabölcsô. Maecenas, 280 oldal, 1750 Ft
Woolf, Virginia: Flush. Európa, 132 oldal, 2200 Ft

Megjelent könyvek

ki kicsoda

Folytatás az 52. oldalról.

Szia! Benne vagytok?
Ki kicsoda a magyar könyvszakmában
■ A Kiss József Könyvkiadó a közeljövôben megjelenteti a Ki kicsoda a magyar könyvszakmában c. szakmai életrajzi lexikont a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti Kulturális Alapprogram
támogatásával. Az adattár törekvésünk szerint – a könyvszakmai cégek együttmûködését feltételezve – felöleli a könyvek kiadására, kereskedelmére tartalmilag és formailag közvetlenül hatással rendelkezô
magyar és határontúli magyar könyvszakmai résztvevôk teljes körét.
Lapzártánk elôtt küldtük ki a személyes kérdôíveket a nyilvántartásunkban szereplô címekre:
több mint 1000 cég mintegy 2500 munkatársának
Ezúton is kérünk minden kollégát, aki megkapta a kérdôívet, hogy
kitöltve, a megadott határidôig a kérdôíveket levélben (esetleg cégenként összegyûjtve), szíveskedjenek visszaküldeni.
Címünk: Kiss József Könyvkiadó, 1114 Budapest, Hamzsabégi út 31.
Nagyon fontos, hogy a visszaküldési határidôt betartsák, hiszen csak
így tudjuk garantálni, hogy a munkatársak szerepeljenek a kötetben.
A személyes szócikkek megjelenése ingyenes!
Bármilyen kérdésre szívesen ad további felvilágosítást dr. Jakab Sára a
209-9141 telefonszámon és a jsara@axelero.hu e-mail címen.
Fontos: kérjük azoknak a könyvszakmai dolgozóknak a jelentkezését
is, akik nyilvántartásunk hiányossága miatt, vagy kézbesítési probléma miatt nem kapták meg személyes kérdôívünket.
(Az illusztráció nem végleges címlapterv, az ott olvasható számok csak a látványt szolgálják.)

Visszaküldési határidô: február 28.
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Könyvkultúra

Kertész
z emberi nyelv jelei
(a hangok, a fonémák) jelcsoportokat
alkotnak, s így nem csupán
az egyes jelek elôfordulási
valószínûsége lesz különbözô, de a jelek egymásra következésének a valószínûsége
is, hiszen egy jelrendszer
vagy készlet jelei többnyire
nem függetlenek egymástól.
A szó, a morféma egy hangsorból; vagyis hangok, fonémák meghatározott sorrendjébôl áll. Mármost ez a helyzet a Hartley-féle modell matematikai formuláját (l. decemberi számban) még bonyolultabbá teszi.
Például a magyar nyelvben
az a fonémát igen ritkán követi e, holott az e fonéma abszolút frekventáltsága nyelvünkben a legmagasabb. Kicsi a valószínûsége annak,
hogy az a fonémát újabb a
vagy bármilyen más magánhangzó kövesse. Ellenben a z
fonéma elôfordulási valószínûsége a után igen magas. A
morfémák itt nyilván jelcsoportként kezelendôk. Tehát
a morféma (jelcsoport) elején álló jel (fonéma) esetén
az egyes jelek elôfordulási
valószínûsége csökken, a kétség felszökik. A morfémán
(jelcsoporton) belül az egymásra következés valószínûsége növekszik, tehát a két-

A

ség csökken. Egy beszédmegnyilvánulás elején álló hang
bármi lehet. Az Y valószínûsége nyelvünkben csekély, de
ez sincs kizárva. Pl.: „York
napsütése rosszkedvünk telét
nyárrá változtatta át.” Ez a
mondat tisztességes magyar

nál is csak viszonylagos. „Ez
a kecske” után igen kicsi a
valószínûségük a következô
folytatásoknak: zöld, pipára
gyújtott, válóperes keresetet
adott be stb.
Eddigi ismereteinkbôl is kiderül, hogy a kommunikáci-

Kertész Ákos

A Hartley-modell
és az emberi nyelv
beszéd-megnyilvánulás még
akkor is, ha York idegen eredetû szó. Vegyük a következô beszéd-megnyilvánulást:
Ez a kecske fehér. A kezdô
jel, mint láttuk, bármi lehet,
itt a legmagasabb a vétel kétsége. A második fonémánál a
kétség csökken. Ee kezdetû
beszéd-megnyilvánulás meglehetôsen ritka a magyarban.
Valószínûtlen, hogy az e fonémát újabb magánhangzó
követné stb. Az Ez után ismét felszökik a kétség, itt
bármi következhet. Megjegyzendô, hogy a beszédmegnyilvánulás vége felé fokozatosan csökken a kétség, felszökése a morféma határok-

A 76. Ünnepi Könyvhét listájára 2005. február 28-ig
juttathatják el javaslataikat a kiadók. Miután a könyvhét,
hagyományosan, elsôsorban a kortárs magyar irodalom
közreadásának ünnepe, könyvheti mû lehet minden
élô magyar szerzô elsô kiadású mûve. Az érdeklôdôk
részletesebben tájékozódhatnak a Magyar Könyvkiadók
és Könyvterjesztôk Egyesülése honlapján: www.mkke.hu
/Programok /Aktualitások / Ünnepi Könyvhét.

óhoz két jelkészlet szükséges, ezeket nem szabad
összekevernünk. Egyrészt az
adó és vevô meglévô jelkészlete, másrészt az instruáló jelek rendszere, az tehát, melyet az adó küld a vevônek;
más szóval: az utasítás a
meglévô jelkészlet rendezésére. Maga az információ e
két jelkészlet kapcsolatának
eredménye. Bár a két jelkészlet nem független egymástól,
mégis önálló rendszert alkot.
Ha a kommunikáció adója és
vevôje ember – mondjuk az
emberi beszéd esetén – akkor
az adó és vevô meglévô, belsô, immanens jelkészlete tudattartalmaik
összessége

Budapesti szakkönyvkiadó menedzseri
adottságokkal rendelkezô fôszerkesztôt
és mûszaki szerkesztôt keres.
Érdeklôdni a (1) 235-5028-as
telefonszámon lehet.

Megvásárolható
a Libri Kft. valamint
a Líra és Lant Rt.
könyvesboltjaiban.

Ára: 8479 Ft
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lesz, azaz a résztvevôk tudatában meglévô fogalmak,
képzetek,
emlékek
stb.
összessége; az instruáló jelrendszer pedig maga a nyelv,
mely e fogalmi és képzetrendszert újrarendezi. Ez a
belsô jelrendszer minden
egyes ember esetében közvetlen vagy közvetett (tanult) élményei, emlékei,
vagyis saját egyszeri és megismételhetetlen története során kerül a tudatba. Ebbôl
következik, hogy:
(1) Az emberek tudatában
lévô belsô jelrendszer szubjektív, és az egyes emberre
éppolyan jellemzô, mint az
ujjnyoma vagy a genetikai
térképe, mert minden ember
egyszeri jelenség „mint fán
se nô egyforma két levél”.
No de két levél (mondjuk:
nyárfalevél) hasonló? De
még mennyire! Tudattartalmaink is hasonlóak. Ez a hasonlóság teszi lehetôvé a
kommunikációt, vagyis egymás szavainak megértését
egyáltalán.
(2) A nyelvi jel, a szó (az
instrukciós jel) jelentése,
vagyis kapcsolódása a tudat
tartalmaihoz (képzetekhez,
fogalmakhoz) pedig nem
egyéb, mint a jel használati
szabálya. A következôkben
errôl a két tételrôl szólok
majd bôvebben.

A

Kairosz Kiadó ajánlata

Sybille Knauss

Éva Braun

az unokahúg feljegyzései

A/5, 344 oldal, kartonált, kb. 3200 Ft
A Németországban nagy sikert aratott regény Hitler
és Éva Braun különös kapcsolatának kialakulását
és végkifejletét meséli el, az unokahúg szemével.
Kairosz Kiadó 1134 Budapest, Apály u. 2/B. Telefon/fax: 359-9825

A Librotrade

Kft. ajánlata

New Headway Pre-Intermediate középszintû gyakorló tesztek
felkészülés az érettségire (Oxford University Press)
578 Ft
Márai Sándor: Casanova In Bolzano (Alfred Knopf)
5308 Ft
Kertész Imre: Kaddish for An Unborn Child (Vinatge) 2957 Ft
Kertész Imre: Liquidation (Alfred Knopf)
5308 Ft
A könyvek megvásárolhatók illetve megvásárolhatók:
Librotrade Kft. 1173 Budapest Pesti út 237.
Telefon: 254-0-254 Fax: 257-74-72 E-mail: books@librotrade-hu
Melódia Könyvesbolt 1052 Budapest Semmelweis u.1–3.
Telefon/fax:317-66-28

Sikerlista

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2005. január 13. – február 1.
Szépirodalom
1. Dan Brown: A Da Vinci-kód
Gabó Kft.
2. Dan Brown: Angyalok és démonok
Gabó Kft.
3. Lôrincz L. László: A tizenhárom kristálykoponya
Gesta Könyvkiadó
4. Ken Follett: Az ördög mûve
Gabó Kft.
5. Wass Albert: A funtineli boszorkány I–II–III.
Kráter Mûhely Egyesület
6. George R. R. Martin: Kardok vihara
Alexandra Kiadó
7. Paulo Coelho: Tizenegy perc
Atheneum Kiadó
8. Vámos Miklós: Márkez meg én
Ab Ovo Kiadó
9. Anthony Sheenard: Sötétség elôtt
Inomi Kft.
10. Kertész Imre: Sorstalanság
Magvetô Kiadó
Ismeretterjesztô
1. Felsôoktatási felvételi tájékoztató 2005
Oktatási Minisztérium
2. Gonda István, Illés Csilla:
Esszencia a szépség szimfóniájából
Pontifex Kiadó
3. Schobert Norbert: A Norbi titok –
Az Update Módszer
Norbi Wellness Média Kft.
4. Schobert Norbert: Norbi: a 2. Titok
Norbi Welness Média Kft.
5. Stahl Judit: Büntetlen örömök
Kulinária Kiadó
6. Vujity Tvrtko: Angyali történetek a pokolból
Alexandra Kiadó
7. Martin Lunn: A Da Vinci-kód megfejtése
Gold Book Kft.
8. Németh Sándor: Tízparancsolat
Szerzôi magánkiadás
9. Gonda István, Illés Csilla: A szépség szimfóniája
Pontifex Kiadó
10. Kirády Attila: Emberkísérletek
Alexandra Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Andrew Matthews: Élj vidáman!
2. J. K. Rowling: Harry Potter és a Fônix Rendje
3. Roxfort titkai
4. Fekete István: Vuk
5. Kedvenc dalaim
6. Meg Cabot: Valódi és képzelt hercegnôk
7. Saját üvegfestô könyvem
8. Állatok a földön
9. Andrew Matthews: Legyél boldog tinédzser!
10. Gil Guile: Mókás állatvilág

Varázsládikó Kiadó
Animus Kiadó
Szukits Könyvkiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó
Alexandra Kiadó
Ciceró Kft.
Alexandra Kiadó
Alexandra Kiadó
Varázsládikó Kiadó
Pannon Literatúra Kft.

Libri sikerlista
2005. január 25. – február 8.
Szépirodalom
1. Brown, Dan: A Da Vinci-kód
2. Brown, Dan: Angyalok és démonok
3. Follett, Ken: Az ördög mûve
4. Kertész Imre: Sorstalanság
5. Vargas Llosa, Mario: A zöld palota
6. Coelho, Paulo: Az alkimista
7. Steel, Danielle: Második esély
8. Szabó Magda: Katalin utca
9. Loomis, Susan: Ház a Tatin utcán
10. Coelho, Paulo: Tizenegy perc
Ismeretterjesztô
1. Perjés Klára (Fôszerk.): Egy csepp emberség
2. Obersovszky Péter: Öljétek meg tévémacit!
3. Schobert Norbert: Norbi: a 2. Titok

Gabo Könyvkiadó
Gabo Könyvkiadó
Gabo Könyvkiadó
Magvetô Könyvkiadó
Európa Könyvkiadó
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
Maecenas Könyvek
Európa Könyvkiadó
Kulinária Kiadó
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
Magyar Rádió Rt.
Magánkiadás
Norbi Welness Média Kft.

4.
5.
6.
7.

Lunn, Martin: A Da Vinci-kód megfejtése
Gold Book Kiadó
Schobert Norbert: A Norbi titok
Norbi Welness Média Kft.
Stahl Judit: Büntetlen örömök
Kulinária Kiadó
Kriston Andrea – Ruzsonyi Péter:
Kriston intim torna
Sanoma Budapest Kiadó
8. Kerekes Ágnes: „Iskolarendszeren kívüli felsôoktatás
és érettségi utáni szakképzési lehetôségek”
Dokusoft Kft.
9. Králl Mária – Horváth Miklós: Kenyérvarázs
K.U.K. Könyvkiadó
10. Popper Péter: Részemrôl mondjunk mancsot!
Saxum Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Brezina, Thomas: A csereboszi
2. Miler, Zdeněk: A vakond télen
3. Gaarder, Jostein: A narancsos lány
4. Marék Veronika: Kippkopp a hóban
5. Brezina, Thomas: Ôrület! Sztár lettem!
6. Gergely Márta: Szöszi
7. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Tûz Serlege
8. Disney: Micimackó és a Zelefánt
9. Marék Veronika: Kippkopp és a hónapok
10. Böszörményi Gyula: Gergô és a táltosviadal

Egmont-Hungary Kft.
Móra Ferenc Könyvkiadó
Animus Kiadó
Ceruza Kiadó
Egmont-Hungary Kft.
Könyvmolyképzô Kiadó
Animus Kiadó
Egmont-Hungary Kft.
Ceruza Kiadó
Magyar Könyvklub

Líra és Lant Rt. sikerlistája
2004. január
Szépirodalom
1. Brown, Dan: A Da Vinci-kód
Gabo Kiadó
2. Lôrincz L. László:
A tizenhárom kristálykoponya I–II.
Gesta Kiadó
3. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Kiadó Kft
4. Rubinstein, Julian:
A viszkis rabló balladája
Hamu És Gyémánt Magazinkiadó
5. Bin Laden, Carmen: A királyság titkai
Ulpius-Ház Könyvkiadó Bt
6. Vámos Miklós: Márkez meg én
Ab Ovo Kiadó
7. Závada Pál: A fényképész utókora
Magvetô Kiadó
8. Márai Sándor: Bölcsességek januártól decemberig
Helikon Kiadó
9. Christie, Agatha: Három vak egér
Európa Kiadó
10. Follett, Ken: Az ördög mûve
Talentum Kiadó
Ismeretterjesztô
1. Felsôoktatási felvételi tájékoztató 2005.
2. Tvrtko, Vujity: Angyali történetek a pokolból
3. Schobert Norbert: Norbi: a 2. Titok
4. Stahl Judit: Gyorsan, valami finomat!
5. Felsôoktatási vizsgakövetelmények 2005
6. Moldova György: Az utolsó töltény I–II.
7. Lunn, Martin: A Da Vinci-kód megfejtése
8. Csernus Imre dr.: Bevállalom!
9. Popper Péter: Az Írás – Az Újszövetség
10. Stahl Judit: Büntetlen örömök

Educatio Kft
Alexandra Kiadó
Norbi Welness Média Kft.
Park Könyvkiadó Kft
Educatio Kft
Urbis Könyvkiadó Kft
Gold Book Kiadó
Jaffa 4 Kiadó
Saxum Kiadó
Kulinária Kft

Gyermek, ifjusági
1. Böszörményi Gyula: Gergô és a táltosviadal
Magyar Könyvklub
2. Höjer, Dan – Kvarnström, Gunill: Kis fütyikönyv
Presskontakt Bt.
3. Fekete István: Vuk
Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó
4. Cabot Meg: Mia karácsonya
Ciceró Könyvstúdió
5. Rees, Celia: Bûbájos Mary
Orlando Stúdió Kft
6. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Tûz Serlege
Animus Kiadó
7. Miler, Zdenek: Kisvakond reggeltôl estig Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó
8. Darvasi László:Trapiti
Magvetô Kiadó Kft
9. Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen
Magvetô Kiadó Kft
10. Darvasi László: Trapiti és borzasztó nyúl
Magvetô Kiadó Kft

Sikerlista
■ Sikerlista. Az év elején vagyunk, ezek az év elejei adatok nagy átrendezôdést nem mutatnak, a tavaly megjelent népszerû, sokak
által vásárolt könyvek maradtak meg az élbolyban. Dan Brown könyvei a Da Vinci-kód és Az angyalok és démonok elsô, illetve
elôkelô helyen szerepelnek, felkerült, illetve rajta maradt a Da Vinci-kód megfejtésérôl szóló kötet is. Ez csak azt erôsíti meg, amit
egyik korábbi számunkban már közöltünk e mûrôl: Dan Brown nagyon profi módon, és az olvasói érdeklôdésre nagyon jól ráérezve alkotta meg mûveit. Magyar sikerszerzô is található a listán, Lôrincz L. László Leslie L. Lawrence írói néven publikált kötetei
mindig megjósolhatóan sikeresek lesznek. Vámos Miklós, Márai Sándor, Szabó Magda könyvei is állandó szereplôi a sikerlistáknak,
Kertész Imre Sorstalansága se hiányzott tartósan az élbolyból, most hogy a mûbôl készült, nagy visszhangot kiváltó film is a mozikba került, a könyv valószínûleg még keresettebbé válik majd. Ennek hatása persze csak a késôbbi listákon lesz érzékelhetô.

A Typotex Kiadó 20 könyve féláron, az összes többi 20%-kal olcsóbban 3 helyen is,

Magiszter Könyvesbolt (1052 Budapest, Városház u. 1. 338-2440)
Typotex Kiadó (1024 Budapest, Retek u. 33-35. fsz. 2. 315-0256)
ELTE TTK A épület (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 06-30-308-7384)
http://www.typotex.hu/news.htm
Diamond, Horányi, Szabolcsi, Szent-Györgyi, Devlin, Vassy, Szalay, Sainsbury, Draaisma,
Forrai G. – Margitay T., Epping, Nyíri, Julesz ,Tóth Imre, Erdélyi,Toffler, Dertouzos, Negroponte, Ries
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unicus / külföld
Trapiti, trapiti

Olvasni mindörökké

■ A Lázár Ervin alkotta
Dömdödöm óta néhány
éve új varázsszót tanulhattunk meg Darvasi László kiváló, díjnyertes meseregényébôl: a szeretet új szinonimája a Trapiti lett. A kavicsvári nagy tökfôzelékháborúról írt
gyermekregény (Trapiti) 2002-ben jelent meg, és még ebben az
évben elnyerte az Év Gyermekkönyve díjat. Darvasi (akivel a
Könyvhét hasábjain nem is olyan régen hosszabb terjedelmû interjút olvashattunk) gyermekirodalmi kirándulása olyan sikeres
volt, hogy tavaly októberben a Magvetô megjelentette a folytatást is Trapiti és a borzasztó nyúl címmel, mely méltán tarthat számot nemcsak a nyolc éven felüli gyermekek, de a korosabb felnôttek érdeklôdésére is.
A könyv fantáziavilága nehezen érthetô az ôsi bizurr-mizurr
idôk ismerete nélkül, éppen ezért a szerzô az elsô rész terjedelmes bevezetését ennek a különös, fordított világ bemutatásának
szenteli, a történet jelenidejében zajló kavicsvári történések pedig ennek a kedves-humoros mitológiának fényében lesznek értelmezhetôek. A múlt árnyai a jelenben kísértenek, mind újabb
szereplôk lépnek át a múltból a jelenbe óriási kavarodást okozva ezzel a hôsök számára. Az elsô könyv Fôfôvárosa és Kavicsvára két egymással szembenálló világ: míg a kavicsvári polgárok
(Ühüm bácsi és Ühüm néni, Bánatos Olivér, Minyon kapitány,
Hektor Viktor, Holle Mama) a hagyományos közösségi értékek
hordozói, addig a nagyváros szürke házai, rohanó emberei számára ezek az értékek semmit nem jelentenek. Pontosan ezért lehetséges, hogy mindkét részben a gonosz erôk (Kukta Gerozán,
Szakács Király, Ramszesz Vogul és Kovács Lajos a gonosz feltaláló) hatalmukba tudják keríteni a rajongó városi tömegeket,
hogy aztán az idilli kisváros ellen fordítsák.
Darvasi mesélôkedve számos, a történet kereteit szétfeszítô
anekdotát, képtelen áltörténelmi fejtegetést és jellemkomikumra épülô humort eredményez. Ezen epizódok közül a legnyugtalanítóbb Ramszesz Vogul története, aki említés szinten már az
elsô részben is felbukkan, de sorsának elôszámlálása valahol
megszakad, az átvert olvasó pedig egyre idegesebben lapozgat
elôre-hátra, hogy megtalálja, hol is veszítette el a fonalat. Nos,
megnyugtatásul elárulhatom, Ramszesz Vogul a második részben újra feltûnik és (sajnos) fôszerepet kap.
A második könyv mûfaji megjelölése (szerelmes és bûnügyi
történet) érvényes az elsô részre is: Boleszláv felügyelô nyomozása, a gonoszok ármánykodásai és a mindenen gyôzedelmeskedô szerelem (és persze mindezeknek a paródiája) teszi egyszerre
mulatságossá és heroikussá a kavicsváriak és a mesevilág racionalizálására törô rosszak küzdelmét. A szerelem és a szeretet végül mindent legyôz, azonban ne gondoljuk, hogy valamiféle „álgyermeknyelven” gügyögô érzelgôs, csöpögôs „lovesztorival”
van dolgunk. Trapiti, a gyermekhôs vezetésével mindenki képes
visszatérni az elveszettnek hitt, boldog gyermekkor világába, és
képes megérteni a szeretet összetartó erejét. A látszólag egyszerûnek tûnô trapitizés jelentése azonban nehezen határozható
meg, a filozofálgató tûzoltóparancsnok, Hektor Viktor is csak
addig jut, hogy „a trapitizés olyan játék, amelyben egyszerre van
filozófia, gyakorlat és … öööö …szeretet.”
Nehéz lenne megfogalmazni, miért is jó meseregény a két Trapiti: talán azért, mert képes gyermeknyelven szólni a gyermek lenézése nélkül, mert egy olyan világba vezet, ahol a gonosz is
megváltozhat és képes lesz rátalálni egy teljesebb, boldogabb
életre: „Bizony szenved az olyan ember, aki nem látja a világ
sokszínûségét!”
Pompor Zoltán

■ Nem is gondolnánk, hogy Magyarországhoz hasonlóan
Németországban is fejükhöz kaptak pedagógusok, olvasáskutatók, szülôk a 2003-as PISA-felmérés eredményeit hallva.
Azonban, amíg hazánkban csak helyi, elszigetelt kezdeményezések – iskolai munkaközösségek, gyermekkönyvtárak
rendezvényei, a Magyar Olvasástársaság konferenciái, illetve
a Jonatán Könyvmolyképzô játékos, interaktív olvasóprogramja – igyekeztek enyhíteni a sokk hatását, addig a németek
az egész országot átfogó program megvalósításába kezdtek,
melynek középpontjában az általános iskolás korosztály olvasási képességének komplex fejlesztése állt. Amint a program címe mutatja: „Wir lesen vor – überall & jederzeit” (szabad fordításban: Felolvasunk – mindenhol és mindenkor) a
hangsúly a mesélésen és a felolvasáson van, mely tevékenységek összetevôi (koncentrációs képesség, képzeleti tevékenység, szövegértés, beszédkészség és szociális kompetencia) az
olvasási képesség megalapozásához elengedhetetlenül fontosak. Az újdonság a korábbi hasonló kezdeményezésekhez képest, hogy felnôttek olvassák fel kedves meséiket!
A programnak köszönhetôen közel 5000 „felolvasószülô”
(Vorlesenpaten) vált tagjává a német Olvasásalapítvány
(Stiftung Lesen) által létrehozott felolvasókluboknak. Gyakorlatilag bárkibôl lehet felolvasó, szinte mindegy, hogy
kezdô szülô vagy nagymama, egy valami számít: a tagok
megszállott könyvbarátok legyenek, és az olvasás szeretetét
óvodákban, iskolákban, könyvtárakban adják tovább a gyerekeknek. A leendô önkéntes tagok gyakorlati szemináriumok keretében (évente 120 ilyen alkalom van országszerte)
sajátíthatják el a helyes felolvasás és olvasókör-vezetés
trükkjeit. Emellett a klub folyóirata tájékoztatja a felolvasókat a legújabb rendezvényekrôl, olvasási tippekrôl és a
legfrissebb könyvújdonságokról. Az egész éves felolvasások
csúcspontja pedig a felolvasónap, mely a tavalyi évben november 12-én került megrendezésre.
A felolvasás nem ördöngösség, pedagógiai végzettség
sem kell hozzá, azonban egy csoport mindenre elszánt
gyermek elôtt bizony nem árt, ha felkészültek vagyunk.
Ehhez ad néhány tippet a program egyik németországi
koordinátora:
– egy felolvasási alkalom ne legyen hosszabb 45 percnél,
melybôl a tényleges felolvasásra szánt idô mindösszesen
15–20 perc. A maradék idôben a gyerekekkel beszélgethetünk, például arról, hogy szerintük hogyan folytatódna a
történet.
– A csoport lehetôleg ne legyen 5–10 fônél nagyobb, és a
korkülönbség minél kisebb legyen.
– Az is fontos, hogy a felolvasó maga is élvezze a felolvasást, ezért lehetôleg olyan könyvet válasszon, amit maga is
kedvel.
– Figyeljük meg a gyermekek reakcióit a felolvasás során.
Ha a helyzet úgy kívánja, rövidíthetjük, kiszínezhetjük és
megváltoztathatjuk a szöveget.
– Hagyjunk idôt arra, hogy a gyerekekkel elbeszélgessünk
az olvasmányaikról, és arról, hogy mi mit szerettünk olvasni gyermekkorunkban.
Aki bôvebben szeretne megismerkedni a programmal, annak ajánlom a felolvasókörök internetes oldalát www.wirvor-lesen.de, ahol értékes információkhoz, olvasmánytippekhez, segédanyagokhoz lehet hozzájutni, illetve a német
Olvasásalapítvány honlapját www.stiftunglesen.de.
A Stiftung Lesen kiadványa
alapján írta Pompor Zoltán

Frankfurt, Hauptbahnhof
Német könyves újságok öt percben

■ A magyar könyves a
Frankfurti Könyvvásárra érkezvén, vagy a könyves kirándulásról hazatérôben –
ha ehhez érez némi indíttatást, és még eurója is maradt
valamennyi – csak bemegy a
frankfurti pályaudvaron egy
újságboltba, és ha nem ért
németül, akkor is talál öt
perces böngészés után néhány megvásárolható könyves újságot, elég ha a „buch”
„bücher” kulcsszavakra figyel csak fel az újságok címlapjain. (Németül tudó ismerôsömnek ezt
meséltem, csak annyit válaszolt rá, hogy ô – mivel ért németül – biztosan talált volna még legalább tíz olyan másikat, amelyiknek ugyanez a témája, legföljebb címében nem hordozza a „kulcsszavakat”.)
Eljátszhatunk a gondolattal, hogy a budapesti Nyugati pályaudvaron mit és mennyit találhatna ilyen újságokból a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra érkezô „könyves kiránduló”, ha ismeri – ismerné a „könyv” „könyvek” „olvasás” kulcsszavakat, de nem lenne túl jó
és eredményes ez a játék, úgyhogy inkább mellôzzük.

Könyvipar

külföld

E rövid szöveg
amúgy sem lehet
mindenre kiterjedô
elemzés, szubjektív
hangulatú töprenkedés ez csupán,
amelyben szerzô elcsodálkozik a világ
könyves termésének
ritkább-gyakoribb
megjelenésû periodikákban történô
tükrözôdésén – különös tekintettel arra
a tényre, hogy eme
„töprenkedés” olyan
könyves újságban lát
majd napvilágot,
amely nyolc éven keresztül tartó kétheti megjelenés után anyagi okok
miatt idén csak havonta jelenik meg –, és emiatt ôszinte ámulatának
ad hangot eme, bámuló szemei elôtt feltáruló könyves gazdagság láttán, tudván tudva persze azt is, hogy „és ez csak a feje”. Merthogy számosan vannak még angol nyelvû, görög, török, olasz, francia, spanyol
könyves újságok is, mint ahogyan vannak magyarok is. (Szerzô e ponton – kényszeres ôszinteségének teret engedve – bevallja, hogy tudása e tárgykörben nem kielégítô, emiatt olvasóinak nem tud számot
adni arról, hogy vajon van-e albán vagy ghanai könyves újság, és ha
igen, hányféle. Ennek most azonban nem is fog utánajárni.)
A magyar könyves termés is tükrözôdik újságokban – három magyar könyves újság van –, kettô megvásárolható, egy ingyenes a
könyvesboltokban található meg. Ez faktum. Tény az is, hogy az
itt ábrázolt német könyves újságok egyike sem közölhetne ilyen
típusú cikket magyar könyves újságokat bemutatandó, azaz nem
lehetne hét különbözô újságcímlappal illusztrálni az európai színvonalú magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem tevékenységét
visszatükrözô lapokról szóló cikket.
Hogy a három könyves újság sok, kevés, vagy éppen elegendô, a sok német könyves újság létezése indokolt-e, erre itt sajnos nem tudjuk megadni a választ. E kérdés megválaszolásához
egyébként nem áll rendelkezésünkre adekvát mérce sem: nincsenek közmegegyezéses alapon hitelesített nemzetközi „könyves normatívák”.
Ami bizonyos: a
németnél sokkal kisebb magyar könyves piacon is 57
percenként megjelenik egy új könyv
(2003-as adat), és e
számunkban
a
megjelent könyvek
„túlcsorduló” listája a Könyvkeresô
adatai szerint a január 13. és február
9. közötti idôhatáron belül 475 tételt
tartalmaz.
K. J.
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Könyvipar

kolofon
Könyvtárellátó Közhasznú Társaság

Maróti Istvánnéval
beszélget Nádor Tamás
Itt aztán igazán nincs helye lírázásnak: a cég valóban könyvtárak állományának gyarapítását szolgálja, s e
nemben csakugyan közhasznú tevékenységet végez az e célból létrehozott társaságban. Library Service
Non-profit Company – a neve angolul elegánsabban hangzik, kivált,
mert egyik szava önzetlenségre is
utal. Vagy legalább arra: a hasznon
osztozni hosszú távon kifizetôdô.
Hogy ez így van-e, arról most tudomást szerezhetünk.
– Kérdezzünk az elnevezéshez illô szárazsággal, szabatosan: mikor jött létre társaságuk, milyen céllal és hogyan mûködik?
– A TÉKA Könyvértékesítô, Könyvtárellátó és Könyvkiadó
Vállalatból 1991-ben kiválva alakult közhasznú társasággá
1994-ben. Tulajdonosa a magyar állam, a tulajdonosi és vagyonkezelôi jogokat a nemzeti kulturális örökség minisztere
gyakorolja. Tanácsadója az általa kijelölt felügyelô bizottság.
A minisztériummal kötött közhasznúságú szerzôdés elôírásai
határozzák meg munkánkat, például azt, hogy minden magyar nyelven megjelenô könyvvel foglalkoznunk kell. Politikai tevékenységet nem folytatunk, s természetesen nekünk is
be kell tartanunk a gazdasági társaságokra vonatkozó jogszabályokat.
– Helyszûkére nincs okuk panaszkodni, hisz ahogy olvasom: 1400 négyzetméternyi iroda, 3300 négyzetméternyi
raktár szolgálja cégüket a Váci úti ipartelepen. Végül is mit
mûvelnek ekkora területen?
– Az üzemi területbôl 1100 négyzetmétert az ETO-Print
Nyomdaipari Kft. használ, amelynek többségi tulajdonosai vagyunk. Ez, értelemszerûen, könyveket készít. De mi mûködtetjük a budapesti Kódex Könyváruházat (hazánk egyik legnagyobb választékot nyújtó ilyen üzletét), valamint a szegedi Kazinczy Ferenc könyvesboltot is. Ám a társaság fô tevékenysége
a nevébôl következik: 6500 nyilvános, iskolai s egyéb szakkönyvtárral, közmûvelôdési intézménnyel állunk kapcsolatban. Közülük több mint 5600 veszi rendszeresen igénybe kereskedelmi szolgáltatásainkat. Sokan rendelnek folyóiratokat,
könyvtári nyomtatványokat. A bibliotékák csaknem fele köt
velünk könyvtárellátási szerzôdést, amelynek alapján – vásárlástól függôen – általános árengedményt kapnak. Társaságunk
eredményfedezetébôl esztendônként 250–270 millió forintot
fordítunk vissza a könyvtárakba szolgáltatások és árengedmények formájában.
– Könyvtárak és más közmûvelôdési intézmények nyilvánvalóan csak úgy képesek szolgáltatásaikat igénybe venni, ha
megrendeléseikhez elôzetes tájékoztatást kapnak. Miképp
segítik ebben ôket?

78

– Az Új Könyvek címû, általunk szerkesztett állománygyarapítási tanácsadót s a hozzá tartozó megrendelôjegyzéket kéthetenként küldjük el vásárlóink címére. Ez teljességre törekedve tartalmazza az adott idôszak újdonságait. (A megrendelt
köteteket bibliográfiai leírást tartalmazó katalóguscédulával,
könyvsarokkal és raktári számmal ellátva postázzuk a bibliotékáknak.) A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának
megbízása alapján az úgynevezett Országos Dokumentumellátó Rendszerbe tartozó szak-, egyetemi és megyei könyvtáraknak harmincszázalékos kedvezménnyel
szállítjuk a költségvetési támogatásból finanszírozott kiadványokat. És szintén minisztériumok (NKÖM, OM) megbízásából mi bonyolítjuk a hazai közgyûjteményi és közmûvelôdési dolgozók s a határon túli magyar pedagógusok szakirodalom-vásárlási támogatását. S néhány hete –
partnereink, vagy akár csak a neten érdeklôdve barangolók számára – mûködtetjük
az ország egyik legkorszerûbb internetes
könyváruházát (www.kello.hu). S ettôl persze forgalmunk növekedését is várjuk.
– Cégük, amint az elmondottak is tanúsítják – a legjobb reklám az információszolgáltatás szemlélet jegyében –, tájékoztat, hogy kereskedelmi tevékenységet folytathasson.
Honnan, miképpen szerzik adataikat?
– A Könyvtárellátó Kht. vagy ezer könyvkiadóval és több száz
könyvkiadással is foglalkozó más szervezettel áll kapcsolatban.
Évente mintegy 8-9 ezer könyvet, 3-4 ezer MC-t, CD-t, VHS-t,
DVD-t, hozzávetôleg 5 ezer tankönyvet és tanítási segédletet,
több mint 500 magyar sajtóterméket (hetilapot, közlönyt, havi periodikát stb.) forgalmazunk. Árbevételünk nagyobb része könyvek
forgalmazásából (s e körben is a könyvtáraink által vásárolt kötetekbôl) adódik. Nettó bevételünk folyamatosan nô: tíz év alatt
135 millióról több mint 2 milliárdra emelkedett. Ekképpen a legnagyobb kereskedôk közé tartozunk a hazai könyvpiacon.
– Az eddig elmondottak többes szám elsô személyben,
tárgyszerûen érzékeltetik és dokumentálják, hogy miben
„mesterkednek”. A kht. ügyvezetô igazgatójaként úgy véli
talán: a tények magukért beszélnek, ön csak teszi a dolgát?
Egyes szám elsô személyben nem kommentálja mindezt?
– Egyszóval a „névjegyemet” hiányolja. Nincs azon vagy amögött
semmi rendkívüli. Négy évtizede szakmám, hivatásom a könyvkultúra szolgálata. Az Egyesült Villamosgépgyár üzemi könyvtárában „debütáltam”. Már ott megtanultam az olvasó, a könyvtárlátogató tiszteletét. Ezt elsôsorban úgy gyakorolhattam, hogy igyekeztem az esetleg bizonytalan olvasónak értéket, várható intellektuális és érzelmi élményt ajánlani. Ugyanezt tettem, amikor felkértek a Csili (a Pesterzsébeti Vasas Mûvelôdési Ház) könyvtárának
irányítására. Azért is vállaltam ezt szívesen, mert Kispesten, a Wekerlén születtem. A szülôföld közelsége, a rokon közeg elôsegítette, hogy könyvbarát légkört teremtsünk. 1987-ben megbíztak a
Könyvértékesítô Vállalat könyvtárellátó fôosztályának vezetésével.
Ott már nem csupán helyi, hanem országos kitekintést is nyerhettem. E cég megszûntével lettem a Könyvtárellátó Közhasznú Társaság egyik létrehozója, illetve ügyvezetô igazgatója. Mintegy százötven kollégámmal „mesterkedünk” abban, amit felvázoltam. A
legfontosabb számunkra partnereink visszajelzése, elégedettsége. S
legfôképp az olvasók, az e réven is „kimûvelt fôk” gyarapodása.
Mert hiszem, hogy a könyv túlél minden változást, kataklizmát –
László Gyula régészprofesszor egykori szavait kölcsönkérve – az
„írott arcú emberek” érdekében.
Fotó: Zsólyomi Norbert

A MAGYAR BIBLIATÁRSULAT
ÉS A REFORMÁTUS KÁLVIN KIADÓ
ÚJDONSÁGAI
Ingo Baldermann
NE FÉLJETEK!

A passió és a húsvéti történet gyerekeknek
Képzeletbeli utazásra indulnak az ifjú olvasók: sétálnak
Jeruzsálem utcáin, találkoznak a Biblia szereplõivel,
maga Jézus meséli el nekik az irgalmas samaritánus
történetét, így válnak részeseivé az eseményeknek. A
könyv közös, családi olvasásra készült.
B/5 méret; 64 o., keménytáblás
Ára: 1400 Ft

Farkas László
ÚRNAK SZOLGÁI

Makkai Sándor Holttengere vagy Móricz Fáklyája juthat eszünkbe e regény olvasása közben. A sodró erejû
történet a „trianon” utáni idõkben, Kõrösháton játszódik, és egy falusi református lelkész életén keresztül
mutatja be népünk lelkiállapotát, s mindazok küzdelmét, akik ott, akkor õrállóul adattak, hogy reménnyel
táplálják a megfásult lelkeket.
A/5 méret; 384 o., keménytáblás
Ára: 1900 Ft
Keresse a könyvesboltokban vagy rendelje
meg 10% engedménnyel honlapunkon:
www.datanet.hu/bibliatarsulat/
és www.datanet.hu/kalvinkiado/

