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amelynek folyton igyekszünk megfelelni. Csakhogy ez a történet nem
mindig egyezik azzal,
amelyet valójában meg
kellene élnünk. A regény
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Egy kiadó, amely már akkor
európai akart lenni, nemcsak
nevében, de szellemiségében
is, amikor e fogalmat s annak
gyakorlását még kettémetszették volna. S valóban európai lett a szó babitsi értelmében. Nem csupán kontinensünk szellemi térségét
ölelte fel, fogadta be, hanem
a világirodalmat. Légiesítette
a határokat fizikai és lelki vasfüggönyök ellenében. Ilyen
egyetemes szemléletre és
közlésmódra törekszik manapság is az Európa, immár
önnön elhatározásából, a minôség szabad vonzásában.
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Budapest Nagydíj 2005
Interjú Paulo Coelhóval A Zahirról
■ – Mi A Zahir központi témája?
– A könyv mindannyiunk világlátásáról szól, amely abból a
történetbôl ered, amit meséltek nekünk, és amelynek folyton
igyekszünk megfelelni. Csakhogy ez a történet nem mindig
egyezik azzal, amelyet valójában meg kellene élnünk. A regény fôszereplôje, egy híres író, akit elhagy a felesége, és ô,
ahelyett, hogy továbblépne és felfedezné, mennyi érdekesség
van még a világban, azon rágódik, mit csinálhatott volna
másként. A saját múltjában vájkál, és képtelen mással foglalkozni, mint hogy megválaszolja a kérdést: miért hagyott el a
feleségem, amikor sikeres, tisztességes, becsületes és megbízható férfi vagyok?
– Mit jelent a Zahir?
– Jorge Luis Borges szerint a Zahir a XVI. századi iszlám mitológiából származik, a jelentése pedig: valami, amit ha egyszer meglátsz, többé nem tudsz kiverni a fejedbôl. Ez lehet
egy oszlop, egy pénzérme, egy rögeszme, vagy bármi, ami végül eluralkodik az egész életeden, és szentté vagy ôrültté tesz.
– Milyen mértékben tekinthetô A Zahir önéletrajzi ihletésûnek? Mennyiben van benne Ön a történetben?
– Valójában minden író belehelyezi magát a történetébe.
Nyilvánvalóan mindig is vágytam rá, hogy elmondjam, mit
jelent híresnek és ugyanakkor elszigeteltnek lenni. Az író esetében pontosan ez a helyzet. Nincs kapcsolata a közönségével, de tudja, hogy emberek milliói olvassák a könyveit. A hírességet, mint olyant tematizálom, és a híres ember felelôsségét próbálom elemezni. Az a pillanat, amikor leülök a számítógépem elé, hogy könyvet írjak, teljesen valóságos. Másrészt
viszont, engem természetesen nem hagyott el a feleségem, és
az egész keresés meg a szerelmi történet megváltoztatásának
a rögeszméje nem más, mint egy út, amely fiktív ugyan, de a
világ mai állapotát tükrözi.
– A könyvben a sikeres író felesége szintén híres, és szakmailag elismert – mégsem boldog. Miért?
– Hozzá vagyunk szokva a boldogság eszméjéhez, vagyis életünk során elérkezünk egy ponthoz, amikor boldognak érezzük magunkat, és onnantól kezdve nincsenek többé kihívások. Azt gondolom, hogy attól a pillanattól fogva, hogy az
életben nincsenek többé kihívások, megszûnik a keresés öröme is. Ilyenkor egy átlagos házaspár, aki számos nehézséget
túlélt, hirtelen elkezd veszekedni. De valóban ezek az igazi értékek? Tényleg ezért születtünk erre a világra? Az író felesége
nem hajlandó áltatni magát, mint a többi házaspár, akik elértek ebbe a „harmonikus” állapotba, hanem elhatározza, hogy
utánajár a dolognak, és megkeresi a választ. Mi dolgunk van
itt a Földön, miért nem tudjuk soha megtalálni a boldogságot?
– Ezen a ponton határozza el, hogy haditudósító lesz?
– Esther így dönt. Nôként joggal gondolja, hogy minden embernek megvannak a maga korlátai, amelyeket a háborúban
tud a leginkább megélni, mivel a háborúban mindenre képes
az ember, a legnagyobb hôstettektôl a legperverzebb cselekedetekig. Nap mint nap ezt látjuk a háborús tudósításokban,
amelyek sajnos egyre inkább életünk részeivé válnak. Az átlagember, az átlag amerikai, a hatalom érintésétôl szörnyeteggé válik, aki könyörtelenül kínozza a foglyokat, ahogy az iraki Abu Ghraib börtönben történt. Nemrégiben egy amerikai
tábornok azt nyilatkozta, imád embert ölni. Vannak dolgok,
amelyeket az emberek csak ilyen határhelyzetben mondanak,
s amelyek ellentétesek az erkölcsi normákkal. Esther nyilván-

valóan választhatna magának más szakmát, és dolgozhatna,
mondjuk egy kórházban, ahol szintén nap mint nap szembesülhetne a betegséggel, a tragédiával, de ô kalandra vágyik.
Keresi a kalandot, úgy érzi, a kaland értelme egyben az élet
értelme. Elmegy a háborúba, és haditudósító lesz.
– És ezt csak a harcmezôn értheti meg az ember?
– Szerintem nem feltétlenül. Voltaképpen az élet maga is egy
harcmezô, csak errôl igyekszünk megfeledkezni. De hát az
Univerzum alapja éppen ez a tûz, és a tûz megnyilvánulása a
konfrontáció. Állandóan azt az elvont fogalmat keressük,
amelyet úgy neveznek: béke, és közben észre sem vesszük,
hogy a szervezetünk is folyton küzd saját magával, s hogy
minden, ami körülvesz minket, nem más, mint konfrontáció.
A harcmezôn a dolgok sokkal nyilvánvalóbbak, ezért megy
Esther a harcmezôre. Bár, ha az emberiségbe több józan ész
szorult volna, észrevenné, hogy ez a konfrontáció, ez a harc
mindig és mindenütt jelen van.
– Ön szerint a Zahir mindannyiunk egyetemes tapasztalata?
– Igen. Véleményem szerint mindannyiunknak megvannak a
magunk rögeszméi, és sajnos könnyen rabjaivá válunk olyan
dolgoknak, amelyek végül tönkreteszik az életünket. Ki kellett fejlesztenünk magunkban egy módszert, hogy megértsük,
a kihívás nem lehet rögeszme. A kihívás valami, amit le kell
gyôzni. Nem hatalmasodhat el rajtad, mert akkor tönkreteszi
az életedet. Sajnos a legtöbb emberben a Zahir, vagyis ez a
rögeszme – legyen az a pénz, a szerelem, a hatalom vagy bármi – átváltozik valamivé, ami tönkreteszi az életüket, amely
addigra már csak erre a rögeszmére korlátozódik.
– Visszatérô témája a könyvnek, hogy van egy történet, amit
elmeséltek nekünk, és van egy másik, amit viszont nem…
– Mondok néhány példát: van egy értékrend, amely szerint
élünk, de a valóságban ezek az értékek nem egyértelmûek,
olyannyira nem, hogy ha az ember kétszer elgondolkodik rajtuk, másodszor nem ugyanarra a következtetésre jut, mint
elôször. Például ilyen a béke.
A béke nagyon konkrét dolog, amikor a háborúról van szó.
De ha mondjuk, a nyugdíjról van szó, máris elvonttá válik.
Vannak emberek, akik egész életükben csak azért harcoltak,
hogy végre megtalálják a nyugalmukat, a békéjüket, és amikor elérkezik a várva várt békéjük, azaz a nyugdíjaztatás pillanata, úgy érzik, hogy már nem részei az életnek, kívülállónak érzik magukat. De millió példát mondhatnék a szimbólumkutatás területérôl is. Például: a kereszt, amit a katolikusok imádnak, én is katolikus vagyok, eredetileg minden emberi kínszenvedés legborzalmasabbika volt. Senki nem imádja a guillotine-t vagy az akasztófát, mert ezek élénken élnek a
képzeletünkben. Az viszont feledésbe merült, hogy a kereszt
is kínzóeszköz volt, ennek már más jelentést tulajdonítunk.
Végül aztán körülvesz minket egy olyan szimbólumrendszer,
amit bár nem értünk, mégis azt sugallja nekünk, például a kereszt esetében, hogy az önfeláldozás jó: áldozd fel önmagad.
– Lehet egy embernek több Zahirja élete során?
– Számtalan Zahirja lehet egy embernek. Mindig más. A Zahir betölt minden teret. De vannak olyan emberek, akik
annyira megrögzöttek, hogy nekik valóban csak egyetlen Zahirjuk van. De ha valahogy sikerül túltenniük magukat rajta,
jön a második, aztán a harmadik, és így tovább. Ezek az emberek csak ebben az állandó feszültségben és rögeszmében
tudnak élni.

– A Zahir elvezethet minket valami célhoz, vagy inkább maga is csak egy vágy
tárgya?
– Ott van például Az alkimista, maga ismeri. Az Alkimistában van egy vágy, egy
cél: a piramisok kincse. De a
regény végére a fiú megérti,
hogy nem a kincs, hanem az
út teszi gazdaggá. A Zahir
nem. A Zahir azonnal célba
akar érni. A cél azt mondja
az embernek: én fontosabb
vagyok, mint az út. Ezért
kezdtem a regényt Kavafis
versével, amely az útról
szól, amely elvezeti az embert a céljához. Kavafis versében tulajdonképpen benne van az egész regény. Arról szól, miként tér vissza
Odüsszeusz Ithakába, és azt
mondja, hogy ennek az útnak hosszadalmasnak kell
lennie, minél tovább tart,
annál jobb, mert bár végig
az Ithaka utáni vágy vezeti
az úton, de valójában az út
a lényeg. A Zahirra ez nem
igaz. A Zahir az a dolog, amit addig nem tudsz megszerezni,
amíg át nem alakítod valamivé, ami lök elôre.
– Miért éppen Kazahsztánból származik a könyv egyik fôszereplôje?
– Azért választottam Kazahsztánt, mert ott él a Tengri hagyomány. E szerint a hagyomány szerint az egész univerzumot
be lehet fogadni, és Istent nem lehet ajtók mögé zárni, ahogy
más vallások mondják. Ez a hagyomány túlélt minden hatást,
túlélte a kereszténység, az iszlám és a konfucionizmus hatásait is. Vagyis a föld az anya, aki megérdemli legmélyebb tiszteletünket, és az élet csodája a földben testesül meg. Itt, ahol
most vagyunk, láthatja, hogy ugyanez a gondolat nyilvánult
meg a Szeplôtelen Fogantatásban, amikor megjelent Szent
Bernadettnek. De ez a gondolat végül eltorzult, és mást kezdett jelenteni. Én tehát abban hiszek, hogy ha visszatérnénk
az egyszerûséghez, persze nem arra gondolok, hogy totemisták legyünk és mindenfélét imádjunk, hanem hogy ha megértenénk, hogy Isten ott van mindenben, és minden dolog
egyetlen egész, végül az élet sokkal összetettebb lenne.
– Hogy írja, Paulo, a könyveit?
– Kétévente írok egy könyvet. Úgy érzem, élnem kell az életemet, kapcsolatban kell lennem az emberekkel, és hagynom
kell, hogy a könyv megíródjon bennem. Két évnél rövidebb
idô alatt lehetetlen bármit is csinálni. Mert szükségem van arra, hogy kapcsolatba kerüljek az emberekkel, és arra is, hogy
kapcsolatba kerüljek önmagammal. Egy adott pillanatban a
legmeditatívabb kapcsolat az, amikor érzem, hogy megszületett bennem a válasz egy kérdésre, és ez az a pillanat, amikor
leülök a számítógép elé és elindulok, hogy fölfedezzem lelkem ismeretlen óceánját, és azt, hogy mi volt a kérdés, ami
fölmerült bennem, és mi a válasz erre a kérdésre.
– Melyik regénye áll a legközelebb A Zahirhoz?
– Mindegyik könyv egész más, nem lehet ôket összehasonlítani. Egyik sem állhat közel a másikhoz. Mindegyik kifejez belôlem valamit. Az alkimista az utam metaforája. Az Egy mágus

naplója azt a pillanatot ragadja
meg, amikor életem gyökeres
fordulatot vett. A Veronika meg
akar halni azt mutatja meg, milyen fontos a különbözôség és
a különbözôség elfogadása.
Szóval nem lehet egymással
összehasonlítani a könyveket.
Az egyetlen közös bennük a
stílus, és én mindig olyan stílusra törekedtem, amely egyszerû, anélkül hogy felszínes
volna.
– Kik a kedvenc írói?
– Megrögzött olvasó vagyok,
és mindent újraolvasok: Jorge
Luis Borgest, Dante Isteni
színjátékát, némi félelemmel
bár, de újraolvasom Henry
Millert, aki nagy hatással volt
rám, Jorge Amadót, aki a brazil lélek leghívebb tolmácsa.
William Blake számomra sokoldalú zseni: nagy festô, nagy
költô és nagy látnok.
– Mily módon változott meg
az irodalomszemlélete annak tükrében, hogy Ön ma
az egyik legtöbbet olvasott
szerzô a világon?
– A siker rengeteg ajtót nyitott meg elôttem. Persze vannak
köztük olyan ajtók, amelyek mindig ugyanoda vezetnek, például a fogadásoké, de ugyanezek az ajtók elvezetnek az emberekhez is. És ez lehetôvé teszi, hogy utazgassak, hogy megismerjek embereket, lehetôvé teszi, hogy észrevegyem: az irodalomnak olyan fontos szerepe van ma, amilyen már vagy
10–15 éve nem volt. Manapság az irodalom olyan, mint a
mozi. A legtöbbet használt közeg, egy egyszerre írott és olvasott közeg, az internet közege, a szavak és a mondatok közege. Ezért az olvasók leveleibôl azt látom, hogy az irodalom
olyan erôvel támad föl hamvaiból, amit 10 évvel ezelôtt el
sem lehetett volna képzelni.
– Maga szerint a nyugati világban, egy olyan korban, amikor a hírnévnek óriási kultusza van, van még helye az értelmiségnek?
– Azt gondolom, hírességnek lenni és közben értelmiséginek
lenni nem feltétlenül ellentmondás. Sok olyan híres embert
látok, akik a hírnevüket valami jó ügy érdekében használják
fel. Igen, azt hiszem, hogy a klasszikus értelemben vett értelmiségi, aki csak ül és kritizál másokat, miközben nem csinál
semmit, és egy lépést sem tesz elôre, valóban elkopott, elavult fogalom. Én nem elemezgetem az életet, inkább élem.
És ebben az értelemben mindenki, aki csak elemzi az életet,
anélkül hogy élné is, eltékozolja azt.
– Ön szerint az irodalom közvetítésével ki lehet békíteni
egymással az akadémikus kultúrát és a népszerû kultúrát?
– Nem látom ezt a különbséget. A ma népszerû kultúrája a holnap akadémikus kultúrája. Ha visszatekintünk Shakespeare-ig
vagy Cervantesig, azt látjuk, hogy épp az maradt meg belôlük,
és az vált klasszikussá, ami a saját korukban népszerû volt.
Fordította: Nagy Viktória
Az interjút lapunk a kiadó, valamint a szerzô
irodalmi ügynöksége szíves közremûködésével közölheti.
Fotó: Xavier González
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Coelho titkai a mi titkaink?
■ A Biblia és a Don
emberi tudat, lélek és
Paulo Coelho magyar nyelven megjelent mûvei
Quijote mellett (megszellem mélységeibe
jelenésének
éppen
hatol le, ám ôt nem
A Piedra folyó partján ültem és sírtam
idén ünnepeljük 400.
Vergilius vezeti kézenAz alkimista
évfordulóját) lassan
fogva, hanem innenAz ördög és Prym kisasszony
Az ötödik hegy
Paulo Coelho mûvei
onnan összeszedett
Egy mágus naplója
lesznek a legtöbb pélezoterikus, okkult tuTizenegy perc
dányban megjelenô és
dása, szinkretikus alaVeronika meg akar halni
legolvasottabb mûvek
pokon nyugvó vallási
a világon, hiszen a braismeretei, amelyekhez
zil szerzô regényeit 56
a katolikus vallás elenyelvre fordították le,
mei és s zsidó messiaés 150 országban millinizmus adják meg a
ós nagyságrendben adbizonytalan keretet,
ják el, s csak Az alkimisbiztosítva ezzel a mûtából 11 millió példány
vek egyetemes sikerét.
talált olvasóra.
Egy kutatója (a portuElképesztôen gyors
gál Eduardo Loués nagyarányú sikerrenço) azt írta róla,
történetnek vagyunk
hogy Coelho sikere a
tanúi s Coelhót vásá„elfojtás bosszúja”, hirolva-olvasva cselekvô
szen azokat a hiedelrészesei is, hiszen a
meket,
babonákat,
bevezetôben említett
mágikus sejtéseket szakét könyv évszázadok
badítja fel olvasóiban,
alatt került a „legjobamelyeket a XVIII.
ban eladott” listák élészázadtól fogva fokore, míg Paulo Coelho
zatosan elnyomott a
írói pályája alig két évráció. Coelho a világtizedes. Ez a Rio de Jaban eligazodni kevésneiro-i
születésû
sé tudó olvasójának
(1947) valamikori hipnincs ideje belemépy, akit többször is
lyedni Cervantes hôideggyógyintézetbe
seinek hosszas eszmeküldtek a szülei, mert
futtatásaiba, és nincs
nem tudott adaptálódelég csönd körülötte,
ni a „normális” polgáhogy elmerenghessen
ri léthez (ennek állít
a Szentírás egy-egy
emléket a Veronika
versén, számára olyan
meg akar halniban),
gyors megoldás kell,
miután hátizsákkal beamelyhez villamoson
járta a világot, tudatvagy buszon olvasva
módosító szerekkel
hozzájuthat. Ezt meg
kacérkodott, zenélt és
is kapja a brazil írótól,
dalszövegeket írt, s
mert miközben (és
egy jónevû lemezkiamíg) egy-egy regéadó cég marketingnyét olvassa, úgy érzi,
igazgatója lett, egyik
megválthatja az életét,
pillanatról a másikra
rátalálhat önmagára.
hátat fordított a rá váró karriernek. Akár mások döntöttek Coelho humánus üzenetének szelleme azonban be van zárhelyette, akár maga döntött így, mindegy. Tény az, hogy ír- va könyveinek palackjába, onnan nem szabadulhat ki, s átni kezdett, és bár elsô két könyve, az Arquivos do Inferno (A alakulva nem ölthet testet, így olvasóinak metamorfózisa is
pokol irattárai, 1982) és a Manual do Vampirismo (A Vám- elmarad. Ezért vásárolják meg az író újabb és újabb mûveit,
pírizmus kézikönyve, 1985) bukás volt, nem adta fel. 1986-ban hátha mégis eljön számukra is a megváltás és az önmagukra
végigjárta a Santiago de Compostela-i zarándokutat, s ez a találás.
Pál Ferenc Gyula
hétszáz kilométeres gyalogút, amelynek a Diário de um Mago-ban (Egy mágus naplója, 1987) állít emléket, meghozta
számára a megvilágosodást és az önmagára találást. A követA Könyvfesztiválon április 21-én, 16 órakor
kezô esztendôben megjelent Az alkimista címû regénye már
a Bartók teremben pódiumbeszélgetés a fesztivál
óriási sikert aratott.
díszvendégével, Paulo Coelhóval.
Az Egy mágus naplójában a térbeli helyváltoztatásnál is fonA brazil íróval Lévai Balázs beszélget.
tosabb az a belsô utazás. Coelho Dante kései utódjaként az

Le kell tudni lassulni
Beszélgetés Bozóki András kulturális miniszterrel
Amikor az ember egy komolyabb könyvet
vesz kézbe, akkor nem gyors információhoz
szeretne jutni. Jó könyvekhez idôre és meditációra van szükség – mondta lapunknak
Bozóki András kulturális miniszter,
a Könyvfesztivál megnyitása elôtt pár nappal.
■ – Kell nekünk egyáltalán Könyvfesztivál?
– A Könyvfesztiválnak itthon még nincs akkora tradíciója, mint a Könyvhétnek. Erre a szakmának van szüksége.
– Ezt hogy érti?
– Itt inkább az igényesebb mûvekkel jelennek meg a kiadók, egymás elôtt és a szerzôk társaságában.
– Ezek szerint a komolyabb kötetek már nem is az olvasónak készülnek?
– Az tény, hogy kevésbé szólnak a nagyközönséghez. Itt
nem elsôsorban a piaci szempontok érvényesülnek.
– Akkor ez egy belterjes esemény?
– Azért azt nem mondanám. Minden egyes szakmának
szüksége van szakmai fórumra, és persze egy olyan eseményre is, ami ezen túlmutat. A Könyvfesztivál talán kicsit komolyabb, mint a Könyvhét. Annak inkább népünnepély jellege van, amolyan író-olvasó találkozó.
– Van a mai magyar íróknak kapcsolatuk az olvasókkal? És vannak olvasóik?
– A legnagyobb írókat igenis nagy szeretet és figyelem
övezi.
– És olvassuk is ôket?
– Az elmúlt harminc évben jelentôsen csökkent az olvasási kedv. Azért is érzékeljük a romlást, mert a szocializmusban mindenki megtanult olvasni, ezt állami program
írta elô. Azt gondolhattuk, hogy sokan olvasnak. Az Olcsó Könyvtár könyvei négy forintba kerültek, és televízió
sem jelentett konkurenciát. Nem volt hírtévé, nem volt
kereskedelmi csatorna, nem volt internet. Kérdés, hogy
ez mennyire baj, és mennyire csak a kor változását jelzi.
– Úgy érti, bölcsebb dolog belátni, hogy a gutenbergi
világ elvesztette idôszerûségét?
– Azon túl, hogy a könyvnyomtatásról átállunk valamiféle digitális kultúrára, azért ez nem jelenti az olvasás kimúlását.
– Akkor mi történik?
– A verbális, racionális, leírt kultúra helyét átveszi egy
képi világ. Egy vizuális, erôs érzelmi hatásokat gyorsan
kiváltani képes kultúra.
– Lelassul még valaha a világ a gutenbergi tempóra?
– A digitális kultúra gyors élvezetekre, színekre, hangokra, és azonnali információ-továbbításra épül. Televíziók,
rádiók szervezôdnek a hírek villámgyors terjesztésére.
Ezek az eszközök nagyon hasznosak és fontosak.
– És az olvasás?
– Az egészen más dolog. Amikor az ember egy komolyabb könyvet vesz kézbe, akkor nem gyors információhoz szeretne jutni. Nem a fôhôs halálának idôpontja érdekel leginkább. Jó könyvekhez
idôre és meditációra van szükség. Le kell tudni lassulni.
– Nem válik életképtelenné, aki ma lelassul?
– Azok az emberek az igazán sikeresek a tudományban, mûvészetben,
akik képesek erre. Képesek „lassan” egy dologra koncentrálni. Bár kor-
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tendencia mindenhez érteni egy kicsit felszínesen, és
semmiben sem elmélyedni. A nagy teljesítmények ezzel szembe menve születnek.
– Ebbôl a szempontból meg kell különböztetni a
szakmai olvasást és az élményszerût. Leszoktunk az
„érdek nélküli” olvasásról.
– Valóban, a taposómalom részévé vált az olvasás, a
munka velejárója.
– Nem lehet, hogy a gondok már az iskolában kezdôdnek? Nem szocializálják a gyerekeket az olvasás
örömére?
– Az iskolarendszert meg kell reformálni, úgy, hogy a
gyerekeknek több ideje legyen megtalálni azt az élvezetet, amit az olvasás jelent.
– Mindenki tudja, hogy szükség lenne erre, de senki
sem tudja a módját. Van más ütôkártya?
– Elindult a Nagy Könyv program, ami megpróbálja kihasználni a televízió és az internet elônyeit arra, hogy
kedvet csináljon az olvasáshoz. Felesleges az internet és
a tévécsatornák miatt siránkozni.
– A program eszközrendszere sokakból ellenérzést
váltott ki.
– Tény, hogy többen bírálják, de én azt hiszem, egy
adott célcsoporthoz a célcsoportra jellemzô kommunikációs formákon keresztül lehet eljutni.
– Kiket céloznak meg elsôsorban?
– A fiatalokat.
– Akik varázsütésre elkezdenek majd olvasni.
– Nincsenek ilyen illúzióim. Ha a fiatalokhoz közel tud
hozni tíz–húsz könyvcímet, már megérte. Az olyan családokban pedig, ahol már rég kiment a divatból a könyvekrôl beszélni, újra téma lehet.
– Cirkusz kell?
– Egy versenyelvû társadalomban versenyen keresztül
kell értékeket közvetíteni. Ez egy könyv-megasztár lesz.
– Hatalmas a dömping. Képtelenség eligazodni, mit
kell olvasni.
– Azért mindig van valami – Harry Potter, Gyûrûk Ura,
A Da Vinci-kód –, amit felkapnak. Pedig annak idején
létezett egy mintaadó értelmiségi réteg, amely zsinórmértéknek számított. Bibó István, Donáth László, Fehér Ferenc, Illyés Gyula, Szabó Miklós, Balassa Péter.
– Most nincs ilyen?
– Néha úgy érzem, mintha gyengébb lenne, mint régen
volt, de lehet, hogy tévedek. A legnagyobbakra: Nádasra, Esterházyra, Kertészre biztosan odafigyelnek.
– Elárulja, mire szavaz a Nagy Könyvben?
– A külföldiek közül mondjuk Stendhal Vörös és fekete címû regényére. A magyarok közül – pedig Esterházytól A szív segédigéire vagy a Javított kiadásra.
Vagy talán a Harmoniára. Vagy inkább Szerb Antalra. Esetleg Kosztolányira és Csáthra. Vagy…
Szablyár Eszter
Április 21-én, 15 órakor a Pátria teremben a Budapesti
Nemzetközi Könyvfesztivál ünnepélyes megnyitója
A Kaláka Együttes és Sebestyén Márta koncertje
A fesztivált Bozóki András, a nemzeti kulturális örökség
minisztere nyitja meg
1
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fesztiváli újdonságai

Z. Miler –
H. Doskočilová

Vermes Éva

Mi mindenre jó egy megjavított ernyô? Csak egy
kis fantázia kell hozzá…
1980 Ft

Sorsszerû találkozások és álomszerû szerelmek megindítóan szép
története.
1490 Ft

A fecskék délre
szállnak

A vakond ernyôje

Henning Mankell

Lackner László

Utazás a világ végére

A Skorpió jegyében

(Az én könyvtáram)
A Joel-sorozat zárókötete,
amelyben a fôhôs a felnôttkor
követelményeivel szembesül.
1650 Ft

avagy kamaszkorunk
forradalma

Hogyan bolygatta fel egy átlagos
nagyközség kamaszait körülvevô
világot az 1956-os forradalom.
1390 Ft

Bosnyák Viktória

Klott Gatya, ne fárassz!

Flórián Mária – Urai Erika

Sikerül-e békét kötni az ország legrémesebb pedagógusával, Klott Gatyával, a szôrös szívû tesitanárral?
1690 Ft

Magyar népviseletek

A magyar falvak és mezôvárosok
jellemzô öltözetei.
1980 Ft

Holly-Jane Rahlens

Vilmos herceg,

Darren Shan

Maximilian Minsky meg én

A Végzet Fiai

A tizenhárom éves berlini iskoláslány életébe az imádnivaló Vilmos
herceg személyében üstökösként
robban be a plátói szerelem.
1790 Ft

(Vámpír sorozat, 12.)
A népszerû Vámpír sorozat befejezô kötete.
1980 Ft

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
A MÓRA KIADÓ 114–ES STANDJÁN DEDIKÁLÓ SZERZÔK
április 22., péntek
16–17 óra Bosnyák Viktória
17–18 óra Lackner László

1134 Budapest, Váci út 19.

április 23., szombat
10–12 óra DARREN SHAN,
a népszerû bestseller-író
14–15 óra Lackner László
15–16 óra Bosnyák Viktória
16–17 óra Vermes Éva

www.mora.hu

április 24., vasárnap
10–12 óra DARREN SHAN,
a népszerû bestseller-író
14–15 óra Lackner László
15–16 óra Vermes Éva
16–17 óra Bosnyák Viktória

Telefon: 320-4740, fax: 320-5382

„Abban a tudatban éltem, hogy aljas vagyok”
Székely Magda maradt, és magyar költôvé vált
Derûs nyugalom és szerénység jellemzi az idén Kossuth-díjjal kitüntetett Székely Magdát, aki macskájával, kutyájával és unokáival körülvéve, mégis, ahogy
mondja, visszavonult remeteségben él egy budai
hegyoldalon lévô házban. Derûs és nyugodt. Pedig
nem volt mindig az. A családját ért tragédia okán
költôi indulásakor, 1962-ben éles és dühös hangon
szólalt meg, versei a holokauszt feldolgozásáról akkoriban, ahogy fogalmaz, a túlélést jelentették számára.
Hangja az idôk során szelídült, s ahogy teltek az
évek, a holokauszt mellett a személyes élet is egyre
fontosabb szerepet kapott a költészetében. Életmûve
nem terjedelmes, összesen tizennégy rövid kötet,
melyek tematikájukat tekintve azonban szerves egészt alkotnak.
Kevesen ismerik, de azok igazán.
■ – Nehéz idôkre esett a költôi indulás.
– Úgy gondoltam, hogy az én verseim az akkori irodalompolitika miatt soha nem jelenhetnek meg, épp ezért szabadon írtam, amit akartam. Nagyobb bajaim voltak belülrôl, mint kívülrôl. Vagyis: én nem voltam olyan,
akibôl már óvodás korában kibukik a formaérzék. Nekem ki kellett dolgoznom magamból a formát. Az elmúlt negyven évben errôl a kérdésrôl tilos
volt beszélni, legalábbis nagyon rossz néven vették. Engem is szekáltak, miért írok éppen errôl. Én meg úgy gondoltam, hogyha én meg nem írom,
el fog felejtôdni. Ez hajtott engem. Ezért lettem költô, méghozzá magyar
költô. Mindig is az akartam lenni. Talán sikerült. Különös skizofrén állapotot jelentett, hogy mivel kamaszkoromban nagyon-nagyon zsidó voltam, azt képzeltem, hogy elmegyek innen, mihelyt lehet. Sokan gondoltuk
úgy, nem tisztességes itt maradni, azok után, ami történt. Amire el lehetett
volna menni, már nem voltam rá képes. Addigra már a magyar költészet
lett a szerelmem, nem a költészet általában, hanem a magyar. 1956 nyarán
sétáltam a Németvölgyi úton, szitált a köd, és éreztem, megszakad a szívem, ha el kell mennem innét. Húszéves voltam. Aztán jöttek az 56-os események. Egyetemista voltam és mohón belevetettem magam az áradatba.
Gyönyörû két hét volt. A fél évfolyamunk elment akkor, én mégis maradtam, és abban a tudatban éltem, hogy aljas vagyok. Gyengeség, hogy nem
tudok innen elmenni. Örökös becstelenséggel néztem szembe, mert még
mindig azt hittem, az lett volna tisztességes, ha elmegyek. De maradtam és
soha azóta sem kísértett meg, hogy máshol éljek.
– Kikkel indultál, és merre mentél tovább? Kik hatottak rád saját formád és költôi világod megtalálásában?
– Orbán Ottó volt évfolyamtársam, aztán Ágh István, Ladányi Mihály és
Tóth Judit, aki azóta is barátnôm. 1958-ban, amikor megjelent Ágnes Szárazvillámja, akkor mi Jutkával jelentkeztünk nála, hogy szeretnénk hozzá
csatlakozni. Azután Nemes Nagy Ágnes (és köre) volt a legfontosabb költôi kapcsolat. Közöttük otthon voltam, megtaláltam az igazi, a másik Magyarországot. Mindig is az idôsebbekhez vonzódtam. Kiktôl tanultam? A
formát viszonylag késôn, az egyetemen sajátítottam el. Így még épp reflexszé vált. Akiktôl tanultam: Kardos László, Tóth Eszter, aki 14 éves koromtól volt barátnôm, és aztán Ágnes. Az egyetem melletti Nárcisz
Presszóban üldögéltünk sokszor Pilinszkyvel (nagyon megtisztelve), Ágnessel és beszélgettünk. Egyszer bejött Kardos, és megjegyezte Ágnesnek: „Mi
hiába tanítjuk a hallgatókat materializmusra, ha maga itt ül, és azt mondja, van Isten!” Ez jól jellemezte az akkori idôszakot.
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– Szemérmes költônek tartanak, aki a holokausztról nevek, idôpontok, és konkrét helynevek nélkül, nem dokumentumszerûen beszél. Többen mondják, hogy költészeted a
végsôkig redukált és a redukáltságban újrateremtett líra.
– Ilyenné alakult az én versformálási módom.
Annyira szerettem volna néha olyan színes, gazdag verseket írni, mint például Nagy László, de
nem ment. Kitapasztaltam, milyen jellegû szókapcsolataim vannak. Verseimet nem holokausztverseknek tartom, hanem túlélésverseknek, a túlélés metódusainak. Mint a legtöbb embernek, aki túlélte, vad lelkifurdalásom volt amiatt, hogy én élek. Milyen jogon élek pont én?
– A holokausztot feldolgozó verseid megdöbbentôek és megrendítôek, de a magánéletiekre is jellemzô egyfajta
emelkedettség és ünnepélyesség. Ugyanakkor szívhez szólóak és nemritkán nagyon is találóak. Például a (nôi) öregedéssel kapcsolatban.
– Harmincévesen éreztem magam a legöregebbnek. És akkor kaptam egy
ajándék évtizedet. Talán a negyvenes éveim voltak a legboldogabbak.
– Évtizedekig dolgoztál szerkesztôként elôbb a Magvetônél, majd az
Európánál. Mivel foglakoztál ott elsôsorban?
– Lírával, de az Európában prózával is. Csináltam versfordításokat, de nem
tartom magam fordítónak. Nem vagyok egy nyelvé sem, csak a magyaré.
Pénzért fordítottam, az volt a külön keresetem.
– Mit gondolsz az ihletrôl?
– Úgy definiálnám, hogy az az állapot, amikor képes vagyok verset írni.
Füst Milán írta valahol: „Én egész évben nem vagyok költô, csak akkor,
amikor verset írok.” Valahogy így vagyok evvel én is. Amikor elôáll az ihlet, az nagyon nagyfokú koncentrációt igényel, valamiképpen az egész személyiség egy csomóba áll össze. Hihetetlenül erôteljes állapot, ami nem áll
elô gyakran, nem is állhat. Rónay írta nekem az elsô kötetem kapcsán, hogy
én nem a szavakból írok, hanem a szavak mögöttes jelentésébôl. Ez tényleg így van. Borzasztó mélyre kell akkor mennem, a dolgok fonákját kell
megvizsgálnom. Megkínlódom a verssel, az írás számomra megismerési folyamat. Van egy szándék, aztán a vers formálja önmagát. Írás közben szinte kívül vagy belül vagyok magamon, így másnap, amikor hûvös fejjel megnézem a verset, elôször is azt nézem meg, magyarul van-e egyáltalán, jól
van-e egyeztetve. Nem a szavak szótári jelentésébôl dolgozom. József Attila csinálta ezt elôször, aki hihetetlen mélyrôl indította a verset, amely aztán rakétaként száguldott a magasba. Nála a felsô jelentésréteggel, a szavak
szótári jelentésével nem sokat lehet kezdeni, hiszen annak, hogy „hallottam sírni a vasat”, vagy „hallottam az esôt nevetni” nincs semmi értelme.
Innen megy tovább részint Pilinszky és Ágnes.
– Állandó szimbólumaid között vannak ószövetségi jelenetek és személyek, a fény, vagy újabban a hó.
– Jártam egy csodálatos rabbihoz, akivel fordítottuk a Biblia egyes fejezeteit. Mindent tôle tanultam, ami Biblia. A családom nem volt vallásos,
apám rossz szemmel nézte, hogy templomba járok. Harminc-egynéhány
éves koromban hívô ember lettem, aminek nincs köze a zsidóságomhoz,
ahogy egy valláshoz sincs. Valami megmutatkozott nekem a világban, egyfajta tapasztalat. A fény mindig ott van, és rengeteget küszködtem avval,
hogy hogyan tegyem bele újra meg újra a verseimbe, hogy ne legyen önismétlés. A hó pedig az öregedéshez kapcsolódik. Szerettem ezeket az ôszikéket, lehet, hogy folytatom ôket. A fontos verseket azonban már megírtam. A hit révén talán tovább is jutottam, mint gondoltam. Így a pálya vége felé lazábbra veszem.

Szénási Zsófia
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Pénzkeresô robottal vásárolta meg
írói szabadságát
Beszélgetés Spiró Györggyel új kalandregényérôl,
amelyben Jézus fáradt és idôs
Mintha „csak” hobbija volna az írás Spiró
Györgynek az egyetemi tanárság, a dramaturgi
munka vagy a szolnoki Szigligeti Színház
igazgatása mellett. Kitért rá egy alkalommal, hogy
el-elcsodálkozik: fizetnek is azért, amiért ô
szórakozik. Ez drámaírói tevékenységével kapcsolatban hangzott el, s arra utalt, hogy kifejezetten
élvezettel ül a számítógép elôtt, mert számára
örömöt okoz (vagy a mindennapok elôli menekülést jelenti?), hogy szereplôinek bôrébe bújhat.
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■ – Nem merte vagy nem akarta az irodalmat választani
fôhivatásként? Végtére is hobbija az írás vagy a hivatása?
– A hivatásom, természetesen. De sokáig nem tudtam volna
megélni az irodalomból, jó ideje megint nem tudnék, és amikor rövid ideig lehetséges lett volna, akkor sem akartam: addigra felfedeztem a másodvagy harmadállásban folytatott írói munka elônyeit. Az
egyik elôny: nem szakadtam
el az úgynevezett élettôl,
mindig a bôrömön érzékeltem, mi zajlik a társadalomban, és sok olyan elképesztô
jelenséggel és emberrel találkoztam, amilyeneket íróasztal mellett nem tudtam volna kitalálni. A másik elôny:
noha a pénzkeresô robot komoly rabsággal járt, mégis
ezzel vásároltam meg az írói
szabadságomat. Soha nem
kellett a megélhetésért írnom, nem kellett pártokhoz
vagy szponzorokhoz dörgölôznöm, és nem kellett félkész mûvet kiadnom a kezembôl. Igaz, hogy az utóbbi években csak holtfáradtan, este tíz után jutottam az íráshoz, és alig aludtam valamit, de
mégis volt idôm, semmit sem kellett elkapkodnom. Nem szeretek elôre szerzôdést kötni, még akkor sem, ha elôleget ígérnek, mert minden határidô nyomaszt és gátol. Ha végre elkészül valami, elküldöm a kiadónak vagy a színháznak, aztán
vagy kell nekik, vagy sem. Valójában dilettánsként mûködtem egy elveiben profi irodalmi világban.
– Kéttucatnyi drámával a háta mögött a legtöbben drámaírónak tekintik, ezek közül is a legnépszerûbb, a Csirkefej
szerzôjeként tartják nyilván. Pedig történelmi regénnyel,
Az Ikszekkel tört be az irodalomba. Melyik az igazi mûfaja, vagy miként él egymás mellett ez a kettô a mindennapi
alkotómunkában?

– Más rétegeket mozgat meg az emberben a dráma és mást a
próza; nem rossz ezeket idônként váltogatni. Vagy húsz éve
beláttam, hogy a tehetségem fajtája inkább az epika felé mutat, mégsem hagytam abba a drámaírást, talán magamnak
akartam bebizonyítani, hogy azért abban is tudok érdemeset
alkotni. Nem lehet mindig regényt írni, egy öt–tíz évig tartó
munka közben idônként ott is kell hagyni az anyagot, hadd
érjen. A témák, az ötletek, a formák ott hemzsegnek az ember tudatában, lökdösik, fojtogatják egymást, és a leghelyesebb kivárni, melyikük lesz az erôsebb. Igen lassan dolgozom, lassan érik meg bennem valami, és ez csak azért nem tûnik fel, mert sokat írok.
– Az Ikszek történelmi regény, a XIX. századi Lengyelországban játszódik. Hogyan határozta el magát arra, hogy
ezúttal, az idei Könyvfesztiválra vallástörténetet ír, sok
mûvészelôd után a kereszténység történetét veti papírra
Fogság címmel?
– Mindegyik regényem történelmi, az elsô, a Kerengô áltörténelmi parabola, A Jégmadár a jövôben játszódó utópia, de Az
Ikszek, A Jövevény és a
Fogság valódi történelmi regény. Az epikai
hitel, vagyis a kortársak és a történészek által írott könyvek forgatása számomra rendkívül fontos, ez garantálja, hogy ne tévedjek el
az anyagban, és ne
üres kitalációkat ötöljek ki, hanem valódi
emberi indulatokról és
érzelmekrôl számoljak
be. A vallás jó negyedszázada érdekel igazán. Hitetlen létemre
azt látom: az emberek
logikus gondolkodásában majd’ mindig van
irracionális ugrás, akkor is, ha nem hisznek tételes vallásban. Talán ez az ember
igazi differencia specifikája.
– Miért éppen a kalandregény mûfaját találta legalkalmasabbnak e téma kifejtésére?
– Nagyon nehéz egy sokrétû, bonyolult anyagot megformálni, és ha az anyag annyira gazdag, mint amilyet én szedegettem össze, ajánlatos a legegyszerûbb formát választani. Mindig az volt az elvem, hogy a bonyolultat kell kifejezni egyszerûen, nem pedig fordítva. A kalandregény igen egyszerû forma: van egy fôhôse, akinek az életét hosszasan követjük. Ha
a fôhôs eléggé vonzó figura, és a kalandok megfelelôen izgalmasak, az olvasó boldogan merül el ebben a világban. A mûvészetnek elvégre az az elsôrendû feladata, hogy örömet
okozzon. A kalandregény, noha általában nem rövid, szigo-

rú forma: nem tûri az unalmat, a fölösleges, tudálékos filozofálgatást, a történelmi eszmefuttatásokat és a mûveltséganyagot. Éppen erre az önkorlátozásra
volt szükségem.
– Közel egy éve lehetett, hogy A passió
címû filmrôl írt elemzése miatt erôsen
támadták, arra hivatkozva, hogy vallástörténeti kérdésekben nem eléggé felkészült. Gondolkodóba ejtették-e ezek
a vélemények a regényt illetôen? Elkezdett esetleg további szakirodalmi mûveket böngészni az epikai hitelesség érdekében?
– A regényben azokat a kérdéseket, amelyekben A passió rendezôjét elmarasztaltam, fel sem vetem. A hívôk persze támadhatják az általam, egy nem-hívô által
írt regényt egészében és részleteiben, és
nyilván támadni is fogják, a saját hitelveiket fogják számon kérni rajtam. Vallási
tételeket vallástalan szerzô elgondolásán számon kérni persze
paradox. A szakirodalom búvárlása egyébként, amivel rengeteg idôt töltöttem, önmagában nem garantálja, hogy a mû jó
regény lesz. Szépirodalmat írtam, és nem történelmi mûvet.
– A Fogság Jézus-alakja például szöges ellentétben áll a hagyománnyal, elég azt említeni, hogy Önnél elhízott testalkatú Krisztust feszítenek keresztre.
– A Fogság Jézus-alakja semmiben sem áll ellentétben a hagyománnyal. Hívô vallástörténészek között is közmegegyezés, hogy Jézus néhány évvel idôszámításunk, vagyis „Krisztus elôtt” született, és ha a keresztre feszítését i.sz. 32 és 35
közül (ezek az elfogadott szélsô határok) az általam alapos
okkal választott 35-re tesszük, közel járt a negyvenedik életévéhez. Akkoriban ez élemedett kornak számított. Az evangélisták rögzítették, hogy háromórányi szenvedés után halt
meg a kereszten, vagyis lényegesen gyorsabban, mint a fiatal,
ruganyos izomzatú emberek szoktak. Nem én vagyok az elsô,
aki Jézust idôs, fáradt embernek ábrázolja.
– Szeret megrökönyödést kelteni? Vagy felrázni szeretne a
kirívó megoldásokkal? A Csirkefejjel trágársága miatt, a
Fogsággal az átértelmezett vallástörténet segítségével?
– Nem értelmeztem át a vallástörténetet, annál is kevésbé,
mert nincs olyan, hogy „vallástörténet”, legföljebb mint egyetemi tantárgy. Vannak nagyszerû és kevésbé nagyszerû tudósok, akik a kereszténység keletkezésének történetével kimerítôen foglalkoztak, szempontjaikat mérlegeltem, és megállapításaik közül azt vettem át, amivel egyet tudtam érteni. Az egymással vetélkedô, rivális megállapítások közül mindig azt részesítettem elônyben, amelyet emberibbnek, vagyis valószínûbbnek tartottam. Semmiféle prekoncepcióm nem volt. Maga a dolog érdekelt, és nem az, amit én vélek róla. Nem is véltem róla semmit: pont olyan tudatlan voltam e kérdésekben,
mint a mai vallástalan vagy felszínesen vallásos emberek általában, de amint érdekelni kezdett, nekiláttam olvasni.
– Gyanítom, hogy ez a kalandregénye sem a történelemrôl, a korabeli tényekrôl akar szólni, amint Az Ikszekben
a regény megírásakor ismert valóságra bukkantunk. Ké-

rem, segítsen nekem megtalálni a
párhuzamot mostani regénye és a
jelenkor között! Ma talán a hittel
van bajunk, arra figyelmeztet?
– Egyetlen történet sem véletlenül játszódott le ott, akkor és azok által.
Azért azok és úgy hozták létre, mert
ôk voltak éppen lehetségesek. Nem
eleve elrendelésrôl beszélek, csak arról, hogy róluk nem puszta virtualitásként beszélhetünk, elvégre léteztek,
éppen úgy és akkor. Más korban, más
körülmények között sem Az Ikszek
története, sem a Fogság története nem
játszódott volna le. Úgy gondolom,
igen nyíltan beszéltem Az Ikszekben,
de nem azért írtam éppen abból az
anyagból történelmi regényt, mert a
korabeli Magyarországot szerettem
volna ábrázolni. Nem: én az Ikszek
történetét tartottam regénybe illônek,
úgy, ahogyan az megesett. Nem véletlen, hogy éppen a lengyelekkel és éppen akkor esett meg a dolog. Amikor a mai
Magyarország állapotáról akartam szólni, minden skrupulus
nélkül megtettem akár novellákban, akár drámákban. Nem
tartozom a virágnyelven fogalmazó írók közé. Ami a Fogságot illeti: bármennyire hihetetlen, engem pont az a világ érdekelt, amelyben a kereszténység megszületett és terjedni
kezdett. Miféle világ is lehetett, amelyben ez a példátlan lelki forradalom megindult? Nem én vagyok az egyetlen, akit
ez a világ izgat, és lényegesen jobban, mint az, amelyben ma
adatik élnünk. A XX. század kilencvenes éveiben, éppen akkor, amikor én ehhez a mûhöz gyûjtöttem az anyagokat, jelentôs szemléletváltás következett be a nyugati (amerikai és
skandináv) vallástörténetben, vallásszociológiában és régészetben, vagyis ott, ahol erre van pénz, és 2003-mal bezárólag ezeket az új mûveket be is tudtam szerezni. Amúgy nem
gondolom, hogy nekem egy terjedelmes regénnyel bárkit
bármire figyelmeztetnem kellene. Szórakoztatni, megnevettetni és megríkatni, azt igen.
– Elérheti-e sokaknál ezt a katarzist? A könyv nyolcszáz oldalas. Félô, hogy a vaskos kötet láttán elriadnak az olvasók.
– Szépirodalmi mûvet írtam, amely az emberrôl, mint olyanról tartalmaz eddig nem rögzített tudást, már ugyanis, ha sikerült az ezzel járó esztétikai problémákat megoldanom.
Igyekeztem minél olvasmányosabbá, kalandosabbá és fordulatosabbá formálni, hiszen óriási anyag van benne. Szokták
szeretni az ilyen típusú regényeket az olvasók, legalábbis az
elmúlt pár száz év tapasztalata ezt mutatja. Hogy aztán most
éppen van-e idejük és energiájuk arra, hogy egy különös világban élvezettel megmártózzanak, sôt lubickoljanak is benne, azt nem tudom, csak remélem.
Mátraházi Zsuzsa
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A regény bemutatója 2005. április 23-án, szombaton
15 és 16 óra között a XII. Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztiválon (Budapest Kongresszusi Központ,
XII. Jagelló út 1–3.) lesz, a Bartók teremben.
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Magyar
irodalom
„Az emberi sors
minden titkai”

■ A Füst Milán-életmûsorozat páros kötetében a Fekete
Sas Kiadó az író kisregényeit (vagy ahogyan ô maga
aposztrofálta ôket: kis regényeit) adta közre, köztük
nem egy ritkán publikált
írást: Nevetôk, Az aranytál,
Szakadék, Amine emlékezete, Mit tudom én, Pilli története, Ôszi vadászat, Egy
magány története, Szívek a
hinárban.
(A kisregények közül az
Advent már megjelent a
sorozatban, a Sanda
bohóc, Goldnágel Efráim
csodálatos kalandjai
szintén külön kötetben lát
majd napvilágot.)
Somlyó György, Füst Milán „titkos fia” így szólt
hozzá 1982-ben egy Füst
Milán költôi világképe címet viselô kandidátusi értekezés vitájához: „Szegény
drága Milán bácsi! Milyen
meglepve, sôt megilletôdve, persze egyben köz- és
önironikus frivolsággal nézné és hallgatná, ahogy itt,
az ô életmûve egyik rétegérôl vett tudományos látlelet fölött kandidátusok,
akadémikusok és doktorok
vitáznak.”

Nos, hogy az életmû eme
rétege, a kisregények, csábítanak-e doktorokat, akadémikusokat – kérdés. Vagy inkább
az a kérdés, hogy rajtuk kívül
csábít-e valakit a kiadvány?
Talán az életmûsorozat, mely értelemszerûen sokrétûen mutatja be az
alkotót, amilyen
sokrétû ô maga
volt, a híresebb és
közkedvelt mûvek
mellett ráirányítja
az átlagolvasó figyelmét az eddig
elhanyagolt kisregényekre is.
Mindkét kötet borítóján Rippl-Rónai József nôi
portréi láthatók.
Sejtelmes nôi portrékat találunk a
kisregényekben is,
titkos szerelmeket,
különös barátságokat, viszonyokat, melyek ha
nem is értelmezik újjá, de
más megvilágításba helyezik a
bûnt, a gyarlóságot. Füst Milán ábrázolt világa egyszerre
ódon s mégis eleven.
Tamás Zsuzsa
Füst Milán: Kis regények
I–II. köt., 3860 Ft
Fekete Sas Kiadó, 2004.

Közelmúltunk
szkeptikus átélése
■ Az ördöggolyó olyasféle
dolog, mint a Matrjoska-baba, de elkészítése nagyságrendekkel komolyabb, látványa pedig még mélyebb, a
végtelenbe veszô gondolatokat sugall. Elefántcsontból
készült, egyetlen darabból,
amelyben a gömb egészén
belül csipkésre faragott, egyre kisebb gömböcskék mutatkoznak. Van, aki számára
maga a világmindenség megtestesítôje, akad persze szakértô, aki egyszerû giccset, talán valamiféle artisztikus
mûremeket lát benne.
Az Andrássy úti Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Mûvészeti

Múzeumban Horváth Tibor igazgató
foglalkozott vele
tudományosan, s
fôleg a mára már a
hazai buddhizmus
arhatjai vagy bóddhiszattvái, de mindenképpen szentjei
közé emelkedett
Kovács György
mutogatta a betévedôknek. (Maguknak a muzeológusoknak természetesen maga volt a
móka és kacagás az
intézményalapító
iparmágnás eme
mindent gyûjtô
korszaka áldozatának említése, akárcsak például az oda
különösebben nem
is illô strucctojásé.) A környéken, mégpedig az Erzsébetvárosnak a Nagykörúttól
a Városligetig terjedô, Csikágónak nevezett részén nevelkedett kislánynak azonban
meghatározó élménye volt
megpillantani az ördöggolyót, firtatni elkészítése és
mibenléte titkát. Ugyancsak
az lehetett Petri Györgynek,
aki verset szentelt neki, s az
1980-as évek magyar tibetisztikája két kimagasló alakjával, az azóta szintén az arhatok közé távozott Szerb
Jánossal és Horváth Zoltánnal is jó kapcsolatot tartott.
A kislányból klasszika-filológus lett, majd verstanos, újabban inkább költészettannal
foglalkozik, s ezúttal a távol-

Könyv

panoráma

ból csak rezdülésnek számító,
a maga életében viszont oly
fontos eseményeket, élményeket írta meg – mintha
csak tétlen szemlélô lenne.
Pedig nem az volt: munkásságának egy-egy idôszaka a
magyar klasszika-filológia és a
verstan, továbbá a Szépirodalmi Kiadó egy-egy aranykorának idôszakára esett.
Börtönnapló is lehet százszor izgalmasabb, mint detektívregény, haditudósítás
vagy szerelmes történet. A
világban zajló nagy eseményeknél az egyéni sors felidézhetô pillanatai sokkal
fontosabbak: ilyennek bizonyul atyja szinte semmilyen
anyagi értéket nem képviselô
íróasztalának feltörése, az
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1960-as évek „három tés”
korszaka oly tiltott gyümölcseinek élvezete, mint a
Beatles és a Szabad Európa
Rádió, majd a serdülôlányok
házibulijainak hangulata, végül egy nosztalgikus autóút a
Balatonra, fia társaságában.
Mindezekrôl szinte gyónásszerû ôszinteséggel, a poétika sokféle fegyverét felsorakoztatva számol be a szerzônô a Pöttyös Könyvekbôl kinôtt olvasótábor számára.
Kicsi Sándor András
Szepes Erika: Ördöggolyó
Novellaciklus
Saluton Kiadó, 87 oldal, 1200 Ft

Külföldi
irodalom
Barát – a tükörbôl
■ „Kérdés: Mi a tökéletes
ajándék? Válasz: A tökéletes
ajándék a megajándékozott
jellemének kifejezése, ahogy
azt az ajándékozó az érzékenysége, barátsága és szeretete segítségével méltányolja
és jutalmazza.”
Phillip Wilson, a történet
fôhôse jutott erre a magvas
megállapításra, és már-már
kétségbeesetten igyekszik is a
fentiek betartására. Barátai,
Barry és Sean felkapott mûvészek a filmszakmában,
mindenük megvan, ôket különösen nehéz meglepni valamivel. Ráadásul megrögzött
ajándékozók, amit muszáj
viszonozni. Nem elég ez,
Phillip úgy érzi, ezek az ajándékok nemcsak drágák, hanem mindig találóak is. Arról
sejtelme sincs, hogy Barryék
külön tanácsadót kérnek fel
ilyen alkalmakra. Így Phil hetekig járja az áruházakat, árgus szemekkel vizslat ismerôsei lakásában, néha még a
szekrényükbe is bekukkantva,
hátha valami remek ötlete támad. Barry és Sean kapcsolatát, másságukat könnyedén
elviseli, de állandó figyelmességük már kezd terhessé válni. A negyvenhez közeledô
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férfi ôszintén szereti feleségét, ahogy Alice is ôt, ikerlányait pedig imádja, mégis állandó bizonyítási lázban ég.
Gyerekkorában kiemelkedôen jól futballozott, de karrierének kiteljesedését egy komoly sérülés megakadályozta.
Munkájában nem lel igazi kihívásra – mûszaki cikkek
használati utasítását fordítja
angolra –, így társaságban sinológusként mutatkozik be,
ez érdekli ugyanis. Errôl viszont a legtöbben nem tudják, hogy mit takar, bármilyen jól hangzik is, így elhíreszteli, hogy forgatókönyvet
ír. Rövid idôre valóban felfigyelnek rá, mire ô tényleg el
is kezd írni. Közben újabb és
újabb viszontajándékok kiötlése és beszerzése tölti ki az
idejét, de barátait még úgysem képes felülmúlni, hogy
titokban kiveszi a feleségével
közösen gyûjtögetett lakástakarékból a pénzt. Ikerlányainak babaházat vesz, amit ô
maga szépítget tovább, ám
azok pónilóra vágytak volna
inkább. Az önbecsülésén
már az sem segít, hogy Barry
valóban meglepôdik, sôt,
meg is kedveli azt a csincsillapárt, amit tôle kap születésnapjára. Az meg csak olaj a
tûzre, hogy a lányoknak megveszik Seannal a pónilova-

kat. Phil egy nyilvános helyen még önmaga számára is váratlanul megragadja
Barry üstökét, és fejét többször is az
asztalba veri. Egy
pillanatra sem bánja
meg, sôt, kifejezetten
várja a büntetést, ám
a rendôrségen közlik
vele, hogy szabad,
barátja nem tesz feljelentést. Kénytelen
hát kibékülni Barryvel, és ezt megpecsételendô odaadja neki
az idôközben elkészült filmforgatókönyvét véleményezésre. Erre azonban
hiába vár, a filmes
világ érdeklôdése
mûve iránt nem
igazi. Rá kell jönnie,
hogy ideje leválnia két híres
barátjáról. A legzseniálisabb
ajándékok ellenére sem tartozik az ô hamisan csillogó világukhoz, és talán már nem
is akar. Azt képzeli, ebbôl a

nyomasztó kötelékbôl szabadulva majd mint férj és mint
apa képes lesz a családja és
persze saját maga elvárásainak
megfelelni. Ám házassági évfordulójukon Alice degeszre
töm egy táskát a holmijaival.
Belenyugszik Phil, hogy kiadják az útját? Elégtételt
nyújt neki, hogy Barry és
Sean útjai is szétválnak?
Mások tökéletesnek hitt élete, mely szétesni látszik,
mentség lehet saját gyarlóságaira? Az ironikus hangvételû regénybôl választ kap erre az olvasó.
A mûben nem jelzik gondolatjelek a párbeszédeket,
az író pedig egyes szám elsô
személyben szól az olvasóhoz. A témaválasztáson kívül talán ezért is tûnik úgy,
mintha egy bizalmas barátunk mondaná el a történetet. Egy egészen bizalmas,
közeli jó barát – a tükörbôl.
DK
David Flusfeder: Ajándék
Palatinus

A szerzô ajánlása
Bródy András
Near Equilibrium
Könyvem a gazdaság ciklikus növekedését vizsgálja. Bemutatja, miért és hogyan ingadozik minden gazdasági rendszer
az egyensúlyi pályája körül. Az ingadozás annak a következménye, hogy az árakat a kereslet és a kínálat, a termelést pedig az árak és a költségek szabályozzák. De még azok a gazdasági rendszerek sem mentesek a ciklusoktól, amelyekben
nincsen pénz. A termelés és a fogyasztás eltérése a készletek
változásához vezet, a készletek pótlása pedig rövidebb vagy
hosszabb idôt vesz igénybe.
Kutatási beszámolóm három részbôl áll. Az elsô, elméleti
rész az egyensúlyt és a gazdasági szabályozást, a gazdaság stabilitását és ciklusait, valamint a leírásukat szolgáló matematikai modelleket tárgyalja.
A második rész bemutatja e modellek tényleges, számszerû
viselkedését, foglalkozik a számítások hibáival, a lehetséges
ciklusok hosszával, és felveti egy 200 éves gazdasági ciklus hipotézisét.
A harmadik rész kísérlet a gazdasági mozgás általános elméletének felállítására. Leírva a gazdaság szereplôit és játékszabályait, Arisztotelész nyomán foglalkozik az elméletalkotás négy lehetséges, és egymással matematikailag összefüggô
módjával. Kimutatja, hogy a ciklus a gazdaság szabályozását
szolgálja, ezért soha nem szüntethetô meg. Végül gyakorlati javaslatokat fogalmaz meg az ingadozások enyhítésére.
András Bródy: Near Equilibrium. Angol nyelven
Aula, Budapest, 2004, 144 oldal, 2600 Ft
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Smolcz Katalin; Baló-Banga J. Mátyás: Hajgyógyászat. A haj és a fejbôr. betegségei. Anonymus,
1950 Ft
Szántó János (szerk.): Klinikai onkológia a gyakorlatban. Medicina, 3940 Ft
Vincze Zoltán (szerk.): Általános gyógyszerészeti ismeretek. Egészségügyi felsôoktatási záróvizsga. Medicina, 5980 Ft

Sheikh-Miller, Jonathan: Cápák. TIOTI, 1490 Ft

szakácskönyvek
biológia
Dawkins, Richard: A vak órásmester. Gondolatok a Darwini evolúcióelméletrôl. Kossuth, 2490 Ft
Molnár Kinga: Bevehetô-e az anatómia fellegvára? Scolar, 2499 Ft

csillagászat
Kerrod, Robin; Sparrow, Giles: Az Univerzum felfedezése. Könyvklub, 4990 Ft

fizika
Matolcsi Tamás: Ordinary Thermodynamics. Nonequilibrium homogeneous process. Akadémia,
8610 Ft

kémia
A kémia újabb eredményei 94. Akadémia, 2500 Ft

környezetvédelem
Giber János: Megújuló energiák szerepe az energiaellátásban. B+V, 2980 Ft

Barta Miklós: A magyar konyha remekei. Titán-Computer, 1100 Ft
Barta Miklós: Mesteri finomságok. Egészséges ételek tejtermékekkel. Titán-Computer, 1100 Ft
Cramm, Dagmar von: Fôzzünk a gyerekeknek! Gyermekeink kedvenc ételei. Holló, 950 Ft
Duroy, Chantal: Borral készült ételek. Alexandra, 499 Ft
Duroy, Chantal: Finom levesek. Alexandra, 499 Ft
Duroy, Chantal: Kalóriaszegény ételek. Alexandra, 499 Ft
Duroy, Chantal: Vegetáriánus ételek. Alexandra, 499 Ft
Duroy, Chantal; Dumolin, Jacques: Olasz édességek. Alexandra, 499 Ft
Duroy, Maurice: 25 perces receptek. Alexandra, 499 Ft
Elegeer, Jill: Receptek 1 személyre. Alexandra, 499 Ft
Elegeer, Jill; Colby, Ann: Ételek wokban. Alexandra, 499 Ft
Grillen sült ételek. Alexandra, 499 Ft
Hervé-Lóránth Ervin: ...elvitelre! Ételek - bárok, kávézók, teraszok. MA2 Agency, 4990 Ft
Horváth Ildikó; Szabó Sándorné: Gyümölcsös ételek. Aquila, 450 Ft
Jakab Mihályné Karácsony Vilma: Vilma néni legújabb háztartási tanácsadója. Black & White, 756 Ft
Kingsgarden, Emma: Keleti ételek. Alexandra, 499 Ft
Kingsgarden, Emma: Palacsinták. Alexandra, 499 Ft
Leterme, Christine: Gyorsan elkészíthetô ételek 2 személyre. Alexandra, 499 Ft
Muller, Marie-France; Lagorce, Stephan: Öregedésgátló étrend. TIOTI, 1495 Ft
Straten, Michael Van: Szuper ételek gyermekeknek. Mérték, 3499 Ft
Summ, Ursula: Az újfajta szelektív étkezés. Az új Summ. Egyéni heti programokkal. Ikar, 1999 Ft
Verhóczki István (szerk.): Régi étkek, mai ízek. Pallas Antikv., 490 Ft

matematika
Göndör András: Nagy tételkönyv 1. kötet – Logika, algebra, síkgeometria. Scolar, 2499 Ft
Tóth Sándor, T.: Az erdélyi matematika történetébôl. Kriterion, 3500 Ft

meteorológia
Howell, Laura: Idôjárás és klímaváltozás. TIOTI, 2490 Ft

számítástechnika
Bártfai Barnabás: Hálózatépítés otthonra és kisirodába. BBS, 1870 Ft
Bradley, Neil: Az XML-kézikönyv. Szak, 10800 Ft
Dessewffy Tibor; Fábián Zoltán (szerk.): Internet.hu. A magyar társadalom digitális gyorsfényképe
2. Gondolat, 2890 Ft
Koenig, Andrew: C csapdák és buktatók. Kiskapu, 2500 Ft
Kovács F. Ferenc: Az informatika VLSI áramkörei. Éghajlat, 3850 Ft

növénytan
Amit a hazai gyógynövényekrôl tudni kell. Gyûjtés, termesztés, feldolgozás, gyógyhatás. Black &
White, 714 Ft
Fodorpataki László: A növények fotoszintézise. Kriterion, 2900 Ft
Sutka József: Növényi citogenetika. Mezôgazda, 3500 Ft
Tomcsányi András; Turcsányi Gábor: Magyarország kultúrflórája 8. kötet 14. füzet. Az árpa. Akadémia, 4250 Ft

növénytermesztés
Bényei Ferenc; Lôrincz András (szerk.): Borszôlôfajták, csemegeszôlô-fajták és alanyok. Fajtaismeret és –használat. Mezôgazda, 4200 Ft
Holb Imre (szerk.): A gyümölcsösök és a szôlô ökológiai növényvédelme. Mezôgazda, 3900 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
állatgondozás, kedvtelésbôl tartott állatok
Fogle, Bruce: A macskatartók kézikönyve. Mérték, 3999 Ft

állattenyésztés és állatorvostudomány
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Mátray Árpád (szerk.): Az ökológiai és alternatív állatgyógyászat alapjai. Mezôgazda, 4900 Ft

vezetés és üzletvitel
Anwar Mustafa; Barta Tamás et al.: Minôségmenedzsment 1. Szókratész, 2600 Ft
Gyarmati Ildikó: Rendezvényszervezési kalauz. Athenaeum, 3480 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!

építészet és várostervezés
Kovács Tímea, N.; Böhm Gábor (szerk.): Terek és szövegek. Újabb perspektívák a városkutatásban. Kijárat, 2600 Ft
Szász András: Partium és Erdély ezer esztendejének kövekbe épített történelme. Kecskeméti Lapok, 4001 Ft

Lengyel András: A ‘másik’ Móra. Bába, 1050 Ft
Matthews, Paul: Énekeld meg a teremtést! Az írásmûvészet felszabadítása. Kláris, 2200 Ft
Radnóti Sándor: Mûhelymunka. Csokonai, 980 Ft
Szepes Erika: ‘Szertenézett, s nem lelé...’ A Varga Rudolf-jelenség. Orpheusz, 1500 Ft
Tarján Tamás: Esti Szindbád. Pont, 2125 Ft
Tverdota György: Tizenkét vers. József Attila Eszmélet-ciklusának elemzése. Gondolat, 2890 Ft
Valastyán Tamás (szerk.): Az emlékezés szeretete. Tanulmányok, kritikák Bálint Péter írásairól.
Didakt, 1600 Ft

fényképészet
Benkô Imre: Utak - Ways. Fotóalbum (magyar, angol ny.) Refo, 4200 Ft
Farsang Lajos; Molnár László et al (fotó): Város született. Lábatlan. Lábatlani Önkorm., 2500 Ft
Gyôri Lajos (szerk.): Utazás a világ körül – 2005. Fotóügynökség, 4001 Ft
Kádár Péter: Mindennapok. Képes gondolatok. Új Mandátum, 5900 Ft
Regös István, Ifj.: A kép ezer arca. Rapidpress Sajtóir., 4990 Ft
Visontay Péter; Pusztay Ervin: Budapest téridôben. Enciklopédia, 5990 Ft

film és televízió
Löwensohn Enikô (szerk.): Filmévkönyv 2004. A magyar film 2003-ban. M. Nemz. Filmarch., 2300
Ft

labdarúgás
Balogh Tibor: Nógrádi futball, 2003-2004. Nógrád M. Sportági Szakszöv., 800 Ft
Bánki Habán Gábor; Nagy Zoltán: Nagyváradi AC futballtörténete. Stadion, 400 Ft
Dénes Tamás; Mácsik Viktor: Négyszemközt az angol liga sztárjaival. Viktória, 1700 Ft

nyelvtudomány

Megjelent könyvek

MÛVÉSZET, SPORT

Kovács József László: Lackner Kristóf és kora, 1571-1631. Széchenyi I. Vár. Kvt., 2188 Ft
Steklács János: Funkcionális analfabetizmus a hipotézisek, tények és számok tükrében. Akadémia, 2625 Ft

FÖLDRAJZ, TÖRTÉNELEM
atlaszok és térképek
Ausztria. Autótérkép (1:500 000). Cartographia, 1100 Ft
Beständig, Karl-Heinz: Adriai kikötôk. 2005-2006. 808 kikötô az Adrián és 1000 GPS pozíció. Alexandra, 9990 Ft
Budapest - City (1:22 000). Cartographia, 794 Ft
Horvát tengerpart autóatlasza (1:160.000). Cartographia, 3480 Ft
Izrael (1:450 000). Cartographia, 1955 Ft
Kis Atlasz Plusz, Magyarország+Budapest+26 település. Z-Press, 3100 Ft

életrajz, önéletrajz
lovaglás
Saunders, Catherine: Lovaglóiskola. Könyvklub, 2990 Ft

mûvészet, általában
Halzer Györgyi: Díszítômûvészeti mintakönyv 5. – Szecesszió. Komáromy, 950 Ft
Józsa Judit: Magyar nagyasszonyok. Józsa Judit terrakotta kisplasztikái 1. 800-1800. Kiskapu,
1800 Ft
Kaján Tibor; Martin József: Karikatúra a betûtengerben. Mundus, 2415 Ft
Kedei Zoltán. Mentor, 2520 Ft
Lövith Egon. Mentor, 2730 Ft
Magony Imre: Székesfehérvár szobrai. Ma, 2500 Ft
Malonyay Dezsô: Munkácsy Mihály élete és munkái. Kossuth, 9800 Ft
Mucha, Jiri: Alfonz Mucha. Tandem, 2850 Ft
Németh György: Az én városom. Dél-Alföldi Fotóügyn., 3000 Ft
Richter Sára: Holdaskönyv. Weöres Sándor és Pásztor Béla Holdaskönyv címû versciklusa alapján. Napkút, 4001 Ft
Tóth Sándor: Tóth Sándor érem- és szobrászmûvész albuma. Napkút, 2790 Ft
Török Gyöngyi: Gótikus szárnyasoltárok a középkori Magyarországon. Kossuth, 5990 Ft

sport, általában
Bray-Moffatt, Naia: Tenisziskola. Könyvklub, 2990 Ft
Kovács Titusz; Kocsisné Halmai Magdolna (szerk.): Hungarian golf kincses kalendáriuma. 2Zsiráf, 3500 Ft
Magyar sportenciklopédia I-II. kötet. Kossuth, 9900 Ft

színház
Demeter Zsuzsa et al.: Nézô, játék, olvasó. Dráma- és színháztörténeti tanulmányok. Kriterion,
1850 Ft
Kacsir Mária: Ágak a családfán. Szûkülô-táguló színházi világunk. Kriterion, 2600 Ft

Bodon Gabriella: A Bodon család ezeréves története. Gömöri Múz., 3360 Ft
Bradányi Iván: A szivárvány másik oldala. Judy Garland élete. Regun Press, 1690 Ft
Csejdy László (szerk.): Firinc. Jánossy Ferenc. Kortárs, 4500 Ft
Csetriné Lingvay Klára: Pályaképek. Szendrey Júlia, Podmaniczky Júlia, Kaffka Margit. Kriterion,
2250 Ft
Gombos László: Farkas Ferenc. Mágus, 580 Ft
Herczeg Ferenc: Két arckép. Tisza István, Károlyi Mihály. Auktor, 1400 Ft
Illyés Gyuláné: József Attila utolsó hónapjairól. Sziget, 1980 Ft
Kovács Ilona: Pongrácz Zoltán. Mágus, 580 Ft
Kô Pál; Gárdi Balázs: Schmitt Pál. Korona, 5900 Ft
Kusz Veronika: Járdányi Pál. Mágus, 580 Ft
Ofella Sándor: A kereszt jegyében. Bába, 2000 Ft
Óváry Zoltán: Emlékeimbôl. Kilencven év a föld körül. Kriterion, 2500 Ft
Ravasz Éva: Gál István, 1917–1979. Egy bányaigazgató portréja. Tatabányai Bányász Hagyom.
Al., 3333 Ft
Romsics Ignác (szerk.): A magyar történelem vitatott személyiségei 4. Kossuth, 1490 Ft
Szuad: Akit elevenen megégettek. Ikar, 1999 Ft
Viczai Péter (szerk.): Emlékkönyv Vlagyimir Viszockij hatvanötödik születésnapja alkalmából.
Holdudvar Társ., 1500 Ft

földrajz
Bunovácz Dezsô (szerk.): Magyarország régiói 2/1-2. Nyugat-dunántúli régió. Gyôr-Moson-Sopron megye kézikönyve. Ceba, 11375 Ft

mûvelôdéstörténet
Kiss András (szerk.): Boszorkányok, kuruzslók, szalmakoszorús paráznák. Kriterion, 2200 Ft
Takács Erika: Az emberiség öröksége. Titán-Computer, 5500 Ft
Tóth G.Péter (szerk.): A magyarországi boszorkányság forrásai IV. Balassi, 3500 Ft

történelem
szórakozás
Grósz Zoltán: Agytorna 2. 600 kérdés, 600 válasz. Mûveltségi tesztkönyv. Puedlo, 462 Ft
Halzer Györgyi: Díszítômûvészeti mintakönyv 6. – Tibet és India. Komáromy, 950 Ft
Máté András (szerk.): Szünidei játékok 6–9 éves korig. Alexandra, 1499 Ft
Miller, Frank et al.: Sin City és más történetek. Fekete-Fehér Képregényantológia 1. Míves Céh, 1890 Ft
Mókás fejtörôk vidám barátokkal. Alexandra, 799 Ft

vadászat
Fekete István: Öreg utakon. Lazi, 2400 Ft
Kászoni Zoltán: Vad és vadászat Erdélyben. Mentor, 1995 Ft
Kászoni Zoltán: Vad és vadászatok Erdélyországban. Eleven örökség. Agroinform, 4800 Ft

zene

Applebaum, Anne: A Gulag története I–II. Európa, 5500 Ft
Balaton Petra: A székely akció története 1. Források I/1. Munkaprogram és kirendeltségi jelentések. Cartofil, 4800 Ft
Bird, Christiane: Ezer lázadás, ezer sóhaj. A kurdok évszázados küzdelme. General Press, 3200 Ft
Bozsóky Pál Gerô; Lukács László: Az elnyomatásból a szabadságba. Az egyház Magyarországon, 1945-2001. Vigilia, 1900 Ft
Hamann, Brigitte: Winifred Wagner, avagy Hitler és Bayreuth. Európa, 3900 Ft
Kindelmann Gyôzô: Tiszták, hôsök, szentek. Szt. István Társ., 1000 Ft
Kun Miklós: Oroszország válaszúton. A diktatúra természetrajza. Akadémia, 3490 Ft
Man, John: Dzsingisz kán. General Press, 3300 Ft
Pénzes István (szerk.): Lant és kard. Reformkortól az elsô világégésig. Lilium Aurum, 2701 Ft
Savino, Ezio; Barozzi, Danilo et al.: Egyszer volt az ember... 3. A Cro-magnoni ember. M&C,
1990 Ft
Savino, Ezio; Barozzi, Danilo et al.: Egyszer volt az ember...4. A termékeny folyóvölgyek. M&C,
1990 Ft
Tusor Péter (szerk.): Magyarország mint a nyugati keresztény mûvelôdés védôbástyája’. PPKE,
4550 Ft

Halper László: Zenészlegendák. Legendás történetek legendás romazenészekrôl. Magánkiadás,
1590 Ft

utazás
NYELVTUDOMÁNY, IRODALOMTUDOMÁNY
irodalomtudomány
Ármeán Otília; Medgyes Tamás: Szövegek között értelmezéssel. Retorikai olvasatok. Pompeji Al.,
1800 Ft
Bálint Péter (szerk.): Közelítések a meséhez. A mese értelmezhetôségei. Didakt, 1880 Ft
Garamvölgyi László: Hogyan halt meg József Attila? Pallas Antikv., 2005 Ft
Goretity József: Töredékesség és teljességigény. Huszadik századi orosz prózai mûvek értelmezése. Új Palatinus, 2200 Ft
Hajdu Péter: Csak egyet, de kétszer. A Mikszáth-próza kérdései. Pompeji Al., 1680 Ft
Hörcher Ferenc; Szécsényi Endre (szerk.): Aspects of Enlightenment. Aesthetics, Poetics and
Religion. Akadémia, 4515 Ft

Fehér György: Nógrádi tájakon. Útikönyv. Frigoria, 1690 Ft
Froese, Gesine: Kuba. Corvina, 1990 Ft
Humphreys, Andrew et al.: Egyiptom. Park, 7500 Ft
Hungaro Guide 2005. M. Almanach, 2990 Ft
Justh Szilvia (szerk.): Toscana. Firenze és az Arno-parti városok, Siena és a Chianti-vidék. Merhavia, 6000 Ft
Kalmár László (szerk.): Hazajáró 2. Házaló. Szállások, túrák és látnivalók Magyarországon. M.
Természetbarát Szöv., 1950 Ft
Kelemen Gábor, L.: Tours through Hungary. Tour routes, maps and useful information (angol ny.).
LKG, 4900 Ft
London útikönyv. Merhavia, 2990 Ft
Mecsek Villányi-hegység. Turistakalauz. Cartographia, 2350 Ft
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Megjelent könyvek

Olszanska, Barbara; Olszanski, Tadeusz: Budapest. Grafo, 5000 Ft
Rozvány György: Jemen. Utazás boldog Arábiában. Alexandra, 2999 Ft
Szokoly Miklósné (szerk.): Kisalföld kerékpáratlasz és útikalauz (1: 80000). Frigoria, 2450 Ft

SZÉPIRODALOM
gyermek- és ifjúsági könyvek
Barbie. Fairytopia. Egmont, 599 Ft
Berta, a boci. Líra és Lant, 990 Ft
Brückner, Julia: Sárga madár zöld mezôben. Egmont, 1499 Ft
Brückner, Julia: A várbörtön foglyai. Egmont, 1499 Ft
Chotomska, Wanda: Oszkár a varjú. Vidám történetek (lapozó). Alexandra, 599 Ft
Cole, Stephen: Shrek. Képes útmutató a filmekhez. Szukits, 2490 Ft
Cousins, Lucy: Mimi csomag: Hol lakik Mimi? + Mosolyogj, Mimi! Aréna 2000, 2600 Ft
Disney, Walt: Hajóra fel! Egmont, 599 Ft
Disney, Walt: Micimackó. Egmont, 2649 Ft
Disney, Walt: Az Oroszlánkirály. Egmont, 2649 Ft
Disney, Walt: Princess. Zenélô mesekönyv. Egmont, 4999 Ft
Disney, Walt: A Szépség és a Szörnyeteg. Egmont, 2649 Ft
Eken, Cecile: Ködkutak. Egmont, 1249 Ft
Flórián Mária; Urai Erika: Magyar népviseletek. Móra, 1980 Ft
Füzesi Zsuzsa; Sörös W. Klára: Bakancs házikó. Pro Junior, 490 Ft
Füzesi Zsuzsa; Sörös W. Klára: A kis kukta. Pro Junior, 490 Ft
Helbrough, Emma (szerk.): A tudás könyve. TIOTI, 2990 Ft
Horowitz, Anthony: Mély vízben. Animus, 1890 Ft
Játékos feladatok Micimackóval 1. Készségfejlesztô foglalkoztatókönyv 3-4 éveseknek. Egmont, 399 Ft
Játékos feladatok Micimackóval 2. Készségfejlesztô foglalkoztatókönyv 3-4 éveseknek. Egmont, 399 Ft
Játékos feladatok Micimackóval 3. Készségfejlesztô foglalkoztatókönyv 4-5 éveseknek. Egmont, 399 Ft
Játékos feladatok Micimackóval 4. Készségfejlesztô foglalkoztatókönyv 4-5 éveseknek. Egmont, 399 Ft
Játékos feladatok Micimackóval 5. Készségfejlesztô foglalkoztatókönyv 5-6 éveseknek. Egmont, 399 Ft
Játékos feladatok Micimackóval 6. Készségfejlesztô foglalkoztatókönyv 5-6 éveseknek. Egmont, 399 Ft
Kaaberbol, Lene: Az erô egysége. Egmont, 1199 Ft
Kern, Ludwik Jerzy: Rosszcsont Lackó. Vidám történetek (lapozó). Alexandra, 599 Ft
Konopnicka, Maria: A bátor Pisti. Vidám történetek (lapozó). Alexandra, 599 Ft
Lackner László: A Skorpió jegyében avagy kamaszkorunk forradalma. Móra, 1390 Ft
Llewellyn, Sam: Három kis Aranyos. Egmont, 1799 Ft
Loe, Erlend: Kurt híres lesz. Scolar, 1850 Ft
Mankell, Henning: Utazás a világ végére. Móra, 1650 Ft
Naylor, Phyllis Reynolds: Tappancs kalandjai. Egmont, 1499 Ft
Naylor, Phyllis Reynolds: Tappancs megmentése. Egmont, 1499 Ft
Naylor, Phyllis Reynolds: Tappancs veszélyben. Egmont, 1499 Ft
Palóc mese-beszéd. Népmesék betûre, képre és emberi hangra (CD-melléklettel). Allprint, 4500 Ft
Schröder, Patricia: Juli és a nagybetûs SZERELEM. Egmont, 1599 Ft
Shan, Darren: A vérszipoly. Móra, 1980 Ft.
Stockham, Jess: Bújócskázó állatok (lapozó). Egmont, 1799 Ft
Tomi, a tigris. Líra és Lant, 990 Ft
Widdowson, Kay: Nagymadár és Kismadár. Csodálatos mozgóképek és mesebeli magasságmérce...Aréna 2000, 2390 Ft
Winterson, Jeanette: Capri királya. General Press, 2000 Ft
Zelk Zoltán: Tavaszi dal. Santos, 490 Ft

humor
Nyuszi ül a fûben. Nyuszi viccekre vadásztunk. K.u.K., 750 Ft
Vas Zoltán: 888 humoros aforizma. Anno, 455 Ft
Vas Zoltán: Újabb 888 humoros aforizma. A szellemes elme értelmezô szótára. Anno, 455 Ft

költészet
Arany János: Toldi +Toldi szerelme +Toldi estéje. Kriterion, 1800 Ft
Balázs F. Attila: Szókeresztem. Ötven év - ötven vers. Lilium Aurum, 770 Ft
Bartalis János: Ujjaimból liliomok nônek. Válogatott versek. Kriterion, 2350 Ft
Csoóri Sándor: Hetvenöt. Trifaux, 2490 Ft
Dsida Jenô: Légy már legenda. Dsida Jenô összes verse és mûfordítása. Püski, 2500 Ft
Elek Nóra (szerk.): Meghitt téli esték. Tóth K. K., 849 Ft
Erdôs Attila: Árnyék a víztükörben. Zalai Írók Egy., 1050 Ft
Földes László: Csavargók tízparancsolata. Cartaphilus, 2500 Ft
Gergely Ágnes: Carmen lugubre. Múlt és Jövô, 1650 Ft
Góg János (szerk.): Szárnypróbálgatók. Pályakezdôk országos antológiája, 2005. Raszter, 1334 Ft
József Attila: 43 vers - 43 poems (magyar, angol). Maecenas, 2490 Ft
József Attila: József Attila válogatott versei. Új Palatinus, 1900 Ft
Krasinski, Zygmunt; Csokor, Franz Theodor: Pokoli színjáték. Drámai költemény négy részben.
Csokonai, 980 Ft
Létay Lajos: Hozzád szóló szavak. Versek. Kriterion, 1300 Ft
Losonczi Léna: Zsoltár minden idôben. Kálvin, 1800 Ft
Nagy Ágnes Hanna: Tündérkert. Versek II. Tárogató, 1481 Ft
Nagy Bandó András: 333 haIQ. Haikuk a szerzô fotóival. Jelenkor, 2400 Ft
Pákolicz Mihály: Embernek születünk avagy: Hogyan lesz a törpébôl óriás? Hétköznapi meditációk versben. Agroinform, 1980 Ft
Petrôczi Éva: A hetedik angyal. Csokonai, 470 Ft
Sütô István: Utazások álruháért. Összegyûjtött versek. Mentor, 1470 Ft

prózairodalom, kalandos
Collins, Max Allan: Floridai ámokfutás. JLX, 1499 Ft
DeMille, Nelson: Becsületszó. Alexandra, 2499 Ft
Ford, G. M.: Sötét folyó. General Press, 1700 Ft
Iram Anna: Az elveszett turistabusz. Kalandregény. Magánkiadás, 2100 Ft
Marsh, Evelyn (Mocsári Erika): A sors játéka. Budakönyvek, 998 Ft
Regös István: Leszbi vagy nem lenni. Bookmaker, 1990 Ft
Shark, Peter: Kísért a múlt. Pallas Antikv., 499 Ft

prózairodalom, történelmi
Fonyódi Tibor: A Horka. Kalandor, 1999 Ft
Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember. Kriterion, 2500 Ft
Montcassen, Jean-Pierre (Cselenyák Imre): A fáraó lánya. Puedlo, 718 Ft
Spiró György: Fogság. Magvetô, 3990 Ft

prózairodalom, tudományos fantasztikus
Dick, Philip K.: Figyel az ég. Agave, 1980 Ft
Eddings, David: A Nyugat Hadura. Belgariad Ciklus IV. Beholder, 2198 Ft
Gemmell, David A.: Király a kapun túl. Delta Vision, 1890 Ft
Nedopulos, Tim: Figyelô. Brujah II. Delta Vision, 1790 Ft
Nemes István (szerk.): Csillagárnyék. Cherubion, 1690 Ft
Pierson, Chris: Isten kalapácsa. Papkirály-trilógia II. Delta Vision, 1890 Ft
Salvatore, R. A.: A Pókkirálynô háborúja V. Megsemmisülés. Delta Vision, 1990 Ft
Stackpole, Michael A.: Az elveszett sors. Beholder, 1998 Ft
Stackpole, Michael A.: Halálos örökség. Beholder, 1998 Ft
Warden, Annie (Kocziszky Andrea): Aranyfüst. Cherubion, 1290 Ft

szépirodalom
Allende, Isabel : Kísértetház. Európa, 2200 Ft
Bain, Francis William : A Nagy Isten hajában. Hindu elbeszélés szanszkrit kézirat nyomán.
Tan Kapuja, 1260 Ft
Bajza József : Szó és tett jellemzik az embert. Kriterion, 2350 Ft
Berniczky Edit : Gazdátlan szív. Publikátor, 999 Ft
Boissard, Janine : Nagymamát keresek. K.u.K., 2400 Ft
Brontë, Emily : Üvöltô szelek. Új Palatinus, 2490 Ft
Buarque, Chico : Budapest. Athenaeum, 2290 Ft
Cavanna : A Szentírás. Morl’amour, 2500 Ft
Defoe, Daniel; Benedek Elek : Robinson kalandjai. Ötven színes képpel. Eri, 2520 Ft
Grendel Lajos : Mátyás király New Hontban. Kalligram, 1900 Ft
Gulácsy Irén : Fekete vôlegények. Kriterion, 3900 Ft
Hassel, Sven : A komisszár. Lap-Ics, 1690 Ft
Hessler, Peter : Két év Kínában. A Jangce partján. Park, 3500 Ft
Hodjak, Franz : Legenda a kútról. Versek, elbeszélések és egy monodráma. Kriterion, 1300
Ft
Holt, Victoria : Szent Iván-éj. IPC, 1500 Ft
Hulová, Petra : Homályos üvegen át. Európa, 1600 Ft
Idrísz, Júszuf : A bûn. EPL, Serdián, 2100 Ft
Jewell, Lisa : A házibarát. Pannonica, 1990 Ft
Jókai Mór : Szeretve mind a vérpadig. Kriterion, 3350 Ft
Krúdy Gyula : Regények és nagyobb elbeszélések 1. Kalligram, 2500 Ft
Krúdy Gyula : Szerelmeskönyv. Lazi, 1400 Ft
Krúdy Gyula : A vörös postakocsi. Anno, 875 Ft
Kuciuk, Ardian-Christian : A hattyú feltalálásának éve. Pont, 1375 Ft
Kundera, Milan : Azonosság. Európa, 1500 Ft
Kundera, Milan : Lassúság. Európa, 1500 Ft
Lestyán Sándor : Gróf Sándor Móric. Az ördöglovas. Lapu, 2980 Ft
Lôrincz György : Pusztulás. Pro-Print, 2580 Ft
Merle, Robert : Üvegfal mögött. Európa, 2500 Ft
Mikszáth Kálmán : Különös házasság. K.u.K., 2500 Ft
Mikszáth Kálmán : Szent Péter esernyôje. Ponte Press, 3900 Ft
Moldova György : Az utolsó töltény. Önéletrajzi töredékek 3. Urbis, 2200 Ft
Münz András : Túlélôtúra. Sanoma, 1980 Ft
Nagy István : Kilincselôk. Válogatott novellák és elbeszélések. Mentor, 1680 Ft
Nincs több csoda csak egy: a feltámadás . Húsvéti történetek. Míves, 2500 Ft
Orwell, George : Légszomj. Európa, 2200 Ft
Örkény István : Válogatott kisregények. Macskajáték + Tóték + Rózsakiállítás. Új Palatinus,
1590 Ft
Pelevin, Viktor : Számok. Európa, 2000 Ft
Phillips, Arthur : Prága. Európa, 2005 Ft
Ponge, Francis : A szappan. Orpheusz, 1200 Ft
Putney, Mary Jo : Végzetes csók. General Press, 1700 Ft
Roberts, Nora : A bátorság kulcsa. Gabo, 1290 Ft
Szini Gyula : Profán szerelem. Eri, 2100 Ft
Sztojcsev Szvetoszláv : Credo. Napkút, 1290 Ft
Tamási Áron : Gyökér és vadvirág. Válogatott novellák, 1922-1964. Új Palatinus, 2100 Ft
Török Gyula : Szerelmes szívünk. Válogatott elbeszélések. Eri, 2100 Ft
Vág Bernadett : Kibeszélem az uram. K.u.K., 1700 Ft
Vavyan Fable (Molnár Éva): Álmok tengere. Fabyen, 1498 Ft
Vermes Éva : A fecskék délre szállnak. Móra, 1490 Ft
Wessely Gábor : Közelítgetések. Tolna megyei napló. Magánkiadás, 750 Ft

naplók, levelek, riportok
Bokor Judit: Voltaképpen költôként éltem. Versek, vallomások, kór-elbeszélések, interjúkötet.
ETO-Print, 1100 Ft
Galilei, Virginia ( Maria Celeste nôvér): Hôn szeretett Apámuram! Maria Celeste nôvér Galileinek
írott levelei (1623-1633). Alexandra, 2999 Ft
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színmûvek
Csehov, Anton Pavlovics: Három nôvér. Akkord, 398 Ft
Mózes Huba (szerk.): Napkelet. 1920-1922. Antológia. Kriterion, 2100 Ft

Megjelent A magyar könyvgyûjtô kalauza
A magyar nyelvû könyvek piacán mostanáig nem létezett olyan kiadvány, amilyen A MAGYAR KÖNYVGYÛJTÔ KALAUZA megjelenésével megszületett. Pogány György összefüggôen felépítve tárgyalja a
„bibliofilia” területével kapcsolatos ismereteket. Az elméleti és történeti részeket a gyakorlati ismeretanyag összegzése követi, a mû nagyobb
egységei – A bibliofilia fogalma, jelentése, gyûjtési területek; Könyvmûvészeti alapismeretek; A bibliofilia hazai történetének vázlata; A magyarországi bibliofilia intézményrendszerének vázlatos története; A
gyakorlat – szakmailag megbízhatóan, mégis olvasmányos stílusban tárgyalják ezt a sokfelôl megközelíthetô és sokfelé szerteágazó humán tudományos diszciplínát.
A mû elsôsorban a magyar gyakorlat bemutatására vállalkozik, a téma
egyetemes összefüggéseit csak annyiban érinti, amennyiben a hazai fejlôdés megértéséhez azok elengedhetetlenül szükségesek. A kötet megírása során a szerzô felhasználta egyes részkérdésekben végzett kézirattári és levéltári alapkutatásait (a 20. századi magyar bibliofilia bizonyos
jelenségei), a kiadvány nagyobbik része azonban a roppant kiterjedt
mennyiségû szakirodalom szintetizáló jellegû feldolgozása. A bibliofilia feltételezi a szükséges és állandó önképzést, a kalauz azokat az alapismereteket tartalmazza, amelyekre építve egy gyûjtô a speciális problémákat is tisztázhatja. Éppen ezért a szükséges lábjegyzetek, hivatkozások mellett a kötet végén részletes irodalomjegyzék nyújt további eligazodást a kérdéskörben. A szövegközti illusztrációk jól szolgálják az ismeretek elsajátítását.
A kiadvány elsôsorban a könyvbarátok növekvô számú táborát és a
könyvkereskedôket (antikváriusokat) érdekelheti, de tematikájánál fogva felhasználható a könyvtárosképzésben és a könyves szakképzésben
oktatási segédletként is.
4400 Ft
Megvásárolható a könyvesboltokban,
megrendelhetô, megvásárolható a kiadóban:
Kiss József Könyvkiadó 1114 Budapest, Hamzsabégi út 31.
Telefon/fax: 466-0703. E-mail: konyvhet@axelero.hu

A Magyar Könyvgyûjtô a magyar bibliofilia egyetlen lapja volt
a XXI. század elején, összesen 4 évfolyamot élt meg. 2001-tôl
2004-ig 4 évfolyama, évfolyamonként 10 száma jelent meg.
Régi könyvek, gyûjtemények, gyûjtôk, gyûjtôi motívumok és
szokások bemutatása mellett könyvtárak különlegességeirôl,
könyvaukciókról, kiállításokról tudósított, tartalma felölelte a
bibliofilia valamennyi területét, elsô két évfolyamának lapszámaiban folytatólagosan közölte a valaha volt Állami Könyvterjesztô Vállalat legendás antikvár irányárjegyzékének anyagát aktualizált árakkal. A lap utolsó évfolyamának számai már
minden oldalon színes kivitelben jelentek meg.
A teljes négy évfolyam megrendelhetô
és megvásárolható a kiadóban:
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31.
Telefon/fax: 466-0703
Az elsô évfolyam csak egybekötve,
keménytáblás kiadói papírkötésben,
ára 5900 Ft
A második, harmadik és negyedik
évfolyam megvásárolható egyben,
ára évfolyamonként 4500 Ft,
példányonként külön-külön 680 Ft

Az Ünnepi Könyvhétre
megjelenô számunk
lapzártája

május 10.

könyvbölcsô

■ A könyv szó „eposzi állandó jelzôje” ebben az esztendôben – A Nagy Könyv
névre keresztelt játék, illetve
televíziós mûsorsorozat miatt – ez: nagy. Asztalom
most a szó szoros értelmében nagy könyvek alatt készül beszakadni, s mert nem
regény egyik sem, A Nagy
Könyv legkedveltebb száz
alkotása közé nem nevezhetôk. Bár jelenleg magam is a
regényolvasásra (és újraolvasásra) koncentrálok, hiszen e
sorok írásakor még kitöltetlen a saját szavazólapom,
szemlémet más mûvekre alapozom.

A vízió állandóan
változik
(The vision is always changing) címen jelentette meg
az Ernst Múzeum (kétnyelvû kiadványként) a belsô
címlapon már csak a behatároló alcímet használó
pompás albumát, Lossonczy Tamás – Születésének
100. évfordulója alkalmából. A tizenegyedik X-be tavaly augusztusban belépô Kossuth-díjas mester költôi ihletettségû elôszót írt Pataki Gábor talán túlontúl is kurta eligazító szavaival kísért könyvremekhez, melyrôl csak a tartalomjegyzék öblében derül
ki, hogy a mûvész 1945 és 1950 közötti grafikáiból
válogat. A magyarul autográf hasonmás formában,
angolul szabályosan nyomtatva olvasható Naplótöredékek történelmi és esztétikai
fénycsóvákkal is megvilágítják a grafikának tág mûfajozással mondható gazdag
anyagot. A bölcseleti erôvel
ható vázlattól a nagyszerû
akvarellig sok minden helyet kapott. A sok különféle
Lossonczy-opusz közül magunk Nagy Lajos író 1949.
június 11-én készült, egyáltalán nem közismert ábrázolását reprodukáljuk (a hatásos fekete-fehér borítólap
fényképen, kicsinyítve nehézkesen jelenítené meg
magát. A „versenysemlegesség” tán nem sérül azzal,
hogy Nagy Lajos mégiscsak regényíró, aki a túlvilágról nyilván aspirál A Nagy Könyv résztvevôinek voksaira). Nagy Lajos a legelsôk között, 1948-ban kapta meg a Kossuth-díjat, de
mintha késôbb is büszkén hordta volna a díjjal járó kis koszorút (vagy valamely más díj jelét?) – ha csak a kabáthajtóka egyszerû díszébe látunk bele némi irodalomtörténetet,
személyiségrajzot a Nagy-könyvek szerzôjét karakterizáló vonalakból.

könyv

Nagy könyvek
Várkonyi Nándor (1896–1975)

Pergô Évek
címû könyve – lévén leginkább alaposan dokumentált
önéletrajzi beszámoló, életmérleg – bizonyos fokig
megfelelhetne az autobiográfiai regény kívánalmainak
is. A kötetcím – 1976-ból, posztumusz közreadásban –
ismerôs a Várkonyi polihisztorsága, markáns teóriái és
sokoldalú literátus szerepe iránt érdeklôdô olvasónak.
Ám most, a Várkonyi Nándor életmûkiadás keretében a
gyógyított, gondozott szöveget nyújtja át az egész vállalkozásért oly sokat fáradozó Mezey Katalin, illetve a
Széphalom Könyvmûhely. A szerzô esszéizáló, metaforizáló fejezetcímei nem mindig segítik az elôzetes tájékozódást, mirôl is kapunk majd hírt, ezért nélkülözhetetlen
a névmutató állandó felütése. Várkonyi az egész textus
kialakításával olyan szellemi társat keres magának, aki
nem sajnál egy kis fáradságot,
búvárolást, utánapillantást ahhoz, hogy jó és hû meghallója
legyen e feljegyzéseknek.
(Meghallója? Igen. Várkonyi
1921-ben bekövetkezett megsiketülése tárgya a könyvnek.
Errôl ugyanúgy van becses
közlendôje, mint – az erénye
és dilemmája is valamennyi
nagy könyvének – szinte mindenrôl. Páratlan szerénységbe
és szolid önironikusságba
ágyazva tör fel a folyamatos,
monologizáló, de dialógust indító belsô beszéd.) Aligha
akadhat valaki, aki ne találna
kontaktust a Pergô évekkel. A
folyóirat-történet kutatói, Weöres Sándor hívei különösen
sok fontosat lelnek az egyébként befejezetlen alkotásban.
Nem kevés – fôleg már elmagyarosodott – idegen szó
leíratott e cikkben is. Tótfalusi István

Idegenszó-tár
címû „misekönyve” – mely a költô-mûfordító szerzô egyszemélyes „lexikonainak” sorát folytatja – e szavak majdnem mindegyikére „ráklikkel”. A Bakos-féle Idegen szavak
és kifejezések szótára mellett (nem egyetlenként) jól kifészkeli a helyét a Tinta Kiadó A Magyar Nyelv Kézikönyvei sorozatának e VIII. tomusza is (az „új” Bakosról írtunk e hasábokon). Egymásnak kontrollszótára is a kettô. A Bakosban megtalálható például a kiborg (kibernetikus szerkezettel összekapcsolt élôlény), Tótfalusinál nem, de ô még
hozza például a process-artot (folyamatmûvészet). Szûkkeblû (illetve közvetett) a (fôleg mitológiai) tulajdonnevek felvételében, viszont sokkal bôségesebben, historikusabban
etimologizál s ad rövidítésfeloldást. Nála van Jurassic, de nincs
(így nincs) Platón, nincs Robin Hood. Mindkét szótár megoldásait lehetne még finomítani – Tótfalusi 977 oldala persze így is
„berobbant” a nélkülözhetetlen könyvek egy olyan terébe, ahol
egy gyékényen még több portéka megférhetne.
Tarján Tamás
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könyv

gyermek, ifjúsági

Jó könyvek sorozatban

■ Tág a világ – hirdeti címében
egy szépen illusztrált és gazdag
antológia, amely közel százharminc mesét és verset kínál a
Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában. Az összeállítók, akik elsôsorban a nagycsoportos korosztálynak szánták ezt a gyûjteményt, az iskolai anyanyelvi oktatás megalapozására, négy fejezetre osztották az anyagot: ôszi,
téli, tavaszi és nyári témák, képek követik egymást az irodalom eszközeivel megörökítve.
Ákossy Eszter és Tarbay Ede
népmesék, népköltészeti alkotások mellett a gyermekirodalom
klasszikusaitól válogatott mûveket. A költôk sorában találjuk
pl. József Attilát, Zelk Zoltánt,
Weöres Sándort, Nemes Nagy
Ágnest, Kormos Istvánt, Kányádi Sándort, az írók közül hadd
említsem csak Jókai Mórt, Benedek Eleket, Móra Ferencet, Lázár Ervint. A Ráadásban 7
Grimm-mesét olvashatunk. A
kötet meglepetésként ajándék
CD-t rejt, amelyen Szalay Kriszta és Dörner György mond el
néhány mesét és verset. (Fedélterv és illusztrációk: Borbás Zoltán és Faltisz Alexandra.)
Astrid Lindgren (1907–2002), a
svéd ifjúsági irodalom hazánkban is jól ismert klasszikusa
1958-ban kapta meg az Andersen-díjat. Számos mûve magyarul is több kiadást megért, a Pirosházi történetek azonban elôször olvasható magyarul (Kúnos
László és Kúnos Linda fordítá-
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sában)! A kilenc fejezet az élénk
fantáziájú és eleven Madikó, valamint a kishúga, Lizbet gyerekbirodalmába enged bepillantást.
Igazi békebeli, harmonikus világ ez, de megannyi lehetôséggel játékra, kalandra. És Madikó
mindig kitalál valamit, csak
gyôzze követni Lizbet...
Az Animus Kiadó elôbbi újdonságát a 9–12 éveseknek ajánlom, egy másik svéd szerzô, a
kortárs H. Mankell tetralógiájá-

nak befejezô darabját a 13–16
éveseknek. A csillagkutya, az Alkonyatkor nônek az árnyak és A
fiú, aki hóban aludt után Az én
könyvtáram sorozat új kötete,
az Utazás a világ végére lezárja Joel Gustafson kalandjait. Hiszen
vége a gyerekkorának, befejezte
az iskolát. Annyit elárulhatok a
cselekménybôl, hogy a fiú végre
találkozik az anyjával. Ehhez
Stockholmba kell utaznia az apjával. Hogy innen hogyan tovább – az derüljön ki a nagyszerû regénybôl, amelyben jócskán
felpörögnek az események. (A
fordítás Tótfalusi István munkája, az illusztrációkat Békés Rozi
rajzolta.)
A Móra Kiadó további újdonsága a magyar népviseletek közül
mutat be jó párat, ezért Urai Erika egész oldalas színes rajzai
ugyanolyan fontosak, mint Flórián Mária ugyancsak egy-egy
oldalnyi, lényegretörô, pontos
magyarázatai (vagy fordítva).
Még annyit: „Ez a könyv a magyar falvak és mezôvárosok lakóinak 19. századi, 20. század
eleji öltözködését mutatja be.
Azt az idôszakot, amikor még
hordták azokat a vászon-, szûrposztó és bôrruhákat is, amelyek a jobbágyparaszti századokban a közrendûeket, a földet
mûvelô parasztokat, kézmûves
mestereket jellemezték.” Vajon
tudjuk-e még, melyik a szûr és

melyik a guba? S mi a különbség a dolmány, mente és mándli között? Merthogy ma már
csak itt-ott és kivételes alkalmakkor gyönyörködhetünk réklikben és pruszlikokban.
Könyv- és macskabarátoknak
való a Könyvmolyképzô Kiadó újdonsága, a Cicus és a Büdös Macskák háborúja. Kate Williams, akit
Cicusnak becéznek, egy nap egy
apró alabástrom követ forgat a
kezében, amelyet a titokzatos
körülmények között eltûnt
Matskahegyi professzor küldött
a Papának. Hirtelen furcsa dolog
történik: a kislány cicává változik. Ezáltal belecsöppen a Büdös
Macskák és a Tollseprû Nemzetség között dúló viszálykodás kellôs közepébe. Kate Saundersnek,

a szerzônek nemcsak három
macskája van, hanem fantáziája
és humora is. Ki is használ minden lehetôséget – már ami a
macskák ismeretét és a „tollforgatást” illeti –, hogy izgalmas,
fordulatos és mulatságos történetet varázsoljon Prüszkh macskaisten tiszteletére és az olvasók
szórakoztatására. (Fordította: dr.
Zsélyi Ferenc.)
Monika Wohlert könyvében a
macskáknál is hasznosabb állatokról van szó. Szarvasmarhát,
sertést, baromfit, juhot és kecskét évezredek óta tenyészt az
ember. Sokféleképpen hasznosítjuk ezeket az állatokat, felhasználjuk mindegyiknek a húsát, van, amelyiknek az erejét is,
van, amelyiknek a bôrét, van,

amelyiknek a tejét, és így tovább. Az agrármérnök szerzô
gyönyörûen illusztrált kötetének
másik felében a mezôgazdaság
másik nagy területérôl, a földmûvelésrôl ad hasznos és érdekes áttekintést. Olyan modern
(tudományos, közgazdasági) fogalmakkal ismerkedhetünk meg
ebbôl, mint a biogazdaság, géntechnológia, kvóta, szubvenció.
Képet kapunk a mezôgazdász
tevékenységérôl. Hogyan lesz a
gabonából liszt, a cukorrépából
cukor? Hogyan védjük a ha-

szonnövényeket a kártevôktôl?
Milyen gépek segítik az állattenyésztést és a földmûvelést?
Többek között erre is választ ad
a Tessloff és Babilon Kiadó Mi micsoda sorozatának 85. kötete. (Illusztrálta Marion Wieczorek.
Fordította Francz Magdolna.)
A J. R. R. Tolkien által teremtett, A Gyûrûk Ura, A babó, A
szilmarilok c. regényekben megrajzolt univerzumot világszerte
milliók ismerik, s a rajongók szívesen mélyednek el ennek az
átfogó mitológiának a részleteiben akár. Tudásukat kipróbálhatják, ellenôrizhetik méghozzá
játékos formában. Ehhez ad segítséget Andrew Murray sajátos
kvízkönyve, amely több mint
ezer kérdést (és választ) tartalmaz a Középföldén játszódó

történetekre vonatkozóan, illetve vannak az író életére és a
filmre vonatkozó kérdések is. A
Ciceró Könyvstúdió Büki Gabriella fordításában adta közre „az
egyetlen hivatalos Tolkien kvízkönyvet.”
Cs. A.

Interjú Vámos Miklóssal
a Könyvfesztivál alkalmából
■ – Két esemény fôszereplôje Vámos
Miklós író az április 21. és 24. között
megrendezésre kerülô XII. Könyvfesztiválon, amelyet a Budapesti Kongresszusi Központban rendeznek. Mindkét esemény nyilvános, április 23-án
16 órakor közönségtalálkozó keretében
találkozhatnak az érdeklôdôk az íróval,
április 24-én 12-kor pedig nyilvános sajtótájékoztató lesz a Nemzeti Kulturális
Alapprogram felkérésére.
– A közönségtalálkozót a kiadóm, az AB
OVO szervezte. Itt egy kis meglepetéssel
is szolgálunk. Gerendás Péter rockzenész
kitalálta, hogy az Apák könyve regényemet megzenésíti, így egy könnyûzenei
album készül belôle. Ez megtiszteltetés
számomra. Korábban Koncz Zsuzsa kérte meg Bornai Tibort, hogy varázsolja dallá a Zeng a zének címû
regényemet.
Manapság, amikor sajnálatosan egyre mélyebb az árok a tömegkultúra és a kultúra között, ha a rockzene a szépirodalomhoz fordul, az olyan, mintha a szakadék fölé építenének egy kis
hidat. Gerendás Péter a legjobb magyar dalszövegírókat kérte fel,
hogy írjanak neki strófákat az Apák könyve témaköreibôl. Tizenkét fejezete van a könyvnek, tizenkét dal született. Végül nemcsak a legjobb szövegírók – például Bródy, Dusán, Bereményi,
–, hanem komoly költôk is beszálltak: Faludy György, Karafiáth
Orsolya, Fábry Péter és Fodor Ákos. Arra gondoltam, hogy a közönségtalálkozón nemcsak magamat mutatom be, ahogy szoktam, hanem Gerendás Pétert és az ekkortájt megjelenô lemezét
is. Ha szerencsém van, arra is rávehetem, hogy egy szál gitárral
énekeljen belôle.
– Nemrégiben a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalmi
Kuratóriumának elnöke lett. A másik program ezzel kapcsolatos.
– Gondolom, többen tudják, hogy januártól én vagyok a Szépirodalmi Kuratórium elnöke. Erre talán az tesz alkalmassá, hogy
nem szoktam kérni, így kapni sem állami támogatást ettôl az
alaptól (sem). Az Alap igazgatója, Harsányi László azt kérte,
hogy idônként minden kuratórium tartson sajtótájékoztatót. A
könyvszakmának két csúcseseménye van Magyarországon, az
egyik a fesztivál, a másik a könyvhét. Úgy éreztem, helyesebb, ha
a sajtótájékoztatót valamelyiknek a keretében tartjuk. Minthogy
szerintem nem az Alapot kell reklámozni, hanem a támogatott írókat, így közülük hatan fognak fölolvasni, Békés Pál, Dalos György,
Juhász Ferenc, Kiss Csaba, Szepesi Attila és Zalán Tibor. Az alap
tizenhat kuratóriumától hat kuratóriumi tag mond laudációt a
könyvekrôl, de egyik sem a szépirodalmi kuratóriumból. Így kiderülhet, mit szólnak más mûvészeti ágak szakemberei az új könyvekhez. Ugyanezen a sajtótájékoztatón a tervek szerint A Nagy
Könyv szervezôi elmondják, hogy a magyar szerzôk közül kik kerültek be az elsô százba.
– A támogatási rendszerben tervez-e változást?
– Tíztagú kuratórium tagja vagyok, egy szavazatom van, szavazategyenlôség esetén kettô. Természetesen azt szeretném, ha
igazságosabb döntések születnének. (Igazságos döntés sajna lehetetlen, ahhoz túl kevés a pénz.) Úgy gondolom, amennyire lehet, kapcsoljuk ki a személyes érdekeket. Ez nem egyszerû, mert
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a tíz tagból nyolcan lapot és kiadót is vezetnek, és van, aki mindkettôt. Kétségtelen,
hogy ennek az az elônye, hogy pontosan értik a könyv- és lapkiadás rejtelmeit.
Úgy érzem, a „mindenkinek adjunk egy kicsit” elve mintha a szocializmusból maradt
volna itt. A Nemzeti Kulturális Alap akkor
járna el helyesen, ha korlátozott számú pályázatot fogadna el, de azokat a mostaninál alaposabban támogatná. Jóval több pénzzel,
mint ahogyan eddig tette. Nem érdemes eljátszani a „jó királyt”, pici támogatással senkit sem támogatunk igazán.
Mindazonáltal sok az eszkimó és kevés a fóka. Én még újdonsült elnök vagyok, de máris
komoly morális dilemmákkal, lelkifurdalással
végzem a munkámat. A legnagyobb probléma az, hogy a szépirodalmi kuratórium idén
összesen háromszázmilliós nagyságrendû összeget oszthat szét.
Ez az ország irodalmára, lapkiadására, és könyvkiadásra édeskevés. Elméletem az, hogy ha már így van, elsôsorban a szerzôket
próbáljuk támogatni, hiszen a lapok és a kiadók: magánvállalatok. A miénk a kultúra egyetlen területe, ahol a privatizáció szinte száz százalékban megtörtént. Tudom, hogy bizonyos lapok és
kiadók megszûnnének az Alap támogatása nélkül. De ha ki tudnánk választani a valóban támogatásra érdemes cégeket, akkor talán a kevesebb több lehetne. Az pedig egészen biztos, hogy minden vállalat az írók, költôk és más betûvetôk vállán nyugszik, ôk
az igazi szponzorok, hiszen nélkülük nem mûködhetnének. Így
ha ôket támogatjuk, közvetve a vállalatokat is. Ez a nézet egyelôre kisebbségi vélemény a kuratóriumban.
– Fiatal szerzôk örök problémája, hogy csak akkor kapnak támogatást, ha már „letettek valamit az asztalra”, de pénz nélkül nehéz bármit is „letenni.” Mit tudnak tenni az ô érdekükben?
– Megszavaztuk, hogy az elsôkötetes és fiatal szerzôk pályázataira kitüntetett figyelmet fordítunk. Noha nem biztos, hogy egy
fiatal író támogatása fontosabb, mint a középkorúé. Én mindenesetre a fiatalok pártján állok.
– Hogyan tudja összeegyeztetni írói munkáját az NKA-ban
vállalt kötelezettségével?
– Egész életemben törekedtem arra, hogy végezzek „társadalmi
munkát”. A kuratóriumi kötelezettségeimet a többi szerzô iránti
áldozatnak tekintem. Ez nem vesz igénybe nagyon sok munkaórát. Boldogan szánnék rá több idôt, mert az azt jelentené, hogy
több az elosztandó pénz. Fiatalkorom óta többféle munkát végeztem az írói mellett. Harmadik éve „visszavonultam” a dolgozószobámba, nemcsak a tévétôl, hanem minden publikus munkától. Egészen eddig nem úgy éltem, ahogyan a decens prózaírók
szoktak. Hátralévô éveimben erre tennék kísérletet. Jelenleg az
íráson kívül a kuratórium az egyetlen idôigényes tevékenység az
életemben. (Meg persze a családi élet.)
Szabó-Massányi Kinga
A Könyvfesztiválon április 23-án 11 óra, Brahms terem:
A Nemzeti Kulturális Alapprogram Szépirodalmi Szakmai
Kollégiuma által támogatott írók bemutatása Moderátor:
Vámos Miklós (Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága)
16 óra, Liszt terem: Vámos Miklós közönségtalálkozója
(Ab Ovo Kiadó)
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Civilizációs nagycirkusz, avagy kié
lesz az oroszlán
Beszélgetés

Lengyel Lászlóval

Egy magyar író Berlinben, Frankfurtban
otthonosabban érzi magát, és ez azért van,
mert Magyarország megint besüllyedt oda,
ahova besüllyedt – mondta Lengyel László
közgazdász, politológus aki Az olvasás civilizációja
címmel tart elôadást a közelgô Könyvfesztiválon.
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■ – Lehet ma az olvasás reneszánszáról beszélni?
– Óvatosan kellene bánni ezekkel a szimbólumokkal. Vannak,
akik szerint egy szakadék felé tartunk, és az olvasásnak vége. A
televízió és az internet átvette a hatalmat. Mások azt feltételezik, hogy az olvasás egyre jobban elterjed. A történelmi fejlôdésben nincsenek egyenes vonalú mozgások, nem valahonnan valahová haladunk. A kulturális életben a legkevésbé.
– Milyen rugóra jár a kultúra?
– A civilizáció hullámvonal, nem kell semmit temetni. És semmiképp sem lehet statisztikai adatokkal mérni a civilizációs tendenciákat. A százalékok jelentôsége – közgazdászként is azt gondolom – a nullával egyenlô. Ez minôségi kérdés.
– Minden relatív?
– Saját korában a gutenbergi könyvvilágot is pusztításnak tartották. A korábbi, kézzel írott, egyértelmûen az elit zárt világát képviselô kultúrához képest tömeges jelenséggé vált a könyv. Olyan
hatással volt, mint ma az internet. Erasmusnak több tízezer példányban jelentek meg a mûvei. Ezzel egy mai tévésztár jelentôségét érte el.
– Mi a leglényegesebb mozzanat az olvasás civilizációs fejlôdésében?
– Két óriási intézményes felhalmozás történt: az iskolarendszer
és a könyvtár. Az iskolarendszer folyamatosan termeli az olvasót.
Az Eötvös-féle reformok óta egy hihetetlen kemény gyomrozással a népesség jelentôs részét fizikailag megtanították olvasni.
– És ezzel automatikusan olvasóvá is váltak?
– Nem, egyáltalán nem biztos, hogy ez valójában alkalmassá teszi ôket a könyvolvasásra.
– A tanulási folyamat részeként értelmezett olvasás ugyanaz
a minôség, mint az irodalom olvasása?
– Nem ugyanaz. Európában a népesség többsége diplomássá válik, és ehhez bizonyos dolgokat könyv formájában maga elé kell
vennie. Nem feltétlenül szépirodalmat, de olvasmányt. Már ez
is óriási dolog. Ilyen a történelem során nem volt.
– És a könyvtár?
– Hihetetlen könyvtári tudás halmozódott fel, ami látszólag holt
vagyon. Fogalmunk sincs, hogy ebbôl mit bányásznak ki ötven
év múlva. Az írók nagy része a könyvtáraknak ír, nem a mai olvasónak. A Nyugat szerzôit a saját korukban néhány száz ember
olvasta. Azóta számtalanszor kiadták például Kosztolányit.
– És még annyi mindent…
– Hihetetlen a könyv- és íróbôség. Ez a civilizáció aktív része.
De Magyarország egy provincia, és ennek következtében ide ez
nem jut el. Egy magyar író Berlinben, Frankfurtban otthonosabban érzi magát, és ez azért van, mert Magyarország megint besüllyedt oda, ahova besüllyedt.
– Mi nem jut el Magyarországra?

– A könyvvásárok sem üzemelnek nemzetközileg, a magyar írók
Frankfurtban váltak íróvá. Ott érzik magukat írónak, ott találkoznak.
– Ez normális jelenség?
– Nem, abszolút nem az.
– Talán az olvasó hibája?
– Nem. De történt már ilyen nálunk. Bartókot már egész Európában tömegek hallgatták, a Zeneakadémia pedig kongott.
Esterházy és Kertész Imre minden sikerük ellenére Németországban érezték meg azt, hogyan viselkedik egy nemzetközi
olvasóközösség. Ezt 1999-ben Frankfurtban átéltem. Elképesztô a különbség.
– Esterházy azért mégis csak magyarul Esterházy.
– Ez igaz, de Magyarországon nem tud kulturáltan együttmûködni
az elit az írókkal. A Frankfurti Könyvvásáron a hesseni tartományfônök nem egyszerûen meggratulálta Esterházyt, hanem megkérte,
hogy felvezethesse. Eközben a magyar politika meg sem jelent, vagy
ha igen, akkor nem ment oda a magyar írók standjához.
– Mi lehet ennek az oka?
– Számára az író nem a kulturális élet vezéregyénisége, hanem
ellenség. Írt róla. Esetleg tehetségesebb nála. Létezik, sôt nemzetközileg is létezik. A magyar miniszterelnök pedig nem létezik
nemzetközileg. Ezt elviselni! Ez a magyar provincia.
– A politikai elit azért szûk réteg.
– Igen, de nagy hatást gyakorol arra, kit kell olvasni, és kit nem
kell. Ma nem a lapok könyvrovatai tájékoztatnak arról, hogy
Nobel-díjat kapott Kertész Imre. A politikai rovatból tudom
meg, hogy ez nekem tetszett, vagy épp ellenkezôleg. A politika
hihetetlen módon rátelepedett a közéletre. A Nagy Könyv programot is ilyennek tartom.
– Hogy érti ezt?
– Nálunk ez politikai esemény. Elôállítanak valamit, ami politikai és médiaesemény.
– Pusztán mandátumszerzô fegyvertény lenne?
– Mindenki megépíti a maga rémisztô mementóját. Ki színházat, ki múzeumot. Úgy dicsekednek vele, mintha a Nagycirkuszból övék volna az oroszlán. Nevetséges. Az írók feje fölött kitalálják, mi lenne, ha boldogítanák ôket egy programmal. Ôk ennek biztos nagyon örülnek, de lehet, hogy mégsem annyira.
– Nem hisz a sikerében?
– Kampánnyal már 1952-ben is nagy eredményeket lehetett
elérni…
– Nem lehet, hogy erre az óriási lökésre azért van szükség,
hogy az emberek egyáltalán leüljenek olvasni?
– Gyanakodva figyelem azt, hogy egy tévés valóságshow-val hirtelenjében sokakat átlökünk az olvasás világába. Annak ellenére, hogy tudom mit jelent a tévé, és nincs kizáró véleményem.
De lehet ezt másképp is csinálni. Megoldásként persze nem arra gondolok, amikor három kopasz értelmiségi ül az éjszakában,
és olyan könyvekrôl beszélget, amit senki sem olvasott és úgy,
ahogy senki sem érti.
– Angliában miért volt mûködôképes ez a program?
– Ott volt háttér. Magyarországon még egy olyan lap sincs, amiben jelentôs könyvrovat lenne. Nincs eligazítás. A könyv civilizációjának lényege pedig az, hogy mit választunk.
– Az biztos, bôven van mibôl válogatni.

– Kérdés, kinek az eligazításában bízunk, ha egyáltalán van
ilyen. Századokon keresztül a papjainknak hittük el, hogyan kell
gondolkodni. A felvilágosodás idején ez az elôjog átszállt a tudomány, a mûvészet képviselôire, késôbb a központi politikai
intézményrendszerre. Az szab irányt, és az elképzeléseit keresztül is veri az iskolarendszeren.
– És most?
– Most is a politika szeretne irányt mutatni. A Nobel-díj a hiteles mérce? A könyv
addig is megvolt, de akkor ezentúl el is kell
olvasni? Németországban a magyar akcentussal felolvasó Kertész Imrében egy írót
láttak, akibôl a maguk számára megpróbáltak civilizációs eseményt formálni. Ôk Máraiban sem az urbánusok gyôzelmét látják.
Nem az aktuális miniszter személye a fontos, hanem a civil közvélemény.
– Legalább az irodalmi termésünkkel
vezetô pozíciót foglalhatunk el a világban?
– Megkockáztatom, hogy a magyar irodalomnak sosem volt ilyen világirodalmi hódítása, mint manapság, és ezzel a magyar
írók óriási lehetôséget kaptak. A környezô
országok írói csak irigykedhetnek.
– Mi lehet ennek az oka?
– Ahogy a magyar irodalom túlélte a rendszerváltást. Ezeknek a könyveknek valóságos súlyuk van. Ilyen értelemben mindegy is, hány példányban
kelnek el pillanatnyilag, szeretik-e, olvasnak-e kortárs magyar
irodalmat. Ha Esterházy, akinek már nagy életmûve volt ’89
elôtt is, nem tudott volna egy Harmoniát megírni, akkor az életmûve csonkán maradt volna. Ha Závada nem írta volna meg a
trilógiáját, akkor Závada-jelenség sem lenne.
– A Nagy Könyv az élményszerû olvasásról szól. Nem az számít, aminek tetszeni kell. Voksolhatunk az Emil és a detektívekre is, ha az jelentett számunkra igazi élményt.
– Ezzel nincs baj. Szavazzanak arra. Az angolok azért annyival
könnyebb helyzetben voltak, hogy szerencsés idôben írták ki, a
Harry Potter-láz kellôs közepén.
– Kínos, ha Harry nyer?
– Egyáltalán nem ellene beszélek. Sôt. Éppen ez mutatta, mekkora szüksége van az olvasásba belenövô nemzedéknek arra,
hogy elhelyezze magát a világban. Tolkien ugyanezt jelentette a
harmincas években a Gyûrûk Urával. Vagy akár Kästner. Bevezettek minket az olvasásba. Kästner ma már eggyel messzebbre
került Harry Potter miatt. Miközben egy nemzedékkel elôbb a
Kis herceg, a Micimackó biblia volt, ez ma már inkább hagyakozás, tradíció.
– Ezeken növünk olvasóvá.
– Óriási dolog valóban, hogy egy hatszáz oldalas könyvet tizenéves gyerekek végigolvasnak. Megtanulnak eligazodni szövevényes
viszonyokban. Számon kell tartaniuk egy hôst és annak összes viszonyát. Intellektuálisan itt kezdôdik a legnagyobb verseny.
– Van ma ilyen meghatározó könyv?
– Harry Potter-típusú könyv ma nincsen, ami elviszi a piacot.
Lefutott, nem tudunk másik olyan könyvsorozatot mondani,
amit nagyon akarunk, ami nagyon tetszik nekünk.

– A felnôtt generációnak sincs?
– Olyan értelemben, ahogy a hetvenes években volt Krúdy, vagy
annak idején a Mester és Margarita, úgy nincs. A Sorstalanságfilm esetleg ezt jelenti majd. De lehet, hogy egyszerûen újra felfedezünk valamit.
– Ha nem Nagy Könyv, akkor mivel lehet rávenni az embereket az
olvasásra?
– Nem hiszek a hirtelen csodaeszközökben. A mennyiséggel már
nincs is probléma. Elég hozzá az
ezoterikus irodalom, amivel hihetetlen hisztériát lehetett kelteni
könyvolvasás szintjén. Inkább a minôségi olvasás hiánya a probléma.
– Nem az iskolában kellene fogódzót kapnunk?
– Az a baj, hogy akik az olvasást
ajánlják, azok is válságban vannak.
Beleértve saját magamat is.
– Válságban?
– Volt egy tiszta képünk itt KeletEurópában a világról a hatvanas
évek közepétôl. Tudtuk, hogyan
kell gondolkodni háborúról és szerelemrôl, gyerekekrôl, az apáinkról,
egymásról, mit kell gondolni Párizsról és Vietnamról. Ugyanazok voltak a kultuszfilmek és ugyanazok voltak a kultuszregények.
Azonnal tudtunk egymással beszélgetni. Mára sikerült, amit akkor akartunk.
– Vagy mégsem ezt akarták?
– Itt ülünk a siker közepén, és a világ szilánkokra tört. Errôl
szól szinte minden könyv, amit az elmúl tizenöt évben írtak.
Az elôzô világban mindennek pontos helye volt. Mindenki
tudta, hogy Dosztojevszkij Raszkolnyikovjának lázadása
összefüggött a mi személyes lázadásunkkal. Nem ôrültünk
meg, hogy az apáink könyveit olvassuk, az ô zenéiket hallgassuk. Nem vettük az ô fogkeféiket a szánkba.
– És most?
– Rá kellett jönnünk, hogy egy provincián ülünk a világ végén
és lehet, hogy az egész lázadás nem fontos. Még mindig tudjuk,
hogy Dosztojevszkij kicsoda, de abban már nem vagyunk biztosak, hogy mi kik vagyunk Dosztojevszkijben. És ez tragédia.

Könyvkultúra

interjú

Szablyár Eszter
A Könyvfesztiválon, április 22-én 10 órakor, a
Bartók teremben: Az olvasás reneszánsza – konferencia olvasási kultúránkról. Moderátor: Bartos
Éva, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének alelnöke. Elôadók: Lengyel László politológus: Az olvasás
civilizációja; György Péter esztéta, egyetemi docens: Az olvasó órája;
Kukorelly Endre író: Miért nincs könyvmarketing? De legyen! Nagy
Attila olvasáskutató: Olvasási szokások változóban; Bakos Klára, a
Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke: Könyvtárosok A Nagy
Könyv programért.
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háttér

Mozart forradalma

(Kultúra és gazdaság)

Bródy András
■ A kultúra vagy mûveltség minden nyelvben a letelepedô és a sek és indulatok kifejtésének és elrendezésének mérhetetlen kinföld mûveléséhez kezdô, környezetét egyre szélesebbre és maga- cseit hagyta. Aligha jöhet létre Bach és Mozart zenéjét nem issabbra építô ember tárgyi tudását és készségét jelenti. Sulykolják merô és fel nem dolgozó agyban a relativitás elmélete vagy a
ugyan a „tudásalapú” társadalom jövetelét, de a régebbi gazda- DNS mûködésének felismerése.
ságok sem léteztek, és nem is létezhettek kellô tudás nélkül.
Piac és kultúra vélt ellentétén ôrlôdve feledjük, hogy nemcsak
Nem igaz az se, hogy a tudás fejlôdése és terjedése manapság a szupermarket és a tôzsde a piac, de piacon van az országút
gyorsulna. A statisztika szerint a termelékenység növekedése, a mentén árult ôszibarack éppen úgy, mint mi, ha moziban vagy
tudás és alkalmazásának fejlôdése és terjedése inkább még lassul, színházban ülünk, vagy professzori elôadást figyelünk (ingyen
nemhogy élénkülne. A mobiltelefon megtervezett gyors avulá- vagy tandíjért) az egyetemen vagy a televízió elôtt. A piac már
sa, a hibajavítás helyett új változatként eladott gépi program az önfenntartó mezôgazdálkodást folytató afrikai törzs esetében
nem a viharos fejlôdés jele. Az országok eltérései sem egyenlí- is a kultúra és a hírek áramlásának csomópontja. Nincs hát eltôdnek ki, az általános haladás mellett inkább még mélyülnek.
lentétben tartalmával és feladatával, legfeljebb szervezete, moMár Hume gúnyosan jegyzi meg: aligha várható, hogy akár nopóliumai és más csököttségei miatt éppen rosszul lát el egyes
csak egy vég posztót is remekbe készítsen az a nemzet, amely feladatokat.
nem ismeri a csillagászatot vagy elhanyagolja az etikát. Még
A szép (a mûvészet), az igaz (a tudomány) és a hasznos (a gazHegel is úgy határozza meg a mûvelt embert, mint aki minden daság) célkitûzése és kapcsolata csak egységében fogható fel, és
olyasmit létre tud hozni, amire mások képesek. Az emberiség csak helyes és arányosan alakuló mértékletességében fogadható
felvilágosításán fáradozó eleink még egyöntetû egységbe kap- el. Biztos csak az, hogy ma távolodunk a helyes arányok és a szícsolják össze a gazdaságot és a kultúrát. Tisztán látják a gazda- vélyes kölcsönviszonyok környékérôl. Ilyenkor nem segít annak
ság kultúrateremtô és a kultúra gazdaságot elômozdító hatását. mennyiségi vizsgálata, hogy a tudás valamely szintje vagy
Korunk tépett és nyomorú polimennyisége vagy ezek változása miképpen hat a
tikája viszont a piaci kapitaliztermelt áru vagy a bezsebelhetô nyereség tömegére.
must örök és végsô formának te(Ezzel bíbelôdik ugyanis mostanában a gazdaságkintve mély és megoldhatatlan
tan fôsodra.) Talán okosabban tennénk, ha azt nézellentétet lát kultúra és gazdaság
nénk, hogyan és miképpen növekszik a kimûvelt
közt, ha egyáltalán gondolkodik
emberfôk, az alkotók, a tudásukból szabadon (és
viszonyukról.
kellô mértékû szabadsággal) élô emberek száma,
Hol vesztettük el a minôség és
mert e szám növekedése, majd túlsúlyra kerülése
mennyiség egységének és összehozhatja csak meg azt a fordulatot, amelyre szabad,
függéseinek gondos, régi és jómûvelt és ôszinte társadalom épülhet.
zan szemléletét? Mibôl ered az
A múlt század orvostudománya vívmányaival
ellentét érzete? Miért vezeti be a
hosszabb életet, és ezzel nehezen megoldható
gazdaságtan külön, sôt külsô tényugdíj- és egészségi problémákat hozott. Nyugnyezôként a technika fejlôdését?
díjas marós nem mar már, nyugdíjas paraszt
Hiszen maga a fejlôdés azt jenyögve túrja a földet. A nyugdíjas tanár viszont
lenti, hogy a kultúra finomodátudása tetôfokán áll. A nehézségek megoldása
sával egyaránt változik a felhasznyilvánvaló: csak a kultúra, mûvészet és tudonált eszközök és az ezeket mûmány többletteljesítménye teremtheti elô a hiSzakítva Salzburg érsekével, nem az
ködtetô munka minôsége és
ányzó
pénzeket. S úgy látom: a fiatalok ezt már
egyház, hanem saját kedvére zenélt
mennyisége. Errôl már Schumérzik, sôt tudják. A továbbtanulás és magasabb
peter sokat és hosszan értekeképzés aránya mindenütt nagymértékben nô. Ez
zett, amikor a növekedést kísérô teremtô rombolás menetét le- ugyanilyen mértékben változtatja majd meg a köztudatot, a
írta. Szavakkal (nagyon sok szóval), de nem számokban. A mindennapi élet és gazdaság szervezetét, szerkezetét, sôt mûpénzt és a számolást célként, nem pedig eszközként használó ködésének egész légkörét is. Másképpen él a falu, a munkáskor hozná magával a kultúra és a gazdaság közt felmerülô vélt, kerület vagy az egyetemi város már ma is.
vagy megélt ellentéteket?
Csakhogy ez a változás semmiképpen sem történhet meg gyorHogy minôség és mennyiség sajátos összefüggését megértsük, san. Az emberi tôke beruházása két tekintetben is elüt a szokátekintsük korunk jellemzô esetét. Ha Kulcsár úr tartozása 4 mil- sos értelemben vett gazdasági beruházásoktól. Nem állítható le
lió, akkor ez az ô gondja, de ha négyszázmillió, akkor már bank- és nem gyorsítható fel. Öt professzor nem képes a buksi fejet ötjáé. Ha az összeg eléri a négymilliárdot, akkor viszont az egész szörte gyorsabban tudással feltölteni. S mivel agyunk csak
rendszerváltó politikai élet fordul ki eresztékeibôl. Ez a nagyság- hosszasan töprengve képes megemészteni, beépíteni és használrendinek is nevezhetô különbség az, amelyet szabaddá vált, de ni a tudást (s ráadásul magunknak nagyobb erôfeszítés tanulni,
kellô mennyiségû szabadsággal még nem rendelkezô korunk mint a professzornak elôadni), ezért a szükséges tanulóidô jelenképtelen kezelni.
tôsen kitolódik majd.
Mozart volt az elsô nagysikerû lázadó a (még feudális) társadaLátszólag apró különbség: az ember eddig 16–18 éves korától
lom mûvészeinek és mûvészetének szolgasora ellen. Szakítva dolgozott 58–65 éves koráig. A jövôben elôbb-utóbb 25–30 éves
Salzburg érsekével, nem az egyház, hanem saját kedvére zenélt. korától fog 70–80 éves koráig dolgozni. Majd meglátja, aki figye(Egyházit is: ha az jól fizetett.) Sokat keresett, és sokat költött li, milyen más világ lesz az, s mennyire szélesebb és mélyebb
megélhetésére. Szegényen halt meg, de ránk a gondolatok, érzé- szerep jut benne a kultúrának. Akár akarjuk, akár nem.

Van-e könyvmarketing, és ha (…),
akkor miért (…)?

Könyvkultúra

háttér

Kukorelly Endre
■ Van. És nincs. Cipôt a cipôboltból, ez mûködôképes reklám, iszonyúan rövid mondatban 2x ki van
mondva a termék, és ráadásul – noha korántsem annak szánták –, vicces (kontextusba került). A reklám
puszta szándék, hatékonysága a szerencsétôl függ.
Különösképpen a könyvmarketing nem érdekel, a
könyv úgy általában nem érdekel, könyvnek besorolt
tárgyak iksz (nagyon nagy) százalékát kifejezetten
kártékonynak tartom. Kitakarja a teret, kitakarja, sôt
kiszorítja, megfojtja, mint a gyom, az igazán fontos
(aszondom: nem nélkülözhetô!) könyveket. Nem
beszélve arról, hogy az oda megy a pénz, ahol már úgyis van sémájára leginkább azoknak a könyveknek jó a
promóciója, amelyeknek eleve jó.
Lásd A Nagy Könyv.
Ne lásd.
A ’90-es évek elején kreatív írás-órákat tartottam a
Képzômûvészeti Fôiskola Intermédia Tanszékén.
Amerikai diszciplína, profik tanítanak kezdôket arra, hogyan
kell írni: írókat meghívnak néhány egyetemi szemeszterre, jól
megfizetik ôket, kénytelenek valamit mondani. Beáll egyfajta
kényszer, ettôl jó az egész. Ha bárki (azt állítja magáról,
hogy) tudja, hogy’ kell írni, attól azt meg lehet tanulni. Senki sem tudja, hogyan kell írni: viszont ezzel az állítással már
mintegy túlkerült a nulla ponton, átvágja a kibogozhatatlan
csomót: ezt minimum meg lehet tanulni. Közben pedig még
remekül szórakozhatsz is ráadásul, úgyhogy megéri, nemigen
tudok jobb elfoglaltságot. Egész pontosan: jobbat nem tudok.
A dolgokhoz, saját magadhoz mint saját magad által kitüntetett dologhoz és vonatkoztatási ponthoz való radikális, szubverzív viszony(ítgatás), furcsa módon, tanítható. Ehhez képest pedig nagyjából bármi: viszont bármit tanítanak, épp az
írást nem.
Az iskolában nem irodalmat tanítanak, hanem irodalomtörténetet. Csak hogy ne keverd össze.
Kronológia, nyelvezetében-tematikájában tinédzserek számára reménytelen(ül unalmas, érdektelen) szövegeket nyomnak le a torkukon. Mûvek elemzése stb., jobb esetben megtanulják, bevágják, mint a fizikát, épp a lényegihez: az érzéki
élvezethez esélyük sincs. Egyedül a sznobságra lehet számítani: a von Haus aus jól eleresztettekre, meg a kiemelkedô tanárok által felkeltett érdeklôdésre. Ám a legjobbak is – értsük
bele magunkat – a tananyag szerkezete miatt, 19. századi poétikákon szocializálódnak: ha (már muszáj, jó’ van) opera, akkor Verdi. Ha vers, akkor Petôfi, Arany, max. József Attila, ha
regény, akkor Jókai, Mikszáth, max. Móricz. Weöres, Faludy,
Krúdy, Márai. 19. századi típusú poétikákból kortárs poétikák olvashatatlanok. Aki (aktív, fagyban sorban álló 200 ezer
magyar) számára a „modern” Monet és barátai, annak a
kortárs képzômûvészet olyasmi krix-krax, amilyet egy korábbi típusú komputer elôállít, ha újabb szériával elôállított szöveget próbálnál elolvasni benne. Míg fordítva gyönyörûn
mûködik: újabb poétikák felôl – bennük lévén a tradíció – simán olvashatók régebbi szövegek.
Nem a könyvmarketing érdekel (vagyis: majd késôbb kiderül, hogy mégis!), hanem a végzetesen hendikepes kort. irod.

helyzete. Sosemvolt mélységek. A 19. században pl. csupán
„kortárs” irodalom létezett, de ebben a vonatkozásban a két
háború között is elég normális – noha nyomorúságos – volt
a helyzet. Röviden: a híres anekdota (Karinthy bemutatkozik egy nônek: K vagyok, térjen magához) szerint enyhén
szólva ismertek írókat: ma nem. Még a hetvenes években is
volt némi ezaz: ma semmi. A tananyag, a tanárok lehetetlen
helyzetébôl fakadó, mai dolgokat illetôen totális tájékozatlansága miatt, Radnóti Miklósig halad. 60 év hiátus. Mintha
Ady, búcsúzván a bilincses iskolától, Petôfitôl sem hallott
volna zengeni. Ami pedig nincs az úgynevezett elektronikus
médiában, az nincs. Kortárs irodalom az úgynevezett elektronikus médiában nincs. Belátható, ha egy tizennégy-tizenhat évessel az iskolában hozzá nyelvében-témájában közel
álló szövegeket olvastatnának, azt ô élvezné. Épp úgy kattanna rá, mint a fûre, sörre, számítógépes játékokra. Ha a tévében hihetetlen arc’ pártpolitikusok helyett vagy között olykor írókat (festôket, szomorúzenészeket stb.) is megszólaltatnának aktuális, a köz ügyeit érintô kérdésekrôl (és nem karantén-kultúrmûsorokban nyafiznának nagy lilán körülöttük), azonnal érdekesekké (ld.: sztár, sôt mega, meg a giga)
válnának. No ez volna a marketing.
Úgy általában a könyvmarketing, mer’, mint említém,
kortárs szövegeken keresztül visz út a klasszikusok felé.
Na jó. Az úgynevezett elektronikus médiában most épp, baj
de véj, A Nagy Könyv-projekt megy. Csinálják másfél milliárdért a reklámot a Harry Potternek. Gyûrûk Ura, Wass Albert. Ez kinek jó? Qui prodest? A mûvészet amúgy fontos ☺
dolog. Ezt onnan tudom, hogy egyszer, már vagy húsz éve
vagy mennyi, egy szívész mondta, két ujjával szétfeszített, vigyorra feszített szájjal, Jeles András, ha jól emlékszem, A Mosoly Birodalma címû produkciójában.
A Könyvfesztiválon, április 22-én 10 órakor,
a Bartók teremben Az olvasás reneszánsza –
konferencia olvasási kultúránkról
Kukorelly Endre író elôadása: Miért nincs könyvmarketing?
De legyen!
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A jó könyv – szolgálat!
A Kairosz Kiadó ajánlata a Könyvfesztiválon

PETER S. BEAGLE: AZ

UTOLSÓ EGYSZARVÚ

Fordította: Ormai Rita
Peter S. Beagle különleges szépségû fantasyregénye — meglepô módon — ismeretlen a
magyar olvasóközönség elôtt, pedig 1968ban jelent meg Amerikában, és több mint
harminc kiadást ért meg csak angol nyelven.
Története, a világon utolsónak maradt, halhatatlan egyszarvú vándorútja eltûnt társainak
felkutatására. Gyönyörû, tündérmese, amely
más-más jelentést bont ki a gyermek vagy a
felnôtt olvasó számára.
280 oldal, kartonált, 2200 Ft

CORNELIA FUNKE: BÛVÖLET
Fordította: Tandori Dezsô
A mai német ifjúsági irodalom kiemelkedô
képviselôje legújabb regényének témája a
könyvek varázslatos világa. Meggie és édesapja nyugodtan élnek a szép és jó könyvek
között, míg egy este meg nem jelenik a házukban egy idegen. Másnap pedig menekülniük kell. De hová és miért?
520 oldal, kötve, 2890 Ft

A C ICERÓ KIADÓ

A

KÖNYVFESZTIVÁLON

A MESE — MÍTOSZ — MÁGIA címû programra április 23-án 13—14 óra közt
a Lehár III-as teremben kerül sor. Moderátor: Komáromi Gabriella.
Témája: Peter S. Beagle: Az utolsó egyszarvú címû világhírû, de nálunk elôször
most megjelenô fantasy-remekmûve (filmvetítéssel), valamint Cornelia Funke: Bûvölet
(Tintenherz), Sárkánylovasok és A tolvajok ura címû nagyívû meseregényei.

Al-Arabi ad-Darqáwí: Az emlékezés rózsakertje
Fr/5, 410 oldal, keménytáblás, 3500 Ft
Bayer Zsolt: Kertek és egyéb tûnôdések
100x165 mm., keménytáblás, 220 oldal, ff. fotókkal, 2300 Ft
Szilárd Leó: A delfinek hangja
100x165 mm., keménytáblás, 128 oldal, 1900 Ft
Magia naturalis
A/5, kartonált, 188 oldal, illusztrált, 2300 Ft
Knoll Gyula: Bátrak az égen
B/5, kartonált, ff. korabeli fotókkal, 320 oldal, kb. 3500 Ft
Henri Boulad S.J.: A Szentlélek ezer arca 1.
Fr/5, kartonált, 216 oldal, 2900 Ft
Modor Ádám: A titok meg a nyitja
A/5, kartonált, 320 oldal, 2800 Ft
Karl Jaspers: A transzcendencia rejtjelei
Fr/5, kartonált, 140 oldal, kb. 2000 Ft
Dedikálások a Nemzetközi Könyvfesztiválon,
a Kairosz Kiadó 218. standjánál
április 22., péntek
április 23., szombat

április 24., vasárnap

16.00
11.00
15.00
16.00
17.00
11.00
14.00
17.00

Modor Ádám
Pápai Éva és Tóthárpád Ferenc
Bayer Zsolt
Révész Máriusz
Eperjes Károly
prof. dr. Papp Lajos
Benkei Ildikó és Koltay Gergely
Eperjes Károly

Mindenkit szeretettel várunk!

Kairosz Kiadó 1134 Budapest, Apály u. 2/b.
Telefon /fax: 359-9825. E-mail: kairosz@hu.inter.net

Pannónia Könyvek
Könyvek Pannóniából

FESZTIVÁL ÚJDONSÁGOK
Balogh Tamás (szerk.): Schöpflin Aladár összegyûjtött levelei
Gilbert Edit, V. (szerk.): A perifériáról a centrum Tanulmányok
Tüskés Tünde: Búzaszívek, kalászvirágok Búzafonás kezdôknek
és haladóknak
Könyvpremier – április 23. (szombat) du. 3 óra, Lehár I.
Balla D. Károly: Szembesülés. Regény. Volt idô. Mészöly Miklós
és Tüskés Tibor levelezése 1958–2001
Vendégek: a szerzôk, Szörényi László és Szirtes Gábor.
Dedikálások: Balla D. Károly, Balogh Tamás, Gilbert Edit,
Polcz Alaine, Tüskés Tibor és Tüskés Tünde.
Várjuk vendégeinket a földszinti A14 standnál!

A

könyv alcíme: EUTELIA – EUTANÁZIA.
Eutanázia egyszerûen jó
halál – lenne. De eleve rossz
elôítéletek tapadnak a szóhoz.
Egy oldalról az orvosi segítség
megtagadása, másfelôl a halálba
segítô nagy dózis morfinszármazék (túladagolás), melyet ki
tudja, miért, mikor, ki és kinek
adhat be. Visszaélések, gyilkosságok lehetôsége az eutanázia
ürügyén – ettôl riadozik a közvélemény leginkább.
Az eutelia arról szól, hogy a
folyamat, az élet végsô fázisa legyen „jó”. Jól, fölemelôen, méltóságteljesen, szabad akaratunkból távozni. „Megtettem a magamét, és most elmegyek.”
Az eutanázia és a körülötte
dúló vita közismert, az euteliáról kevesebbet tudunk. Lényeges különbség: itt nem megkönnyített halálról van szó csupán, hanem olyan (teljes) életrôl, mely eleve természetes részének tekinti a halált. Az eutelia eleve kizárja a test fizikai, vegetatív életben tartását a szellem
(kábítószeres) elpusztítása árán.
Identitásunk életünk során alakul ki a környezetünkkel történô interakcióink által, és nem
génjeinkben, hanem elménkben lakozik. Azaz az agyunkban. A létezés az agyhalálig tart.
A könyv alaposan, minden oldalról körüljárja tárgyát, egy percig sem unalmas, minden szempontja: a biokémiai, az orvosi, a
genetikai, a morális, a közjogi, a
teológiai – vagyis az egyházak s

a bíróságok (büntetô törvénykönyv) szempontjainak elemzése hallatlanul izgalmas, a szerzô
sorra veszi a korunkban lehetséges ellenvetéseket, s mindezeket
tudományosan cáfolja. Kerül
minden publicisztikus hangot, a
mû tudományos pontosságán,
humánus
mértékletességén
mégis átsüt a szenvedély: meg
akar gyôzni az igazáról.

kellett volna halnia, vagyis kivettük Isten kezébôl a halált,
milyen alapon tagadjuk meg az
önrendelkezés jogát az emberhez méltó halálhoz? Persze
nem az orvostudománnyal kezdôdött. Káinnal kezdôdött. Aztán a háborúk, a vérbosszúk, a
rituális és az egyszerû, haszonszerzésbôl elkövetett gyilkosságok sora nyomán már régen el-

Kertész Ákos
Bitó László
Boldogabb élet –
jó halál címû könyvérôl
A téma annál aktuálisabb, hiszen a világ most temette el óriási reverenciával, még a szentté
avatás lehetôségét is meglebegtetve, az utóbbi évszázadok
egyik legszigorúbban maradi
pápáját, aki az Egyház korszerû
reformokra érett egyetlen kérdésében: se az abortusz, se a nemkívánt terhesség elkerülése, se a
cölibátus, a nôk pappá szentelhetôsége, se az eutanázia kérdésében nem engedett egy jottányit sem. Még az AIDS világméretû elterjedését (fél feketeAfrika kipusztulását) fékezni hivatott gumióvszer használatát
sem engedélyezte.
Ha már mesterségesen életben
tartjuk azt, akinek elvileg meg

mondhatjuk, hogy kivettük Isten kezébôl a halált…
Ahogy a kezdet és a vég összefügg, úgy függ össze abortusz és
eutanázia. Az egyház szerint
emberré a halhatatlan lélek tesz.
De mikor költözik belénk a lélek? és mikor költözik ki? Tudjuk: az élet nem a fogamzás pillanatában kezdôdik, a fogamzásnak nincs is „pillanata”, mivel folyamat. Élet a Földön egyszer keletkezett, azóta másolja
önmagát. Néha hibásan (mutánsok): ez az evolúció.
Az elsô levegôvétellel válunk
szárazföldi emlôssé, és szûnünk
meg az anyai szervezet parazitái
lenni. Innen kezdôdik az önálló (önellátó) létezés. Oxigén és

Könyvkultúra

unicus

táplálék önálló fölvétele. A vég
pedig az agyhalál, mivel az agymûködés maga a „lélek”.
Az eutelia és eutanázia alapfeltétele: ki kell nônünk azt a tévhitet, hogy a halál Isten büntetése. A halál az evolúció természetes velejárója, az élet része.
Bitó László könyvének hallatlan jelentôsége van: egzakt tudományos érvekkel bizonyítja
be, hogy szükségünk van az eutelia intézményére és az eutanázia törvénye elfogadására. Arra,
hogy amikor már nem választhatunk élet s halál, hanem csak
jó és rossz halál között, remélhessük, hogy embertársaink (keresztényi) segítségével a jó halál
kegyében részesülhetünk; és legyen, aki empátiával és szakértelemmel segít meghalnunk. S a
törvény – a visszaélések ellen
maximális védelmet nyújtva –
ezt alanyi jogon szavatolja majd
mindenkinek.

■ Március végén megnyílt a Nyugati téri Alexandra Könyvesház. A cég tájékoztatója szerint az új könyváruház nem csupán üzleti, de kulturális vállalkozás is. A minden eddiginél
nagyobb alapterületû, 2200 négyzetméteres könyváruházban négy szinten található olvasnivaló, egy szinten pedig a hang- és képhordozók közül lehet válogatni. A könyvek lehetô
legnagyobb választéka, közel 500.000 kötet várja a vásárlókat, külön szintre került a teljes
tankönyvkínálat, valamint az idegen nyelvû kiadványok. Az Alexandra Könyvesház azonban nemcsak kínálatának köszönhetôen unikum, hanem a nyitva tartását illetôen is az: mindennap 10-tôl 24 óráig várja a könyv-, zene- és filmszeretô közönséget.
Hosszú és türelemmel viselt szenvedés után 2005. április 4-én
elhunyt Telcs Ivánné, Mari, aki több évtizeden keresztül
az ÁKV különbözô boltjaiban vezetôként dolgozott.
Volt kollégái megôrzik emlékét.

Gratulálunk Szegedi Katalin Magyar IBBY-díjához!
Büszkék vagyunk, hogy az Év Illusztrátora sikeréhez
kiadónk is hozzájárult.
GENERAL PRESS KIADÓ

Bitó László: Boldogabb élet – jó halál. Eutelia – Eutanázia (Athenaeum 2000 Kiadó) c. új könyvét
2005. április 22., pénteken 17 órakor mutatja be a Nemzetközi Könyvfesztiválon, a Budapest Kongresszusi Központ
Lehár I. termében Polcz Alaine, Tatjána Voronkina, Czeizel Endre, Palugyai István és a szerzô.
Dedikálás szombaton 11–12 és 16–17, vasárnap 11–12 óra között a Líra és Lant P2-es standján.
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A nagysikerû Anglia története
és Anglikán reformáció,
angol forradalom címû kötetetek
szerzôjének legújabb könyve!
Szántó György Tibor:

Oliver Cromwell
Egy katonaszent élete és kora
A brit szigeteket 1640 és 1660 között hatalmas társadalmi robbanások rázták
meg. Átmenetileg megszûnt a monarchia,
Anglia köztársasággá alakult. A drámai
fordulatok máig heves vitákat váltanak ki,
melyek rendre Oliver Cromwell teljesítményének megítélésében szikráznak össze.
Hívei a legnagyobb angolnak, sôt az újkori egyetemes történelem legjelentôsebb
elméjének tekintik. Ellenfelei a túlzás jelzôivel ugyan készségesen egyetértenek,
az elôjelet azonban megfordítják. Hitler,
Sztálin és Mussolini elôképének nyilvánítják, kegyetlen és gátlástalan zsarnoknak,
tulajdon végtelen ambíciói bábjának.
Az Oliver Cromwell-lel kapcsolatos nézetkülönbségek immár évszázadok óta feszülnek egymásnak. Évente új és új életrajza
jelenik meg, leghíresebb beszédeit és leveleit az angolul beszélô világ összes középiskolájában és egyetemén tanítják és elem-

zik. Az Egyesült Államokban szinte tiszteletbeli alapítóatyának, puritán szentnek
számít, nevét város viseli, csakúgy, mint
Új-Zélandon. Írországban természetesen
a Sátán szinonimájának minôsül.
Életmûvét elfogulatlanul szemlélni talán
nem is lehetséges, hiszen még az évfordulói és a koszorúzások is rendre politikai ütközetekbe torkollanak. Érthetô: a
király gyilkosa, a parlamentet többször
elkergetô Oliver szobra éppen a londoni
Parlament tövében áll, sôt sokak szemében Cromwell a parlamentarizmus jelképe. Fövege hóna alatt. Bibliát és kardot
szorongat.
Végletes ellentétek, durva erôszak, de
békés építômunka, kicsiny országból
protestáns világhatalom, a vallási türelem és a szektás szabadosság egyaránt e rendkívüli pályakép elemei. Alacsony sorból üstökösszerûen emelkedett Európa leghatalmasabb vezetôi
közé. Több biográfia született róla, mint
Napóleonról.
De vajon tudjuk-e, értjük-e, ki is volt
Oliver Cromwell?

Bordázott gerincû bôrkötésben,
védôborítóval;
484 oldal, 250 fekete-fehér
illusztrációval, korabeli metszetekkel;
ára kb 3600 Ft

Tájékoztatjuk a Kedves Olvasókat, hogy a könyv ünnepélyes bemutatójára 2005. ÁPRILIS 23-ÁN, DÉLI 12 ÓRAKOR
a BUDAPESTI KONGRESSZUSI KÖZPONT BRAHMS-TERMÉBEN kerül sor.
A szerzôvel dr. Poór János, az ELTE BTK Tanszékvezetô tanára, az MTA doktora beszélget.

Maecenas Könyvkiadó

1054 Bp., Szemere u. 21. T/F: 311-2836. E-mail: maecenas@hu.inter.net

Valós kép korokról,
tudományról és tudósokról
Beszélgetés Votisky Zsuzsával
– Én mindig úgy tekintettem a
Typotex Kiadóra, mint a tudományoknak és el nem avult kifejezéssel: a tudományos ismeretterjesztésnek a fellegvárára. A kiadó vezetôje
megerôsít-e vélekedésemben?
– Mi egy magyar kiadó dolga? Tekintettel arra, hogy fogalmilag viszonylag
nehezebb dolgokról van szó, könnyítse meg annak az általános érdeklôdést
mutató olvasónak a helyzetét, aki
tudni akarja, mik a fôbb vonulatok,
mondjuk, a kozmológiában, a genetikában. A szakemberek a szakcikkeiket angolul írják. Magyar tudományt, históriát, irodalomtörténetet persze magyarul kell mûvelni,
de egy fizikus, matematikus, biológus kénytelen angolul írni. Marad
tehát a tankönyv és az ismeretterjesztés magyar nyelven.
– Most a tavaszi Könyvfesztivál elôtt, kérem, ajánljon néhány
olyan könyvet, amelyek a Kiadó törzsközönségén túl mindenkinek a figyelmére érdemesek.
– Stanislaw Lem rendszeresen ír a lengyel lapokba tudományos esszéket, és egyrészt kommentálja a jelen történéseit, a New York-i terrortámadástól Putyin személyéig minden foglalkoztatja. Ugyanakkor
számot vet azzal is, hogy 30–40 évvel ezelôtt mit jósolt a jelen idôre.
Mindig figyelemmel van a csillagászat eredményeire, a genetikai fordulatokra. A DiLEMmák a második Lem-kötetünk, a Szempillantás
volt az elôzô. Szerencsére Lemnek van nálunk olvasóközönsége, egy
kicsit magyar szerzô is, hiszen minden könyve megjelent magyarul.
– John North viszont, tudomásom szerint, még nem publikált Magyarországon.
– Ô angol tudománytörténész. Könyvének a címe: A követek titka.
Ezek a követek azok, akik Hans Holbein festményén láthatók: egy
asztal, rajta mindenféle reneszánsz kori tudományos eszközök, oldalt
két úr. Ebbôl a képbôl kiindulva egyrészt elmeséli a reneszánsz történelmét, a 16. századi históriáról megtudunk egy csomó mindent.
Nem csak a háborúkat írja le, nem csak királyokról szól, ezeknek a
tárgyaknak a nyomán a tudományos gondolkodást is kifejti. Van a
történetírásnak egy új nézôpontja, társadalomtörténetnek hívják, ez
ennek egy remek példája. Nem elméleti, hanem gyakorlati példája:
megpróbálja megragadni a 16. századi világot, tudományosan is,
historikusan is.
– Sok tévhit és torzítás él a köztudatban Einsteinnel kapcsolatban,
írják a katalógusukban. Mit lehet tenni ez ellen?
– Albert Einstein válogatott írásai a Pricipia Philosophiae Naturalis
sorozatban jelent meg. 2005 a Fizika Éve, mert 1905-ben publikálta
Einstein a speciális relativitáselméletet. Az írások egy része új fordításban lát napvilágot, az egészhez készült Székely László tollából egy
komoly tanulmány Einsteinrôl, az ô szerepérôl, a köztudatban elfoglalt helyérôl. Hadd említsem meg, igazából Cavendishnek köszönhetô, hogy Einstein híres lett. Ugyanis volt a 20. század elején a Royal Academynek minden hónapban egy nyitott napja, és ott Cavendish bemutatott a médiának, a londoni lapoknak és a tudós társaságnak egy kísérletet, amivel arra utalt, hogy igaza lehet ennek a német
fiatalembernek. Cavendishnek lett egy kis ötlete, ami csak ezzel az új
szemléletmóddal volt magyarázható. Elméletét nincs is értelme kiadni, hiszen magát a relativitáselméletet tanítják, a 100 év alatt meglett
annak a kiforrott gyakorlata, hogyan kell tárgyalni. Ebben a könyvben mi minél reálisabb Einstein-képet akarunk nyújtani.
Cs. A.

Rejtelmek,
ha zengenek…

Könyvkultúra

háttér

A Sebô Együttes
József Attila CD-je

Sebô Ferenc, a jól ismert népzenész 1967 óta zenésíti meg a
nagy magyar költôk verseit, többek között József Attiláét,
Weöres Sándorét, Nagy Lászlóét és Szécsi Margitét. Több helyen és több alkalommal megjelentek már ezek az évek folyamán (Énekelt versek, Galagonya), de nem önálló, egy költôhöz kapcsolódó albumként. A Helikon Kiadó Hangzó Helikon sorozatában egy-egy költô megzenésített versei egy egész
CD-t megtöltenek. A sorozat elsô darabja épp Sebô Ferenchez
fûzôdik, aki csokorba kötötte az általa megzenésített Nagy
László-verseket. Már a boltokban van a sorozat legújabb opusza, amelyen 26 megzenésített József Attila-vers található. Sebô Ferencet a repülôtéren értem utol, az együttes akkor indult
észtországi és finnországi koncertjére. Mint elmondta, a CDjén már jól ismert megzenésített versek mellett (Gyöngy, Klárisok, Én, ki emberként, Harmatocska, Örökkön…, Rejtelmek, A hetedik) olyan versek is találhatók, melyeket régebben
zenésített meg, de soha nem kerültek albumra ( Jut az ember),
vagy régebben is feldolgozott vers új dallammal (Regös ének),
meg egy sor új megzenésítés (A kanász, Az én szívem, A világ,
ha elbújdosott, Szegény ember balladája), a legfrissebb a Ballada címû. A lemezt a Könyvfesztiválon is bemutatják. Az
együttes tagjai (Sebô Ferenc, Barvich Iván, Orczi Géza és Perger László) a tôlük megszokott módon egy sor hangszert megszólaltatnak a buzukitól, a tamburán át a sazig, és olyan jól ismert énekesek kísérik ôket, mint Sebestyén Márta, Halmos
Béla, vagy az új felvételeken Palya Bea.
(szénási)
A Könyvfesztivál alatt a Sebô együttes két alkalommal
is bemutatkozik: ápr. 24. 11.00 a Helikon,
17.00 órakor az Alexandra Kiadó meghívására
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Könyvismertetô

hirdetés
Munkafüzet a Magyar
üzleti nyelvkönyvhöz
■ Ez a munkafüzet a Lingua Hungarica tananyagsorozat Magyar üzleti nyelvkönyvéhez készült. Alapvetô célja, hogy a tankönyv tematikájához, bizonyos szövegeihez, valamint nyelvtani fejezetéhez kapcsolódva további módszeres
és részletes gyakorlási lehetôséget biztosítson a
nyelvtanuló számára. A tankönyv által ismertnek és újnak tekintett nyelvtani jelenségekkel
egyaránt foglalkozik. A következô típusú feladatok szerepelnek benne: ismert nyelvtan, új
nyelvtan, nyelvhasználat, olvasott szöveg megértése és szókincsfejlesztés. Tizenkét nyolcoldalas leckébôl és – a tizenkettedik lecke után –
négy ötoldalas tudáspróbából áll.
Mutatót is tartalmaz, melynek segítségével célirányos (ismétlô) gyakorlás is végezhetô.
A munkafüzet önálló tanulásra is használható, mivel a végén a leckék
és a tudáspróbák feladatainak a megoldása is megtalálható.
124 oldal, 3100 Ft

Debreceni Nyári Egyetem Kht.
4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Telefon: 52/532-594, fax: 52/532-595
E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu
www.nyariegyetem.hu
Bártfai Barnabás
Hálózatépítés otthonra és kisirodába
Ezt a könyvet azoknak szánjuk, akik otthonra, vagy kisebb irodába maguk kívánnak számítógép-hálózatot kialakítani. A könyv megismerteti olvasóját a kisebb hálózatok építéséhez szükséges tudnivalókkal, valamint segítséget nyújt a tervezéshez és a kivitelezéshez, a különbözô eszközök kiválasztásához és konfigurálásához, de természetesen kitérünk az újabb technikák adta lehetôségekre,
a takarékos megoldásokra, a biztonsági kérdésekre is.
176 oldal, B/5, 1870 Ft.

Rettegés és erôszak – otthon
■ „Ajánlom ezt a könyvet mindenkinek,
akik már bántottak, aki már bántott, akinek
már megbocsátottak, aki már megbocsátott.
Ajánlom a bûnösöknek és a bûnteleneknek.
Ajánlom azoknak, akiknek egy védtelen kislány sorsa nem gondolatûzô krimi, hanem
gondolatokat szülô megrázó vádirat a gonoszság, a közömbösség ellen. Ajánlom jó
és felelôtlen szülôknek, tízmillió embernek,
akik felelôsséggel tartoznak egymásért. Ajánlom a döntéshozóknak,
akiknek joga és kötelessége megvédeni a védtelen, kiszolgáltatott gyermekeket. Végül ajánlom mindenkinek, aki azt hiszi, hogy a vesztesek
sohasem állhatnak talpra.”
Szegvári Katalin újságíró
Rejtjel Kiadó könyve, színes melléklettel, kötve, 104 oldal, 1480 Ft
Megrendelhetô: Rejtjel Kiadó, Justitia Könyvesbolt
1053 Budapest, Kecskeméti u. 10–12.
Tel./fax: 483-8014
E-mail: justitia@mail.datanet.hu
Miklya Luzsányi Mónika
Apati szövetsége
A történet egy kisfiú bugyuta játékával kezdôdik, aki
akcióhôsnek képzeli magát, majd fokozatosan, de nem
zökkenômentesen a magányos játékból valami sokkal
nagyobb dolog lesz, egyenesen életet kockáztató, életet
megváltó-megváltoztató. A regénybeli Gyûrûk urás játékban a hobbitokból gyerekek, a gyûrûbôl CD, Mórija barlangjaiból a város alatti csatornarendszer lesz, de a kicsengése ugyanaz marad: a jó gyôzelme a rossz, a gyengéé
az erôs, az egymást szeretôké a gyûlölködôk felett.

BBS-INFO Könyvkiadó és Informatikai Kft.
1630 Bp., Pf. 21. Tel./fax: (06-1) 407-17-07
Internet: www.bbs.hu, e-mail: info@bbs.hu

128 o., 11x16,5 cm, 690 Ft

Sikos László
Digitális fényképezés a mindennapokban
A könyv közérthetô módon mutatja be a digitális képfeldolgozás rendszerét, a digitális fényképezés lehetôségeit,
módszereit és eszközeit. Hasznos tanácsokat kapunk, mind
a gép megvásárlásához, mind annak használatához.
Elsôsorban azok számára készült, akik nem rendelkeznek
komolyabb fényképezési ismeretekkel, s a számítógépes
képfeldolgozással sem foglalkoztak behatóbban. Az elméleti fogalmak és gyakorlati fogások megértését színes
ábrák és fotók teszik érthetôbbé.
192 oldal, B/5, színes melléklettel, 1970 Ft.
BBS-INFO Könyvkiadó és Informatikai Kft.
1630 Bp., Pf. 21. Tel./fax: (06-1) 407-17-07
Internet: www.bbs.hu, e-mail: info@bbs.hu

Lee Strobel
A Jézus-dosszié
A jogi végzettségû Strobel törvényszéki újságírói tapasztalatait
felhasználva kezd nyomozni. Elhatározása, hogy elôítéleteit félretéve a végére jár a Jézussal kapcsolatos történelmi igazságnak.
A bírósági tárgyalás során alkalmazott bizonyítási eljárás
gyakorlatát követve sorra veszi a lehetséges bizonyítékokat
és cáfolatokat. Különbözô tudományterületek jeles szakértôit faggatja az újszövetségi beszámolók hitelességének
és megbízhatóságának kérdésérôl. Makacsul keresve az
igazságot, nem kíméli interjúalanyait a kemény és kínos
kérdésekrôl sem.
Kötve, 300 old., 2500 Ft
Harmat Kiadó 1114 Budapest, Bukarest u. 3.
Tel.: 466-9896, e-mail: harmat@harmat.hu

Varga Csaba
A magyar szókincs titka
„Az ôskor világnyelve talán a legnagyobb szellemi
alkotás. Hatása ma is nagyon erôs: a legtöbb mai nyelv
szókincsének gerince ebbôl az ôsi szókincsbôl származik, s ennek az ôsi teremtô nyelvnek köszönhetjük
mai szellemi kincseink döntô többségét is. De milyen
is ez az ôsnyelv, milyen titkokat ôriz, hogy lehet
feltárni a kristálytiszta ôsi gondolkodásmódot? E
kérdésekre ad választ ez a könyv, elvezetvén az olvasót
a kezdetek közelébe is.”

C. S. Lewis
Míg arcunk nem lesz
Idôtálló mese két hercegnôrôl, a szépségrôl és a csúfságról,
a szent és a profán szeretet küzdelmérôl, Ámor és Psziché
örök mítoszáról. „Lewis érzékeny kezei között az antik
mítosz megmarad lebilincselônek és magával ragadónak,
ugyanakkor új jelentéseket, mélységeket és borzalmakat tár
fel.” – írta a Saturday Review. C. S. Lewis gyermekmesék,
fantasztikus regények szerzôje, Tolkien kollégája és barátja
volt. Három tucatnyi könyve, köztük a hamarosan filmvásznon is látható Narniai történetek, világszerte több
mint 40 millió példányban jelent meg.
Kötve, 240 old., 2500 Ft
Harmat Kiadó 1114 Budapest, Bukarest u. 3.
Tel.: 466-9896, e-mail: harmat@harmat.hu

12 oldal, 2400 Ft
FRÍG Kiadó
Tel.: 06/20-314-7651, Internet: www.varga.hu
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Morvai Krisztina –
Simek Kitti
Kitti

Kiáltó szó – Kós Károly emlékezete
Szerk.: Dávid Gyula
Emlékezet sorozat
Kós Károly a modern magyar építészet jelentôs alakja
1919 után írásaival mutatott utat a magára maradt erdélyi magyarság számára: regényeivel, elbeszéléseivel és a
címadó röpiratával, amely a transsylvanizmus koncepcióját fogalmazza meg. A kötet a kolozsvári irodalomtörténész Dávid Gyula összeállításában gazdagon
– nálunk ismeretlen vagy alig ismert anyagok közreadásával – mutatja be az építész-író rendkívüli pályafutását.
A/5, kötve, fotókkal illusztrált, 312 oldal, 2890 Ft
Nap Kiadó, 1117 Bp., Budafoki út 183/a. T/F: 208-0796
e-mail:napkiado@napkiado.hu, www.napkiado.hu

Parakletos Kiadó
6100 Kiskunfélegyháza, Pf. 45. Tel.: 76/463-106

Varsányi József
Mi várható a magyar írásbeli érettségin?
A közép- és emelt szintû érettségi tekintetében
egyaránt fontos kiigazításokkal, példákkal, megoldáslehetôségekkel, gyakorlati útmutatásokkal szolgál e
könyv. Szerzôje gyakorló tanár, egyben író. A könyv
az Alexandra, a Líra és Lant boltjaiban, valamint a
kiadóban vásárolható meg.
119x163 mm, 96 old., ragasztott, 690 Ft
Accordia Kiadó
1132 Budapest, Victor Hugo utca 11–15.
Tel./Fax: 239-2330, www.accordiakiado.hu
e-mail: accordia@axelero.hu

Brennbergbánya és Kufstein között Máraival
A Sopron melletti Brennbergbányáról indult,
s életét egy Rockefeller-ösztöndíj változtatta meg.
Most egy Kufstein melletti kis faluban él és dolgozik Zeltner Ernô, magyar mûvek avatott fordítója.
■ – Mire volt elég az ötvenes években, Bécsben a Rockefeller-ösztöndíj egy egyetemistának?
– 1957-ben az ösztöndíj 1200 schilling volt, miközben az albérleti szobáért 300 schillinget fizettem. Az ösztöndíjat meg tudtam toldani azzal a
pénzzel, amit tolmácsként kerestem a kivándorlási irodánál, ahol a magyar menekülteket regisztrálták, s ahol 56 novemberétôl 57 májusáig dolgoztam. Késôbb, mint diák, kávét fôztem bécsi kávéházakban, illetve
gyakran statisztáltam a rosenhügeli filmstúdiókban. Negyedéves magyar–
német szakosként hagytam el Budapestet, s úgy gondoltam, hogy Bécsben rövid idôn belül befejezem tanulmányaimat. De a bécsi germanisztika teljesen más irányú volt. Még négy évig tartott mire levizsgázhattam. S
a kellemes bécsi diákéletnek volt még egy életre szóló következménye: az
egyetemi könyvtárban ismerkedtem meg késôbbi feleségemmel. Mint ifjú férj esténként feleségemnek élôszóban fordítottam Móriczot vagy
Illyéstôl a Puszták népét. Elsô próbafordításom Karinthy Ferenc Budapesti tavaszának egyik fejezete volt, a filmet még Pesten láttam, s nagy hatással volt rám. Márai születésének századik évfordulója alkalmából megkeresett a Piper Kiadó, ahová néha magyar írók mûveit ajánlottam, s megbízott több Márai-fordítással (Zendülôk, Csutora, Ég és föld, Napló-válogatás), s egy illusztrált Márai-biográfia megírására is felkért.
Azt hiszem, közelebb tudtam Márai személyiségét az olvasókhoz hozni.
A kötet megírását alapos könyvtári kutatás elôzte meg, de sikerült találkoznom az író még élô barátaival, ismerôseivel, a torontói kiadóval
is, s a képanyag összeállításánál a Petôfi Irodalmi Múzeum segített. A
könyv azóta második kiadásban is megjelent, s készül a spanyol nyelvû
változat is.
A Piper választása szerencsés volt, s a kötetek százezres példányszámban keltek el. S azóta is csaknem minden jelentôsebb kiadó ajánlatában
találni egy vagy több magyar írót. Tehát a magyar irodalom konjuktúrája német nyelvterületen továbbra is tart. Örülnék neki, ha egy ideig
még én is hozzájárulhatnék ehhez a sikersorozathoz.
– A fordításokat feleségével együtt jegyzik.
– Valódi páros mûfordítói munkánk csak az Aranyketrec volt, ahol a
kötetben közölt, akkor már nagyon beteg Karinthy Gábor verseinek lefordításához nem volt merszem. Renátának azonban nem voltak gátlásai, neki akkor még a Karinthy név nem mondott sokat. Késôbb a feleségemnek jutott a munka kellemetlen része: legépelte a szöveget, s még
sok-sok jó tanácsot is adott. Ez az állapot máig tart, ugyanis én már nem
voltam hajlandó megtanulni, hogy mûködik a számítógép… Egyébként Renáta sokat fordít angolból – de nem szépirodalmat. Bár jelenleg épp Lénárd Sándor Szerb Antal-fordítását dolgozza át. A királyné
nyaklánca ôsszel jelenik meg a dtv kiadónál.
– Viszonylag késôn kezdett fordítással foglalkozni, hiszen több
mint két évtizedet a Bertelsmann Kiadónál dolgozott, ebbôl tizenhat évet fôszerkesztôként.
– Valóban késôn kezdtem szépirodalmat fordítani, de a Bertelsmann Kiadónál a napi munka mellett még olvasásra is alig maradt idôm. Meg
persze csupán fordítói honoráriumból családot eltartani nemigen lehetett volna. Az óriás cégnek több önálló kiadója, nyomdája volt, de leginkább jól mûködô könyvklubja révén jutott nagy haszonhoz. Elôször
a Ratgeber Verlagnál (tudományos ismeretterjesztô kiadó) kezdtem felelôs szerkesztôként dolgozni. A könyvklubnak „gyártottunk” egészségügyi, gyermekápolási, táplálkozási, kertészeti, jogi tanácsadó köteteket,

valamint növény-, madár- és lepkehatározókat. Az én feladatom az volt,
hogy megtaláljam a jó szakembereket, elkészítsem a könyvtervet, s átírjam a szakemberek szövegeit olvashatóvá. Ez valóban mûhelymunka
volt. Késôbb aztán a kiadói munka megszervezése, a könyvprogram tervezése, majd a sajtó s a reklám is a feladatom lett. 1977-ben, amikor a
fent említett kiadómat Münchenbe helyezték, nem volt szívünk az épp
megvásárolt s berendezett házat ott hagyni, s így a Bertelsmann Lexikon
Kiadójához szerzôdtem (közben feleségem ugyanott szerkesztett történelmi és mûvészettörténeti könyveket). Négy év után mégis követtem
kiadómat, most már a Mosaik Verlagot, Münchenbe….
– Lassan már tizenöt éve, hogy önállósította magát, s feleségével
együtt szerkesztôi irodát nyitottak, lektorként, fordítóként dolgoznak. Mi volt az oka, hogy az önállóság kockázatát választotta?
– Mögöttem már nagyon tülekedett a fiatalabb gárda. Elkezdtünk hát
feleségemmel tervezgetni, s közben épült a Kufstein melletti házunk,
80 km-re Münchentôl. 1989-ben elsô önálló munkánk egy tízkötetes illusztrált növény- és kertészeti lexikon elôkészítése s a kiadás lebonyolítása volt, a megrendelô, a Bertelsmann könyvklub számára. Kitûnô
szakembergárdával, grafikusokkal, fényképészekkel két és fél év alatt elkészültünk. Azóta számos kiadást megélt a lexikon. S persze más kiadók
is bekopogtattak hozzánk.
A rákövetkezô években kultúrkalauzok magyar vonatkozású részeit írtuk, vagy önálló könyveket (Ungarn – Land und heute), néprajzi, kultúrtörténeti témákban (Nevek világa)….
– Kufstein mellett egy kis tiroli faluban él, ami talán emlékezteti
szülôfalujára.
– Tirol mindig vonzott bennünket, kirándulni, síelni jártunk a hegyekbe a gyerekekkel. A vidék gyönyörû, az emberek kellemesek, és Rettenschoss fekvése nagyon elônyös. Közel van ide München, Innsbruck és
Salzburg, úgyhogy rendszeresen járhatunk színházba, koncertekre. De
Kufstein élénk kulturális élete is vonzó. S a munkafeltételek manapság
vidéken sem mások, hiszen telefax, internet, email itt is mûködik.
– Aki egész életét könyvek között tölti, vajon olvas-e még a maga
kedvére?
– Természetesen, bár többet kellene. Tele van a könyvespolcom egész
sor olyan kötettel, amit arra az idôre tartogattam, amikor majd már kevesebb a kötelezô….Rengeteg olvasnivaló gyûlt össze a házban, de ezek
nagy része munkaeszköz is, különösen a kézikönyvek, lexikonok, szakkönyvek. Persze ma sem jövök el egy könyvkereskedésbôl, antikváriumból úgy, hogy ne vettem volna valamit. Sokkal többször nyúlok új magyar könyv után, melyek gyakran a Magyar Könyvalapítvány jóvoltából
kerülnek asztalomra.
– Rakovszky Zsuzsa: A kígyó nyelve címû regényének fordítása kicsit haza is vitte, hiszen a mû egyik színhelye Sopron.
– Amikor a német kiadó szakvéleményt kért tôlem, megjegyeztem,
hogy a könyv fordítóját már elôre sajnálom… Mégis, remélem sikerült
megbirkóznom ezzel a különös világú mûvel.
Most fogtam hozzá egy hasonlóan nehéz, de szép feladathoz, Závada Pál Jadviga párnája címû regényéhez.
A fordítás különösen akkor nagy élmény számomra, ha a szerzôvel is
személyes kapcsolatba kerülhetek. Ez történt Rakovszky Zsuzsával,
vagy korábban Vámos Miklóssal, akinek Apák könyve címû regényét
fordítottam.
A fordítás idôt és türelmet igénylô, szép, de néha bizony megizzasztó munka.
S a fordító felelôsségteljes munkát végez, hiszen egy rossz fordítással
egy jó könyvnek s szerzôjének sorsát el lehet rontani. Igyekezetem mindig arra irányul, hogy ne szavakat, hanem gondolatokat, írói szándékot,
képeket, hangulatokat fordítsak, így kísérlem meg, amennyire lehetséges, megközelíteni az eredeti mûvet.

Könyvkultúra

külföld

Lendvai Zsóka

Vlagyimir Vojnovics:

Gúnyrajz egy irracionális világról!

Geopen Kiadó

Kucsma

Az Ivan Csonkin írójának szatírája
magyar nyelven!

Telefon: 4898871
www.geopen.hu
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SAXUM KIADÓ
Az élet dolgai sorozat – Mesterkurzus
Bagdy Emôke – Daubner Béla – Popper Péter

Öröm, harmónia, boldogság
Fogy. ár: 980 Ft. Fûzve, 160 oldal

A sorozat további, még kapható kötetei
Popper Péter – Rihmer Zoltán – Tringer László:
Rosszkedv, szomorúság, depresszió
Bagdy Emôke – Belsô Nóra – Popper Péter:
Szeretet, szerelem, szexualitás
Balogh Béla – Dúl Antal – Popper Péter:
Önismeret, emberismeret, világismeret
Feldmár András – Popper Péter – Ranschburg Jenô
Végzet, sors, szabad akarat
Csernus Imre – Kígyós Éva – Popper Péter
Titok, elhallgatás, ôszinteség

David Beckham
Futball, család, hírnév
(bôvített kiadás) Fogy. ár: 2480 Ft
„Futball, család, hírnév, mindez saját
szavaimmal, az én történetem, az ôszinte
és egyetlen igazság…” A kötet új kiadása
tartalmazza napjaink egyik meghatározó
focistája önéletrajzának kiegészítését a
madridi év eseményeivel, az Európabajnokság történéseit, új fotókat Davidrôl
és a családról.
Fûzve, 360 oldal + 48 színes kép

SZIGET KIADÓ
Saját kezûleg sorozat

Papírvirágok
Fogy. ár: 1780 Ft

A sorozat legújabb kötete
különbözô technikákkal és
anyagokból (papír, textilfélék, gyurma, mûanyag)
készült virágokat mutat be.
Felsorolja a megformáláshoz
szükséges különféle eszközöket és módszereket. Több
mint húsz virágfajta készítését írja le, úgy, hogy
bárki könnyen otthon megvalósíthassa.
Néhány modell formájában és színében pontosan
újrateremti a virágokat, a többi az anyag természetébôl
fakadó fantázia-feldolgozás.
Kötve, 128 oldal
Bohumil Vurm nagysikerû könyvei ismét kaphatók
Európa titkos története – Atlantisztól a virágzó középkorig
Kötve, 336 oldal, Fogy. ár: 2800 Ft
Európa titkos története – A reneszánsztól a 19. századig
Kötve, 312 oldal, Fogy. ár: 2800 Ft

SAXUM KIADÓ BT.
1134. Budapest, Szabolcs u. 4. Telefon/fax: 237-0659
E-mail: saxumkiadó@freemail. hu

Könyvkultúra

Kertész
ermészetesen ezek az
instrukciók, a szimbólumok (emlékezzünk Anita fájó fejére) nem függetlenek
a tudat belsô jelkészletétôl.
Mert a szimbólum, a tárgyiasult tudatforma maga is a belsô jelkészlet részévé válik, úgy
is mondhatjuk: tudatosul. Tudatosítani valamit nem más,
mint a valóságot a szóban
(vagy egyéb szimbólumban)
tárgyiasult, társadalmilag érvényes jelekkel kifejezni, ill.
ezek segítségével visszatükrözni. Tehát nem az elvont
szimbólum épül be a tudatba,
hanem a valóság mása, a képzet-egész, amelyre vonatkozik, egyetlen komplex ingerként kapcsolva össze a képzetegésszel a szimbólumot.
Hogy zajlik le ez a folyamat?
Anita pici lány korában evett
elôször krumplis nudlit. Akkor még azt se tudta, hogy
hívják. Késôbb megtanulta,
hogy a KRUMPLISNUDLI
hangtest ezt az egyetlen,
konkrét tányér ételt jelöli,
amit éppen eszik. („Hogy
mondjuk ezt a papit, Anita?”
„Krumplisnudli! Úgy bizony!
Okos kislány vagy!”) Az már
Anita fejlôdésének egy késôbbi szakaszában történt, amikor megtanult elvonatkoztatni és általánosítani, és rájött,
hogy a „krumplisnudli” hangtest az ételeknek ezt és ezt a
speciális fajtáját jelöli, és lassan egyetlen képzet-egésszé

T

formálódott az agyában a
krumplisnudlival kapcsolatos
valamennyi emléke (állandóan kiegészülve új benyomásokkal, tehát a keddi, üzemi
étkezdében felszolgált és a
pénteki, a mamánál evett
nudli emlékével is), és elválaszthatatlan egységbe ötvözôdött a KRUMPLISNUDLI
hangtesttel, mint a tárgyalt

Kertész Ákos

Jelölô
és ábrázoló
szimbólumok
Kertész Ákos szabálytalan
esztétikája 9.
képzet-egészt jelölô kommunikációs szimbólummal.
És ha az olvasó unná már a
krumplisnudlit, e mintára
gondolja végig, milyen képzet-egész kapcsolódik az ô tudatában a SZERELEM szimbólumhoz, és hogy egyesíti ez
a képzet-egész valamennyi élményét és emlékét, személyes
és közvetett tapasztalatát a
szerelemmel kapcsolatban
gyerekkorától mostanáig.
Ez a jelenség, mely pszichikailag feltételesreflex termé-

Készül a film is
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szetû, szociológiailag elvárásnak tekinthetô. Az egyén
ugyanis elvárja, hogy pl. a piros színnek mint közlekedési
jelzésnek a használati köre a
„tilos” jelzésére terjedjen ki,
Anita elvárja, hogy ha az étlapon a TÖLTÖTT BORJÚ jel
szerepel, azt szolgáljanak föl,
és ne krumplisnudlit (mert
már ô is unja), és épp így el-

■ Két éve, 2003. március 18-án jelent
meg Dan Brown: A Da Vinci-kód címû
regénye. Már április 6-án feltûnt a New
York Times bestsellerlistáján, s ott is maradt 104 hétig. Majdnem egy teljes évig
az elsô helyen, de késôbb sem esett soha
az ötödik hely alá. 44 nyelvre fordították le. Két év alatt 25 millió példányt adtak el, csak Észak-Amerikában tízmilliót.
Olyan jól fogy a keménykötésû kiadTom Hanks
vány, hogy a Doubleday Kiadó még
mindig nem adta ki zsebkönyv változatban, holott ez a bestsellerek esetében egy év után szokásos.
Tavasszal kezdik forgatni Tom Hanks fôszereplésével a regénybôl készült filmet.
A negyvenéves írónak ez, a negyedik mûve hozta csak meg
az átütô sikert, elôzô három kötete alig fogyott. Most azonban ezek is hétmillió példányban keltek el.
Összesen körülbelül ötvenmillió dollárt keresett.

várja, hogy a KECSKE hangtestnek, mint nyelvi jelnek a
használati köre egy bizonyos
állatfajtára vonatkozzék stb.
Ha csak felületesen nézünk
is körül a kommunikációs
szimbólumok között, szembetûnik, hogy ezek két nagy
csoportra oszthatók. Vannak
olyan szimbólumok, melyeknek jóformán semmi közük
sincs a jeltárgyhoz azon kívül,
hogy társadalmi megegyezés
alapján éppen rájuk vonatkoztatjuk ôket, és vannak

olyan szimbólumok, melyek
valamilyen módon magukban
hordozzák, mintegy „tartalmazzák” is tárgyukat.
Pl. a közlekedési jelrendszerben a zöld szín tárgyát, a „szabad utat” épp csak jelöli. De
az „iskolát” jelzô közlekedési
jel, mely egymás kezét fogó
kisgyereket ábrázol, valamiképp magába foglalja, átvitt
értelemben persze, az iskolát
magát. Vagy pl. a KECSKE
hangtest mint nyelvi jel a
használati szabályon kívül
semmivel sem kötôdik tárgyához, a valódi kecskéhez. De a
MEKEG szóban már a kecske
hangja is benne van. A MADÁR szó jelölhetne akár görényt is. Miért ne? Megegyezés kérdése az egész. A németek például azt mondják:
FÓGL. Az angolok: BÖRD.
De a CSICSEREG szó már
semmiképpen sem jelölhetne
repülôgép-berregést vagy tehénbôgést. Abban a jeltárgy
valakiképp benne van, mert
utánozza, ábrázolja is.
Próbáljuk elkülöníteni, elnevezni a szimbólumoknak ezt
a két nagy csoportját. Azokat
a szimbólumokat, melyek tárgyukat valamilyen formában
ábrázolják, nevezzük el depiktív – azaz „lefestô” –szimbólumoknak, azokat, melyeket
csupán a társadalmi megegyezés rendel tárgyuk mellé, denotív – azaz „jelölô” – szimbólumoknak.

S élete alaposan megváltozott. Nem üldögélhetne
már nyugodtan a Louvreban, ahogy tette hajdan,
mert megrohannák a rajongók. Az aláírás-gyûjtôk
még a repülôgépeken használatos papírzacskóra is
kértek tôle autogramot.
Brown azonban az elmúlt
évben eltûnt, visszavonult,
hogy regénye folytatásán
dolgozzon. Hajnali négykor kel, s leül a computere
elé. Naponta megbeszéli szerkesztôjével telefonon regénye
újabb fordulatait. Nagy kihívás megismételni a sikert.
A Barnes&Noble kereskedôlánc vezetôjének nincsenek kétségei. Olyan óriási az érdeklôdés, olyan nagy a kereslet a mûre, hogy a rajongók úgyis megveszik.
Az új regény elôreláthatóan a jövô évben jelenik meg.
l. zs.

Jonathan Stroud
A SZAMARKANDI
AMULETT
A Bartiaemus-trilógia
elsô kötete
2590 Ft
12 éven felüli fantazikedvelôknek, felsô korhatár nélkül!
Londonban a varázslóké a hatalom. Elôbb-utóbb Jonathan is
közéjük fog tartozni. Mégis
szembeszáll velük, amivel befolyásos politikusokat és dzsinnek
seregét haragítja magára.
A regényt az Amerikai Könyvtárosok Szövetsége a legjobb
tíz, fiataloknak ajánlott könyv
közé választotta.
Szeptemberben itt a folytatás: A gólem szeme…
Már 32 országban siker!
HA NEM AKARSZ ALUDNI!
NEM CSAK HARRY POTTER-OLVASÓKNAK. PERSZE,
NEKIK IS!
TINI-KRIMIK
Alex Rider rátermettségén sokszor egy ország vagy éppen az
emberiség sorsa múlik.
Alex Rider szuperkém.
Alex Rider nagykamasz éveit éli.
De miért kéri a brit titkosszolgálat újra és újra egy gyerek
segítségét…?
Hajmeresztô kalandok, agyafúrt trükkök, lélegzetelállító izgalom!
Fiú olvasók sem tudják letenni!
Tizenkét éven felülieknek
Csanádi Imre: Hajnali káprázat
Válogatott versek
Szerk. és az utószót írta: Alföldy Jenô
B/5, 400 oldal, kötve, 1980 Ft
Tamási Lajos: Keserves fáklya
Válogatott versek
Szerk. és az elôszót írta:
Benke László
B/5, 364 oldal, kötve, 1980 Ft
Benke László: Veszteség
Válogatott versek
280 oldal, 1480 Ft
A kötetek engedménnyel
megvásárolhatók a kiadóban:

Hét Krajcár Kiadó

1062 Bp., Bajza u. 18. félemeleti könyvtárban
Telefon: 06/20 – 574-0545

A

AZ ELSÔ BEVETÉS
1690 Ft

MÉLY VÍZBEN
1890 Ft
VESZÉLYES ISKOLA
1790 Ft

Novella Kiadó ajánlata

KAZDA TÜNDE:

EGY TESTBEN AZ ELLENSÉGGEL
Onkológiai diagnózis, rákbetegség, küzdés, gyógyulás – és már semmi nem olyan, mint azelôtt.
Ez a könyv arról szól, hogyan lehet elfogadni és tanulni, változtatni és bölcsességgel nézni az élet értékes dolgaira, amik mellett addig elmentünk.
Megtanít arra, hogy önsajnálat helyett optimistán
nézzünk a jövôbe, még akkor is, ha rettegünk attól, ami bekövetkezhet.
144 oldal, formátum: 100x190 mm, kartonált. Ára: 1390 Ft

Könyvkiadói és Könyvkereskedelmi Kft.
1132 Budapest, Visegrádi u. 11.
Telefon/fax: 339-8617
e-mail: novellakft@chello.hu
www.novellakiado.hu

AGNES CECILIA
Andersen-díjas írók sorozat
1890 Ft
Befalazott tárgyak, lépések zaja,
furcsa telefonhívások… Nóra
elôtt feltárul családja múltja,
melynek része egy titokzatos baba, Agnes Cecilia is. Lebilincselô
ifjúsági regény, egy Andersen-díjas szerzôtôl

www.animus.hu

Sikerlista

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2005. március
Szépirodalom
1. Dan Brown: A Da Vinci-kód
2. Dan Brown: Angyalok és démonok
3. Lôrincz L. László: Az éjszaka doktora
4. Kertész Imre: Sorstalanság
5. Moldova György: Az utolsó töltény 3.
6. Sven Hassel: A komisszár
7. Nora Roberts: A tudás kulcsa
8. Agatha Christie: Három vak egér
9. Vavyen Fable: Álmok tengere
10. Paulo Coelho: Tizenegy perc

Gabó Könyvkiadó
Gabó Könyvkiadó
Gesta Kiadó
Magvetô Kiadó
Urbis Könyvkiadó
Aquila Kiadó
Gabó Könyvkiadó
Európa Kiadó
Fabyen Kiadó
Atheneum Kiadó

Ismertetterjesztô
1. Martin Lunn: A Da Vinci-kód megfejtése
Gold Book Kft.
2. Schobert Norbert:
A Norbi titok – Az Update Módszer
Norbi Wellness és Média Kft.
3. Simon Cox: A Da Vinci-kód feltörése
Gabó Könyvkiadó
4. dr. Lenkei Gábor: Cenzúrázott egészség
Free Choice Books
5. Stahl Judit: Büntetlen örömök
Kulinária Kiadó
6. Gonda István, Illés Csilla:
Esszencia a szépség szimfóniájából
Pontifex Kiadó
7. Letûnt civilizációk nyomában
Alexandra Kiadó
8. Vujity Tvrtko: Angyali történetek a pokolból
Alexandra Kiadó
9. W. E. B. Griffin: Különleges kommandósok I–II.
Gold Book Kft.
10. Popper Péter: „Részemrôl mondjuk mancsot!”
Saxum Könyvkiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Vlagyimir Szutyejev: Vidám mesék
2. Thomas Brezina: Ôrület! Sztár lettem!
3. Autók, kamionok, munkagépek
4. Saját üvegfestô könyvem
5. Thomas Brezina: A csereboszi
6. Thomas Brezina: Legyen Anyu a legmenôbb!
7. Thomas Brezina: Nyár, tesók, zûrzavar
8. Ablak Zsiráf
9. Fekete István: Vuk
10. Állatok a földön

Móra Ferenc Könyvkiadó
Egmont Hungary Kft.
Alexandra Kiadó
Alexandra Kiadó
Egmont Hungary Kft.
Egmont Hungary Kft.
Egmont Hungary Kft.
Móra Ferenc Könyvkiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó
Alexandra Kiadó

Libri sikerlista
2005. március 22. – április 5.
Szépirodalom
1. Vavyan Fable: Álmok tengere
2. Brown, Dan: A Da Vinci-kód
3. Brown, Dan: Angyalok és démonok
4. Coelho, Paulo: Az alkimista
5. Moldova György: Az utolsó töltény 3.
6. Roberts, Nora: A bátorság kulcsa
7. Coelho, Paulo: Tizenegy perc
8. Grass, Günter: Ráklépésben
9. Harris, Joanne: Szederbor
10. Kertész Imre: Sorstalanság
Ismeretterjesztô
1. Cox, Simon: A Da Vinci-kód feltörése
2. Kámaszútra
3. Ôfelsége Núr, Jordánia Királynéja:
A nôk tartják az égbolt felét 1–2.

Fabyen Kiadó
Gabo Könyvkiadó
Gabo Könyvkiadó
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
Urbis Könyvkiadó
Gabo Könyvkiadó
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
Európa Könyvkiadó
Ulpius-Ház Könyvkiadó
Magvetô Könyvkiadó
Gabo Könyvkiadó
Officina '96 Kiadó
Ulpius-Ház Könyvkiadó

4. Read, Piers Paul: A templomosok
5. Sisa József – Wiebenson, Dora (Szerk.):
Magyarország építészetének története
6. Lunn, Martin: A Da Vinci-kód megfejtése
7. Morris, Neil – Grant, Neil – Isenman, Lisa:
Képes világtörténelem
8. Johnson, Paul: Az ôsi Egyiptom civilizációja
9. Schinharl, Cornelia – Dickhaut, Sebastian:
A sütés alapkönyve
10. Harris, Joanne: Csokoládé

Gulliver Könyvkiadó
Vince Kiadó
Gold Book Kiadó
Kossuth Kiadó
Európa Könyvkiadó
Magyar Könyvklub
Ulpius-Ház Könyvkiadó

Gyermek, ifjúság
1. Barrie, J. M.: Peter Pan és Wendy
Officina '96 Kiadó
2. Jókai Mór: Jókai Mór meséskönyve
Magyar Könyvklub
3. Wilkinson, Philip: A buddhizmus
Park Kiadó
4. Motlová, Milada: Ádám iskolába megy
Magyar Könyvklub
5. Baxter, Nicola – Thorne, Jenny:
Történetek Shakespeare nyomán
Egmont-Hungary Kft.
6. Az iszlám
Park Kiadó
7. Griswood, John (Összeáll.): Képes Biblia gyermekeknek
Kossuth Kiadó
8. Aubry, Cécile: Belle és Sébastien
Móra Ferenc Könyvkiadó
9. Schramm, Karin: Maja, a méhecske
Egmont-Hungary Kft.
10. Janosch: Kistigris és Kismackó Panamában
Móra Ferenc Könyvkiadó

Líra és Lant Rt. sikerlistája
2005. március
Szépirodalom
1. Brown, Dan: A Da Vinci-kód
Gabo Kiadó
2. Kertész Imre: Sorstalanság
Magvetô Kiadó
3. Brown, Dan: Angyalok és démonok
Talentum Kiadó
4. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Kiadó
5. Moldova György: Az utolsó töltény
Urbis Kiadó
6. Christie, Agatha: Három vak egér
Európa Könyvkiadó
7. Bin Láden, Carmen: A királyság titkai
Ulpius-Ház Könyvkiadó
8. Coelho, Paulo: Tizenegy perc
Athenaeum 2000 Kiadó
9. Wass Albert: Jönnek! Adjátok vissza a hegyeimet! Kráter Mûhely Egyesület
10. Jelinek, Elfride: A zongoratanárnô
Ab Ovo Kiadó
Ismeretterjesztô
1. Obersovszky Péter: Öljétek meg Tévémacit!
Ponty Kft
2. Lunn, Martin: A Da Vinci-kód megfejtése
Gold Book Kiadó
3. Cox, Simon: A Da Vinci-kód feltörése
Gabo Kiadó
4. Irodalom tételek – Új érettségi
Corvina Kiadó
5. Nagy képes földrajzi világatlasz
Athenaeum 2000 Kiadó
6. Schobert Norbert: A Norbi titok
Norbi Welness és Média Kft
7. Érettségi tételek – Történelem
Corvina Kiadó
8. Kaposi József: Feladatgyûjtemény
az új történelmi érettségihez
Nemzeti Tankönyvkiadó
9. Popper Péter: „Részemrôl mondjunk mancsot!”
Saxum Kiadó
10. Schobert Norbert: A Norbi titok 2
Norbi Welness és Média Kft
Gyermek, ifjúsági
1. Darvasi László:Trapiti
2. Itt a Húsvét – színes ötletek
3. Lockerová, Jirina: Az udvaron
4. Tóth Anna: Húsvét az erdôben
5. Ablak Zsiráf
6. Zelk Zoltán: Mese a legokosabb nyúlról
7. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
8. Lockerová, Jirina: Állatkáim
9. Zelk Zoltán: Tavaszi dal
10. Saint – Exupéry, Antoine de: A kis herceg

Magvetô Kiadó
Cser Könyvkiadó
Magyar és Társa Kft
STB könyvek Könyvkiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó
Santos Könyvkiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó
Magyar és Társa Kft
Santos Könyvkiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó

Sikerlista
■ Az idei könyvfesztivál Budapest Nagydíjasa, Paulo Coelho is állandó szereplôje a sikerlistáknak már hosszabb ideje. A
szerzônek már több könyve megjelent magyar nyelven, a magyar vásárlók körében a jelek szerint Az alkimista és a Tizenegy
perc aratja a legnagyobb sikert, mert különbözô helyezésekkel ez a két mû a leggyakoribb szereplôje a sikerlistáknak. A
szépirodalom kategóriában felfedezhetünk két irodalmi Nobel-díjast: Kertész Imre a Sorstalansággal szerepel mindhárom
listán, Elfriede Jelinek A zongoratanárnôvel került fel. Érzékeink birodalmát is ostromolják rendületlenül a könyvek: a szexualitás klasszikusa a Kámaszútra, a gasztronómia körébôl A sütés alapkönyve, a Büntetlen örömök színesítik a listákat.
Továbbra is izgat bennünket a Da Vinci-kód megfejtése, a két e tárgykörben megjelent kötet is állandó szereplô Dan Brown
két regénye mellett. Popper Péter vallomása a négylábúakról, akik nélkül elviselhetetlenül sivár lenne az élet, szintén sok vásárló tetszését nyerte meg, ez már a harmadik hónap, hogy listaszereplô.
A Typotex Kiadó szeretettel meghívja
könyvfesztiváli könyveinek bemutatójára
2005. április 23. szombat 13–14 óráig Lehár II. terem
A könyveket bemutatják:
Stanislaw Lem: DiLEMmák – Réz András
John North: A követek titka – Kutrovácz Gábor
Albert Einstein válogatott írásai – Székely László
A Könyvfesztivál ideje alatt A Typotex Kiadó minden kiadványa
20%-os kedvezménnyel kapható az A4-es standon
1
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Librotrade Kft. ajánlata
Oxford Advanced Learner’s Dictionary 7th Ed.
+Compass CD-ROM (Paperback)
7042 Ft (Oxford University Press)

Olaszy Kamilla: Wirtschaftsdeutsch – Grosses Testbuch
2500 Ft (Olka Bt)
Wirtschaftsdeutsch – Grosses Testbuch CD
1750 Ft
João António Charomar:
Gazdasági és üzleti spanyol nyelvismeretek I.
2900 Ft (Apodeus Bt)

A könyvek megvásárolhatók illetve megrendelhetôk:
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

Könyvkultúra

interjú

Akik kimaradtak a történelembôl
Katz Katalin könyve a hazai roma holokausztról,
a Porrajmosról
Katz Katalin 1947-ben született Budapesten, egy évtizeddel késôbb családjával kivándorolt Izraelbe. Szülei és bátyja holokauszttúlélôk. Évtizedeken át dolgozott
szociális munkásként, lelki beteg gyerekekkel és drogfüggôkkel. Amikor egy
gyermekkori emlékkép alapján tanulmányozni akarta a cigányok holokauszt történetét, alig talált
a magyar romákról írásos forrásokat. Ezért 1995–2000 között kilenc alkalommal végzett kutatásokat a magyarországi holokauszt-túlélô romák körében. Könyvét 57 interjú
alapján állította össze, olyan, a médiából ismert személyek is szerepelnek benne, mint például a zámolyi Krasznai család, akik befogadták a családjukba. Izraeli kutatóként bizonyos távolságból szemléli az eseményeket, feltartóztathatatlanul keresi az igazságot, és nemegyszer kíméletlen kritikával illeti a hazai feltáró törekvéseket.
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■ – A könyv címe: Visszafojtott emlékezet. Mire utal ezzel?
– A könyv interdiszciplinális, az elsô részben a magyarországi romák holokauszt-története jelenik meg, a kevés írásos anyag és fôleg a túlélôkkel
készített interjúk alapján (a szociográfiából ismert ún. „oral history”). A
továbbiakban a személyes roma emlékezetet részletezem két roma család
interjúi, majd a társadalmi-kollektív emlékezetet Jancsó Miklós Lajoskomáromban a holokauszt alatt legyilkolt romákról szóló filmje (forgatása
elôzményei, folyamata és utóhangja) alapján. Szólok a zsidó-roma párbeszédrôl is. A könyv az emlékezés révén összeköti a múltat és a jelent.
– Milyen módszerrel, milyen gyakran, és mióta kutatja a magyarországi (vagy más) romák holokauszttörténetét?
– A kutatás módszere fôként a narratív hozzáállás, mely a tanútételeket
közös történetté formálja. A kutatást 1994-ben kezdtem. Elôször az izraeli könyvtárak anyagát néztem át, majd a washingtoni holokauszt
múzeum roma osztályán gyûjtöttem anyagot. Kilenc alkalommal utaztam Magyarországra interjúkat készíteni a szabadságom alatt, s alkalmanként 2–6 hétig maradtam.
– Hogyan kutatta fel a túlélôket, hiszen a romákról sokkal kevesebb
írásos anyag maradt fent, mint a zsidóságról?
– A források és a kutatáshoz összegyûjtött adatok sokfélék. Az elsô túlélôkhöz barátok, ismerôsök vezettek. A továbbiakban már a túlélôk adtak segítséget, elküldtek sorstársaikhoz, rokonaikhoz is. Az interjúk
mellett különbözô iratok, megfigyelések, film- és hangfelvételek is fontosak és jelzés értékûek voltak, minden forrás egy-egy jelentéssel bíró
igazságrészlet, amelyek együtt segítették a teljes kép megértését. Itt külön meg kell említeni a rendkívüli Máté Mihályt, aki Dombóvári otthonában hatalmas archívumot gyûjtött össze újságcikkekbôl és a magyar romák szakirodalmából a századfordulótól napjainkig. Rengeteg
információt kaptam tôle.
– Gondolom, sokszor sok órás életútinterjúkat készített. Milyen
szempontok alapján elemezte ôket tovább? Hogyan állt össze ezekbôl egy nem feltétlenül szakmai, hanem a szélesebb olvasóközönség érdeklôdésére is számító könyv?

– Nehéz munka volt, többek segítségére
szorultam. Shiri Zsuzsa, Benedek Szabolcs
és Szávai Géza társaim lettek a tudományos szöveg szükséges rövidítésében. Másrészt, az ilyen fajta kutatás célja, különösen
a narratív megközelítésben, a kutatótársak,
vagyis az interjúalanyok hasznára és megértésére összpontosul. Ezért már eleve az ô
saját megfogalmazásukban állt össze a történet lényege. A könyvbôl kikerült a kutatás metodológiai része, elméleti háttere. Ezzel szemben az emlékezet és a közösség közti kapcsolatok elemzésének nagy része mégis benne van, miután a történeten túl
a folyamatok magyarázata nemcsak a történet feltárását, hanem a közösség társadalmi helyzetét és elismerését is szolgálja.
– Egy héber egyetem oktatójaként nyilván egészen más nézôpontból és rálátással kutatja a magyarországi romák történetét, mint a hazai szakemberek. Tartja-e velük a kapcsolatot, ismeri-e a munkájukat? A fülszövegben az Ön könyvét alapmûnek nevezték, a kiadó
szerint ebben a témában nem sokan publikáltak.
– Természetesen ismerem a hazai szakemberek írásait és néhányukkal
személyes kapcsolatban állok. Említhetném Bársony Jánost, Szita Szabolcsot, Daróczi Ágnest. Bari Károly költôt is a témához tartózó szakemberekhez sorolnám. Eddig Karsai László 1992-ben megjelent könyve az egyetlen magyar munka a roma holokausztról. Karsai könyve és
más publikált cikkei sokat vitatott munkák. Míg ô az, aki a „cigány holokauszt” fogalmát elôször leírta, tulajdonképpen nagyon hiányos adatokra támaszkodva elveti a romák szenvedéseit. Az én könyvem ismerteti és elismeri a hasonlóságot a zsidók és a romák története között. Ebbôl a szemszögbôl tényleg alapmû, mint a kiadó is írta. Rálátásom a
témára valóban „más”: egyrészt távol élek és dolgozom, és ezzel „kívülálló” vagyok, másrészt, mint zsidó holokauszt-túlélô gyermeke nagyon
is bennfentes és közelrôl érintett vagyok a holokausztot elszenvedett áldozatok történeteiben, azok megértésében.
– Mint a személyes és a kollektív emlékezet kutatója, milyen végsô
konklúziókat vont le a romákkal kapcsolatos kutatásaiból?
– A legfontosabb elméleti konklúzió az elválaszthatatlan kapcsolat az
emlékezet státusza és a közösség elismerése között. A roma holokauszt
elfelejtése és elfelejttetése szorosan kapcsolódik a marginális társadalmi helyzethez. Minél központibb és erôsebb egy közösség, annál inkább elismerik a történetét. Az emlékezet legitimációja körüli harcban
a hegemonikus közösségek érdeke a marginális csoportok emlékezetét
„elfelejteni”, ezzel gyengítve társadalmi erejüket is. Ezzel szemben, a
gyengébb, kisemmizett közösség harcol az emlékezete elfogadásáért,
mert ezzel elismert és legitim helyet kap a társadalomban. A holokauszt
ügyében ilyen típusú harc folyik. Ebben a témában még a zsidó- és a
romaemlékezet között is létezik versengés, s míg a holokauszt majdnem
kizárólag a zsidó áldozatok történetének számít, a romákat kihagyták a
történelem „nagy könyvébôl”.
Szénási Zsófia
Katz Katalin: Visszafojtott emlékezet
A magyarországi romák holokauszttörténetéhez. Pont Kiadó
A Könyvfesztiválon, április 24-én, 12 óra Lehár II. terem:
A Jeruzsálemben élô Katz Katalin könyvének bemutatója.
Moderátor: Szávai Ilona. Résztvevôk: a szerzô, Ferge Zsuzsa, Hammer Ferenc, Szávai Géza és Benedek Szabolcs

A Széphalom

Könyvmûhely ajánlata a Nemzetközi Könyvfesztiválra
Jókai Anna Breviárium
A/5, 231 old., 2500 Ft
A Kossuth-díjas írónô mûveibôl válogatott idézetekbôl Tenke
Sándor szerkesztett breviáriumot: Jókai Anna legfontosabb gondolatai, kulcsmondatai, szavai útmutatóként szolgálnak az eddigi
életmû jobb megismeréséhez, elmélyültebb olvasatához.

Kapuscinski, Ryszard: Lapidárium III.,
IV., V. (publicisztika, esszék)
A/5, 352 old., 2600 Ft
A neves lengyel publicista, író, esszéista
1996 és 2002 között keletkezett írásait komponálta egy kötetté. A Forrás folyóiratban
magyar nyelven már megjelent írások
a modern világ, azon belül Közép-Európa
erkölcsi konfliktusait, szegénység és
gazdagság szembenállását vizsgálják.

Szigeti Lajos Sándor: Vers-sorsok
A/5, 512 old. 2700 Ft
„Az esszé eredetileg kísérletet jelen. Miért ne tennék kísérletet
arra, hogy olyasmit járjak körül, ami szinte lehetetlen:az ezredvégi
magyar költészet lehetséges világait és lehetséges útjait?” – írja
bevezetôjében a szerzô, aki szinte valamennyi jelentôs kortárs
magyar költônek szentel egy tanulmányt kötetében.
Címünk: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
Telefon/Fax: 351-0593, e-mail: iroalap@axelero.hu, www.szephalom-konyvmuhely.hu
A Széphalom Könyvmûhely kötetei a Nemzetközi Könyvfesztiválon
a földszinti R1-es standon 20% engedményel megvásárolhatók.

A Tinta

Könyvkiadó új sorozata
Az ékesszólás kiskönyvtára

Bárdosi Vilmos – Kiss Gábor: Közmondások
3000 magyar közmondás és szójárás betûrendes
értelmezô dióhéjszótára
Számos olyan közmondás van a magyar nyelvben, amelyeknek jelentése nem mindenki számára világos.
Kötetünk 3000 közmondás és szójárás pontos jelentését
adja meg. Így amellett, hogy behatóan megismerhetjük
nyelvünknek ezeket a ,,virágait”, azt is elérhetjük, hogy
csak olyankor használjuk valamelyiket, amikor az pontosan az adott beszédhelyzethez illik.
A/5, kartonált, 192 oldal, 990 Ft
Bárdosi Vilmos – Kiss Gábor: Szólások
5000 magyar állandósult szókapcsolat betûrendes
értelmezô dióhéjszótára
Sok esetben még a magyar anyanyelvûek számára is gondot okoz egy-egy szólás megértése és helyes használata.
Szótárunk 5000 ilyen és ehhez hasonló magyar állandósult szókapcsolat jelentését adja meg, és segítséget nyújt
ahhoz, hogy mindig a megfelelôvel színesítsük beszédünket, írásunkat.
A/5, kartonált, 248 oldal, 990 Ft
Tinta Könyvkiadó 1116 Budapest, Kondorosi út 17.
Telefon: 371 0501; Fax: 371 0502
E-mail: info@tintakiado.hu; Honlap: www.tintakiado.hu

K ÖNYVFESZTIVÁL
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SZAK K IADÓVAL !
Szótáraink

● Microsoft Számítógép-szótár, Számítástechnikai fogalmak
értelmezése, 664 oldal, CD-vel, ára 12 000 Ft
● Angol–magyar informatikai fordítói szótár
224 oldal, CD-vel, ára 5000 Ft
● Az Európai Unió hivatalos kifejezéstára négy nyelven:
angol–magyar–francia–német, 1888 oldal, CD-vel, ára 22000 Ft

ÚJDONSÁG!
288 oldal
4500 Ft

ÚJDONSÁG!
776 oldal
10 800 Ft

ÚJDONSÁG!
528 oldal
7000 Ft

Elôkészületben:
Nyelvinfo sorozat a számítógépes nyelvészetrôl.

A könyvek megrendelhetôk a Kiadó címén, beszerezhetôk a szakkönyveket forgalmazó könyvesboltokban és a viszonteladóknál.

SZAK Kiadó Kft.  2060 Bicske, Diófa u. 3.  06 22 350-209 Fax: 06 22 565 311 • info@szak.hu • www.szak.hu
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Kiadók a Könyvfesztiválon
■ A MÓRA Kiadó sztárvendége idén Darren Shan ír származású angol író, aki tucatnyi vámpírtörténetével a fiatal korú hazai
olvasók széles táborát meghódította (A sorozat 12. kötete jelenik
meg most, az elsô hétbôl már utánnyomás is készült). Ebben az
esetben nem a horrortörténetekben megszokott vámpírokról
van szó. Darren világában a vámpírok semmiféle túlvilági gonosszal nem állnak rokonságban, hanem csupán olyan humanoidok, akik egyszerûen mások, mint az ember. Nem vérszívó
gyilkosok, szigorú erkölcsi törvények szerint élnek, az emberekkel többé-kevésbé összhangban. Közösségük azonban titokban
marad az emberek elôtt.
A magyar szerzôk közül nagy várakozás elôzi meg Bosnyák Viktória kamaszoknak szóló regényének megjelenését, mely a szerzônô elsô könyvének folytatása. A Tündérboszorkány címû elsô
kötet egy ötödik osztály mindennapjait jelenítette meg, melyben
szerepet kapott a tündérvilág és a varázslás is. A könyv nagy
hangsúlyt helyezett az olvasás megkedveltetésére, így nem csupán a nebulók, de a pedagógusok és a könyvtárosok is igen megszerették. A friss és nagyszerû humorral átitatott történet második részében az írónô ismét ikerlányainak Áldás utcai iskolai hétköznapjait jeleníti meg. Ezúttal Klott Gatya tesitanár rémuralma
a cselekmény vezérszála. Szintén a serdülô korosztálynak szól
Rahlens: Vilmos herceg, Maximilian Minsky meg én címû könyve
(Bosnyák Viktória fordításában), mely tavaly Frankfurtban elnyerte a Legjobb Tinikönyv díjat. A Németországban élô angolamerikai szerzô könyve németül jelent meg elôször, német környezetben játszódik, tárgyában és írásmódjában az itthon megszokotthoz képest szabados és merész. Ennek ellentéte Vermes
Éva, a Családi Lap volt fôszerkesztôjének elsô regénye (A fecskék
délre szállnak), amely klasszikus elbeszélôi stílusban íródott, és
bevallottan Móricz modorában kíséri végig egy lány élettörténetét a világháborúktól napjainkig. Lackner László kamaszregénye
(A Skorpió jegyében, avagy kamaszkorunk forradalma) újabb adalék
1956 feldolgozásához. A klasszikus bandaregény formájában írt
történet egy tizenhárom éves fiú szemével láttatja az eseményeket. Szintén tinédzserkönyv Markel: Utazás a világ végére címû regénye. A népszerû cseh vakondtörténetekbôl megjelenik A vakond ernyôje címû, és hosszú idô után újra kiadják Flórián Mária:
Magyar népviseletek címû, felújított, Urai Erika rajzaival kiegészített kötetét.
■ A HELIKON kiadó szintén több kötettel készül a Könyvfesztiválra. A Hangzó Helikon-sorozat 5. tagjaként a József Attila-évforduló alkalmából megjelenteti Sebô Ferenc megzenésített
József Attila verseit a már jól ismert igényes kivitelû könyvecske
társaságában.
A Helikon Kiadó által gondozott Márai-életmû egy régen várt
kötettel gazdagodik: az Idegen emberek az emigráns élet magányosságának, idegenségtudatának regénye, a szerzô párizsi élményeinek lecsapódása. A két kötet most egybefûzve lát napvilágot.
A kiadó elsô ízben jelenteti meg Wladimir Kaminert (Utazás
Tralalába).
Wladimir Kaminer 1967-ben született Moszkvában, évek óta
Berlinben él, ahol a kulturális élet meghatározó, jellegzetes alakja. A sokoldalú tehetséggel megáldott író az Orosz diszkó címû
elbeszélés-gyûjteménnyel, valamint Katonazene címet viselô regényével az egyik legkedveltebb és legkeresettebb kortárs íróvá
lépett elô Németországban. A magyar költészetet Sumonyi Zoltán: Idejük van a zsoltároknak címû válogatott és új verseskötete
képviseli a fesztiválon. Izgalmas kalandnak ígérkezik Trogmayer
Ottó: Múltbalátó – A magyar régészet nagy pillanatai címû kötete,
melyben a neves régészprofesszor a magyar régészet eseményeit
eleveníti fel. A huszonhárom feltárás anekdotákkal átszôtt, iro-

dalmi igényességû krónikája bepillantást nyújt a múltba, fotókkal és illusztrációkkal segíti az egykori világ megértését.
■ A MAECENAS Kiadó a József Attila-évforduló alkalmából
kétnyelvû verssorozatában megjelenteti József Attila 43 versét
Zollman Péter fordításában. A kis formátumú, díszes, bársonyborítású és aranyfóliával ékesített kötetet a magyar olvasók mellett külföldi érdeklôdôknek is ajánlják. Most jelenik meg a kiadó vezetôjének, Szántó György Tibornak Oliver Cromwell munkásságát feldolgozó könyve, melyben több mint kétszáz korabeli, a magyar közönség számára jórészt ismeretlen illusztráció
(portrék, fa-és rézmetszetek, valamint festmények) is helyet kap.
A szerzô több mint fél évtizedes Angliában, Skóciában és Genfben végzett kutatásai alapján állította össze Cromwell életútját.
Cromwell életét széles történelmi távlatból szemléli, mivel egybeesik az angol reformáció egyik nagy fejezetével és az angol
polgári forradalommal. A korba ágyazottan jeleníti meg Cromwellt, a katonaszentet és hadseregét, mint fegyveres szektát.
Munkája egyedülálló, mert a témának nincs hazai szakértôje és
publikációja.
■ A HÁTTÉR Kiadó, mely a szervezés elégtelensége miatt nem
vesz részt a Könyvfesztiválon, szintén számos tavaszi újdonsággal várja olvasóit. Itt van rögtön egy utazó házaspár hölgytagjának, Husz Mariann: Tükörvilágom címû könyvének II. kötete.
Könyve egyszerre útikönyv, önvallomás, nemzetközi szakácskönyv és mûvészettörténeti leírás. A szerzô elsô kötetében India, a Távol Kelet, Ausztrália és Új Zéland tájaira kalauzolta olvasóit. Mostani bolyongásainak központja a Földközi tenger vidéke és Afrika. A nô és családvédelemmel foglalkozó NANE sorozatban a Tûzhely könyvek legújabbika Patricia Evans: Szavakkal verve címû kötete, mely a párkapcsolatokon belüli szóbeli
erôszakkal foglalkozik. A könyv segít a szóbeli erôszak fajtáinak
felismerésében, és konkrét technikákat javasol, melyekkel konfrontálhatják a szóbeli támadás elkövetôjét, egészségesebb határokat jelöl ki a párkapcsolatokban, felismerhetôvé teszi, ha a
kapcsolat menthetetlen.
Ascher Oszkár utószavával jelenteti meg a kiadó Karinthy Frigyes: „Az emberke tragédiája” címû, kis híján elkallódott remekmûvét, mellyel Karinthy sok mûfajt, sok mûvet sebzett meg,
csak egynek nem ártott, nem akart ártani: magának a madáchi
Tragédiának.
A Lélek-kontroll sorozat részként jelenik meg J. W. Pennebaker:
Rejtett érzelmeink, valódi önmagunk címû könyve, mely a személyes írás gyógyító erejérôl szól. Úgy véli, a személyes írás révén
felfedezhetjük a bennünk lakozó írót, és szöveggé alkothatjuk
mindazt, amire korábban talán nem is találtunk szavakat. A Háttér kismonográfiák sorozat új darabja Hubert Mania: Isten mégis
kockázik címû munkája, mely a zseniális tudós, Stephen Hawking életútjával foglalkozik. Fantasztikus utazásra indul Hawking vezetésével: szemügyre vesz egy fekete lyukat, képzeletet felülmúlóan erôs gravitációs mezôben zuhan a belsejébe, aztán…
olvasóival átéli az ôsrobbanás elsô másodperceit. Elemzi Hawking jellemét és vasakaratát, mellyel az emésztô betegség alatt is
mindvégig dolgozott. Szintén a Háttér kismonográfiák új darabja Linde Salber: A MÛVÉSZET ÉN VAGYOK! címû munkája,
mely Salvador Dalí pályáját kíséri nyomon. Lélektani szempontból, az irracionálist keresve elemzi Dalí pályáját és mûveit, míg
eljut a következtetésig: Dalí egész éltében csupán egyetlen alkotásán dolgozott.
■ A GONDOLAT Kiadó négy kiadvánnyal készül a fesztiválra. Közülük kettô klasszikus alkotás. Pierre Bourdieu: A tudomány
tudománya és az önreflexió c. munkája a szerzô utolsó, általa is áttekintett mûve. A 20. század második felének talán legnagyobb

hatású szociológusa és társadalomkutatója 2000–2001-ben tartott elôadássorozatának szerkesztett változatát tartalmazza a
könyv. A tudomány szociológiai helyzetének vizsgálatával, a
tudomány önreflexivitásának feltárásával foglalkozik benne. A
hagyományos, illetve „posztmodern” tudományelméletek rövid
áttekintése után a strukturális-funkcionalista elmélettel (Merton), a tudományos forradalmak és a normál tudomány elméletével (Kuhn), a Wittgensteinbôl kiinduló lokalitás-elméletekkel
foglalkozik (Bloor), amelyek a tudomány egyetemességében kételkedve azt a kultúra jelenségeihez hasonlóan relativizálni igyekeznek. A másik könyv egy korszakalkotó trilógia elsô része,
mely az információs korszak gazdasági és társadalmi dinamikáját tárgyalja. Manuel Castells: Az információ kora I. kötet: A hálózati társadalom kialakulása c. mûve szerint a globális gazdaságot az
információk, a tôke és a kulturális kommunikáció szakadatlan
áramlása jellemzi. Castells vizsgálja a hálózati vállalkozások kultúráját, intézményeit és szervezeteit, a munkavégzés és foglalkoztatás ezzel együtt járó átalakulásait. Bemutatja, hogy a fejlett
gazdaságokban a termelés ma a 25 és 40 év közötti lakosság képzett szektorában összpontosul. Érvelése szerint e trend következménye nem feltétlenül a tömeges munkanélküliség, hanem a
MÓRA KIADÓ
Darren O’Shaughnessy, Darren Shan szülôatyja, a Vámpírkrónikák írója a
Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon (április 23. és 24., 10 óra; Mammut
II. Libri Könyváruház április 23., 17 óra) és Debrecenben (Alexandra Könyváruház, Debrecen Plaza, április 22., 17 óra) találkozik olvasóival.
A Móra Kiadó 114-es standján dedikálnak
április 22., péntek
16–17 óra Bosnyák Viktória
17–18 óra Lackner László
április 23., szombat
10–12 óra DARREN SHAN, az ír származású bestseller-író
14–15 óra Lackner László
15–16 óra Bosnyák Viktória
16–17 óra Vermes Éva
április 24., vasárnap
10–12 óra DARREN SHAN, az ír származású bestseller-író
14–15 óra Lackner László
15–16 óra Vermes Éva
16–17 óra Bosnyák Viktória

HELIKON KIADÓ
Márai Sándor 105 éves
Részletek hangzanak el Márai naplójából neves színészek elôadásában.
2005. április 23. szombat, 13.30
Budapesti Kongresszusi Központ, Brahms terem
Közremûködôk: Fried István irodalomtörténész; beszélgetôtársa Szörényi
László irodalomtörténész.
Sumonyi Zoltán Ideje van a zsoltároknak címû verseskötetének bemutatója
A költô verseit Hegedüs D. Géza színmûvész és Gryllus Dániel tolmácsolja.
A kötetet bemutatja Tarján Tamás irodalomtörténész.
2005. április 23. szombat, 17.00 óra
Budapesti Kongresszusi Központ, Lehár II. terem
A szerzô a bemutató elôtt 16.00 órától dedikál a Helikon Kiadó standjánál
(A11).
Bemutatkozik a Hangzó Helikon-sorozat
Közremûködnek: Kányádi Sándor, a Kaláka együttes, Sebô Ferenc, Sebestyén
Márta, a Muzsikás együttes, Cseh Tamás és Novák János.
2005. április 24. vasárnap, 11.00 óra
Budapesti Kongresszusi Központ, Bartók terem
A sorozat közremûködôi a bemutató után, 12.00 órától dedikálnak a Helikon Kiadó standjánál (A11).
Trogmayer Ottó Múltbalátó – A magyar régészet nagy pillanatai címû könyvének bemutatója
A szerzôvel Németh Péter múzeológus, régész beszélget.
2005. április 24. vasárnap, 15.00 óra
Budapesti Kongresszusi Központ, Brahms terem
A szerzô a bemutató után 16.00 órától dedikál a Helikon Kiadó standjánál
(A11).

munkavégzés nagyobb rugalmassága és a munka egyénibbé válása, aminek következtében egy rendkívül tagolt társadalmi
struktúra jöhet létre. A több mint száz ábrával, táblázattal ellátott mû eddig 18 nyelven jelent meg.
Aktuális problémával foglalkozik a Dessewffy Tibor – Fábián
Zoltán – Z. Karvalics László szerkesztette: Internet.hu (A magyar
társadalom digitális gyorsfényképe 2.) címû kötet, mely egy tízrészesre tervezett sorozat második darabja. Az Internet.hu tanulmánykötetei a World Internet Project magyarországi adatfelvételein alapuló elmélyült elemzések, és a napi szenzációk fecsegô
felszíne alatt a mélyszerkezeteket fürkészik: vajon miképpen ragadható meg a magyar társadalom lassú elmozdulása a digitális
kultúra irányába? Hogyan alakítja/változtatja meg idôháztartásunkat és gondolkodásunkat az internet térnyerése? Mit mondhatunk a változás tempójáról és jellemzôirôl, akár nemzetközi
összehasonlításban is?
Végül Viktor Pelevin: Hunok harmóniája címû elbeszélésgyûjteményét is kiadják.
Viktor Pelevint generációja legnagyobb orosz szerzôjének tartják hazájában és külföldön is, a neve Moszkvától New Yorkig,
London Pekingig jól cseng. Magyarországon is jól ismert és népszerû szerzô, nem utolsósorban a Gondolat Kiadó jóvoltából,
amely már a harmadik könyvét adja ki világirodalmi sorozatában
A Balaton és a Tisza címû kötetek után új taggal gyarapodik a
WELL-PRESS Kiadó sorozata, a Kirándulások könyve: áprilisban már a boltokban lesz a Budapest és környéke címû kötet.
A könyv a nagyobb turisztikai központokból kiindulva ajánl kirándulási lehetôségeket a Dunakanyarba, a folyó két partján lévô településekre, a Börzsöny és a Pilis vadregényes hegyei közé, de a közeli alföldi területekre is. A kiadó nemcsak a magyar,
de a külföldi turistákra is gondolt, hiszen angol és német nyelvû változat is készült. Az Angol Autóklub, az AA Publishing és
a miskolci székhelyû Well-Press együttmûködésének köszönhetôen nemsokára megjelenik a Spirálkönyvek három legújabb,
magyar nyelvû változata is: a Róma, az Írország és a Spanyolország címû kötet.
■ Az ANIMUS KIADÓ sokféle korosztályhoz szól könyveivel.
Kisiskolásoknak ajánlják Dahl klasszikusát, a Karcsi és a csokoládégyár új kiadását. Augusztusban itt a regénybôl készült amerikai
szuperprodukció, Johny Depp fôszereplésével, úgy gondolták,
nem árt elôtte elolvasni a történetet Borbás Mária kitûnô fordításában. Ugyancsak klasszikus mû – most elôször jelent meg magyarul – Astrid Lindgren Pirosházi történetek címû bájos könyve.
Ez a vidám, életteli könyv a svéd szerzô gyerekkorába kalauzolja olvasóit. Nagyobbaknak szól Maria Gripe Agnes Ceciliája. Gripe a svéd gyerekirodalomban egyik legkedveltebb alkotója. Regénye detektívregény, melyben Nora és barátja, Dag nyomozása során Nora családjának múltja tárul fel. Jacqueline Wilson
2003 után 2004-ben is Nagy Britannia legtöbbet kölcsönzött
szerzôje lett. Ma már hazánkban is nagy olvasótábora van. Lola
Rose címmû új könyvének fôszereplôje, a kamaszlány Jayni anyjával és testvérével szökni kényszerül otthonról. Fiús könyveknek mondják a Tini Krimi sorozat köteteit, bár tudjuk, sok lány
is várja a kamaszhôs, Alex Rider újabb kalandjait, melyeket Anthony Horowitz Mély vízben címû kötetébôl ismerhetnek meg. Az
Amerikai Gyerekkönyvtárosok Szövetségének kétszeres díjnyertese, E. L. Konigsburg Szavak nélkül címû szomorú mûvével mutatkozik be a magyar olvasóknak, melyben egy trauma következtében megnémult kislány szókártyákkal kommunikál legjobb
barátjával. Julie Bertagna Exodus 2100 címû regénye a nem is a távoli jövôbe jelzett klímaváltozás idején játszódik, amikor már
csak kisebb-nagyobb szigetek emelkednek ki a tengerbôl. Felnôtteknek szól Dr. Emily R. Transue: Ügyeletben címû kötete. Az Orvosok írják címû sorozat elsô darabját úgy jellemezhetnénk, mint
a „Vészhelyzet”, kicsit másként.

Könyvipar

körkép
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Könyvipar

kolofon
Európa Könyvkiadó

Osztovits Leventével
beszélget Nádor Tamás
Egy kiadó, amely már akkor európai
akart lenni, nemcsak nevében, de
szellemiségében is, amikor e fogalmat
s annak gyakorlását még kettémetszették volna. S valóban európai lett a
szó babitsi értelmében. Nem csupán
kontinensünk szellemi térségét ölelte
fel, fogadta be, hanem a világirodalmat. Légiesítette a határokat fizikai és
lelki vasfüggönyök ellenében. Ilyen
egyetemes szemléletre és közlésmódra
törekszik manapság is az Európa, immár önnön elhatározásából, a minôség szabad vonzásában.
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■ – Kiadójuk a legszebb férfikorát éri. Sûrítve mi fér ebbe a históriába? S miképp kapcsolódik hozzá az ön személyes története?
– Az Európa jogelôdjét, az Új Magyar Könyvkiadót (a MagyarSzovjet Mûvelôdési Társaság kebelében) 1945-ben alapították.
Elôször csak szovjet szerzôket, majd orosz klasszikusokat publikált. 1955-ben (a Szépirodalmi Kiadó világirodalmi szerkesztôségét hozzácsatolva) jött létre az Európa Könyvkiadó. Névadója,
úgy tudom, Vas István volt, aki bizonyára a babitsi Európára
gondolt. Ennek jegyében – a kor kötöttségeihez igazodva, majd
ôket fokról fokra áthágva – bôvült a kiadott mûvek köre idôbentérben; a világ literatúrájának számos régi és új remeke egyaránt
napvilágot látott. 1993-ban gazdasági társasággá alakultunk. Jómagam 1965-ben lettem felelôs szerkesztô, 1976-ban az angolszász csoport fôszerkesztôje, 1988-ban az Európa igazgatója; önállósulásunk óta mindig megerôsítettek e munkakörömben.
– Az Európa egyike azon szellemi mûhelyeknek, amelyek a
három T (támogatás, tûrés, tiltás) évtizedeiben rendre megtalálták a kis- és nagykapukat az akkor vitatott, negligált, tiltott
mûvek kiadására is. Hogyan?
– Akkoriban pontos „szereposztás” érvényesült a magyar könyvkiadásban, s amint a legszorosabb korlátok ledôltek, eliminálódtak,
„ránk osztották” a világirodalmat. S mi lehetôségeink szerint éltünk az alkalommal: a világnyelveken írt remekmûvek fordításán
túl, kínai, japán, arab, török, perzsa stb. alkotásokat is közreadva.
1962-tôl publikáltuk a Modern Könyvtár köteteit – a világliteratúra izgalmas újdonságaival (persze gyakran az volt itt nóvum, ami
vaskalaposságok okán hozzánk csak jócskán megkésve juthatott
el). 1966-ban indítottuk az Európa Zsebkönyvek sorozatot, a világirodalom remekeinek közreadásával. És sok egyéb közt jött például a – máig mûködô – Mérleg, a kiváló esszéivel. A láthatatlan, illetve nyílt cenzúra (eufémikusan: az „elôvigyázatosság”) kötelezett
az „óvatosságra”, de többnyire kockáztatóan leleményesnek bizonyultunk. (Egy szolid példa: lektora voltam Joseph Heller Valami
történt címû regényének. Meg is jelent. No, erre valaki beírt a központi bizottságnak. Illetékes elvtárs az „erkölcstelen” mû kiadásának okára magyarázatot követelt. Megmagyaráztuk. Post factum.)
Így aztán a kiátkozott egzisztencializmustól a veszedelmes avant-

gárdig végül is számos markáns remekmûvet meg tudtuk jelentetni. Kiadónk így csakugyan hozzájárult ahhoz, hogy szellemiekben
közeledjünk az igazi Európához.
– Az Európa Könyvkiadó privatizálása után, megannyi konkurens körében, nemegyszer káoszában, mit tudtak megôrizni, miben változott az arculatuk? Megvásárolt jogdíjak birtokában másoknál könnyebben boldogultak, vagy sok mindent
elölrôl kellett kezdeniük?
– Tény: akkor briliáns könyvkiadók – például a
Gondolat, a Szépirodalmi – tûntek el gyorsan. A
változások után néhány örökölt jogdíjon túl, minden szerzônkért meg kellett harcolnunk, bizalmukat, vagy a jogdíj tulajdonosáét ki kellett érdemelnünk. S hogy miképpen? Nemes hagyományaink
közé tartozott például, hogy a kéziratokat mindig
nagy mûgonddal, szakmai szigorral kezeltük. Nemcsak a szöveghûséghez skrupulózusan ragaszkodva,
hanem az eredeti alkotás stílusát, ritmusát, nyelvi
fordulatait, szellemiségét is a lehetô legegyenértékûbben honosítva. Kiváló írók-mûfordítók hitelesítették annak idején munkánkat, s ma is remek alkotóképességû idôsebb-fiatalabb magyarítókkal,
szerkesztôkkel dolgozunk. És „elevenen” tartjuk régebbi kiadványainkat (még mondjuk a Szabó Lôrinc-féle Shakespeare esetleges „kisiklásaira” is odafigyelünk). Bizonyára ez minôsíthet bennünket
szerzôink körében. S most nincsenek ránk osztott
kötelezettségek, politikai-ideológiai korlátok, szabad „vonzásaink
és választásaink” szabják meg az Európa mai arculatát. Ami persze azzal jár: ritka az olyan sikerkönyv, mint annak idején volt például a túlélésünket is segítô, sok tízezres Tolkien-kötet, A Gyûrûk
Ura, de azért még manapság is történnek csodák: Szabó Magda
Für Elise címû könyve most jutott el 85 ezredik példányáig...
– Végül is milyen az Európa közelmúltbeli, mai és várható holnapi arculata? Az említett példa is jelzi: most már magyar szerzôket is közölnek az európai, a világirodalom értékkörében...
– Közölnénk másokat is, hiszen ismeretes: ma már Kertész Imrén
túl nemcsak Esterházy, Nádas, Konrád honos a „nyugati féltekén”, hanem például Márai, Kosztolányi, sôt újabban Szerb Antal is. Ám csak azokat a magyarokat adhatjuk ki, akiktôl (vagy örököseiktôl) erre felhatalmazást kapunk. De valóban meggyôzôdésünk: a nyelvi korlátok legjobbjainkat már nem sokáig választhatják el Európától. Ám kiadónk fô feladata mégis a világirodalom
magyar nyelvû kiadása. E tekintetben igazán nincs okunk panaszra. Megjelentettük korábban például Balzac, Csehov, Dickens,
Goethe, Shakespeare, Zola életmûvét. Manapság Diákkönyvtárunkban külföldi és hazai szerzôk remekeinek sokaságát kínáljuk
az új olvasóknak. De megtisztelô lehetôségünk például Eco,
Grass, Hrabal, Kundera, John Lukacs, Mansfield, Merle, Moravia,
Roth, Salinger, Saramago, Szabó Magda, Updike, Vargas Llosa,
Woolf prózájának sorozatos közreadása. És a színvonalas lektûr
olyan mestereit is emblémánkkal jelöljük, mint Agatha Christie,
Helen Fielding, vagy éppen Stephen King. Mert ki ezt olvassa, ki
azt, s nem kevesen: ezt is, azt is. S persze, nem csak szépirodalmat: Churchill Az angol ajkú népek története címû mûvét éppoly érdeklôdve fogadták olvasói, mint mondjuk John Keeganéit a
második világháborúról vagy az iraki háborúról. És hát a biztató
eredmény: évenként közel kétszáz könyvet jelentetünk meg az
Európa minôsítô, vállalható védjegyével.

A Könyvfesztiválon április 23-án 11 órakor
a Bartók teremben Európa Matiné
Moderátor: Osztovits Levente igazgató

A könyvfesztiválra megjelenik

Az év irodalmi szenzációja:

Gabriel García Márquez

Spiró György Fogság

új regénye!

címû nagyregénye!

Az új Márquez-regény
az öregedés gyásza,
és a kortalan szerelem ünnepe

„Ha a 2004-es évre gondolok (…) a legszebb mégis az volt, amikor Szüts Miklós festômúvész és Závada Pál Spiró György még meg sem jelent kéziratáról beszélgettek, és szinte egymás szájából kapták ki a dicsérô szavakat.” – Esterházy Péter

Gabriel García Márquez legújabb regénye egy aggastyán és egy fiatal lány lehetetlen szerelmérôl
szól. Az író mûveibôl jól ismert karibi kisvárosi környezetben játszódó történet fiktív, de az önirónia
nagyon is valóságos, és a regény minden sorát áthatja. Márquez új regénye nemzetközi irodalmi
szenzáció, amely a memoárkötetek írása közben,
divertimentóként született.
„Abban az évben, amikor betöltöttem a kilencvenet, azt az ajándékot szántam magamnak, hogy
egy szûz kamaszlánnyal töltök el egy szerelmes éjszakát. Eszembe jutott Rosa Cabarcas, egy titkos
találkahely tulajdonosnôje, aki értesíteni szokta a
jobb ügyfeleit, ha akadt egy feltálalható primôrje.
Sem az ilyen, sem a többi obszcén csábításának
nem engedtem soha, de ô nem hitt az elveim tisztaságában. Az erkölcs is idô kérdése, mondta egy
kaján mosollyal, majd meglátod. Valamivel fiatalabb volt nálam, és már olyan sok éve nem hallottam róla, hogy akár meg is halhatott. De ahogy felemeltem a telefont ráismertem a hangjára, és rögtön a tárgyra tértem:
– Ma akarok.”
A könyv bemutatója a XII. Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztiválon (Budapest Kongresszusi Központ, XII. Jagelló út 1–3.) lesz, 2005. április 24., vasárnap 10.30 és 11.30 között, a Brahms teremben.
A regényrôl Székács Vera és Benyhe János beszélgetnek.

Gabriel García Márquez
Bánatos kurváim
emlékezete
Fordító: Székács Vera
Magvetô Kiadó, 2490 Ft

Már megjelenése elôtt
hatalmas várakozás, és
az elsô olvasók elragadtatása övezi Spiró új regényét. Nem csoda: a
Fogság egyszerre letehetetlen történelmi kalandregény és az értelmezési lehetôségek sokaságát kínáló, páratlan szellemi és írói teljesítmény. Cselekménye a Krisztus
halála körüli esztendôktôl a zsidó háborúig terjedô
idôszakot, az i.sz. elsô századot eleveníti fel és teszi érzékletesen valóságossá az olvasó számára.
Nem nehéz megjósolni: a Fogság a 2005-ös év
elsô irodalmi szenzációja lesz! A szerzô regényei
most elôször jelennek meg a Magvetô Kiadó gondozásában!
A Fogság fôhôse Uri a római zsidó negyedben nô
fel, s titokzatos módon lesz tagja a delegációnak,
amely peszahkor az adót viszi Jeruzsálembe. A fiú
egész életét végigkíséri a kamaszkori rémület: az
apja nem szereti ôt. Érthetetlen, miért küldik a veszélyes és fárasztó útra e testileg gyenge és vaksi
fiút. Uri életén keresztül bepillanthatunk a zsidó, a
görög és a latin közösségek hétköznapjaiba, politikai intrikák kulisszái mögé.
A regény bemutatója 2005. április 23-án, szombaton 15 és 16 óra között a XII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon (Budapest Kongresszusi Központ, XII. Jagelló út 1–3.) lesz, a Bartók teremben.
A rendezvény moderátora Morcsányi Géza, a Magvetô Kiadó igazgatója, a
könyvet egy meglepetés íróvendég vezeti be, a regénybôl
részleteket
a
szerzô, Spiró György olvas.
16 órától Spiró György a
P1-es standon dedikál.

Spiró György
Fogság
Magvetô Kiadó, 3990 Ft

