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A szobor, azaz a „komoly bábu”
születése
Gondolatok egy szobrász mûtermében
„A Melocco-életmû képletesen és valójában is monumentális, hatalmas mûegyüttest és jelentôs mûalkotásokat termô, korszakjelzô, a
múlt század hatvanas évtizedének nyitányától napjainkig
ívelô mûvészeti jelenség. A
XX. század utolsó harmadának és az ezredforduló éveinek magyar mûvészetében
immár megkerülhetetlen,
meghatározó jelentôségû
munkásság konzekvens, egységes, töretlen, autonóm,
kapcsolatokat teremt és tart a
magyar szobrászat tradícióival, s azoktól egyszersmind
eredetiségei és újításai révén
elrugaszkodik, ezáltal önálló
terrénumokat jelöl ki” – foglalja össze Wehner Tibor
Melocco Miklós szobrászatának lényegét a mûvész
70. születésnapjára megjelent
monográfia lapjain. A közvélemény ismeri és
számon tarja Melocco Miklós mûveit: kérdezôsködésemre leginkább az esztergomi Szent István
megkoronázása címû alkotást, Antall József síremlékét és a Mátyás-emlékmûvet emlegették.
Ugyanakkor a magyar szellemtörténet néhány
nagy alakja, Ady, Radnóti, József Attila vagy
Latinovits Zoltán, egész életmûvét végigkíséri.
Ady-feldolgozásai legendásak. Latinovitscsal
való rokonlelkûségét pedig az is mutatja, hogy
pontosan olyan hanghordozással és fogalmazásban beszél, mint a színészóriás, és azon kevesek
közé tartozik, akik szinte nyomdakészen nyilatkoznak.
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■ – Egy 1985-ös összefoglaláson kívül eddigi
életmûvérôl átfogó monográfia még nem született. A Helikon Kiadó által megjelentetett csodálatos album nem csupán mûvészettörténeti elemzést, mûveirôl készült fotográfiákat tartalmaz,
hanem írásainak egy részét, valamint az életrajzi
adatok mellett (mûvek, kiállítások, díjak, tisztségek felsorolása) kísérletet tesz egy Melocco-bibliográfia összeállítására is.
– Mint minden összefoglaló mûben, ebben is csak munkásságom töredéke szerepel. Például háromezer rajzból körülbelül
tizenöt. De mi lenne a dolga minden idôk egyik legnagyobb
Melocco-kutatójának, ha minden benne lenne? Wehner Tibor
nagyon alapos és precíz munkát végzett, többet tud rólam,
mint én magam. Az 1980-as években például rengeteg kis
szobrot és rajzot készítettem a Koller Galéria részére, amelyeket el is adtak, ezekbôl szintén alig szerepel valami a könyv-

ben. Én, mivel rossz káder voltam,
nagy megbízásokat nem kaptam cca.
8 évig, és ezekbôl a kisebb munkákból éltem. Mint szobrász nem lehettem munkanélküli, nem kaptam segélyt, megdicsérve lettem félretolva
más mûvésztársaimmal együtt.
– Ön többször írt és nyilatkozott megrendelô, szobrász és alkotás viszonyáról. Miként változott meg ezek kapcsolata a rendszerváltás után?
– Ma nincs olyan mûvészet, amely
direkt szolgálná az ideológiát. 1948ban, a fordulat évében az építési beruházások 2 ezrelékét szoborra kellett fordítani, papok, királyok helyett munkásokat kellett készíteni,
megalkotni a munkás ikonját, amely
végül a tagbaszakadt férfiban és nôben „csúcsosodott ki”. Ekkor egy darab ideig fontos volt a köztérre dolgozó szobrász, de inkább
konjunktúrája volt, mint
megbecsülése. Csak néhány
„pozitív” hôs maradhatott,
mint Zrínyi, Balassi, vagy
Szondi György. A mostani
rendszerváltásnál nem volt
ekkora szükség az ikonográfiai váltásra, a szobrász nem
került elôtérbe. Nem bánnak
jobban a szobrászokkal ma
sem, nagy becsülete nincs a
munkánknak.
Gépiesen
megy tovább, immár nem
hirdetve, az a bizonyos kifejezés, hogy „improduktív
munka”.
Próbálkoznak
ugyan olyan tekintélyszerzô
díjakkal, mint például a Prima Primissima Díj, de nem
sok sikerrel. A gondolkodásmód megmaradt.
– E gondolkodásmód ellenére mégis születtek nagy mesterek és nagy mûvek. Hogyan képezi magát a mindenkori növendék?
– A képzômûvész úgy képezte magát a rossz képzômûvészeti fôiskolán, hogy másolt. A legjobb mesterei voltak, hiszen
a könyvtárban ott voltak Michelangelo, Leonardo, Rembrandt mûvei és ha munkáját nem lehetett megkülönböztetni az eredetitôl, vagyis a reprodukciótól, akkor megtanulta
a szakmát. Hirtelen egzakttá vált valami, ami megfoghatatlan. A maiak is, Párkányi Rab Péter szobrász vagy Filep Sándor festô, akik bámulatosan tudnak rajzolni, ezt csinálták.
Másoltak.

– Volt bensôséges mester–tanítvány kapcsolata?
– Volt. Több is. Sose tanítottam. Amikor már nem volt
baj, hogy rossz káder vagyok, nem mentem el kezdônek. De akik engem választottak és ide kijártak, azokból kerültek tanítványaim. Volt egy elképesztô tehetségû ember köztük, Török Richárd. Akármit csinált életében elôször, azt olyan jól csinálta, mintha rég begyakorolta volna. Meghalt negyvenévesen. Öngyilkos lett.
Szinte a fiam volt és ez meg is maradt, jóllehet egyenrangúak lettünk a mesterségben. Párkányi Péter is tanítványomnak tartja magát, istenadta tehetség, úgy tud
rajzolni, mint Leonardo da Vinci. Hogy kell ezt érteni?
Leonardo sok mindent kutatott, hogy felhasználja a képeihez. Úgy gyûjtött, mintha ma valaki fényképezne. A
reneszánszban már eljutott a rajz odáig, hogy pontos
képet tudott adni a dolgokról. A jó rajz olyan, mint egy
nagyon hibátlan fénykép, esetleg olyan dologról is, ami
nem fényképezhetô, mert nincs. Ezért mondhatom,
hogy Párkányi, de Filep is úgy rajzol, mint Leonardo.
Ezen a kijelentésemen biztosan sokan felháborodnak.
Én úgy gondolom, amit ô csinált, az etalon. Aztán a
19. században felfedezték, hogy Leonardo nemcsak
zseniálisan elôrelátó gondolkodó és polihisztor volt,
hanem festett, rajzolt és szobrokat is készített.
– A magyar tehetség tud a reneszánsz mûvészekhez
hasonlóan érvényesülni?
– Ma nem. Nincs ma olyan konjunktúrája a mûvészetnek. Az utolsó, mindenki
által tisztelt festô a képzômûvészetben Picasso, Salvador Dalí majdnem és
nincs tovább. Szobrászatban a 20. század elején
volt Rodin. A megérdemelt világhírnevet nem
lehetett elérni. Jelöltek pedig akadtak volna. A 20.
században zenészek jutottak szóhoz, és írók, no és
persze politikusok. A reneszánszban a képzômûvészeknek volt konjunktúrája, az íróknak kevésbé. A 19. században Magyarországon a költészet
mindent elsepert. A legjobb festôk – Benczúr
vagy Zichy – nem érik el
Vörösmarty, Petôfi, vagy
Arany szintjét. Maradibbak. A Kádár-korszakban
megint a költészet dominált a regénnyel szemben.
Nincs olyan színvonalú
regény, mint az Egy mondat a zsarnokságról címû vers, még Illyés
Gyulától sem. Nagy László, Weöres Sándor, Juhász Ferenc a kommunizmus alatt írtak ennyire jól és szabadon. Vagy ma Kányádi
Sándor, akivel jó barátságba lettünk. Az ember próbálja a szobrászatot is felemelni a költészet szintjére, és mivel? Költôk szobraival.
Ha tôlem valaki valamit ismer, valószínûleg az Ady-szobrokat.
– A magyar költôk és nemzetfordító politikusok közül többeket rendhagyóan faragott meg. Foglalkoztatják-e a kortársak?
– Hogyne. Akármilyen szobrot csinálok, nem fejbôl találom ki az
arcokat. Az Antall-síremléken ott van Kós Károly, Rajhona Ádám,
ami nem véletlen. Azt állítom, hogy nem lehet kitalálni az arcot,
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az arc sokkal komolyabb annál, hogy az ember papírossal a kezében kieszelje. A szegedi 56-os emlékmûvön csak kortársak, velem egykorúak szerepelnek. Csupa beazonosítható arc, pontos
portré. Hármat közülük meg is nevezek, három szabadságharcost, mártírt, Komondi Sándort, Csûrös Zoltánt és Danner Jánost. De például a feleségem is rajta van, aki ugyan fiatalabb ennél a korosztálynál, de annyira érdekelte ’56, hogy többet tud
róla, mint én. Tudja, milyen nehéz elválasztani, amit átélt az
ember, és amirôl csak késôbb értesült? Mansfeld Péterrôl ’56
ôszi hónapjaiban nem hallottam. Tóth Ilonkáról sem. Obersovszky Gyuláról igen. Most mindháromnak síremléket csinálok. Ez adósság. Meg kell tanulni, kik voltak ôk. Minden forradalom rendelkezik hôsökkel és mártírokkal, vér nélküli forradalom ritkán adódik. És mindig van kisfiú. Az ókeresztényeknél
Szent Tarziciusz, a francia forradalomban Gavroche, a magyaroknál Mansfeld Péter, aki 18 éves volt, amikor megölték.
– Azt írta valahol 1956-ról: „Én azóta vagyok magyar. Addig az, hogy magyar voltam vagy vagyok, megfoghatatlannak bizonyult.”
– Azt állítom, hogy ’56-ról katedrálist kéne emelni, én ezt metaforikusan értem. A gótikus katedrálisoknak – eltekintve attól,
hogy a maguk korában ôk voltak a technikai és mûszaki tudományok csúcsai – enciklopédikus szerepük is volt: a földmûveléstôl a csillagászatig minden dicsérve, említve, ábrázolva lett. Így
értettem én azt, hogy ’56-ról nem egyházat, hanem lehetôleg minden elérhetôt meg kell tudnunk, például tisztességes, komoly tankönyvet kiadni. Szörényi Leventének felvetettem, írjon zenét az
Egy mondat a zsarnokságról címû vershez, és ez lehetne az 56-os
megemlékezések harmadik imája a Himnusz és a Szózat mellett. A
szobrok, mondjuk a mellékoltárok. Ha tankönyvben szerepelnének, sok hasznuk lehetne. Különben is a neveket, számokat és eseményeket be kéne magoltatni az iskolában. A memoriterekre nagy
szükség van. ’56 tanítása a tanulás tanítása is volna.
Szénási Zsófia
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Magyar irodalom
Mozi az egész világ

■ Shakespeare nem egészen
így mondta, s két okból sem
tehette. A francia Lumière fivérek csak évszázadokkal az angol drámaíró halála után, 1895
decemberében tartottak elôször Párizsban nyilvános filmvetítést. A másik ok, hogy a
mozgóképszínház majd csak
Heltai Jenô leleményével rövidül mozivá.
Mozin nem a plázákban terebélyesedô multiplex-kombinátok értendôk, hanem azok
a kis bolhás, jegyszedô nénis,
pereces, recsegô székû filmvetítôdék, amelyekrôl olyan
szépen írt novelláiban Mándy Iván. És most egy önmagát „franzstadti lányként”
meghatározó nô is, aki, túl az
ötvenen, ráébred, hogy a mozi (volt?) az élete. A felismerést s mindazt, ami filszínházas pályafutását jelentette évtizedeken át, a ranglétra különbözô fokain, szavakba is
tudja önteni. Nagyszájúan,
nôiesen, pletykák színes pántlikáit lebegtetve-lobogtatva.
Olvasmányosan.
Selmeczi Marinak hívják a
nôt, öt évvel ezelôtt megjelent
elsô könyve, az „Elölüla” sikeres munka volt, és annak ígérkezik ez is – a városban. Hogy
melyikben? Botor kérdés. Abban, ahol „azt beszéli már az
egész város”. Ahol „éppen”
helyett az mondják, hogy
„pont”. Ahol elviselhetetlen a

közlekedés. Ahol nem nevezik
nevén a várost, mert szent
meggyôzôdésük, hogy az országban nincs is más,
hasonló nevû-rangú település. Ahol ellenben
mozik vannak, helyesebben, vagyogatnak,
még helyesebben: csak
voltak. A Puskin, a Toldi, a Bástya, a Vörösmarty és a többiek.
Hajdani virágzásuk, letûnt világuk a tárgya a
Kellett nekem rongybicikli
címû (az alcímmé avanzsált a mûfaji meghatározás szerint) kis mozis
könyvnek.
A városi folklór jobbára
belterjes történetein jól
szórakozik a kívülálló
is. Köszönhetô ez a
frappáns, szellemes
nyelvezetnek és a szerzô egyedi humorának, amely idônként olyannyira sziporkázó,
hogy az emberben óhatatlanul
fészkelôdni kezd a kérdés: a
feleség hatott-e a szintén mozisból humoristává lett férjre,
avagy Selmeczi Tibor-e arájára, Marira? A filmcímekre felfûzött emlékmozaikok végül
korképpé, félig-meddig életrajzi és karriertörténetté állnak
össze. A stílusba, módjával,
beszivárog a nagyvárosi
szleng, s e téren kölcsönösség
gyanítható. Szállóige-gyanús
megfogalmazások színesítik a
történetet, amely kerekebb, feszesebb lett volna, ha ezzel a
mondattal (210. o.) végzôdik:
„Amikor Gáti Laci barátunk az
elkészült könyv elolvasása után
azt kérdezte, Tibor írta?, akkor
megnyugodtam.”
Kár, hogy „a városban”,
melynek neve különben Budapest, nem figyeltek fel néhány
zavaró vesszôhibára, a korrektor szeme még fejezetcímekben (Tûz van, babám; Ragyogj, ragyogj, csillagom) sem
vette észre a javítanivalót, a tárgyi alárendelô mellékmondatok elé kívánkozó írásjelekrôl
nem is beszélve. Ezzel együtt
jót derültem a humoristafeleség lendületes írásán – a várostól messze, egy kis faluban is,
ahol szintén van mozi: a rozsdásodó felirattal jelzett épületben ugyan jó tíz-egynéhány

éve nem volt filmvetítés, de
havonta egyszer-kétszer ma is
kinyit az intézmény, hogy falai
között tüdôszûrést vagy mûanyagvásárt tartsanak.
Juhani Nagy János
Selmeczi Mari:
Kellett nekem rongybicikli
Kis mozis könyv
K. u. K. Kiadó, Budapest, 2005
224 oldal, kötve, 2500 forint

Irodalomtörténet
A mûelemzô
iskolájában

■ Alföldy Jenô könyvének borítóján Nagy László Sárkányölô Szent Györgyöt ábrázoló
színes festménye, belül pedig
egy nagyívû összeállítás Szabó
Lôrinc, József Attila, Illyés
Gyula, Vihar Béla, Kálnoky
László, Jékely Zoltán, Weöres
Sándor, Benjámin László, Pákolitz István, Csanádi Imre, Pilinszky János, Nemes Nagy
Ágnes, Nagy László, Simon
István, Juhász Ferenc, Csoóri
Sándor, Mezei András, Béri
Géza, Baranyi Ferenc, Ágh István, Tóth Erzsébet mûveinek
elemzésébôl, Versek a huszadik századból fejezetcím alatt.
Majd Kálnoky László és Rónay György, illetve Petôfi Sándor és Weöres Sándor egy-egy
mûvét hasonlítja össze.További fontos dolgozatok a Bertók
László 243 szonettjét és Szepesi Attila Ars amatoria ciklusát,
azután Weöres Sándor Psychéjét és Csontos János Szonettre-

gényét, ezt követôen egy homéroszi eposz-részlet és Wystan Hugh Auden versének,
Kertész Ákos Zakariás címû regényének és Lázár Ervin Az
asszony címû elbeszélésének
elemzô összevetései, illetve a
halandó és halhatatlan fogalompárról írott tanulmány. A
könyvet Kerék Imrérôl és a kötetcím-adó Pilinszky Jánosról
szóló írás zárja.
Amikor a kiadó a hátlapon
bemutatja a szerzôt, utal rá,
hogy Alföldy Jenôt a világba
vetett ember eszméletérôl,
szerelmeirôl, s a halálba bele
nem nyugvó természetérôl
szóló irodalmi mûvek
izgatják. A szerzô olyan
társmûvészetekre is kitekint, mint a zene és a
festészet, ahol a téma
kapcsolódik a költészettel. Mint magyar irodalom szakos középiskolai
tanár csak annyit tehetek hozzá, hogy nélkülözhetetlen volna, ha
tanítanék, ugyanígy a
diákjaimnak, ha középiskolások, fôiskolások,
vagy egyetemisták lennének. Persze így is nélkülözhetetlen, mert a
versolvasó irodalomkedvelô, aki a könyvet
olvassa, Alföldy Jenô
világos stílusú elôadásában
egy vonulatban láthatja majd
egy század legfontosabb, idôt
álló alkotásai közül azokat,
amelyek mûveltségünkbôl
nem hiányozhatnak.
Alföldy Jenô nem elôször
fogja meg az olvasót a finom
ráérzés és valami tanáros nyugalom, arányérzék és (jó értelemben vett) pedantéria birtokában megírt analíziseivel.
Más tanulmányai olvasása
közben azért lehetünk hálásak
inkább, mivel új adalékokhoz
juttat bennünket. Nyugodt tónusú kifejtései jól megjegyezhetôek, látszik, hogy állításai
mögött igen alapos kutatómunka rejlik..
Konczek József
Alföldy Jenô:
„Egy szenvedély margójára”
Ötvenöt mûelemzés
Fekete Sas Kiadó, 2005
455 oldal, 2800 forint

Zene
Valaki
felbecsülhetetlen
■ Hogy mit indítok el az
életemben, amikor a hetvenes évek elején a Madách
téri Csehszlovák kultúra
boltjában megvettem egy piros borítójú Miles Davis-lemezt, arról fogalmam sem
volt. Mindenesetre egy új
szenvedély rabja lettem ettôl fogva, a jazz-lemezeket
illetôen, és ez gyakori legatyásodást eredményezett.
De nem bántam meg. A
Miles Smiles volt az indító
lökés, amit a csehek szemfülesen levadásztak, akkor már
négy éve világsikerû bakelit,
nálunk senki sem törte a fejét hasonlóan kockázatos
vállalkozáson.
Ma, közel másfél évtizeddel
a „menô fej” halála után, idehaza is viszonylag ismert már
a neve, lemezei, cédéi, kazettái kaphatók nagyjából (persze továbbra sem honi kiadásban), és gyors egymásutánban két életrajzi kötet is
megjelent róla. Lassan azsúrba kerülünk a világgal. A továbbiakban szabad a gazda,
jöhetnek a nagyokosok.
Pedig az utóbb kiadott
John Szwed alapos pályarajza
nemigen hagy kívánnivalót
maga után. Nem kifejezés,
hogy nagy-nagy élvezettel olvasható, és minden adalékot
megtalál benne a rajongó,
amire csak áhítozik. Azonkívül van valami megnyugtató
abban, hogy amit olvasunk,
az elsô kézbôl való, sôt, a
szerzô utánajárt a dolgoknak.
Nem kétséges, hogy Szwed
azoknak szánta könyvét, akik
elfogultak, hallottak már minimum harminc Miles-lemezt, tehát követték ezt a fordulatokban gazdag pályát, a
maguk gyönyörûségére.
Szwed, hogy, hogy nem,
képes átvágni magát azon a
jazz-dzsungelen, ami a Davis-életrajz velejárója, még a
bennfenteseket is képes felvillanyozni valami aprósággal, azaz tökéletesen beásta
magát az anyagba, és ez egy
ilyen rendkívüli pálya eseté-

ben ezer buktatót rejt.Valójában az idôrend szalagja az,
ami a szerkezetet adja, megbízható váz, de ettôl még
idônként zavarba jöhetnénk,
olyannyira kusza és esetleges
a történet, meghökkentô kitérôkkel.
Davis az Ikrek jegyének szülötte volt, egyénisége hû képe,
valóságos mintapéldánya a
jegy magas típusának. „Én
cool vagyok” – mondta magáról, és nem a zenéjére gondolt. Visszahúzódó volt, bizalmatlan és szembeszökôen
exhibicionista, merôben
agresszív, de lírai természetû,
intellektuális és döntô módon
ösztönös, önpusztító és hûvösen mérlegelô elme, örök magányos, de a legjelentôsebb
szervezôk, tehetséggondozók
egyike. Ha csak azokat a muzsikusokat vesszük, akiket Miles maga mellé vett, úgyszólván kiemelt az ismeretlenségbôl, vagy akiknek szólistapályáját a legnagyobb mértékben befolyásolta, megdöbbentô számot kapunk. Inkább
az a kérdés, ki az a jelentékeny egyéniség, aki úgy futotta be a pályát, hogy soha nem
játszott Miles Davisszel. Persze akadnak ilyenek, de nincsenek sokan. Négy évtizeden
át a jazz elismerten legnagyobb figurája volt, valamennyi lemeze szenzáció-

számba ment,
hatása a popzenére is kiterjedt.
Sachmón kívül
nem volt hasonló alakja a jazz
évszázados történetének. Miles
egyfajta géniuszt
testesített meg,
az örök megújulót, de a botrányairól híres bulvársajtó-hôst is.
Szwed valamennyi eszközének bevetésével,
mindezeknek arányos és átélhetô
bemutatását
igyekszik szolgálni. És nem kell
csalódnunk benne. Ha valami
mégsem jön be,
feltehetôen a mi hibánk. Hiszen se hazai, de még európai
kivitelben se futhatott le a szemünk elôtt egy Mileséhoz hasonló kaliberû pálya, nehéz
tehát fogalmat alkotnunk bonyolultságáról, ellentmondásairól, de legfôképp horderejérôl. Letöréseit és sikereit legfeljebb egy hollywoodi filmsztárhoz, vagy világbajnok
profi öklözôéhez hasonlíthatnánk (ez utóbbi Milesnak is
tetszene), jóllehet róluk sem
lehet alapos és közvetlen tapasztalatunk.
Mindenesetre Davist sokszor hasonlították Picassóhoz,
nyíltan fitogtatott potenciája
és életmûvének változatossága
okán is. De nem hiszem,
hogy különösebben ínyére
volt ez a párhuzam. Cseppet
sem rajongott a fehérekért, de
azért meg tudta becsülni egyikét- másikát. Példa erre sok
zenésztársa, Gil Evans, Mulligan, Koonitz, Bill Evans, Zawinul, Dave Holland, Paul
Horn, John McLaughlin,
akiknek képességeit sosem vitatta, sôt, rajongani is képes
volt értük, pedig ez bizonyára
nehezére esett. De az egy idôben riválisának tekintett Chat
Baker trombitásra – aki pedig
lelkes híve volt, és sok közös
tulajdonságuk kimutatható –
ügyet sem vetett, elkerülte.
Fôleg miután kimászott dro-

gos periódusából, nagy nehezen, amire Chet, ahogy még
sokan, nem is törekedett.
Pedig Davis nem volt „csóró nigger”, aki alulról küzdötte fel magát. Apja tehetôs, középosztálybeli fogorvos volt a illinoisi Altonban.
Bár szülei még gyermekkorában elváltak, Davis aligha
érezhette, hogy az elômenetelét elementárisan akadályozza a fehérek társadalma.
De amit mégis tapasztalt,
elég volt ahhoz, hogy magát
öntudatosan és hangsúlyosan
a feketék közé sorolja, ennek
minden vonzó, és kevésbé
vonzó következményével.
Szwed könyve nagyarányú
tablót fest errôl a kusza, pénzemberek, producerek, lemezkiadók, stúdióvezetôk, kritikusok, impresszáriók, bennfentesek uralta világról, amiben a
zenészek, haverok, mûvészek,
lánykák és fiúkák kavarognak
és lifteznek föl-le, és amibôl
Davist egyvalami érdekelte igazán. Az a zene, amit csinál,
meg fôképp, amit csinálni fog.
De azért az örök téma persze a pénz, az örökösen kevés, a reklamált, sürgetett,
követelt, kizsarolt, kikunyizott, majd elszórt, elolvadó,
továbbosztott pénz, mindnyájunk életének bearanyozója, megkeserítôje. Amirôl
ugyanakkor jobb társaságban
nem illik beszélni. De a muzsikusok, zenészek nem
„jobb társaság”.
Hanem örökös pénzhiánnyal küszködô, kihasznált,
félig-meddig mindig becsapott, tartósan veszélyes kompenzációra szorított társaság,
a tisztes szakmunkástól a kiváló mûvészekig. Ekkoriban
átlag életkoruk talán még hatvan sincs. Milesnek sem futotta többre hatvannégynél.
Aligha van csodálkoznivaló
azon, ha a sokféle kiszolgáltatottság, megalázás, hajszoltság, minduntalan összeomló
magánéleti keretek, pusztító
életforma és önpusztítás nemegyszer dührohamokban levezetett agresszivitásba torkollott, amit oly gyakran vetettek
Miles Davis szemére is, kivált
ha már kezdett kényelmetlenné válni a társaság számára.
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Mégis, Szwed könyvének
nem ez a szociológiai látlelet
az igazi hozadéka, újdonsága,
hanem, törekvésével összhangban, Miles egyéniségének, vagy
mondjuk inkább, zsenijének
megragadása. Még pontosabban, a megfoghatatlan nyelvi
megformálásának kísérlete.
Szwed ehhez a kortársak sokaságának visszaemlékezéseit,
vallomásait, nyilatkozatait, hiteles dokumentumait használja
fel, mintegy bizonyítékul, és ez
könyvében statisztikailag is
megyôzôvé tud válni. Kevés alkotóról mondható el, hogy az
ösztönösség és tudatosság
olyan termékenyítô arányát
tudta mozgósítani egy-egy produkció kivitelezésekor, s képes
volt a magáéhoz hasonló kreativitást kicsikarni – a tôle nemegyszer alapvetôen különbözö
– alkotótársaiból, mint Miles
Davis. Talán ezért érezzük felvételeinek hallgatása közben,
hogy nem valami jól kidolgozott zeneszám szólal meg, hanem hogy valami egyszeri, éppen megszületôben van.
A pálya csúcsán Davis egy
nábobi életvitel külsô kellékeivel vette körül magát és hasonló módon használta a
színpadot. De elôtte öt év
kínzó nehézségeivel kellett
megküzdenie. Betegségek, csípôoperáció, kiégettség, állandósult fájdalmak és ismét csak
pénztelenség, vergôdés. Zenésztársaitól kéregetett harminc-negyven dollárt, legnagyobb megrökönyödésükre.
Rossz állapotát és kiszolgáltatottságát látva a fia állt mellé,
félig-meddig testôrként is.
Mellette különféle hölgyek
gyámolították. Persze jött
megint a drog, a pia, a szex
extrémebb nemei, a rejtôzködés, múltba feledkezés.
De, mint egy zenésztársát oktatta: „a zsenialitás a hibákból
jön – így tudsz új dolgokat felfedezni. Hibákat pedig csak
úgy lehet ejteni, ha erôlködsz
és kockáztatsz. Ha biztonságosan játszol, soha nem fogsz fejlôdni…”. Miles végül is kimászott a végzetesnek látszó gödörbôl, és ismét felfutott a
csúcsra. Pedig híveinek egy része már elfordult az egyre
elektronizáltabb, rockos, fun-

kys elemeket zsúfoló elôadásmódtól. A turnék grandiózus
külsôségei, a bandák mindegyre növekvô létszáma, Miles
olykor csak jelzésszerû jelenléte is elkedvetlenítôen hathatott. Mégis, ebben a show-business uralta utolsó periódusban – amikor Miles még manökenként is hajlandó volt
szerepelni, az akkor már nagybeteg Andy Warhol társaságában – nagyszerû dolgok kerültek ki a keze alól. Elég csak
említeni Cindy Lauper csacska
kis dalát, a Time after time címût, és azt, amit ebbôl Miles
csinált két évvel halála elôtt a
Chichagói színház színpadán,
hogy joggal állíthassuk, ez még
mindig ugyanaz az ember,
ugyanaz a nagy mûvész, aki a
Kind of Blue-t alkotta. Vagy
utolsó felvételeinek másikán,
Denis Hopper Hot Spot címû
fimjében, midôn a csodálatos,
öreg John Lee Hooker Taj Mahal mellett – mint egykor Cannonball sidemanjeként a Something Else-en – játszik
bluest, amit, különben, játszott
mindig is. Hát nehéz ezt elfelejteni, ha egyáltalán el lehet
felejteni.
Szwed könyve megajándékozza olvasóját a múlt század
második felének nagy legendájával, egyszersmint a történet
igazságával. Szebbnek szeretnénk tudni egy ilyen nagyszerû
történetet, de ez a mese inkább
szomorú, tanulságos, olykor elrettentô és szívszorító.
A magyar kiadás Szász Csaba remek fordítói munkáját és
Bajtai Zoltán gondos nyelvi
lektorságát dicséri. Nem lehetett egyszerû feladat, de megérte a fáradozást.
Deák László
John Szwed:
So what. Miles Davis élete
Cartaphilus Kiadó
500 oldal, 4980 forint

Gyerekkönyv
Az élet csodálatos!
■ A legôsibb meséink, mítoszaink az élet dolgairól szólnak: születésrôl, elmúlásról, a
boldogság keresésérôl; vigaszt
nyújtanak, eligazítanak minket

a világban, persze csak akkor,
ha elég nyitottak vagyunk, és
ha jól értjük ôket. A mesei hôs
útját követve saját életünkben
is másképp nézhetünk körül –
így aztán bizton állíthatjuk,
hogy a mese nem csak gyermekmûfaj, a felnôtteknek is
képes segítséget nyújtani.
Boldizsár Ildikó mesekutató
szerint mindenkinek megvan
a maga meséje, csak rá kell találnia, ehhez persze sok mesés
történetet kell(ene) elolvasnunk. Hogy egy kicsit egyszerûbb legyen az útkeresés a
mérhetetlen meserengetegben,
Boldizsár Ildikó idôrôl idôre
meglepi az olvasókat egy-egy
meseválogatással. Szerkesztett
korábban meséskönyvet fiúknak és lányoknak, válogatott
történeteket a szeretetrôl és a
boldogságról. A legújabb mesealmanach a Reader’s Digest
Kiadó gondozásában látott
napvilágot Mesék az élet csodáiról címmel. Korábbi mesekönyveihez hasonlóan szerencsére most sem adott alább az
igényességbôl: jó kézbe venni,
lapozgatni ezt az impozáns
mesekönyvet, igazi remekmû
nemcsak a léleknek, de a
szemnek is jólesik. A mesekutató munkatársa a könyvteremtés során egy fiatal illusztrátor, Takács Mari volt. Egyebek közt az ô nevéhez fûzôdik a Csimota Kiadó kortárs
gyermekvers-válogatásának illusztrálása is (Friss tinta); a
mesegyûjteményben szereplô
kis és egész oldalas képei pedig nemcsak illusztrálják a
könyvet, hanem vidámságuk-

kal és humorukkal a
mesék egyenrangú társaivá válnak.
Boldizsár Ildikó a kiválasztott meséket (magyar és külföldi népmesék egyaránt szerepelnek a válogatásban)
négy fejezetre osztotta.
Az elsôben teremtéstörténetek és eredetmondák találhatók.
Végigolvasva ezeket a
történeteket rádöbbenünk arra, hogy menynyi hasonlóság van a
különbözô népek legrégibb eredetmagyarázó mítoszai között. A
másik három fejezet történetei
kicsit testközelibb témákban
igazítanak el bennünket, hiszen legtöbbünk került már
olyan helyzetbe, ahol a bátorságára vagy az eszére volt szüksége, és azt gondolom, mindannyian voltunk már szerelmesek… A tündérmesék bátor királyfiainak és a kicsit valósághûbb novellamesék furfangos
hôseinek kalandjait átélve biztatást kapunk saját életünkre
nézve is: csak helyesen kell
dönteni, jókor jót kell cselekedni és a végsô jutalom nem
maradhat el.
Egyik kedvenc mesém a
könyvbôl A találós kérdés címû
tuvai mese. Sokban hasonlít
ez a történet az általános iskolai olvasókönyvekben szereplô
okos lány-féle mesékhez, mégis talán éppen attól, hogy egy
ilyen távoli ország meséje, a
kicsit misztikusan hangzó személynevek és a történet fordulatai miatt egész más ízt kap a
mese. Azért persze itt sem
marad el a törvényszerû
boldog vég.
A könyvet minden meseszeretô olvasónak (gyerekeknek,
felnôtteknek egyaránt) jó szívvel tudom ajánlani, csupán
egy bökkenô van – az igényes
mesekönyvek mindig egy kicsit drágábbak az átlagosnál.
Ez pedig egy nagyon igényes
darab…
Pompor Zoltán
Mesék az élet csodáiról
A meséket válogatta
Boldizsár Ildikó
Reader’s Digest Kiadó, 2005
6990 forint

Az összeállítás a Könyvkeresô adatbázisa
alapján készült. A mûvek további adatai
a www.konyvkereso.hu honlapon
tekinthetôk meg.
ÁLTALÁNOS MÛVEK
bibliográfiák
Csapó Julianna: A jugoszláviai magyar irodalom 1998–1999. évi bibliográfiája. Forum, 2400 Ft
Kiss Gusztáv; Farkas Attila: A Híd repertóriuma, 1976–2001. Forum, 3800 Ft
Mészáros Borbála (szerk.): Magyar néprajzi bibliográfia – Bibliography of Hungarian
ethnography 1999-2000. M. Néprajzi Társ., Néprajzi Múz., 1200 Ft
Varga Erzsébet (szerk.): Droginfo 2005. Drogproblémákat felvállaló intézmények, társadalmi szervezetek, csoportok információs tára. Sziget Droginf. Al., 3150 Ft

lexikon
Brémond, Janine; Gélédan, Alain: Közgazdasági és társadalomtudományi kisenciklopédia. Napvilág, 4800 Ft
Brugger, Walter: Filozófiai lexikon. Szt. István Társ., 3600 Ft
Féjja; Kôháti Zsolt et al.: Magyar filmlexikon I–II. M. Nemz. Filmarch., 16000 Ft
Harbutt, Juliet (szerk.): Sajtok enciklopédiája. Glória, 6490 Ft
Hermann Péter (fôszerk.): MTI Ki Kicsoda 2006 I–II. MTI, 14000 Ft
Kele István (fôszerk.): Magyar borok évkönyve, 2006. Ackermann, 7280 Ft
Kôszeghy Péter (fôszerk.) Magyar Mûvelôdéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor. IV. Halételek-Jordán. Balassi, 5700 Ft
Szilágyi Sándor (szerk.): A magyar nemzet története. Millenniumi arcképcsarnok. Magyar történelmi életrajzi lexikon A–K. Kassák, 8900 Ft
Veresegyháziné Kovács Jolán; Veresegyházi Béla: A régi Magyarország vármegyéi és
városai ABC rendben. Régi magyar települések kislexikona. Anno, 526 Ft

FILOZÓFIA, PSZICHOLÓGIA
filozófia
Buddha bölcsessége. Minden napra egy gondolat. Saxum, 2500 Ft
Cseres, Jozef: Zenei szimulákrumok. M. Mûhely Al., 2200 Ft
Fila Lajos: Bölcselettudomány. Kairosz, 3500 Ft
Gervain Judit et al. (szerk.): Az ezerarcú elme. Tanulmányok Pléh Csaba 60. születésnapjára. Akadémia, 3850 Ft
Hamvas Béla: A babérligetkönyv. Esszék, 1930–1945 – Hexakümion. Nagy illúziók alkonyán, 1937. Medio, 2800 Ft
Heller Ágnes: Megtestesülés. Filozófiai esszék. Csokonai, 980 Ft
Jáki Szaniszló: A tudomány és vallás kapcsolatának ábécéje. Kairosz, 1300 Ft
Laertiosz, Diogenész: A filozófiában jeleskedôk élete és nézetei, I–V. könyv. Jel, 2300 Ft
Lem, Stanislaw: Szempillantás. Az emberi civilizáció perspektívái. Typotex, 1750 Ft
Nagy Edit: Mintázatok az etika történetébôl. Az idô kizökkenésétôl az eltûnt idô felé.
JGYF, 2380 Ft
Németh Béla: A pellai Poszeidipposz epigrammái. Eötvös, 2625 Ft
Platón összes mûvei kommentárokkal . Apokrif dialógusok. Elsô Alkibiadész. Második
Alkibiadész. Hipparkhosz. Szerelmes ifjak. Theagész. Kleitophón. Minósz. Atlantisz,
2195 Ft
Szabó József László: Bárka a pusztában. Töprengés korunk etikájáról. Kairosz, 3200 Ft
Tenzin, Gyatso (a XIV. tibeti dalai láma): Romboló érzelmek. Trivium, 2890 Ft
Tôkei Ferenc: Kínai filozófia. Ókor III. Kossuth, 2800 Ft
Warburton, Nigel: Bevezetés a filozófiába. Kossuth, 2490 Ft
Weinberg, Stephen: Csillagokra látni. Természettudomány és filozófia. HVG, 3850 Ft
Zelei Miklós (szerk.); Simon Adrienn: Hat vita. Platon, 2625 Ft

pszichiátria, pszichológia
Balogh Béla; Popper Péter: Mit tehetünk magunkért? Az ember belsô lehetôségei. Saxum, 980 Ft
Dillow, Linda; Pintus, Lorraine: Érdemes várni. KIA, 1500 Ft
Fási Katalin: Keresem a párom. Kossuth, 1600 Ft
Fischer Eszter: Modern mostohák. Saxum, 980 Ft
Jung, Carl Gustav: A psziché él és hat. Kairosz, 1300 Ft
Kiss Tamás, T.: Beszélô viszony. Személyközi kommunikáció a kultúraközvetítés gyakorlatában. Új Mandátum, 3480 Ft
Mérei Ferenc: Mérei élet-mû. Tanulmányok. Új Mandátum, 4200 Ft
Mezônyárády Anette: Minden, amit a férfiak a nôkrôl tudnak. Helikon, 990 Ft
Oláh Attila: Érzelmek, megküzdés és optimális élmény. Belsô világunk megismerésének módszerei. Argumentum, 2000 Ft
Palcsó Brigitta; Sághy Enikô: A teremtô önismeret. Alexandra, 2499 Ft
Pennebaker, James W.: Rejtett érzelmeink, valódi önmagunk. Az ôszinte beszéd és
írás gyógyító ereje. Háttér, 2100 Ft
Ranschburg Jenô: A meghitt erôszak. Saxum, 2480 Ft
Sidanius, Jim; Pratto, Felicia: A társadalmi dominancia. Osiris, 2880 Ft
Széchy Éva (szerk.): Új felismerések és kihívások az ember formálásáról.
Gondolat, 2690 Ft

Szilágyi Vilmos: Szexuálpszichológia. Tankönyv és dokumentáció. Medicina, 1700 Ft
Várkonyi Zsuzsa, F.: Már 100x megmondtam... Mérték, 1999 Ft

VALLÁS
Alfeev, Ilarion: A hit titka. Bevezetés az ortodox egyház teológiájába és lelkiségébe.
Kairosz, 1990 Ft
Chambers, Oswald: Elküldelek ezért titeket + Isten munkásai. Evangéliumi, 1200 Ft
Csontos Péter: Szentkút völgye. Az ôsi magyar Mária-tisztelet megújulásának helyszíne. Kairosz, 3000 Ft
Czétényi Piroska; Szabó Géza et al .: A Szent István Bazilika (magyar–angol–német).
Di-Color St., 4500 Ft
Deman, Thomas: Szent Ágoston tanítása a keresztény erkölcsrôl. Jel, 1950 Ft
Edelényi Judit; Nagy Alexandra (szerk.): Püspökök könyve. Szt. Gellért, 4900 Ft
Graaf, Anne de: Képes Biblia. Alexandra, 3499 Ft
Grün, Anselm: A lélek ötven angyala. Jel, 1300 Ft
Isten szeretetének ünnepe. Az istentisztelet mai formáiról. Kálvin, Luther, 1900 Ft
János Pál (pápa), II.: Emlékezet és azonosság. Európa, 2000 Ft
János Pál (pápa) II. megnyilatkozásai I–III. Pápai dokumentumok, 1978–2005. Szt.
István Társ., 9500 Ft
Képes Kálvin Kalendárium a 2006. évre. A Magyarországi Református Egyház évkönyve. Kálvin, 350 Ft
Knevel, Andries Gerrit: A világ a szobánkban. A keresztyén család és a televízió.
Pont, 1480 Ft
Leeuw van Weenen, Marco de: Tanítványság. Út a lelki érettséghez. KIA, 1500 Ft
Lenkeyné Semsey Klára : Az eljövendô világ erejével e világban. János apostol leveleinek magyarázata. Kálvin, 2500 Ft
Márkus Jenô: A liberális szellem a református egyházban. A magyar református liberális teológia. Kálvin, 590 Ft
Moltmann, Jürgen : Minden végben kezdet rejtezik. Kis reménytan. Bencés, 2450 Ft
Nagymihályi Géza: Hitvallás, liturgia, ikon a keleti kereszténységben. Kairosz, 2600 Ft
Ohler, Annemarie: Biblia. Athenaeum, 3990 Ft
Ratzinger, Joseph: Életutam. XVI. Benedek pápa önéletírása. Szt. István Társ., 2400 Ft
Ravasz László: Orgonazúgás. Lucidus, 2800 Ft
Ruhbach, Gerhard; Sudbrack, Josef: Nagy misztikusok. Kairosz, 5480 Ft
Sághy Marianne: Isten barátai. Szent és szentéletrajz a késô antikvitásban. Kairosz,
3500 Ft
Szigeti Jenô: Megtalált kincsünk a nyugalomnap. Heted7világ, 999 Ft
Thibaut, Stéphane: A zen – belsô forradalom. Farkas L. I., 1600 Ft
Varga Mátyás: Kint és bent. A bencés szerzetesség tér-képe. Bencés, 1155 Ft
Vogt, Fabian: Isten hozott a Bibliában! Útikalauz a Szentíráshoz. Kálvin, 1500 Ft
Walsch, Neale Donald : Beszélgetések Istennel. Szokatlan párbeszéd 1. Édesvíz,
2290 Ft
Zsók Béla (vál.): Az andrásfalvi reformátusok két évszázada. Válogatás az egyházközség levéltári anyagából. Kriterion, 1901 Ft

Megjelent könyvek

2005. december 24. – 2006. január 19.

TÁRSADALOMTUDOMÁNY
felsôoktatás
Felvételi tájoló 2006. Bölcsészettudomány, mûvészeti képzés, társadalomtudomány,
pedagógusképzés. Educatio, 945 Ft
Felvételi tájoló 2006. Gazdaságtudomány, jogi és igazgatási képzés. Educatio, 945 Ft
Felvételi tájoló 2006. Informatika, természettudomány, mûszaki képzés, nemzetvédelmi és katonai képzés. Educatio, 945 Ft

hadtudomány
Ács Tibor: A reformkor hadikultúrájáról. Magyar hadügy és tudomány kérdéseirôl.
M. Tudomány, 1800 Ft
Sárhidai Gyula; Szabó Miklós : Atom-tengeralattjárók 1954–2004. Zrínyi, 3990 Ft
Szurmay Sándor: Magyar katona a Kárpátokban. N.R.G.-Com, 2500 Ft

jog
Bánkiné Molnár Erzsébet : A Jászkun autonómia. Csongrád M. Ltár, 3850 Ft
Bessenyei Gábor et al.: EU-tagállamok adózása. Saldo, 4900 Ft
Vörös Imre: A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga I–III. Krim, 7150 Ft
Zeller Judit (szerk.): Alkotmányjogi esetek. Dialóg Campus, 1980 Ft

közgazdaságtan
Barro, Robert J.: A gazdasági növekedést meghatározó tényezôk. Tankönyvkiadó,
2176 Ft
Bartal Anna Mária: Nonprofit elméletek, modellek, trendek. Századvég, 3150 Ft
Bércziné Juhos Júlia: Marketing a XXI. században. KIT, 2800 Ft
Csath Magdolna: Minôségstratégia. TQM. Tankönyvkiadó, 3500 Ft
Drábik János: A pénz diktatúrája. Gold Book, 2499 Ft
Eichengreen, Barry: Pénzügyi válságok. Tankönyvkiadó, 4270 Ft
Gladwell, Malcolm: Ösztönösen. A döntésrôl másképp. HVG, 2990 Ft
Jaksity György: A pénz könnyelmû természete. Alinea, 2900 Ft
Junkertné Szûcs Zsuzsanna: A közhasznú társaságok gazdálkodásának egyes kérdéseirôl. Saldo, 3500 Ft

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

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

Kiss Éva: Az Európai Unió a XXI. század elején. Akadémia, 3800 Ft
Ladányi János : Szociális és etnikai konfliktusok. Tanulmányok a piacgazdasági átmenet idôszakából (1987-2005). Új Mandátum, 3200 Ft
Magyar Péter : Lobbizás az Európai Unióban. Saldo, 2500 Ft
Malhotra, Naresh K.: Marketingkutatás. Akadémia, 7487 Ft
Novák Miklós: Bevezetés a nemzetközi beszámolókészítésbe. IAS, IFRS beszámoló.
Saldo, 2500 Ft
Regisztrált mérlegképes könyvelôk kézikönyve. Vállalkozásoknak, 2004. Saldo, 2900 Ft
Sobel, Milo: MBA dióhéjban. HVG, 4200 Ft

néprajz, népszokások
Báti Anikó et al . (szerk.): Parasztélet, kultúra, adaptáció. Akadémia, 3450 Ft
Benedek Elek: Székely népballadák. Regun Press, 297 Ft
Kútvölgyi Mihály: Virágos Kalotaszeg. Timp, 3990 Ft
Péter László: Néprajz, népmûveltség. Két tanulmány, 1948, 1949. Bába, 1450 Ft
Petercsák Tivadar; Veres Gábor (szerk.): Heves megye népmûvészete. Heves M.
Múz. Szerv., 10500 Ft
Szucsik-Nagy Sándor: Hóstyák népe. Néprajzi tanulmány és vôfélyversek. Gonda, 2520 Ft
Wohlfart Zoltán: Az újholdas nyári napforduló pogány kori emlékei Felcsíkon + Kopjafa helyett. M. Ház, 2500 Ft

politika
Bálint László: Fedôneve: ‘Bán László’. Bába, 1450 Ft
Fiúk a szôlôben. A tokaji borcsaták per- és sajtóanyaga. Irodalom, 3200 Ft
Gazdag Ferenc: Európai integráció és külpolitika. Osiris, 4280 Ft
Hódos György: Tettesek és áldozatok. Koncepciós perek Magyarországon és KözépKelet-Európában. noran, 2500 Ft
Kornai János; Rose-Ackerman, Susan : Tisztesség és bizalom a posztszocialista átmenet fényében I–II. Tankönyvkiadó, 6000 Ft
Kovács Imre : Virtuális Magyarország. Politikai írások, 1948–1980. M. Napló, 2499 Ft
Lénárt Levente: Churchill és az európai gondolat. Marconi, 1680 Ft
Magyar médiahelyzet. Századvég, 3150 Ft
Matus János: A jövô árnyéka. Nemzetközi hatások biztonságunkra és jólétünkre.
A Pesti Csop., 2310 Ft
Mink András: Alperes: az állam. A Magyar Helsinki Bizottság története. M. Helsinki
Biz., 2800 Ft
Nyerges András: Rendes ország – kétféle történelem. noran, 2990 Ft
Scruton, Roger: A nemzetek szükségességérôl. Két tanulmány. Helikon, 2990 Ft
Standeisky Éva: Gúzsba kötve. A kulturális elit és hatalom. 1956-os Int., 4500 Ft
Tálas Péter (szerk.): Válaszok a terrorizmusra II. Mágus Design, 2500 Ft

társadalomtudományok
Benedikty Béla: Gangok népe. Líra és Lant, 1790 Ft
Bernáth Gábor (szerk.): Te beshas varekaj. Pecipi – Lakni valahol. Történetek – To li ve somewhere. Stories (romani–magyar–angol ny.). Roma Sajtóközp., 3335 Ft
Csányi Vilmos: Etológia és társadalom. Apró írások. Ulpius-Ház, 3500 Ft
Fazekas Károly (szerk.): A hely és a fej. Munkapiac és regionalitás Magyarországon.
MTA KTI, 3000 Ft
Ilyés Zoltán; Papp Richárd (szerk.): Tanulmányok a szórványról. Gondolat, 1650 Ft
Loury, Glenn C.: Elôítélet, megkülönböztetés, színvakság. Válogatás Glenn C. Loury
írásaiból. Rajk L. Szakkoll., Ráday, 2500 Ft
Maushart, Susan: Asszonysors. Mit jelent a nônek valójában a házasság. Alexandra,
1999 Ft
Rézler Gyula válogatott tanulmányai, 1938–1944. Gondolat, 2480 Ft
Romsics Ignác; Szegedy-Maszák Mihály (szerk.): Mi a magyar? Rubicon, Habsburg
Tört. Int., 3480 Ft
Szabó István: Népiségtörténeti tanulmányok. Lucidus, 2800 Ft
Veres Valér: Nemzeti identitás – szociológiai olvasatban. Akadémia, 2850 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNY
állattan
McGavin, George C.: Rovarok és pókok. Grafo, 2700 Ft
Schmidt Egon; Bécsy László: Mozaikok a természetbôl. Új Ember, 2500 Ft

antropológia
Boglár Lajos et al.: A tükör két oldala – bevezetés a kulturális antropológiába. Nyitott
Könyvmûh., 2200 Ft

biológia
Az emberi test (DVD-vel). Informania, 3990 Ft

csillagászat
Meteor csillagászati évkönyv 2006. M. Csill. Egy., 1950 Ft
Sik András (szerk.): Supernova a Marson avagy az Alternatív Közgazdasági Gimnázium csillagászati-ûrkutatás szakkörének története és a Mars-kutatás legújabb eredményei. Akadémia, 2600 Ft

fizika
Feynman, Richard Phillips: A fizikai törvények jellege. Akkord, 2490 Ft
Novelli, Luca: Einstein és az idôgépek. Cephalion, 1290 Ft
Wigner Jenô válogatott írásai. Typotex, 2150 Ft

növénytan
Nordmann, Christine: Vízi és szárazföldi növények képeskönyve. Fix, 4399 Ft
Pósfai György : Magyarország legnagyobb fái. Dendrománia. Alexandra, 6990 Ft
Rimóczi Imre: Gombaválogató 6. Szaktudás, 2190 Ft
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ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
állatgondozás, kedvtelésbôl tartott állatok
Hermans, Sandra: Teknôsök. Athenaeum, 1290 Ft
Klören, Hans: Zebrapinty. Athenaeum, 1290 Ft
Meulblok, Hans: Terrárium. Athenaeum, 1290 Ft
Szabadi Gusztáv: A schnauzer. Elektra, 1190 Ft

betegápolás és gyermekgondozás
Avlicino, A. A.: Madárinfluenza! Túlélôkalauz a világjárványhoz. Maecenas, 1490 Ft
Kismamák és kisbabák új egészségkönyve. Kossuth, 5990 Ft

egészség és higiénia
Freedman, Francoise Barbira: Jóga kismamáknak. Szülés elôtt és után. Mérték, 3699 Ft
Kenéz Kíra: Várandósok könyve. LPI, 2950 Ft
Muller, Marie-France; Le Quang, Nhuan : A dien cham. Az arcreflexológia csodálatos
módszere. Joker Ex, 2590 Ft
N é m e t h A t t i l á n é : Az élet csírájában – segítség több minôségben. Bioháló 2003,
2200 Ft
Norris, Stephanie: Színterápia. Scolar, 1330 Ft
Shen, Peijian: Fájdalomcsillapító masszázs. Bioenergetic, 2800 Ft
Ternák Gábor: Utazás-egészség orvosoknak. SpringMed, 4980 Ft

kertészet
Greiner, Karin; Weber, Angelika: Szobanövények. Holló, 3690 Ft
Rausch, Andrea; Timmermann, Annette (szerk.): Az 500 legfontosabb konténernövény. Alexandra, 4999 Ft
Strauss, Friedrich: Szobanövények. Tapasztalatok nélkül növényparadicsomot teremthetünk. Mérték, 1999 Ft
Timmermann, Annette (szerk.): Az 500 legszebb kerti növény. Alexandra, 4999 Ft

mezôgazdaság
Kovács János: Egyetemes és magyar agrárfejlôdés. Agroinform, 3800 Ft
Stefanovits Pál; Michéli Erika (szerk.): A talajok jelentôsége a 21. században. MTA
Társ. Kut., 2590 Ft
sajtó
Fleisz János : Az erdélyi magyar sajtó története, 1890–1940. Pro Pannonia, 2800 Ft
Sarkady Ildikó: Médiajogi írások. Új Mandátum, 2890 Ft
Wittek Zsolt: Festômûvészeink a korabeli sajtó írásaiban. Orlikon, 7955 Ft

számítástechnika
Gottdank Tibor: Szemantikus web. Bevezetés a tudásalapú Internet világába. ComputerBooks, 4500 Ft
Holczer József: Webszerkesztés egyszerûen. JOS, 1974 Ft
Hosszú Gábor: Az internetes kommunikáció informatikai alapjai. Novella, 4990 Ft
Pétery Kristóf: Bemutatkozik az ADOBE Photoshop CS2. LSI, 3980 Ft
Toporek, Chuck: MAC OS X Tiger zsebkönyv. Kossuth, 1990 Ft

MÛVÉSZET
film és televízió
Agárdi Péter: Bródy Sándor utca 5–7. Rádió és médiapolitika a századforduló Magyarországán. Új Mandátum, 2890 Ft
Földes Anna; Kôháti Zsolt: Törôcsik Mari. Film-színház-szerepek. Duna, 2998 Ft
Ivánka Adrienne; Bóta Gábor et al.: 15 éves a Budapest Televízió. Bp. Televízió, 1490
Ft
Szalóczy Pál: A leírt szöveg felolvasandó. Mikrofontörténetek a magyar rádió hôskorából (CD-vel). Athenaeum, 3980 Ft

mûvészet, általában
András Edit (szerk.): Angyalokra szükség van. Tanulmányok Bernáth Mária tiszteletére. Argumentum, Mûv. tört. Int., 2990 Ft
Bakó Tihamér: Psychographics 1. Psycho Art, 1490 Ft
Bakonyi Gyöngyi; Angyalffy Péter (szerk.): Nagy design könyv. Perla-Press, 2990 Ft
Bosing, Walter: Bosch. A festôi életmû. Benedikt Tasch., 2795 Ft
Csiffáry Tamás (szerk.): A magyar királyság kincsei és történelmi emlékei. Titán-Computer, 4399 Ft
Florenszkij, Pavel : Az ikonosztáz. Typotex, 2500 Ft
Freeman, Julian: Mûvészet. Képzômûvészeti, 3700 Ft
Gopcsa Katalin: Egry József. Corvina, 6990 Ft
Gyergyádesz László, ifj .: Kecskemét. A fôtér és környékének mûvészeti emlékei és
gyûjteményei. Kecskeméti Lapok, 2200 Ft
Hock Bea: Nemtan és pablikart. Lehetséges értelmezési szempontok az utóbbi másfél
évtized két mûvészeti irányzatához. Praesens, 2600 Ft
Ipolyi Arnold : A magyar Szent Korona és a koronázási jelvények története és mûleírása (reprint). Barnaföldi G. Arch., 6000 Ft
Köves Szilvia : Róma-villa. Geopen, 6990 Ft
Leonardo da Vinci: A festészetrôl. Lectum, 4800 Ft
Magyar mûvészet 1900-1950 , Radnai-gyûjtemény. Kieselbach Gal., 9990 Ft
Markója Csilla (vál.): Re-produkciók. Elméleti írások és elemzések a kortárs mûvészetrôl. M. Alkotómûv. Orsz. Egy., 1400 Ft
Neuwirth Annamária: Táncjelírás és -olvasás alapfokon. Mezôgazda, 1500 Ft
Révész Emese: Rippl-Rónai József. BumBum Art, 4900 Ft
Romváry Ferenc (szerk.): Contemporary Art – Pécs (With 2 DVD-vel). Alexandra,
9980 Ft

Szabolcsi Miklós (szerk.): József Attila Párizsban – Attila József a Paris (magyar,
francia ny.). Fekete Sas, 2800 Ft
Tóth Éva: Táguló körök. Tanulmányok, esszék, jegyzetek, 1968-2005. Kráter, 2000 Ft

FÖLDRAJZ, TÖRTÉNELEM

színház
Demcsák Katalin et al.: Színház és szociológia határán. Kijárat, 1400 Ft
Gáspár Zsuzsa et al . (szerk.): Díszlet, jelmez. Magyar szcenográfia, 1995-2005 –
Hungarian stage design. Göncöl, 9975 Ft
Kolozsi Béla: Múzsák bûvöletében. Napkút, 2750 Ft
Várszegi Tibor: Az ittlét öröme. A színpadi mû hermeneutikája. Balassi, 2200 Ft

zene
Bereczky János (szerk.): Ó, szép fényes hajnalcsillag. Magyar népi karácsonyi énekek. Mezôgazda, 3450 Ft
Csanaky Eleonóra: Az Ifjú Szivek 50 éve. Ab-Art, 3000 Ft
Davis, Stephen: Jim Morrison élete, legendája, halála. Cartaphilus, 4980 Ft
Devich Sándor: A vonósnégyes egykor és ma. Rózsavölgyi, 2980 Ft
Az Esterházy udvar zenéje (CD-vel). Konsept-H, 10500 Ft
Katona Klári: Kész szavak. Aréna 2000, 4490 Ft
Kerekes György: Jazzportrék. A kezdetektôl az ötvenes évekig (CD-vel). Pro Die,
7990 Ft
Lampert Vera: Népzene Bartók mûveiben: a feldolgozott dallamok forrásjegyzéke. Helikon, 2990 Ft
Mandel Róbert (CD-vel). Líra és Lant, 3990 Ft
Prévost, Edwin: Nincsen ártatlan hang. Az AMM és az öninvenció gyakorlata – Meta zenei narratívák – esszék. M. Mûhely Al., 2500 Ft
R a d i c s É v a : Szokolay emlékkönyv a zeneszerzô 75. születésnapjára. Kairosz,
3980 Ft

NYELVTUDOMÁNY, IRODALOMTUDOMÁNY
irodalomtudomány
Babits Mihály: Tanulmányok, esszék. Kortárs, 4500 Ft
Balassa Péter: Segédigék. Esterházy Péter prózájáról. Balassi, 2000 Ft
Bertha Zoltán: Világképteremtô enciklopédizmus. Tanulmányok Németh Lászlóról. Kairosz, 2200 Ft
Bombitz Attila: Akit ismerünk, akit sohasem láttunk. Magyar prózaszeminárium.
Kalligram, 1990 Ft
Cséve Anna: Az írás gyeplôje. Móricz Zsigmond szövegalakító gyakorlata. Fekete
Sas, 1100 Ft
Cséve Anna: Modell és társ. Móricz Zsigmond szerelmei. Holnap, 2100 Ft
Demeter Júlia; Pintér Márta Zsuzsanna: ‘Jöszte poétának’. Egy ismeretlen Csokonaiversgyûjtemény. Argumentum, 1600 Ft
Fonalka Mária (szerk.): Mozart és Salieri. KLTE, 850 Ft
Görözdi Judit: Hangyasírás, csillagmorajlás. Elhallgatásalakzatok Mészöly Miklós
írásmûvészetében. Kalligram, 1100 Ft
Hankiss János: Európa és a magyar irodalom. A honfoglalástól a kiegyezésig. Kráter,
2800 Ft
Hansági Ágnes; Hermann Zoltán (szerk.): ‘Mester Jókai’. A Jókai-olvasás lehetôségei
az ezredfordulón. Ráció, 2200 Ft
Horgas Judit: Hálóval a szelet. Ökokritikai tanulmány a reneszánszról. Liget, 2500 Ft
Horváth József: Csokonai csurgói új Hélikonja. Emlékek, vallomások tükrében. Kaposvári M. és Vár. Kvtár, 1000 Ft
Jenei Teréz: Babits szépprózája az alakzatok tükrében. A gólyakalifa címû regény
vizsgálata alapján. Tankönyvkiadó, 280 Ft
Jónás Erzsébet, Cs.: Alakzatvizsgálat Csehov-drámák fordításaiban. Tankönyvkiadó,
320 Ft
József Attila; Tverdota György et al.: Medvetánc. Válogatott költemények, 1922-1934.
+ Utószó a Medvetánc-kötethez. József Attila vásárhelyi évei. Hódmezôvásárhelyi
Önkorm., 4400 Ft
Korda Eszter : Ecset és toll. Az Ottlik-próza vizuális narrációja. Fekete Sas, 1490 Ft
N a g y L . J á n o s : A chiazmus gondolata és a szöveg chiazmusa. Tankönyvkiadó, 601
Ft
Németh László: A mítosz emlôin. Írások a világirodalomról I. Tanulmányok, esszék,
kritikák. M. Napló, 3360 Ft
Nyilasy Balázs: A románc és Jókai Mór. ELTE Eötvös, 2363 Ft
Porkoláb Judit; Boda I. Károly: Alakzatok hipertextuális szövegekben. Tankönyvkiadó,
240 Ft
Porkoláb Tibor: ‘Nagyjainknak pantheonja épûl’. Közösségi emlékezet, panteonizáció,
emlékbeszéd. Anonymus, 2200 Ft
Raisz Rózsa, V.: A közbevetés és a közbeékelés a Mikszáth-prózában. Tankönyvkiadó, 320 Ft
Somlyó György: Írjak? Ne írjak? Nap, 2540 Ft
Somlyó György. Alexandra, 2990 Ft
Szikszainé Nagy Irma; Jakab László (szerk.): József Attila, a stílus mûvésze. Tanulmányok József Attila stílusmûvészetérôl. KLTE, 3333 Ft
S z i l i J ó z s e f : Irodalomtudat-hasadás. Az irodalom interkultúrális eredete. Balassi,
2200 Ft
T v e r d o t a G y ö r g y : Határolt végtelenség. József Attila-versek elemzései. Osiris,
2480 Ft
Valachi Anna: ‘Irgalom, édesanyám...’. A lélekelemzô József Attila nyomában. Háttér,
2000 Ft

nyelvtudomány
Antal László: A formális nyelvi elemzés + A magyar esetrendszer. Szak, 4500 Ft
Balázs Géza; Bódi Zoltán (szerk.): Az internetkorszak kommunikációja. Tanulmányok.
Gondolat, 2480 Ft
Forgács Tamás: Állati szólások és közmondások. A felfuvalkodott békától a szomszéd
tehénig. Akadémia, 3590 Ft
Fóris Ágota: Hat terminológia lecke. Lexikográfia, 3980 Ft
Kálmán László ; Trón Viktor: Bevezetés a nyelvtudományba. Tinta, 1890 Ft
Király Lajos: Somogy-zalai nyelvatlasz. M. Nyelvtud. Társ., 3833 Ft
Petôfi S. János (szerk.): Adalékok a magyar nyelvészet szövegtani diszkurzusához.
Három megközelítés. KLTE, 3333 Ft
Petôfi S. János; Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A korreferencialitás poliglott megközelítése. KLTE, 3333 Ft
Rónay László: Márai Sándor. Akadémia, 3450 Ft

életrajz, önéletrajz
Ackroyd, Peter: Tetszés volt célom. William Shakespeare élete. Partvonal, 3999 Ft
Bánhegyi Ferenc: Gróf Széchenyi István. Apáczai, 5900 Ft
Bánhegyi Ferenc: II. Rákóczi Ferenc. Apáczai, 5586 Ft
Benedek István Gábor: Dávid. Háttér, 2500 Ft
Dallos Sándor : A nap szerelmese + Aranyecset. Könyvmolyképzô Céh, 4499 Ft
Dylan, Bob: Krónikák. Elsô kötet. Park, 2900 Ft
G á l R ó b e r t : Odavagyok magáért... Epizódok Fényes Szabolcs életébôl. K.u.K.,
2200 Ft
Gál Zsuzsa: Beethoven. Holnap, 1500 Ft
Herzka Ferenc (szerk.): Hámori József. Semmelweis, 2000 Ft
In memoriam Ludovici Huszár . Argumentum, 3200 Ft
Majoros Valéria Vanília : Farkasházy. Glória, 9800 Ft
Molnár Gál Péter: Zenthe. Duna, 2998 Ft
Nagy Gáspár: Közelebb az életemhez. Tiszatáj Al., 2980 Ft
Rónay Anna: Boldog boldogtalan ifjúkor. Duna, 1999 Ft
Sánta Gábor: Fekete István. Tanulmányok 2. Pro Pannonia, 2690 Ft
Tornius, Valerian: Wolfgang Amadeus. Új Palatinus, 2900 Ft

Megjelent könyvek

Romváry Ferenc (szerk.): Kortárs mûvészet – Pécs (2 DVD-vel). Alexandra, 9980 Ft
Székely András: Akt magyar ecsettel (magyar, angol, német ny.). Képzômûvészeti,
7900 Ft
Szûcs Édua : Karikatúrák 3. K.u.K., 2500 Ft
Wehner Tibor: Melocco. Helikon, 6990 Ft

földrajz
Barczi Attila; Lóczy Dénes et al.: Magyarország tájai 3/3. Kisalföld. Marcal-medence.
Környezetvéd. és Környezetgazd. Felsôokt. Al., 600 Ft
Barczi Attila; Lóczy Dénes et al.: Magyarország tájai 4/1. Nyugat-magyarországi-peremvidék. Alpokalja. Környezetvéd. és Környezetgazd. Felsôokt. Al., 601 Ft
Bunovácz Dezsô; Kasza Sándor (szerk.): Magyarország régiói 1/3. Dél-Dunántúl. Tolna megye kézikönyve. Ceba, 9625 Ft
Kovács Sándor: Ahol a Tisza születik. Kárpátaljai barangoló a forrásvidéken.
Hungarovox, 2800 Ft
Magyarország történeti földrajza I . Dialóg Campus, 4980 Ft
Plihál Katalin: Kartográfia és história. Elsô magyar nyelvû iskolai atlaszok, 1800-1801.
Képzômûvészeti, 5800 Ft
Plihál Katalin: Kartográfia história. Elsô magyar nyelvû atlaszok Debrecenbôl 1800 és
1801. Képzômûvészeti, 5800 Ft

mûvelôdéstörténet
Berényi Zsuzsanna Ágnes: Budapest és a szabadkômûvesség. Argumentum, 2600 Ft
Botta Dénes: A névjegy története. Medicina, 6800 Ft
Erdélyi Gabriella: Egy kolostorper története. Hatalom, vallás és mindennapok a középkor és az újkor határán. MTA TTI, 2200 Ft
Etényi Nóra G.; Horn Ildikó (szerk.): Idôvel paloták. Magyar udvari kultúra a 16–17.
században. Balassi, 3200 Ft
Karády Viktor: A francia egyetem Napóleontól Vichyig. Új Mandátum, Felsôokt. Kut.
Int., 1980 Ft
Kerekes Amália; Orosz Magdolna et al. (szerk.): ‘Remegô himnusz tudj’ isten mire’.
Válogatás Hugo von Hofmannstahl és a bécsi modernség publicisztikájából.
Gondolat, 1980 Ft
Kiss Gy. Csaba: A haza mint kert. Nap, 2440 Ft
Marton Veronika: Az ékírás története. Matrona, 1750 Ft
Petô Bálint: Harminchét erôsség a Várvidékrôl. Kairosz, 5980 Ft
Sudár Balázs: A Palatics-kódex török versgyûjteményei. Török költészet és zene a
XVI. századi hódoltságban. Balassi, 2500 Ft
Szatmári Gizella: Emlékjelek. Városháza, 600 Ft
A világ vallásai. A nagy hitrendszerek bemutatása. Gabo, 6500 Ft

régészet
Fôzy Vilma; Gyarmati János: Az én gyûjteményem 2. Sámánszobrok és kôjaguárok.
Ecuador ôsi mûvészete. Néprajzi Múz., 650 Ft
Gyarmati János: Sámánszobrok és kôjaguárok. Ecuador ôsi mûvészete. Néprajzi
Múz., 6500 Ft

történelem
Árvay Viktor; Bodnár Erzsébet et al. (szerk.): A Balkán és a keleti kérdés a nagyhatalmi politikában. Hungarovox, 1800 Ft
Blazovich László: Szeged rövid története. Csongrád M. Ltár, 3500 Ft
Bloch, Marc: Gyógyító királyok. A királyi hatalom természetfeletti ereje Franciaországban és Angliában. Osiris, 4200 Ft
Cesarani, David: Eichmann. Élete és bûnei. Gold Book, 2999 Ft
Csicsery-Rónay István: A történelem szolgálatában. Tanulmányok, cikkek, beszédek.
Occidental Press, 750 Ft
Csiffáry Tamás : A magyar nemzet története. A Szent Korona 1000 éve. Titán-Computer, 3190 Ft
Csiffáry Tamás (szerk.): II. Rákóczi Ferenc fejedelem. Fix, 4399 Ft
Csiffáry Tamás (szerk.): Mátyás király. Fix, 4399 Ft
Csorba Csaba; Estók János et al.: Magyarország képes története. Helikon, 7490 Ft
David, Rosalie: Élet az ókori Egyiptomban. Gold Book, 2999 Ft
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Megjelent könyvek

Fischer Ferenc: A kétpólusú világ, 1945–1989. Tankönyv és atlasz. Dialóg Campus,
5980 Ft
Kotek, Joël: Az ifjú gárda. A világ ifjúsága a KGB és a CIA között. Nagyvilág, 4000 Ft
A magyar középkor története. Pannonica, 11900 Ft
Mak, Geert: Európa. XX. századi utazások. Akadémia, 3850 Ft
Parssinen, Terry: Az Oster-összeesküvés, 1938. Gold Book, 2499 Ft
Pénzes István (szerk.): Lant és kard. Az I. világháborútól napjainkig. Lilium Aurum,
2700 Ft
Pritz Pál : Az a “rövid” 20. század. Történetpolitikai tanulmányok. M. Tört. Társ.,
2000 Ft
Rainer M. János; Standeisky Éva: A demokrácia reménye. Magyarország, 1945.
1956-os Int., 2800 Ft
Spira György: Széchenyirôl. Logod, 3200 Ft
Szerdahelyi István : A sosem létezett szocializmus. Eötvös, 1000 Ft
Tellér Gyula: A történelem fôutcáján I-II. Cikkek, esszék elemzések. Kairosz, 6900 Ft
Tormay Cécile: Bujdosó könyv : feljegyzések 1918–1919-bôl 1. Az ‘ôszirózsás forradalom’ 2. A proletárdiktatúra. M. Ház, 4500 Ft
Ungváry Krisztián (szerk.): A második világháború. Osiris, 8980 Ft
Vurm, Bohumil: Európa titkos története 3. XX. század. Sziget, 2800 Ft

SZÉPIRODALOM
gyermek- és ifjúsági könyvek
Aesopus; Biro, Val: Az oroszlánbôrbe bújt szamár és más történetek. Officina ‘96,
2990 Ft
Állatok világa . Pannon-Literatúra, 3000 Ft
Hans Christian Andersen meséi . Napkút, 6990 Ft
Arold, Marliese : Szellempark. A titkos ajtó. Könyvmolyképzô, 1499 Ft
Aubrun, Christine: Jármûvek a városban. Gulliver, 1990 Ft
Baldermann, Ingo: Tündöklô fény a sötét éjszakában. Bibliai elbeszélések a karácsonyról. Kálvin, 1400 Ft
Bérczi Ottó: Mikulástól karácsonyig. Verses mesék könyve. Aquila, 1091 Ft
Berkes Péter: Utánam, srácok! Könyvmolyképzô, 1999 Ft
Boldizsár Ildikó (szerk.): Esti mesék a boldogságról. Novella, 2490 Ft
Brakel, Johannes F.; Grohmann, Herbert: Pézsmatulok, fakopáncs és delfinek. Így élnek az állatok. Kláris, 1500 Ft
Budaháziné Hargitai Irén: Kisiklott életek. Alexandra, 2499 Ft
Busquets, Jordi; Veiga, José Manuel : A szavak színes világa. Alexandra, 2499 Ft
Cabot, Meg: Egy igazi amerikai lány 2. A meztelen igazság. Ciceró, 1980 Ft
Coccolino mesekönyv. Park, 2490 Ft
Cooper, James Fenimore: Vadölô. Nagy indiánkönyv 1. Ulpius-Ház, 2480 Ft
Csukás István: Vakáció a halott utcában. Könyvmolyképzô, 1999 Ft
Edwards, Nicholas: Egy bátor kiskutya kalandjai 1-4. Alexandra, 2999 Ft
Eörsi István: Halpagár. Gyerekversek. noran, 1990 Ft
A hóoroszlán meséi . Tibeti mesék. Novella, 1990 Ft
Horányi Katalin : Kacér. Timp, 1490 Ft
Ivánfy Jaksity György: Meseház az erdô közepén. Alinea, 1950 Ft
Képes-hangos bibliai történetek. Ismerd meg a Biblia történeteit (DVD-vel). Informania, 3990 Ft
Lewis, C. S.: Narnia krónikái 1–4. (Az elsô 4 kötet egy csomagban). ‘A’ Könyvek,
6560 Ft
Lewis, C. S.: Narnia Krónikái 3. A ló és kis gazdája. ‘A’ Könyvek, 1790 Ft
Lewis, C. S.: Narnia Krónikái 4. Caspian herceg. ‘A’ Könyvek, 1790 Ft
Macourek, Milos; Born, Adolf: Mach és Sebesztova az iskolában. Könyvmolyképzô,
2499 Ft
Méhes György: Szikra Ferkó. Ulpius-Ház, 2980 Ft
Mészöly Miklós: Fekete gólya. Ifjúsági regény. Jelenkor, 1800 Ft
Montgomery, Lucy Maud: Anne az élet iskolájában. Könyvmolyképzô Céh, 2299 Ft
Montgomery, Lucy Maud : Anne karácsonya. Könyvmolyképzô Céh, 1999 Ft
Montgomery, Lucy Maud: Váratlan utazás 2. Könyvmolyképzô, 1999 Ft
Móra Ferenc: Mondák és mesék. Ciceró, 1800 Ft
Radvány Zsuzsa : A három kismalac. Hallgasd... a kismadarakat. Pro Junior, 1590 Ft
Remsey Ágnes: Cserepecskék. Kairosz, 1800 Ft
Rodríguez, Teresa; Busquets, Carlos: Idôtlen meséket. Alexandra, 2699 Ft
R o w l i n g , J o a n n e K a t h l e e n : Harry Potter és a bölcsek köve. Díszkiadás. Animus,
4000 Ft
Rowling, J. K.: Harry Potter és a Titkok Kamrája. Animus, 2290 Ft
Rowling, J. K.: Harry Potter és az azkabani fogoly. Animus, 2690 Ft
Saunders, Kate: Kótyagos boszorkák. Két égetnivaló boszorkány. Könyvmolyképzô,
999 Ft
Scheer Katalin: Nefelé. Kalandos történet... noran, 2990 Ft
Spangenberg, Peter: Lyukat beszéltek a hasamba. Kis iránytû az élethez. Kálvin, 850 Ft
Taubner, Armin : Az én virágoskertem. Maxim, 590 Ft
Taylor, Sam: Erdô Köztársaság. Orlando St., 1990 Ft
Varró Dániel: Diótörô. Dió St., 2000 Ft

költészet
Álmos István: Nap és tenger. Válogatott és új versek. Vörösmarty Társ., 1500 Ft
Balog Gábor: A szerelem arca. Tazo, 1680 Ft
Banos János : Lélekzörej. Hungarovox, 1500 Ft
Bernhard, Thomas: A Hold kardja alatt. Összegyûjtött versek. Napkút, 2490 Ft
Borbély Szilárd: Míg alszik szívünk Jézuskája. Betlehemes misztérium. Kalligram,
1990 Ft
Bosnyák László: Itt vagyok. Uránusz, 2625 Ft
Buda Ferenc: Árapály. Nap, 2150 Ft
Csáky Károly: Vigasztaló. Ötvenöt válogatott és új vers, 1970–2005. Lilium Aurum,
1200 Ft
Drábik János; Marczinkó Mária : Édesanyánk + Napló szeretteimnek. Összegyûjtött
versek. Gold Book, 1999 Ft

Galgóczy Árpád: Furcsa szerelem. Valo-Art, 4725 Ft
József Attila válogatott versei. M. Napló, 945 Ft
József Attila: A semmi ágán – Aux branches du néant (magyar, francia ny.). KLTE,
2300 Ft
Kálmán Klára: Huncut csillagok. Gonda, 1890 Ft
Kászonyi László: Emlékkô az úton. Válogatott versek. Széphalom, 1000 Ft
Kinôttelek. Versek kamaszoknak. Saxum, 1980 Ft
Király Farkas: f. versek. Napkút, 1290 Ft
Kosztolányi Dezsô versei . Sziget, 2380 Ft
Ligeti János: Hol a fenyôk égig nyúlnak. Variant-Média, 1200 Ft
Lukács László (szerk.): Innen és túl. Versek az Isten-keresô emberrôl. Vigilia, 2900 Ft
Michelangelo Buonarroti versei. Szt. István Társ., 3200 Ft
Nagyálmos Ildikó: Félmozdulat. Concord Media, 2500 Ft
Nietzsche, Friedrich versei (magyar–német ny.). Lazi, 2200 Ft
Pál Dániel Levente: Sortûz a körkörös éjszakára. Kráter, 1250 Ft
Pásztohy Domokos: Parázson át. Versek. Vörösmarty Társ., 956 Ft
Radnóti Miklós: Bori notesz. Helikon, 1990 Ft
Rice, Adrian: A kômûves nyelve. Serdián, 2100 Ft
Sebôk János: Négy fa. Versek. Rím, 1200 Ft
Stadinger Bernadett: Akaródik nélküled. Szépírás, 876 Ft
Szabó Lajos Béla: Tükör és árnyék. Hungarovox, 1500 Ft
Szávay László: Messiás-szakadék. Kairosz, 1980 Ft
Szénási Ferenc (szerk.): Olasz erato – kagylócskám bizsereg. Válogatás az olasz
erotikus irodalomból. noran, 2990 Ft
Széni Katalin (szerk.): Magyarnak lenni – a hazaszeretet versei. Officina ‘96, 2250 Ft
Thoma, Ludwig: Karácsony éjszakája. Eri, 3150 Ft
Varga Rudolf: Leltárhiány. Saluton, 1500 Ft
Vas István: Összegyûjtött versek III. 1960–1991. Holnap, 2300 Ft
Vörösmarty Mihály válogatott versei . Palatinus, 1990 Ft
Weöres Sándor; Palya Bea: Psyché (CD melléklettel). Helikon, 4990 Ft

naplók, levelek, riportok
Csáth Géza: Emlékirataim a nagy évrôl. Háborús visszaemlékezések és levelek. Lazi,
2200 Ft
Csisztu Zsuzsa; Kaszala Klaudia: Rivális. Élsportolók szemtôl szemben. Pallas Antikv., 2490 Ft
Csorba Gyôzô; Fodor András: ‘... hûséges baráti ölelésemet küldöm...’. Csorba Gyôzô
és Fodor András levelezése, 1947-1994. Pro Pannonia, 2800 Ft
Czabán György Kolbász: Barátom, Settenkedô. Prospero Comm., 2490 Ft
Endrei Judit: Mindörökké férfi. Endrei, 4990 Ft
Farkas Árpád; Benkei Ildikó: Ecce poeta! Farkas Árpáddal beszélget Benkei Ildikó.
Kairosz, 1500 Ft
Freund Tamás; Mezei Károly: ... Az agy a Teremtô mûve... Freund Tamás professzorral beszélget Mezei Károly. Kairosz, 1500 Ft
Gerencsér Rita (szerk.): Durkó Zsolt. Holnap, 2700 Ft
Gryllus Dániel; Lengyel Anna; Rados Péter: Kimuzsikálva a versbôl a dallamot. Gryllus Dániellel beszélget Lengyel Anna és Rados Péter. Kairosz, 1500 Ft
Herzka Ferenc (szerk.): Palkovits Miklós. Semmelweis, 2866 Ft
Herzka Ferenc (szerk.): Somogyi János. Semmelweis, 2866 Ft
Herzka Ferenc (szerk.): Szabó Zoltán. Semmelweis, 2866 Ft
Jelenits István; Mohay Tamás: ‘Szelíd kezedben csillagok’. Jelenits Istvánnal beszélget Mohay Tamás. Kairosz, 1500 Ft
Kaiser László: Dallos Szilvia titkai. Életinterjú. Hungarovox, 1600 Ft
Kallós Zoltán; Benkei Ildikó: Válaszút vándora. Kallós Zoltánnal beszélget Benkei Ildikó. Kairosz, 1500 Ft
Koltay Gábor; Benkei Ildikó: Légy te a jel, ki új útra talál. Koltay Gáborral beszélget
Benkei Ildikó. Kairosz, 1500 Ft
Korchmáros István: A birodalom markában 1944-1948. Hadifogoly életünk mindennapjai Szevasztopolban. Püski, 2800 Ft
Korzenszky Richárd; Dvorszky Hedvig: ‘Keresd a békét, és járj utána’. Korzenszky Richárddal beszélget Dvorszky Hedvig. Kairosz, 1500 Ft
Kulcsár Ildikó, V.: Királynôk vendége voltam. Sanoma, 2100 Ft
Múzsák bûvöletében . Napkút, 2750 Ft
Nemeskürty István; Molnár Pál: A gyökerektôl a koronáig. Nemeskürty Istvánnal beszélget Molnár Pál. Kairosz, 1500 Ft
Papp Lajos: Verbum cordis. A szív szava. Kairosz, 2200 Ft
Petri György munkái III . Összegyûjtött interjúk. Magvetô, 3490 Ft
Rónay György: Élet-mozaik. Glosszák, jegyzetek. Szt. István Társ., 2600 Ft
Seregi György: A mi Dunakanyarunk. Szemelvények Dr. Seregi György Nagymarosi
naplójából. Geodplan, 2900 Ft
Takáts Gyula: Öt esztendô Drangalagban. Naplójegyzetek. Pro Pannonia, 2600 Ft
Tapolyai Mihály : Holt lelkek nyomában. Kairosz, 2800 Ft

prózairodalom, kalandos
Brown, Dan: A megtévesztés foka. Gabo, 2490 Ft
Chesterton, Gilbert Keith: Az ember, aki csütörtök volt. Alexandra, 3499 Ft
Cleave, Chris: London lángokban. Partvonal, 2499 Ft
Collins, Jackie: Szeretôk és játékosok. JLX, 2490 Ft
Collins, Max Allan: Helyszínelôk, Las Vegas. Hideglelés. JLX, 1499 Ft
Connelly, Michael: Fény az alagút végén. Alexandra, 1999 Ft
Cornwell, Bernard: Sharpe tigrise. Gold Book, 2499 Ft
Cornwell, Patricia: Döglégy. Alexandra, 2800 Ft
Doyle, Arthur Conan , Sir: Sherlock Holmes nyomoz. Alexandra, 3499 Ft
Ellis, Bret Easton: Holdpark. Európa, 2500 Ft
Fairstein, Linda: A halottasház. Gabo, 1990 Ft
Hamilton, Laurell K.: Anita Blake, vámpírvadász 8. Sápadt hold. Agave, 2480 Ft
Higson, Charlie: Ezüstuszony. Az ifjú Bond 1. Glória, 2980 Ft
King, Stephen: Bilincsben. Európa, 1980 Ft
Koontz, Dean R.: Virrasztók. Animus, 1990 Ft
Leroux, Gaston: Az operaház fantomja. Alexandra, 3499 Ft
Preston, Douglas; Child, Lincoln: Kénköves pokol. General

Folytatás a 77. oldalon.
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Történelem
Magyar „dolcsevita”
az 1950–60-as
években

■ Mostanában divat lett
visszaemlékezni, még akkor
is, ha a nosztalgiát sokan elítélik. Gál László budapesti
életképeket felvonultató
könyve bevallottan nosztalgikus, a mai ötvenesek, hatvanasok fiatalságát idézi meg
korabeli felvételek segítségével. Az olvasói berkekben
jószerivel ismeretlen szerzô
írásaival és az összegyûjtött
több száz fekete-fehér fotográfia segítségével emlékszik,
rekonstruál egy mára teljesen letûnt világot, melyet az
akkor fiatal generáció gyerekei, unokái már csak hírbôl
ismernek. Azt a kort, amelyben Bambit és Málnagyöngyét ittak a gyerekek, mindenki Pajtás fényképezôgépet használt, amikor kannából mérték a tejet, amikor
hétfôn nem volt tévéadás,
nem minden iskola volt koedukált, amikor a fiatalság
még házibulikban szórako-

zott és 11 után hazaérve zárt
kapu és a házmester várta.
Azt mondják, minden generációnak a maga fiatalságának évei a legszebbek és ez,
bármilyen közhely, valószínûleg így is
van. Ennek
szellemében
született Gál
László könyve is, amely
az 50-es évek
dinamikusan
fejlôdô Budapestjének
megannyi
részletét bemutatja a városképtôl a
közlekedésen,
kereskedelmen át a szabadidô eltöltéséig, a vendéglátásig,
vagy a szórakozásig. Az
akkor már
élôk kíváncsian idézhetik fel gyermekkoruk, fiatalságuk színhelyeit,
de a következô generációk-

nak is érdekes kirándulást jelent a múltba, ha látják, hogyan néztek ki a terek, utcák,
éttermek és kocsmák ötven

évvel ezelôtt. A fényképek
között vannak amatôr és a
kor neves fényképészei által
készített felvételek egyaránt.
Nemcsak budapesti életképek tárulnak a szemlélô elé,
hanem a korszak jeles színészei, bemondói, mûsorvezetôi és filmjei is megelevenednek a fotográfiákon. A szerzô nem ítélkezik, nem
mondja meg, mi volt jó vagy
rossz, szép vagy csúnya, csak
emlékezik. A többit az olvasóra hagyja.
Sz. Zs.
Gál László:
„Csak a szépre…”
Fekete Sas Kiadó, 2005
4800 forint
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Stabil, jól mûködô könyvkiadó könyvkereskedelmi ismeretekkel rendelkezô terjesztési vezetôt keres
az alábbi feltételekkel: Legalább 2-3 éves szakmai tapasztalat, közép- vagy felsôfokú végzettség,
agilis, jó kommunikációs készség, felhasználói szintû számítógépes ismeretek.
Jelentkezés „aktivitás” jeligére a kiadóba. (1114 Bp. Hamzsabégi u. 31.)
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Az Andrássyak
története
és hagyatéka

■ Nemrégiben jelentette meg
a Rubicon Kiadó a Betlér és
Krasznahorka címû gyönyörû
könyvet.
A betléri kastély azon kivételek közé tartozik, amely
szinte teljes berendezésével
átvészelte a háborúkat. Itt is
székelt német katonaság,
szovjet tisztikar, de egy grófi
alkalmazott megôrizte a kastély berendezését. Így sem a
katonák, sem a környék lakói
nem hordták szét, nem tették tönkre a nagyhírû család,
az Andrássyak egykori fészkét. Lakóinak szándéka szerint a híres mûgyûjtemény és
a könyvtár ritkaságai is látogathatók 1867 óta. Ennek ellenére a Szlovák Szocialista
Köztársaság csak 1985-ben
iktatta a nemzeti mûemlékek
sorába. Ez után viszont felgyorsultak az események, elkezdôdött a nagy látogatottságú épület tatarozása, helyreállítása, és olyan sikeres lett,
hogy 1994-ben elnyerte az
Europa Nostra-díjat.
A könyv tanúsága szerint a
kastélymúzeum a tárlatok újrarendezése után az Andrássyak
számos generációja által gyûjtött festményeket, grafikákat,
szobrokat, bútorokat, fegyvereket, érmeket és kitüntetéseket
úgy mutatja be, hogy az erede-

ti enteriôröket visszaidézve
megismerhetjük a család történetét is. A falakon a család legkiválóbb tagjainak képei
függnek kiváló
mûvészek kivitelezésében.
Van egy –
emigrációja
idején keletkezhetett
–Andrássy
Gyula-portré
is a francia
Louis Édouard
Dufube-tôl,
melynek alapján megérthetjük, hogy a
díszmagyarban megfestett
gróf miért kapta a párizsi
hölgyektôl a
„szép akasztott” nevet. A
könyvtár tizenötezer darabos
gyûjteménye számos ritkaságot, ôsnyomtatványt tartalmaz,
és már 1816-ban megnyitották
a közönség számára.
Az albumban ugyancsak külön fejezet foglalkozik a betlé-

közelben lévô „büszke” várat,
a szintén Andrássy tulajdonban volt Krasznahorkát. A
könyv hét tanulmányt is tartalmaz, a csíkszentkirályi és
krasznahorkai gróf Andrássy
családról, a kastélyról, a parkról, Krasznahorkáról, gróf
Andrássy Gyuláról, az Andrássyakról mint vállalkozókról, ifjabb Andrássy Gyula
grófról és az Andrássyakról a
két világháború között.
A szép fekvésû krasznahorkai
várat már egy 1333-ban kelt
oklevél említi. A vár hosszú
története egyben a magyar történelem is, szerencsés megmenekülését a lebontástól valószínûleg magánvár helyzetének köszönheti, hiszen a Bebekek kihalása után (1567) az
Erdélybôl menekült Andrássycsalád birtokába került. 1642ben III. Ferdinánd Andrássy
II. Mátyást Krasznahorka örökös urává tette. A vár a törökök elleni védelmi rendszer része volt, és késôbb is jelentôs
szerepet játszott Gömör életében. Itt tartották pl. a megyegyûléseket is Andrássy Miklós
fôispánsága alatt. 1817-ben az
óvár teljesen leégett, ekkor ke-

Az aranyozott, üvegajtós szekrény II. Rákóczi Ferenc ajándéka
ri parkkal, amelynek szépsége
újra a régi, és 1977-ben a történelmi parkok nemzetközi
szervezete a kiemelkedôen jelentôs történelmi parkok közé
sorolta. Helyreállítása 3 éve
fejezôdött be, szerencsére a
könyv kétéves fotózásakor
már elkészült.
A kötet jelentôs részét kitevô remek fotók részletesen
bemutatják az épületet és a
gyûjteményeket, valamint a

rült Andrássy IV. György tulajdonába, aki a családi múzeumot kialakította – ekkoriban
már a család tagjai nem lakták
a várat. A vár gyûjteménye is
teljes épségben átvészelte a világháborúkat. A kiállítás a várat birtokló családok történetét, berendezési tárgyait, mûgyûjteményét és fegyvergyûjteményét mutatja be.
Krasznahorkaváralján az
Andrássy Dénes építette képtár több mint száz festménynek ad otthont. Ugyancsak ô
építette a mauzóleumot imádott feleségének – az egyszerû polgárlány – Franciskának,
és a várban négy nagy teremben Franciska-múzeumot rendeztetett be.
Hiánypótló kiadvány. Haszonnal forgathatja a turista a
kastély és a vár látogatás elôtt
és után, továbbá, aki az arisztokrácia életére kíváncsi, és az
is, aki az Andrássy-család történetét és történelmünkben
játszott szerepét akarja megismerni.
A csodás kiállítású könyv
közremûködôi és a tanulmányok szerzôi megérdemlik
nevük közlését.
K. J. A.
Betlér és Krasznahorka
Az Andrássyak világa
Írta és a képeket válogatta:
Basics Beatrix
Fényképezte: Gottl Egon
A kiegészítô tanulmányokat
írták: Hermann Róbert,
Katus László, Pollmann Ferenc,
Püski Levente, Soós István,
Thököly Gábor, Tôkéczky László
Rubicon-könyvek, 6920 forint

Posztkarácsony
■ Mire e cikk napvilágot lát, javában farsang lesz, ám amikor
írom, kevéssel Vízkereszt után, még tele a lakás fenyôtûvel, s egy
tál gesztenyés szaloncukor kérdezi, mi lesz a sorsa. „Tavalyi” köteteket olvasok javában, Nap- és Holnap-könyveket.
A Nap Kiadó kötetcsokrát, váratlan s itt is megköszönt ajándékként, december közepén, Móricz Zsigmond körtéri pavilonjuknál vehettem át. A recenziós példányok közül ezúttal
az In memoriam sorozat két újdonságát
emelem ki.

Gárdonyi Géza
köré szövôdik a Halhatatlan csillagok
szemelvénygyûjteménye. Több éve tartó egyetemi tájékozódásom szerint e sorozat darabjainak olvasását a diákok
jobbára az író haláláról szóló egykori
tudósításokkal és az alkotói utóélet dokumentumaival kezdik. Ez utóbbiakkal
Z. Szalai Sándor szerkesztô nem fukarkodik (Gárdonyiról – egykor és ma), viszont a földi út végét szinte csak jelöli
(két távirattal elsôsorban). Meghökkentô aránytalanság lüktet az egyébként jól
csoportosított anyagban. Messze túlértékelôdik a drámaíró Gárdonyi A színház vonzásában fejezet révén. A képzômûvészeti érdeklôdés nagyobb hangsúlyt érdemelne. Ma már Gárdonyi titkosírásáról és annak viharos megfejtésérôl is másként és bôségesebben eshetne szó,
mint ahogy azt, még 1974-ben, maga Z. Szalai (akkor taktikusan) összegezte.
Kitûnô, gazdag a levelek, naplók szemelgetése, az „eldugottabb” források citálása, a családi háttér és a magány-probléma
kibontakoztatása. Az összeállító nem erôlteti, de nem is hallgattatja el az idôrôl idôre fel-felizzó Gárdonyi-kritikát. Az Egri csillagokat majdhogynem háttérben hagyó szerkesztôi koncepció A Nagy Könyv játék „aranyérme” után igencsak fájó (A bor címû színmûrôl többet kapunk, mint e regényrôl). Jó tehát a gyûjtemény, ahol jó; és
sajnos erôsen hiányos, ahol hiányos.
(Lehetséges, hogy Z. Szalai kerülni akarta az evidenciákat, s például Gárdonyi
nyughelyérôl, az egyik legendás magyar
írósírról csupán annyit akart közölni,
amennyit közölt?)

Kaffka Margit
egyénisége és életmûve is mûcímekre
visszautaló szavak mögött elevenedik
meg: Színek, évek, állomások. A válogató
Bodnár György arányosan, nagyvonalúan oldotta meg feladatát, bár a jelennel, a mai interpretációk hiányával neki is meggyûlik a baja (ahogy Z. Szalai
napjainkban már-már egyedül búvárolja a Gárdonyi-oeuvre-öt, úgy a Kaffkával kapcsolatos publikációk tekintélyes részét meg Bodnár jegyzi évtizedek óta). Az
írónô járvány áldozataként hunyt el – a haláltusájáról szóló beszámolók így az élettôl a zeniten búcsúzni kényszerülô egót a

tíz- és tízezer spanyolnátha-áldozat egyikének is láttatják. Az
alkotóról rajzolt (általában szubjektív) és az alkotásokról írott
(általában objektív) elemzések jól egészítik ki egymást. Ady
Endre soraitól Radnóti Miklós disszertációján át Rónay
György, Illés Endre és mások az elmúlt századközép értékítéletét tükrözô szövegeiig a kiválasztott részletek szerencsésen
ölelik körül Kaffka saját írásait, leveleit. Ahogy Gárdonyi markáns, szabályszerûtlen (s néha mégis oly „kommersz”…) személyisége, akként Kaffka emberi és
mûvészi öntudata is pontosan körvonalazódik.
Bodnár egyik legfôbb érdeme, hogy szélsôségektôl
mentes, lényegi megnyilvánulások alapján explikálja a „nôíró”-kérdést. Azt a vonatkozást, amely
Kaffka énjét és életmûvét manapság (csak költônôktôl szemelgetô hanglemez, Artizánok írta és
szerkesztette antológia megjelenésekor, a problémakör heves vitái közepette) le nem becsülhetô
önértékén kívül is reflektorfényben tarthatja.
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Jánosi Zoltán
fûszál és mindenség címû, folklór és archaikum az
újabb magyar irodalomban alcímû tanulmánykötete
(Holnap Kiadó) december 12-i dedikálással lett karácsonyi ajándékom (aligha
csak Csizi Krisztián tipográfiai önkénye, hogy a két
cím kisbetûvel kezdôdik –
bár ez is megeshet). Elegáns „háromszor hármas”
szerkezetben kilenc nagy
lélegzetû textus. Németh
László, Illyés Gyula, Nagy
László, Csoóri Sándor,
Ratkó József, Fejes Endre,
Tornai József a fôszereplôk
– munkásságuk egy-egy szeletével. A folklór jóval nagyobb nyomatékot, kifejtettséget kap, mint a – különösen a folklórhoz való
viszonyában – nehezebben
behatárolható, s nem mûvészeti és szociológiai produktumokban, inkább történetiségben és szemléletben megmutatkozó archaikum. A két fogalom modern, tágas (alkalmanként együttes) értelmezéséhez járul Fejes beemelése az ôt látszólag nem könnyen fogadó névsorba,
és – fôleg Tornai révén – a nyitás az univerzális és
a jövôbeli irányába. Jánosi eddigi munkásságából
következik, hogy szellemi útjait fôleg a Nagy László-életmû felôl indulva nyitja. Mozdítható-e a
nagy Nagy-vers, a Testvérek fehérben diktatúra-ellenes analizálása a bartóki modell felé is? Van-e a
költeménynek szerelmi mélyárama? Ily egységesen stabil-e a Ratkó-vers (ballada) esztétikai kvalitása? Szakmai, olvasói kerekasztalnál megvitatható kérdések, melyekre ez a (címében sem az irodalomtudományra nem utaló, sem a tudományosságon nem ironizáló)
„cédulasor” nem keresheti a választ.
Tarján Tamás
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Forrás nélkül
Marketingbôl jeles. A borító hátoldalán szakmai tekintélyek elismerô
sorai; „a médiaoktatás fájó hiányát
begyógyító munka” és persze „hiánypótló összefoglalás” született.
A munka komolyságát bizonyítandó, a tanulmányok lábjegyzeteltek,
van név-, sôt tárgymutató is, a tárgyalt korszak áttekintését kétíves
kronológia is segíti – és mégis: minél inkább elmélyed valaki a Magyar médiatörténet szövegében,
annál több alkalma nyílik a morgolódó bosszankodásra, majd ennek nyomán a végkövetkeztetésre:
ez a tankönyvnek szánt hézagpótló kiadvány „csak” tankönyvnek
nem jó. Nem jó, még akkor sem,
ha nincs másik.
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■ Rendhagyó médiatörténetnek nevezi az általa szerkesztett, a
kronológia helyett nyolc nagy tematikai fejezetre tagolt tanulmánykötetet Bajomi-Lázár Péter. A fél évtizede útjára indított
Médiakutató címû elméleti folyóirat alapító fôszerkesztôje (s
egyben a Zsigmond király Fôiskola kutatási igazgatója) a Magyar
médiatörténet a késô Kádár-kortól az ezredfordulóig címû könyv elôszavában azt is jelzi, hogy a 12 szerzô által jegyzett munkát „elsôsorban a fôiskolák és egyetemek kommunikációs és média szakos hallgatóinak” szánták. Összefoglaló tankönyvnek tehát. E
funkciójának azonban ez a negyed századra visszatekintô kötet
nem felel meg. Tegyük most zárójelbe azt az elméleti kérdést,
hogy szabad-e, lehet-e a közelmúlt – tudományos szempontból
korántsem feldolgozott – eseményeit úgy tálalni, mintha azok
már távlatosan megítélhetôek lennének (szerintem ez a könyvbôl kiordító sugalmazás alapvetô félrevezetés). Ennél ugyanis
sokkal lényegesebb problémának azt tartom, hogy a Magyar médiatörténet három és félszáz oldalán riasztóan sok a pontatlanság
és a felületesség, és ha máshol nem, hát az irodalomjegyzékben
pontosan tettenérhetô, hogy a szerzôk többsége, számos, még
egyébként könnyen hozzáférhetô, publikált forrást sem ismer.
Belátom, a megállapítás súlyos, így legalább néhány – a saját kutatási területemrôl, az irányított sajtó történetébôl vett –
példával alátámasztandó. A jóindulattal talán még tollhibának
is nevezhetôkbôl csupán mutatóba említem, hogy a politikai
napilapok fôszerkesztôit nem 1984–85-ben, hanem egy évvel
korábban cserélték le intézményesen, a Máshonnan Beszélô
címû szamizdat lap 1985-ben nem Donáth László-, hanem
Donáth Ferenc-emlékszámot adott közre. Az viszont már nehezen magyarázható, hogy az elmúlt évtizedben megjelent
fontos sajtótörténeti vonatkozású könyvek szerzôinek – a Szigorúan ellenôrzött mondatok címût jegyzô Vörös Lászlónak,
a Mozgó Világ történetét feldolgozó Németh Györgynek, a
Tiszatáj- illetve az Új Forrás-krónikát közreadó Gyuris
Györgynek és Monostori Imrének – neve még csak elô sem
fordul a névmutatóban. S az 1980-as éveket fellazító szamiz-

datról úgy esik szó, hogy közben a szerkesztôk és szerzôk
figyelmét teljességgel elkerülik az ihletô források, az
emigráció nevezetes és a magyar sajtóra komoly hatást
gyakorló orgánumai, mint
például a Méray Tibor szerkesztette párizsi Irodalmi Újság vagy a müncheni Új Látóhatár, noha ezen lapok szerkesztôi tudván tudva sajtótörténeti felelôsségüket és
utókor iránti kötelezettségüket, a rendszerváltást követô
években alaposan dokumentálták mûködésüket. S ha a
könnyen hozzáférhetô források esetében ilyen hiátusok
vannak, akkor kevésbé lehet
csodálkozni azon, hogy a kötetben még csak utalások sincsenek olyan közgyûjteményekre, mint mondjuk az
1956-os Intézet Oral History
Archívumára, a Petôfi Irodalmi Múzeum hangtárára vagy
a sajtótörténet számára kimeríthetetlen kincsesbányájára, a
Magyar Országos Levéltár párt- és állami iratanyagára…
Nem recenziót írok, egy kötet margójára jegyzetelek csupán,
így megengedhetem magamnak, hogy – elrugaszkodva immár
a tankönyvként emlegetett tanulmánygyûjteménytôl – néhány ment(eget)ôszavam is legyen róla. A Magyar médiatörténet ugyanis pontos lenyomata mindannak, miként is áll hazánkban a sajtótörténetírás. Áll, merthogy ilyesmi ma jószerével nincs is. Nemhogy a legújabbkori, de még a két világháború közötti idôszak sincs feldolgozva, a Magyar Tudományos Akadémia nagy sajtótörténeti vállalkozása csonka, 1892ig tart csupán, a források változatlanul feltáratlanok, néhány
elszánt (elszállt) kutató idôrôl idôre meglepi ugyan egy-egy
kinccsel a jelenkori utókort, de még a legismertebb lapoknak
sincs rendes bibliográfiája, keveset tudunk arról, mely lapok
mit, mirôl s mikor írtak, milyen nagyobb viták, átalakulások
történtek. S valahogy úgy vagyunk az egész 20. századi (sajtó)történetünkkel, mint mondjuk a két világháború közötti
nagy magyar médiavezérrel, vitéz leveldi Kozma Miklóssal:
életrajza már van, a fô forrásanyagul szolgáló naplója viszont
még mindig nem jelent meg…
Nekem pontosan ez a legnagyobb bajom ezzel a mostani
médiatörténeti – szerintem nagyon is idô elôtti – vállalkozással, a kötetben megjelent tanulmányokkal. Tisztelet a kivételnek, a szerzôk lenyûgözôen okos vagy éppenséggel kevésbé
meggyôzô érveléssel állítanak valamit – helytállót vagy éppenséggel tévedést, ez esetben ez szinte mellékes is –, aztán
a tárgyukat így vagy úgy megvakarva újra és újra kiderül: nem
tényvárra építkeztek.
Murányi Gábor
Magyar médiatörténet a késô Kádár-kortól az ezredfordulóig
Szerkesztette Bajomi-Lázár Péter
Akadémiai Kiadó, 368 oldal, 3200 Ft

Könyv

gyermek, ifjúsági

Hóemberek, boszorkányok és unokák

■ Ötéves kortól ajánlja a Könyvmolyképzô Kiadó azt a derûs olvasmányt, amely egy Angliában
díjnyertes („Az év gyerekkönyve”) sorozat elsô darabja. A brit
szerzôpáros a kelekótya, de/és
szimpatikus Csiperke család
mindennapjaiba enged bepillantást. Hogy egy decemberi reggelen Csiperke bácsi miért veszi fel
az összes ruháját (zokni, trikó,
alsónadrág, két nadrág, három
ing, négy kardigán, dzseki, anorák, nagykabát!), azt persze nem
árulhatom el, a magyarázat benne van a mulatságos, kalandos
(autós üldözés, rablófogás! stb.)
kötetben, amelynek folytatásáig
Csiperkéék macskája köszön el,
aki imádja a hintaszéket, a régi
filmeket és a macskatáp-reklámokat. (Fordította Rakovszky
Zsuzsa.)
Javában benne járunk a kemény télben, így igazán aktuális
olvasmány Kolozsvári Papp
László mesekönyve, amelyben
egy Ági nevû kislány megismeri
A nagy hóemberháború történetét. 999 évvel ezelôtt nagy csapás szakadt a Városra, amelyben

hóemberépítô-versenyt rendeztek, ám másnapra a hóemberek
átvették az uralmat az addig
békés, boldog helység fölött.
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Ágival együtt az olvasók is végigizgulhatják a kalandokkal teli, tanulságos és sok-sok írói leleménnyel elôadott beszámolót.
Azt ugye mondanom se kell, a
megoldás Galambóczi Boldizsár fejébôl pattan ki, aki olyan
nagy varázsló, hogy még saját
magát is el tudta tûntetni. De ha
Ági mond 41 szót, amelyben
benne van a hó, akkor testet
ölt... A Napkút Kiadó újdonságában Sajdik Ferenc színes illusztrációi nagyszerûen egészítik ki
az író varázslatos, magával ragadó mesevilágát.
Bár karácsonyi ajándéknak
szánta a Kairosz Kiadó a kiváló
irodalomtörténész, Rónay László
kötetét, mint a jó könyveket ál-

talában, ezt sem késô kézbe venni, még februárban sem. Az
Unokáim könyve után újabb kedves és valós történeteket szedett
csokorba a nagypapa, akibôl
unokái szinte kiprovokálták,
hogy megírja azt itt olvasható
írásokat, amelyekben részben saját emlékeit idézi fel, részben a
szeretetteli légkörben élô család
hétköznapi és ünnepi eseményeit örökíti meg. Szûcs Édua karakteres (karikatúraszerû) rajzai
jól illeszkednek a gondolat- és
érzelemgazdag rövid novellákhoz, karcolatokhoz, dokumentum-„mesékhez”.
A Móra Kiadó Japán regék és
mondák c. kiadványa az eddig
kevésbé ismert távol-keleti kultúrkör írásos kincseibôl ad ízelítôt. A nem csekély szellemi izgalmat nyújtó, testes kötetbe
220 történetet, mesét és legendát
válogattak. Ezek 12–14. századi

gyûjtésbôl származnak, de korábbi korszak (9–11.) hagyományát képviselik. Az eredeti és a
magyar kiadáshoz írt elôszót ér-

telemszerûen a felnôtteknek
(mindenekelôtt a pedagógusoknak) és a gimnazistáknak ajánlhatjuk. A fordítás Bazsó Dénes
munkája, a magyar elôszót Ferenczy László írta.
A „Pöttyös” a Móra Kiadó
egyik legnépszerûbb sorozata,
évtizedek óta. Mindig is a (kiskamasz) lányok olvasták elsôsorban, de vajon miért ne vehetnék
kézbe Dániel Annának egy történelmi nôalakról szóló regényes
krónikáját a fiúk is. A bajor Wittelsbach hercegi családból származó, tragikus sorsú Erzsébet királyné élettörténete olvasmányosan és hitelesen idézôdik fel a
mûben, mely az ifjú Ferenc József és a még csak 15 éves Sissi
szerelmének fellobbanásától kí-

séri végig a roppant népszerû
magyar királyné életútját. Illusztrálta: Herczeg István. (A sorozat
darabjai ezentúl kemény kötésben jelennek meg.)
A P. L. Travers megálmodta
„dadatündér” és a Banks- család
kalandjait öt kötetben olvashatjuk magyarul. A Ciceró Könyvstúdió ezúttal a Mary Poppins a park-

ban c. kötetet kínálja a gyermekirodalom angol klasszikusát kedvelô olvasóknak. Az elbûvölô
történetekhez Mary Shepard készített rajzokat. A Cseresznyefa
utca 17-ben és a Parkban bekövetkezett kalandokat Borbás Mária fordításában élvezhetjük.
Aki egy kis borzongásra vágyik
és elmúlt már 12 éves, Jessie
Blairnek a Könyvmolyképzô Kiadó Boszorkányszombat sorozatában megjelent Lina és az ördög medalionja c. regényét olvas-

sa el. A címszereplô és családja
Londonból egy isten háta mögötti kisvárosba költözik. A ház,
ahol laknak, remek, de a suliban
nem éppen a legjobb fogadtatásban részesül. Ráadásul kiderül,
hogy négy lánynak nyoma veszett... Nos, amikor Lina birtokába jut egy medalion, különös
képességre tesz szert, de hamarosan kiderül, ellenfelei „vele
szemben” rosszra használják varázserejüket. Az izgalmas, fordulatos történet napjainkban játszódik, de elôzményei a 15. századba nyúlnak vissza, amikor a
boszorkányokat máglyára küldték. A Sötétség Ura vajon azóta
is aktív? Mostantól minden fekete varjú gyanús...
Cs. A.

Kedélyes szellemidézés
Vámos Miklós megint mesél
Nem újrázást fejez ki Vámos Miklós legutóbbi
kötetének címe: Hogy volt. Elvégre ez esetben
felkiáltójel kívánkoznék oda. Az AbOvo kiadta
könyv irodalmi, mûvészi találkozások emlékeit
eleveníti fel. A szerzô a tôle megszokott csevegô stílusban tárja elénk személyes élményeit,
amelyek például Karinthy Ferenchez, Ladányi
Mihályhoz, Ottlik Gézához, Örkény Istvánhoz, más alkotói ágakból Hofi Gézához, Huszárik Zoltánhoz, Kodályhoz fûzték. De a legvidámabb történetben is joggal bujkál nosztalgia. Az anekdoták fôszereplôi immár nem élnek. Vámos Miklós, ha csak rövid idôre is, szívesen visszatapsolná ôket a mindennapok porondjára.
■ – Jól sejtem-e, hogy önmagának tartott szellemidézést akar megosztani olvasóival, amikor felvillantja: Hogy volt, amidôn még
együtt lehetett az immár mûvelôdéstörténeti fejezetek elemzettjeivé
lett nagyokkal?
– Úgy érzem magam, mint az a régész, aki kis porcelándarabkákat talál, és
azokból megpróbál rekonstruálni egy etruszk vázát. A magyar irodalom
mûvelôinek 1960-as, ’70-es és ’80-as évekbeli állapotát próbálom megmutatni, úgy, hogy a mindennapjaikban láttatom ezeket az embereket. Saját
magamon tapasztaltam, mennyire fontos ez. Egyszer azt olvastam, hogy a
három testôr figuráit Dumas önmagáról és írótársairól mintázta. A karót
nyelt, piperkôc, mindig választékosan öltözködô Athos, Victor Hugo karikatúrája. Ezután újraolvastam A három testôrt, és a regény egészen más értelmet nyert. Arra gondoltam, ha tudják a mai emberek, milyenek voltak a
„régi” írók, Dérytôl Mészölyig, akkor a könyveiket kicsit másként fogják olvasni. Írás közben kínzott a gondolat: nehogy valaki azt higgye, én az ô rivaldafényükbôl kérnék akár egy sugárnyalábot is. További fejtörést okozott, hogy ezek a történetek egybeestek a fiatalságommal, tehát arról is szólnak. Nekem igen szép ifjúkorom volt, s ez beszûrôdik ebbe a kötetbe,
amelynek két fontos mondanivalója van. Az elsô, hogy élni jó. A második
üzenet: az életed legfontosabb alkotóelemei azok a barátok és ismerôsök,
akikre azért nem szánsz elég idôt, mert eszedbe se jut, hogy meghalnak.
– Szerencsés alkat: szinte nyomdakész frappánssággal fogalmaz élôbeszédben, sajátos szófordulatai emiatt felfedezhetôk írásaiban.
Megkönnyítette-e a dolgát, hogy mostani történeteit már elmesélte
korábban önálló estjein?
– Tényleg többen mondják, hogy amikor a regényeimet olvassák, az én hangomon szólalnak meg a fejükben. Megszokták a Lehetetlen címû tévémûsorból. Annál inkább vigyáznom kell, hogy írásban zártak legyenek a mondataim. Az élôbeszédnek varázsa van, ez nemcsak megengedi, hanem kifejezetten elvárja a fésületlen, befejezetlen mondatokat, az elhallgatásokat, és a
szavakhoz járulnak a gesztusok, a hangsúlyok. Ha leírjuk, mindez elvész.
Beszéd közben senki sem listázza, hányszor hangzik el a „hogy” szó. Írásban azonban nagyon bántó tud lenni a gyakori elôfordulása. Ráadásul én a
szóismétlés terén egy már-már lelki betegséggé váló aggályt fejlesztettem ki,
azt sem írom le szívesen, hogy bement a beteg, mert összecseng a két „be”.

Könyvkultúra

interjú

Ugyanazt a kifejezést azonos bekezdésben nem szívesen
használom, ha egy kicsit különös a szó, akkor a következô három oldalon sem szerepeltetem. Minden egyes történettel megkínlódtam, hogy élôszerû maradjon, de
mégis az irodalom eszközeivel hasson. Ha szerencsém
lesz, és fiatalok veszik meg a könyvet, nekik mindegy,
hogy milyen voltam a televízióban. Ha szerencsém lesz,
az adott írásokkal meggyôzhetek sokakat arról, hogy például Déry Tibort érdemes volna olvasni.
– A fiatalokat mivel igyekszik meggyôzni? A könyvben szereplô névsorral?
– Nagy híve vagyok Elliot Aronson szociálpszichológusnak, ôszerinte soha senkit semmirôl nem lehet meggyôzni, mindenki csak saját magát tudja meggyôzni. Én is így
gondolom. Csak abban reménykedem, hogy van néhány olyan fiatal olvasó vagy szerzô, aki hisz nekem, mert látja, hogy az elmúlt tíz évben semmilyen korrupt lépést nem tettem, senkihez nem törleszkedtem, sôt, inkább kihátráltam mindenhonnan. Ugyanakkor bennem egy harmadosztályú prédikátor veszett el. Van néhány elv, amelyet minden fórumon, prózai munkáimban is igyekszem továbbadni. Például, hogy a tudás fontosabb, mint a pénz, illetve az érzelmek fontosabbak, mint a tudás. Ilyesféléket igyekszem hajtogatni abban reménykedve, hogy picike ujjlenyomatot
hagyhatok az emberiség vagy a magyar nép gondolkodásmódján. Hogy
miért ilyen fontos ez nekem? Talán így születtem. Kicsi gyerekkoromban,
még írni sem tudtam, már történeteket fabrikáltam. A legkorábbiak is példázatok voltak, arról szóltak, hogy miként kellene egy jó gyereknek élnie.
– Talán a kedvenc meséi voltak nevelô jellegûek és hatottak Önre.
– Nem nagyon meséltek nekem. Ellenben igen hamar megtanultam olvasni. A Brumi mackóvárosban címû mesekönyvet erôszakosan, mintegy százszor fölolvastattam magamnak anyámmal. Aztán egyszer csak –
addigra lényegében kívülrôl tudtam a szöveget –, a kis jelek értelmes szavakká álltak össze.
– Nem logikus, hogy miközben gyerekkorától mesélt, jogi egyetemre ment.
– A bölcsészkart választottam, de nem vettek fel. Politikai okból, ám ezt
nem szívesen mesélem el, mert ma már túl sokan vallják magukat akkori
ellenzékinek. Mindenesetre nagyon sértôdékeny vagyok. Ahová egyszer
nem engednek be, oda többé nem megyek. A bölcsészkarra is csak tanárként tértem vissza egyszer évtizedek múlva, egy szemeszter erejéig. A bölcsészkaron kívül nem maradt más egyetem, ahol a felvételihez ne kellett
volna valamilyen reál tantárgy, csak a jogi kar, ahol öt évig vért izzadtam.
Meg kell tanulni a jogszabályokat, mint egy költeményt, abban én nem vagyok erôs. De egyesélyes életem volt: vagy író leszek, vagy író leszek, nem
számított, milyen egyetemet végzek. Utólag érzem: az egész pályafutásomat jellemzô kívülállás bizonyos mértékig ennek is volt köszönhetô.
– Küld-e valamilyen bölcs üzentet a közönségnek, mondjuk az írás
lényegérôl?
– Azért írunk, mert szükségünk van rá. Minden embernek csak azt tudom ajánlani, hogy írjon naplót. Ha lelki baja van, kiváltképp, mert az
írás erôs gyógyhatással jár. Különben pedig az igazán élvezetes olvasáshoz is az íráson keresztül vezet az út.
Mátraházi Zsuzsa
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MÉREI
ÉLET–MÛ
Tanulmányok
Szerkesztették:
Borgos Anna–Erôs Ferenc–Litván György
Új Mandátum, Budapest, 2006.
308 old., B/5 [kemény táblával], 4200 Ft
ISBN 963 9609 13 7
Mérei Ferenc a modern magyar pszichológia történetének egyik meghatározó alakja, egyszersmind a huszadik századi szellemi élet egyik
jelentôs szereplôje volt. Emellett a huszadik század negyvenes éveitôl kezdve fontos társadalmi és politikai tevékenységet fejtett ki a
magyar történelem döntô fordulatainak idôszakában, így 1945 és
1950 között, majd 1956-ban és 1956 után. Hatalmas életmûvet hagyott maga után; egyrészt könyvei, tanulmányai, cikkei, másrészt
személyes jelenlétének és tevékenységének máig tartó hatása révén. A kötet tanulmányai – kéziratok, személyes és levéltári dokumentumok, interjúk felhasználásával – sokoldalúan mutatják be Mérei életét és mûvét; személyes sorsának alakulását éppúgy, mint a
pszichológia és a pedagógia különféle területein folytatott tevékenységét, valamint közéleti–politikai szerepvállalásait. A tanulmányokat
néhány eddig kiadatlan Mérei-írás és -levél, egy vele készült rádióbeszélgetés, továbbá mûveinek bibliográfiája követi.

A TARTALOM
Göncz Árpád: Beköszöntô
Elôszó (Borgos Anna, Erôs Ferenc, Litván György)
Borgos Anna: „Egy mutatvány forgatókönyve”. Motívumok Mérei Ferenc pályájából és személyiségébôl, nyilatkozatai és tanítványai tükrében
K. Horváth Zsolt: Szexuál-lélektani szubkultúra az
ötvenes évektôl. Vázlat a Törzs keletkezésérôl és
politikai szocializációjáról
Fonyó Ilona: A verbális csoportokkal dolgozó Mérei
Ferenc
Nemes Lívia: Gyermeklélektan és gyermekábrázolás Mérei Ferenc mûveiben
Erdélyi Ildikó: Mérei Ferenc pszichodrámája
Bagdy Emôke: Pszichodráma mûhelycsoportunk
(M. Cs.) teljesítményei
Ajtony Árpád: Adalék a pszichodráma történetéhez
(Ford.: Tóth Zsuzsa)
Gádor Anna: Mérei Ferenc Lélektani naplói. Kalandozások a szerzô és a mû körül
Gerô Zsuzsa: Üzenet a palackban
Virág Teréz: A lelki mûködés társadalmi háttere
Erôs Ferenc: Élmény és hálózat. Mérei Ferenc a
magyar szociálpszichológia történetében
Knausz Imre: A magyar „pedológia” pere –
1948–1950
Litván György: Mérei Ferenc a börtönvilágban
Litván György: Mérei és a „Krampusz”
Veres András: Mérei Ferenc mûvészetlélektani
munkássága

DOKUMENTUMOK
Mérei Ferenc November 64.
Egy mutatvány forgatókönyve
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Bánki Éva és a Gellért-legenda
Egyik elsô, nem magyar származású, ám magyarként számon tartott szentünk, Gellért históriája olvasható detektívtörténetként, történelmi, sôt vallásos regényként is Bánki Éva második regényében,
az Aranyhímzésben. Van benne krimi, diplomáciai
cselszövés, nagy társadalmi „átrendezôdések” emléke, eszmefuttatások nyelvrôl, igazságról – miközben a mû atmoszféráját a szorongás és a hitkeresés
határozza meg. A történet szerint egy magyar delegáció érkezik Itáliába, hogy a szentté avatáshoz információkat gyûjtsön Gellért származásáról.
■ – Mi vonzotta a legendákban és miért éppen Gellért legendáját
választotta?
– Nem a középkori legendákat tartom izgalmasnak, hanem amelyre
utalnak az evangéliumok. Talán azért sem szeretem a legendákat,
mert többnyire egy végig nem gondolt lélektani paradoxonra épülnek. Arra, hogy modern elbeszélésekként lehet vizsgálni régi szövegeket, csodálatos tanárnôm, az azóta elhunyt Halász Katalin tanított
meg. Ô hívta fel a figyelmünket, hogy Jézus személyiségét épp azért
nem érezzük paradoxnak, mert ôt a tanítványok meglepôdésén, rácsodálkozásain keresztül ismerjük meg. Nem is egy evangélium van, hanem négy különbözô Jézus-történet, melyekben így mintha a személyes nézôpont is megszentelôdne. A legendák nem ilyen jól felépített
szövegek. De azért mégis érdekesek! Az elsô ismert magyar rendszerváltásról szinte csak annyit tudunk, amennyit ezek a királyi megrendelésre írt, reprezentatív történetek elárulnak. Nem folytattam tudományos kutatást, de mint olvasónak a legendák Gellértje olyannak
tûnt, mintha három különféle személyiségbôl gyúrták volna össze.
– Nyilván segítette, hogy ön középkori irodalmat tanít az egyetemen.
– Nagyon keveset tudunk a 11. század mindannapjairól, nehéz is
volt ezt valamiféle teljes valóságként bemutatni. És mikor a regényt
írtam, még nem jártam Velencében. A történelmi tények sem köthették meg a kezemet: nem tudjuk, hogy ki követte a püspökként
Gellértet, így aztán a fôhôs, Sebe teljesen kitalált alak. Arra gondoltam, majd én is egy paradoxon köré álmodok egy országot. De ki legyen a hôs, akinek a szemével látjuk mindezt? Ezzel az ismeretlennel kezdetben is már sok minden összekötött: ugyanazt a nyelvet
beszéljük, többé-kevésbé ugyanolyan társadalomban élünk, és van
egy közös olvasmányunk, a Biblia is. Úgy formálódott a történet,
hogy egy öreg túlélô szemével olvastam el néhány ó- és újszövetségi könyvet. A Biblia az én szememben a szabadság könyve, egyébként is a felszabadítás teológiájával rokonszenvezek. De hát nem egy
latin-amerikai forradalmár-papról akartam regényt írni – róla egész
biztos, hogy késôbb majd írok –, hanem egy közép-európai íróról és
politikusról.
– A fôhôs egyszerre ravasz diplomata, nyomozó, betegségektôl, sôt
vallási kétségektôl gyötört ember, aki az utolsó percig vágyik a megismerésre és a hitbéli bizonyosságra.
– Igen, Sebe a predestinációról, a kegyelemrôl és a kiválasztottságról olvas. Gellért – aki, ha úgy vesszük, az elsô magyar író – Dániel
könyvéhez írt kommentárja ma sem tanulságok nélküli: gondoljunk

a kiválasztottság, a hatalommal való
összeütközés és kompromisszum problémájára. Dániel nem annyira bátor és felforgató fiú, mint Jézus. Alakja élesen felveti a rejtôzködés, a beilleszkedés, az
identitás kérdését, vagyis csupa mifelénk
fontos kérdést. A való életben nem mindig rokonszenvezünk a minden rendszert kiszolgáló túlélôvel, még akkor
sem, hogyha olyan okos, mint Sebe. De
közben én annyi mindent kölcsönöztem
neki a saját szorongásaimból, hogy a végén már sajnáltam, mikor a kissé paranoid, mindent tudó és látó narrátor búcsút
vett tôle Velencében. Jellegzetesen keletközép-európai történetet szerettem volna írni, amelyben a gyilkos
ugyan leleplezôdik, de a mögötte lévô titkok megfejtetlenek.
– Mennyire aktuális ma vallásos regényt írni?
– Mennyire aktuális ma regényt írni? A középkorban a megtérés gyakran társadalmi okokkal függött össze, de hát az igazi megtérés talán más
dolog. Ez mások megismerésével, és – hiszen Kelet-közép-Európában
vagyunk – a történelemmel is összefügg. Noha valószínûleg nincs történelmi igazság – de biztosan még ezt sem állíthatjuk. Ez az érzékeny,
és közben makacsul titkolózó figura, Sebe egy kiismerhetô apa-figura,
Gellért alakján keresztül kezd el a dolgok „értelmén” töprengeni. És mivel semmilyen földi válasz nincs – de még ezt a nincset sem lehet általánosítani –, eljut a megtéréshez.
– A történetet átszövô miszticizmus a vallásos vagy a középkorban
játszódó regény követelménye, vagy az írásaiban megjelenô „szellemezés” egyik megnyilvánulása?
– Az emberek csodálkoznak, mikor Sebe a gyilkosság helyszínén „kihallgat” egy halottat. De hát az emlékezés nem furcsább még ennél is?
Hiszen egyáltalán miért emlékezünk, és mikor emlékezünk, akkor vajon nem a halottakkal beszélgetünk?
– A regényben állandóan visszatér a magyar és latin nyelv, egyáltalán a nyelv kérdése.
– Az elbeszélés nyelvválasztás is. A középkor is fogékony volt erre, hiszen kezdetben a mûfajok nyelvek szerint oszlottak meg. Sebe, mikor
„magyar grammatikát” akar írni (ez az ô nagy vágyálma), akkor a saját
krónikási munkásságára készül fel.
– Hasonlították ezt a regényt Umberto Eco mûveihez is.
– Pedig én soha nem írtam elméleti, filozofikus kérdésekrôl elbeszéléseket – bár természetesen az is izgalmas lehet. A középkor, mint olyan
nem érdekel, talán nem is tudom benne érzékelni, ami a mi korunktól
radikálisan különbözik.
– Elôzô beszélgetésünkkor említette, hogy következô regényével is
szembe megy az irodalmi kánonnal. Így történt?
– Az Esôváros alighanem az Aranyhímzésnél csapongóbb könyv. Az
Aranyhímzés kiegyensúlyozottabb, egyszerûbb regény szerintem, bár talán nem szokványos, hogy egy krimi, egy társadalmi regény és egy vallásos történet van egybekomponálva. Van egy be nem fejezett regényem
egy hányatott sorsú, mai kislányról, aki a falujában ír sci-fiket. Régóta foglalkoztatnak a sci-fikben rejlô lehetôségek. De most egy novellafüzéren,
a Magyar Dekameronon dolgozom, amelyben a firenzei „villalakók” magyar szerelmeseket idéznek meg, és az ô sorsuk, az ô félig értett vagy félreértett történeteik rajzolnak meg egy országot.
Szénási Zsófia
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Ördögûzés vagy szerecsenmosdatás
Sem egyik, sem másik. Habár
egyik-másik könyv alcíme igencsak
rájátszik a szemcsalogatásra, sôt túlmegy az ironikus hyperbolán. Másrészt vázlatos könyvszemlém címe
egy könnyen adódó szójátékot tartalmaz, lévén Karl Marx beceneve
családi körben Szerecsen, más fordításban Mór – csak a filológia
kedvéért: nem az a schilleri Moor,
aki megtette a kötelességét, és mehet. Különben is dr. Karl Marx
sokkal inkább – kedvence –
Shakespeare tollára méltó alak volt.
■ A minapában ezt írta Tamás Gáspár
Miklós egy napilapbeli cikkében: „...az angol nyelvû marxista társadalomfilozófia, gazdaság- és politikaelmélet erôteljes fejlôdést mutat, és akadémiai-egyetemi
befolyása jelentékenyebb, mint valaha.” Nem tudom, hogy
másutt (értsd: Nyugat-Európában, ahol a marxizmus nem a
„létezô szocializmus” mindent átható dogmáját jelentette)
mi a helyzet, F. Wheen kötetének irodalomjegyzéke mindenesetre arra enged következtetni, hogy angol, német és
francia nyelvterületen elég nagy az érdeklôdés Marx(ék)
iránt. Miközben mi esetleg azzal „büszkélkedünk”, hány dial- és törtmat. meg tudszoc. elôadást lógtunk el. Éppenséggel olvashattuk volna Franz Mehringtôl Marx Károly életrajzát, Luise Dornemanntól a Jenny Marx-biográfiát, amely a
46. Nemzetközi Nônapra jelent meg, kerek negyven éve. Késôbb az Így élt sorozatban napvilágot látott egy-egy kötet Marxról és
Engelsrôl, Kertész Erzsébet Jenny,
Laura, Tussy c. regényébôl a Csíkos
Könyvek bakfis olvasói kaphattak
bepillantást a Marx család életébe.
Ma már nyugodtan (nem kényszerbôl, hanem érdeklôdésbôl, a
mûveltség végett) olvashatnánk
Marx mûveit, de ez nem sikk, úgy
hiszem. Talán még örülnünk is
kell, hogy az egyetemeken a filozófia szakon nem számûzték ezt a zavarba ejtô tudóst. Akinek „tanításából” bizonyos mûvei alapján, csupán életmûvének a töredékeibôl
elôbb lett doktrína, mintsem ismertté vált volna és kritikai feldolgozásra került volna a teljes oeuvreje. Ha mégis rászánjuk magunkat,
hogy végre megismerjük Marxot,
vállalva a kockázatot, hogy nem
gyôz meg, illetve nem ad minden kérdésünkre választ, milyen
friss kiadványokat vehetünk kézbe? A kínálat nem igazán bôséges, habár figyelmem – biztosan – nem terjedt ki mindenre.
Paul Strathern Marx c. könyvecskéjét a Filozófia 90 percben sorozatban adta közre a Saxum Kiadó. A jól megírt, informatív és kor-

rekt összefoglaló alkalmas arra, hogy a középiskolások érdeklôdését kielégítse. A borítón
látható olvasó fiú és lány árnykép nyilván a
célzott olvasóközönségre vonatkozik. Ami
ilyen terjedelemben elmondható Marxról, életérôl és munkásságáról, az benne van ebben az
áttekintésben: megbízható pályakép, a legfontosabb mûvekbôl vett idézetek és a kulcsfogalmak. Marx életének és korának kronológiáját
az ajánlott olvasmányok jegyzéke követi. Ebben szerepel Francis Wheen Karl Marx c., 2000ben publikált kötete, ezzel az ajánlással: „Marx
heroikus életének és gyarlóságainak élénk,
mindvégig szórakoztató leírása. Messze a legjobb életrajz, ami csak kapható.”
A Napvilág Kiadó jóvoltából 2004 óta magyarul is olvasható az említett mû, s noha
nem tudhatjuk, valóban ez-e „messze a legjobb” életrajz, kétségtelenül lendületes, élvezetes, szórakoztató, világosan megírt könyv.
Nem véletlen, hogy
húsz nyelvre lefordították. „Mindössze tizenegy gyászoló jelent meg
Karl Marx temetésén
1883. március 17-én.
Neve és mûve élni fog
századokon át! – jövendölte Friedrich Engels a
Highgate temetôben
mondott gyászbeszédében. Ez valószínûtlennek tûnt, de igaznak bizonyult” – indítja az
Elôszót. Ugyanitt leszögezi: „A 20. század
Marx öröksége.” Szerencsére nem ez utóbbival foglalkozik, hanem célját imigyen jelöli ki, s a
mû elemzése helyett ennek idézésével szeretnék
kedvet csinálni a kötet elolvasásához: „Ideje, hogy
lehántva alakjáról a mítoszt, megpróbáljuk újra
megtalálni Karl Marxot, az embert. Ezerszám születtek könyvek a marxizmusról, de csaknem mindet
olyan tudósok és vakbuzgó rajongók írták, akik
szentségtörésnek érezték volna hús-vér emberként
kezelni Marxot – a porosz emigránst, aki középosztálybeli angol úriemberré vedlett; a dühös agitátort,
aki felnôtt életének jelentôs részét a British Museum
olvasótermének tudós csendjében töltötte; a társasági embert és szívélyes házigazdát, aki csaknem minden barátjával összerúgta a port; az odaadó férjet és
családapát, aki teherbe ejtette a házvezetônôjét; az
elmélyült gondolkodót, aki imádta a jóféle italokat,
a szivart és a vicceket. ”
François Giroud, a néhány éve elhunyt francia író és publicista
eléggé figyelemkeltô címet adott (az Európa Kiadónál megjelent) könyvének: Jenny Marx avagy az ördög felesége. A letehetetlenül izgalmas, szellemesen megírt, nem túladatolt és nem is
csak sztorizó könyvbôl nagysikerû tévéfilm is készült. Persze

hogy túloz a cím, nem ördögi figura e
lapokon dr. Karl Marx, legfeljebb –
ahogy mondani szokás – nehéz ember,
mint minden rendkívüli egyéniség, történelmi személyiség. „Jenny és Karl
Marx harmincnyolc éven át voltak házasok. Hosszú idô – és a közös út aligha volt rózsákkal felszórva. De szerelemmel van dolgunk, méghozzá a legborzalmasabb fajtából: azzal, amely a
nôt egy lángészhez bilincseli” – írja a
szerzô. S ebben a stílusban, tónusban
mondja el e „kettôs kárhozat”, az elôkelô porosz nemesi családból származó
Jenny von Westfalen és a rabbi ôsöket
felvonultató, protestáns hitre áttért,
mûvelt középosztálybeli újságíró, szerkesztô, tudós, agitátor és forradalmár
Karl Marx élettörténetét.
Konrad Löw A kommunista ideológia
vörös könyve. Marx és Engels – A terror atyjai c. munkája annak a Stéphane Courtois-nak az elôszavával jelent meg,
aki A kommunizmus fekete könyve zárófejezetében arra
a kérdésre kereste a választ, miért alakult ki tömegterror a
XX. századi kommunista rendszerekben. Az értelmi szerzôket Marxban és Engelsben látja, és miután Löw is megvonja „a kommunizmus mérlegét” (X millió halott/ország), idézetekkel támasztja alá, hogy Marx és Engels céljai nem elvont filozófiai célok voltak: radikális harcot hirdettek ellenfeleik, ideák és intézmények ellen. Nem arról
van tehát szó, mondja Löw, hogy az eszme (a marxista
ideológia) tiszta volt, csak éppen eltorzult a gyakorlat(ban) Lenin, Sztálin, Mao stb. kezén. „Marx és Engels
írásaiban szavak ezrei mutatják az utat a Gulag büntetôtáborai felé” – jelenti ki kategorikusan. Tehát nem életrajzról, nem is a marxi nézetekkel való vitáról van itt szó, hanem egy sajátos olvasókönyvrôl,
amelyet szerzôje azoknak az írásaival állít szembe, akik megpróbálták úgymond tisztára mosni a
kommunizmus, az egyik totalitárius rendszer eszméinek megalkotóit. A kötet Irodalomjegyzék-et, Névmutató-t és Tárgymutató-t is tartalmaz. A három
nagy fejezet (Miért? – „A jó perverziója”; „Az elmélet anyagi
hatalommá válik”; A válasz. A
„fekete könyvben” bemutatott
bûntények elkövetôi marxisták
voltak) és a Függelék végén is
vannak jegyzetek és külön megjegyzések, ez a bôség már-már
zavaró, különösen ha nyomdahibák is szúrják az ember szemét, s a fordító az „Ebenda”
szót egyszerûen elfelejti lefordítani ugyanott-ra. Arról tökéletesen meggyôzött Konrad Löw,
hogy az ifjú Marx (itt persze magyarul olvasható) versei csapnivalóak, s abban is maradéktalanul egyetértünk, nagy szerencse,
hogy az NDK-s irodalomkönyvekbe nem kerültek be. Végül, jól
tesszük, ha magunkra vesszük a figyelmeztetést: „Mindaddig
nem szabad Marx nevével dobálózni, amíg az ember nem olvasta a mûveit!” (A XX. Század Intézet kiadványa.)

Heller Ágnes egy a 90-es években vele készült
interjúban arról beszélt, hogy számára a 60-as
években filozófiailag a Kierkegaard vagy
Marx alternatíva létezett. Akkor az utóbbit,
késôbb az elôbbit választotta. (Indoka: Kierkegaardnál filozófiailag csak egyéni megoldás
létezik, általános megoldás nincs. Marxnál
kollektív megoldás van, egyéni nincs. Márpedig a politikai-szociális kérdéseket illetôen
vannak kollektív megoldások.) Mindazonáltal a marxi gondolatok értelmezésével nem
hagyott fel azok után sem, hogy meggyôzôdésévé vált: a megváltást többé nem a politikában kell keresni. „Filozófiai álláspontom
lassan, de biztosan távolodott még egy erôsen
módosított marxista látásmódtól is afelé,
amit manapság ‘posztmodernnek’ nevezhetnék” – írta
egy-két évvel ezelôtt. S mivel
a posztmodern saját modernitásunk tudatosítása, logikus, hogy – éppen Marx halálának a centenáriumán – tanulmányt szentelt Marx és a
modernitás témájának. Ez lett
annak a kötetnek a címadó
darabja, amelyet az Argumentum Kiadó és a Lukács
Archívum adott ki 2002-ben
(benne további tanulmányai,
Fehér Ferenc írásai, közösen
írt dolgozatuk). Vizsgálódása
kritikai megállapítással zárul:
„...a marxi modernitáselmélet nemcsak hiányos, de egyoldalú is, annak ellenére,
hogy az eljövendô világ számos jellegzetességét behatóan ismertette...”
Az írásom elején megpendített naiv felvetést egy tekintélyes gondolkodó, a nemrég elhunyt Jacques Derrida
szavaival szeretném megerôsíteni. Marx kísértetei c.
esszéjében írja: „..most, hogy Marx halott, s különösen
hogy a marxizmus, mint némelyek mondják, teljesen
felbomlani látszik, lehetséges lesz Marxszal foglalkozni
anélkül, hogy zavarnák az embert – a marxisták, vagy
miért ne, maga Marx, vagyis a fantom, aki továbbra is
beszél. Derûsen, tárgyilagosan, pártatlanul fogják taglalni: az akadémiai szabályok szerint, egyetemen, könyvtárban, kollokviumokon. Módszeresen fognak eljárni,
tiszteletben tartva a hermeneutikai, filológiai és filozófiai szövegmagyarázat szabályait /.../ Marx, mint látják,
mindennek ellenére éppen olyan filozófus volt, mint a
többi, sôt, ma már, hogy a sok marxista hallgat, azt is kimondhatjuk, hogy nagy filozófus volt, méltó arra, hogy a
tananyagban szerepeljen, ahonnan túl sokáig volt kitiltva. Nem a kommunistáké, a marxistáké, a pártoké, ott
kell szerepelnie a nyugati politikai filozófia nagy kánonjában.” A Jelenkor Kiadó dianoia sorozatában több mint tíz éve
megjelent kötet elsôsorban persze a gyakorlott Derrida-olvasóknak ajánlható. Az itt olvasható szöveg eredetileg a Merre tart a
marxizmus? kollokviumot bevezetô elôadásként hangzott el: az
angol cím Whither marxism? majdnem Wither marxism?, ami viszont azt jelenti: „sorvadóban-e a marxizmus?”
Csokonai Attila
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Kertész
lárulom a kedves olvasónak, hogy valamikor erôs dohányos
voltam, rosszabb napjaimon
két csomaggal is elfüstöltem.
Továbbá meglehetôsen piáltam is, csoda, hogy a májam
különösebb károsodás nélkül
megúszta. Mindenivó voltam, bor, sör, pálinka, mindegy volt, csak ártson. Köhögni viszont csak a saját, megszokott cigarettámtól szerettem. De hamar rájöttem,
hogy mindez végül is drog,
függôséget okoz, gyilkolja az
ember szervezetét. A küzdelem, hogy megszabaduljak
káros
szenvedélyeimtôl,
mégis soká tartott, úgy tizenöt évig. De egyszer sikerült.
Sokat köszönhetek a feleségemnek is, aki jó példával
járt elöl: ô sem ivott, nem is
dohányzott, és törekvéseimben támogatott. Elmondhatom, hogy most már tizenhárom éve teljesen absztinens
vagyok, sem egy gyûszûnyi
alkoholt nem ittam, sem egy
slukkot nem szívtam.
Amikor ez eszembe jut, ünneplem magam, nyugodtan
ünnepelhet a kedves olvasó is,
nem fogok megsértôdni.
Nos, ha erre képes voltam
fantasztikus akaraterôm által,

E

mit tetszik gondolni, nem tudok leszokni a politikáról is?!
Hát majd megmutatom! A
politika is káros szenvedély,
függôséget is okoz. A legtöbben anyagilag is tönkremennek belé (kevesek kivételével,
de ezek dolgába ne avatkoz-

Kertész Ákos

Rosenthal Eszter
magánügyei
zon a laikus, mert csak ráfázhat). Nem mondom, hogy
minderre tejesen magamtól
jöttem rá, voltak, akik segítettek az igazság fölismerésében.
Ma már, ha meghallom azt a
szót, hogy „köz” – közérdek,
közerkölcs, közügyek, közösség, köztisztviselô, közíró –,
én sikítva menekülök. Tévében csak szappanoperát és
pornót nézek, mert csak ezek
a mûsorok garantáltan politikamentesek, ezért mostanában jobban alszom, frissebben ébredek.
Éppen ezért ma Rosenthal
Eszter barátnôm magánügyei-

Erdélybôl jöttünk
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rôl lesz szó, ô egyrészt a tengerentúlon él (miért, ne firtassuk, mert az már politika lenne, vagy történelem, de a kettô ugyanaz: a történelem az
elmúlt idôk politikája), másrészt nem itthon választópolgár, hanem ott, és az az „ott”,

■ Az Elszármazott Erdélyiek
Névjegyzéke egy olyan személyes
adattár, amely nem szakmák, vagy
hivatalos elismertségi fokozatok,
netán a „híresség” mértékének kategorizálása szerint szervezôdött
egységbe, az egység alapja, hogy a
benne szereplôk, vagy felmenôik,
valamennyien Erdélybôl települtek át Magyarországra. Aki az
adattár megválaszolt, kitöltött
kérdôívét a szerkesztôknek visszaküldte, az arról is bizonyságot
tett, hogy odatartozónak tekinti
magát, cselekvôleg mutatja meg
erdélyi származását, s ez fontos is
neki. Ôrzi identitását.
Az ismert mondás szerint, mindenkinek „van” egy regénye,
a saját története. Ebbôl a „történetbôl” ebben a kiadványban
csak az adatok szerepelnek, az ilyen gyûjtemények természete nem is enged meg mást. Ezek az adatok azonban egyszerre praktikussá is teszik a névjegyzéket: a legtöbben megadták
lakcímüket, telefonszámukat, és akinek van és szükségesnek
tartotta, még e-mail címét is közölte. Ismervén az ilyen típu-

szerencsére nagyon messze
van. Neki Roger B. Lindlay
nevû férjével van gondja, na
errôl érdemes beszélnünk,
senki érdekét nem sérti, és
még tanulságos is lehet.
Azt írja, hogy a férje nem
elég romantikus lélek, ô meg
igen, persze nagyon szereti
Rogert, de a romantika hiányzik az életébôl. „Nem
tud szavakkal szeretkezni”,
mármint a férje, hát ilyen
édesen fogalmazza meg Eszter, hogy a férje nem tud bókolni, udvarolni. És mit tud?
Szeret énekelni, gitározni, és
Eszter édesanyjához (vagyis

Roger nézôpontjából az
anyósához), aki már nagyon
idôs asszony, szintén kedves,
neki is énekel és gitározik.
Mit akarsz, édes Eszter, írom
én neki, hát fogd föl úgy,
hogy a te férjed egy trubadúr! Ezt kevés asszony
mondhatja el.
Igen, de, írja Eszter, Roger
pesszimista alkat, ô meg optimista, és Roger mindig lelombozza ôt. Nézd, Eszter, te már
inkább amerikai vagy, mert az
amerikaiak optimisták, olyan
emberek mentek ki Amerikába, az ismeretlenbe, a vadnyugatra, akikben volt optimizmus, és hitték, hogy ott csak
jobb lehet. Roger meg inkább
európai, aki nem nagyon vár
semmit a jövôtôl. De ne felejtsd el, hogy az optimista
sokszor csalódik, mert az élet
rendszerint nem habos torta.
A pesszimista egyrészt nem
csalódik, mert azt mondhatja,
hogy „na, ugye…”; de ha
mégis, kellemesen csalódik, és
azt mondhatja „hála istennek,
nem volt igazam.” Gondolj
arra, hogy ti ketten kiegészítitek egymást.
És azt írja nekem Eszter a
tengerentúlról, hogy mióta erre gondol, csakugyan sokkal
boldogabb.

sú mûvek elkészítésének nehézségeit és körülményeit, nincs afelôl kétségem, hogy a szerkesztô és
a kiadó hôsies munkát végzett, és az elôszó tanúsága szerint munkájukat akár sziszifuszinak is
mondhatnánk: az elôszóban máris tudatják velünk, olvasókkal, hogy újra nekilátnak a „kôszikla görgetésének”: 2006. szeptember 30-ig várják a
következô kiadáshoz a jelentkezési lapok beküldését. Egy praktikus információt itt mi is közzéteszünk: a jelentkezési lap a www.hungax.hu honlapról is letölthetô.
A kiadvány többet nyújt egy szokványos „ki kicsodánál”. Közli erdélyi szervezetek címeit, tisztségviselôik névsorát, három interjú erejéig felvillantja az egyéni sorsban rejlô „saját regény” körvonalait: Szabó József, Szabó T. Anna és Dragomán György válaszol Guther M. Ilona kérdéseire.
Vállalkozik egy kis sajtótörténeti ismeretterjesztésre is: Spaller Árpád bemutat röviden öt, a két
világháború között erdélyi menekültek által Magyarországon
kiadott lapot.
Elszármazott Erdélyiek Névjegyzéke 2006
Hungária Ügyviteli Iroda – Erdélyi Magyarok Egyesülete
Felelôs kiadó B. Kis Béla. Felelôs szerkesztô Domokos István
172 oldal

Press, 1700 Ft
Ryan, Denise: Gyilkos vágy. Alexandra, 2499 Ft
Sabatin, T. Z.: A gonoszok feltámadása. Vitál-Kontrol, 2450 Ft
Saylor, Steven: Gyilkosság a Via Appián. Agave, 2480 Ft
Tandori NatRoid: Írd hozzá a vért! Szó K., 2900 Ft
Winegardner, Mark: A keresztapa visszatér. Geopen, 2990 Ft

prózairodalom, történelmi
Cantor, Norman F.: Az utolsó lovag. General Press, 2700 Ft
Cornwell, Bernard: Vándor. Alexandra, 2699 Ft
Dumas, Alexandre, id.: D’Artagnan története II. Szukits, 4900 Ft
Füzes János: Tépett tollú madár. Alexandra, 2499 Ft
Gáspár Ferenc: A sárkány álma. Coldwell, 1880 Ft
Heym, Stefan: Dávid király krónikája. Partvonal, 2499 Ft
Iggulden, Conn: Az uralkodó 1. Gabo, 2500 Ft
Maxwell, Robin: A szûz. Elôjáték a trónhoz. Tericum, 2570 Ft
Merle, Robert: Ármány és cselszövés. Európa, 2500 Ft
Messadié, Gerald: Tutanhamon arcai. Gold Book, 1999 Ft
Riley, Judith Merkle: Kígyó a kertben. Alexandra, 2999 Ft
Szolzsenyicin, Alexandr : A vörös kerék II. Tizennégy augusztusa. Katalizátor, 5500 Ft
Vajay Szabolcs : Lánc. Háttér, 1700 Ft
Wass Albert: A hunok útra kelnek. Kráter, 1400 Ft

prózairodalom, tudományos fantasztikus
Beauseigneur, James: Krisztus küldetése 2. Új kor születik. Alexandra, 2699 Ft
Gibson, William: William Gibson teljes Neurománc univerzuma. Szukits, 4800 Ft
Gibson, William; Sterling, Bruce: A Gépezet. Galaktika, 2990 Ft
Herbert, Brian; Anderson, Kevin J .: A Dûne. A Corrini csata. A Dûne legendái trilógia.
Szukits, 3500 Ft
King, Stephen: A Setét Torony 6. Susannah dala. Európa, 2100 Ft
Weis, Margaret; Hickman, Tracy : Az ôszi alkony sárkányai. Sárkánydárda-krónikák I.
Delta Vision, 2090 Ft
Weis, Margaret; Hickman, Tracy: A téli éj sárkányai. Sárkánydárda-krónikák II. Delta
Vision, 2090 Ft

szépirodalom
Alex, Ben: Carpe Diem Élj a mának! Alexandra, 999 Ft
Alex, Ben: Rokon lelkek. A barátság csodája. Alexandra, 999 Ft
Alex, Ben: Új kezdet. Ragadj meg minden lehetôséget! Alexandra, 999 Ft
Alex, Ben : Vigasztalás a bánatban. A gyógyulás útja. Alexandra, 999 Ft
Appelfeld, Aharon: Egy élet története. Park, 2500 Ft
Applegate, Katherine: Zoey görbe utakon. Könyvmolyképzô, 1399 Ft
Appleyard, Diana: Egy gazdag lány panaszai. Pannonica, 1990 Ft
Auster, Paul: Holdpalota. Európa, 2500 Ft
Bächer Iván: Hatlábú. Ebkönyv. Ulpius-Ház, 2480 Ft
Bágyoni Szabó István: Elszabadult konténerek. Naplóregény 1986-89. Concord Media, 2920 Ft
Barcs János: Lila bádog. Novellák. Hungarovox, 1700 Ft
Barta András: A vidéki fiatalok Budapesten. Alexandra, 2999 Ft
Beard, Philip : Kedves Zoe! Egy kamaszlány naplója. Tericum, 1970 Ft
Berti (Bernhart Tibor): Korpafüvek. Novellák. Kairosz, 1800 Ft
Besznyák István; Besznyák Rita: Politikai és történelmi idézetek. Medicina, 4200 Ft
Bogáti Péter: Utazás a lopott tojáson. Krónika Nova, 1600 Ft
Brontë, Ch.: A lowoodi árva. Könyvmolyképzô, 2299 Ft
Brontë, Ch.: Villette. Palatinus, 2900 Ft
Burke, Paul: Frank atya. Anonymus, 1990 Ft
Burus János Botond: Pethô Marcit elhagyja az Isten. Erdélyi Híradó, 2082 Ft
Büki Attila: Mit ér a világ? Rím, 2000 Ft
Clark, Mary Higgins: Enyém az éjszaka. JLX, 2490 Ft
Cortázar, Julio : Átjárók. L’Harmattan, 2300 Ft
Czakó Gábor: Belátó. Cikkek, 2002-2005. Boldog Salamon Kör, 2345 Ft
Czéh Zoltán: A Pókháló csillagkép. Inter-Active Team, 2490 Ft
Doros Judit: Átkozott, édes föld. Alinea, 2200 Ft
Drinkwater, Carol : Érzékek és Provence. Ulpius-Ház, 2680 Ft
Eugenides, Jeffrey: Egy test, két lélek. Egy lánynak született fiú története. Tericum,
2570 Ft
Exley, Helen: Házasság, a legszebb ajándék. Alexandra, 1299 Ft
Exley, Helen: Légy hû önmagadhoz. Alexandra, 1299 Ft
Exley, Helen : A remény ajándéka. Alexandra, 1299 Ft
Exley, Helen: Szerelem. Alexandra, 1299 Ft
Exley, Helen (szerk.): Idôtlen bölcsességek. Alexandra, 4999 Ft
Faulkner, William: Fiam, Absolon! Új Palatinus, 3200 Ft
Faber, Michael: A bíbor szirom és a fehér. Gabo, 2990 Ft
Flynn, Nick: Mocsokváros utcáin. Magvetô, 2690 Ft
Fuentes, Carlos: Diana, a magányos vadász. Ulpius-Ház, 2480 Ft
Gárdonyi Géza: Az én falum. Szt. István Társ., 1500 Ft
Gauder Áron; Novák Erik et al .: Nyócker! A kép-regény. Konkrét, 2980 Ft
Gedge, Pauline: Az álmok háza. Gabo, 2500 Ft
Generál Tibor: Mohácstól Mekkáig. Történelmi lektûr. Tinta, 1890 Ft
Göndi Gréta: A búvópatak. Uránusz, 2625 Ft
Gróf Balázs: Képregények. Nyitott Könyvmûh., 2890 Ft
Gyurkovics Tibor: Hol vagy Gyula. Hernádiádák. Kráter, 1200 Ft
Gyurkovics Tibor: Skizofrén történelem. Napkút, 2490 Ft
A halál betegsége. Modern francia elbeszélések. Nagyvilág, 1900 Ft
Hamvas Béla: Karnevál I–III. Medio, Editio M., 7446 Ft
Határ Gyôzô: Golghelóghi. Argumentum, 3900 Ft
Heller, Joseph: Záróra. Gabo, 2990 Ft
Heltai Péter : Athéna. Ulpius-Ház, 2580 Ft
Hemingway, Ernest: Az öreg halász és a tenger. Könyvmolyképzô, 999 Ft
Hodossy Gyula (szerk.): Karácsonyi ajándék. Felvidéki írók tollából. Lilium Aurum,
2350 Ft
Horgas Béla: Idôhaladék. Liget, 3500 Ft
Horváth (EÖ) Tamás : Vizek fészke. Novellák. M. Napló, 882 Ft
Hosseini, Khaled : Papírsárkányok. Hazatérés Afganisztánba. Tericum, 2570 Ft
Hvang Szun-von: Kagylóhéjak. Elbeszélések. Ráció, 2300 Ft
Ircsik Vilmos: Negyven év némaság. M. Napló, 1120 Ft
Jávorkai Judit : Lájfsztori. Alexandra, 2499 Ft
Jóry Judit: Vetkôztetik a menyasszonyt. Képek egy regénybôl. Kalligram, 1900 Ft
Kemenes, Joe: TSO. Az egymásmellettiség esete. Stádium, 1500 Ft
Kessler, Leo: Menekülés a Birodalomba. Duna, 2498 Ft

Keyes, Daniel: Virágot Algernonnak. Alexandra, 2699 Ft
Kingsbry, Karen: Karácsonyi csodák tárháza. Gold Book, 1598 Ft
Knight, Eric: Légy hû magadhoz. Könyvmolyképzô, 2999 Ft
Kócsóné Dékány Piroska: Ég és föld között. Bába, 1450 Ft
K o d o l á n y i J á n o s : Szakadékok + Feketevíz. Kisregények. Szt. István Társ.,
2800 Ft
Konrád György : Kerti mulatság. noran, 4990 Ft
Kövi Pál: Erdélyi lakoma. Új Palatinus, 3900 Ft
Krúdy Gyula: Elbeszélések 1. Kalligram, 2500 Ft
Kutas József: A bagoly árnyéka. Anonymus, 2500 Ft
A lélek hullámhosszán. Antológia. Bába, 1000 Ft
Levendel Júlia: Hajózhatnék. Liget, 2500 Ft
Loomis, Susan: Életünk a Tatin utcában. Kulinária, 2290 Ft
Lôkös István: Átölelô szivárvány. Gonda, 2000 Ft
Machovich Raymund: Ahogy elrendeltetett. Medicina, 1800 Ft
Malota László: Nôk az életembôl. VSP, 1980 Ft
Mann, Klaus: Mefisztó. Ulpius-Ház, 2680 Ft
Marácz István: Meztelen fények. Líra és Lant, 7990 Ft
Márai Sándor : A régi szeretô. Kötetben meg nem jelent elbeszélések III. 1938–1947.
Helikon, 1990 Ft
Marciano, Francesca: Szerelmem, Róma. A Casa Rossa asszonyai. Ulpius-Ház, 2580 Ft
Maugham, William Somerset: Örök szolgaság I-II. Holnap, 2800 Ft
Méhes György: Gina. Ulpius-Ház, 2480 Ft
Mészáros Sándor: Az albán szépség. Geszti’s Art, 1400 Ft
Muhi Mária: Turistavízum. Médiamix, 1990 Ft
O’Flanagan, Sheila: Messze még a vég. Alexandra, 2499 Ft
Odze György: Halotti beszédeim. Mérték, 1999 Ft
Ottlik Géza: Buda. Magvetô, 2690 Ft
Ottlik Géza: Hajnali háztetôk. Magvetô, 2290 Ft
Ottlik Géza: Hajónapló. Magvetô, 2490 Ft
Ottlik Géza: Mnden megvan. Magvetô, 2490 Ft
Ottlik Géza: Ottlik Géza összegyûjtött mûvei díszkiadásban. Magvetô, 17990 Ft
Ottlik Géza: Próza. Magvetô, 2690 Ft
Örkény István: Elsárgult kéziratok. Írások a hagyatékból. Palatinus, 2500 Ft
Pamuk, Orhan : Hó I-II. Ulpius-Ház, 3980 Ft
Paska György : A szôlô, a bor és a vallás. Én vagyok az igazi szôlôtô... Pro Pannonia,
2800 Ft
Pearl, Matthew: A Dante-kör. Gabo, 2490 Ft
Peterdi Nagy László: Bársonyos színházi forradalom. Liget, 2500 Ft
Petôcz András : Sárga virág a feleségem. Fekete Sas, 750 Ft
Petrik Adrien: Asszony és háza avagy az én Toszkánám. Sanoma, 5300 Ft
Popper Péter: Várj, amíg eljön az órád. Rekviem Indiáért. Saxum, 2480 Ft
Pósa Zoltán: Irodalmi dandy avagy koranyári üdvözlet. Széphalom, 1300 Ft
Quevedo, Francisco de: Héró és Leandrosz alsónemûben (magyar-spanyol ny.). Eötvös, 1838 Ft
Rákócza Richárd; Dopeman . Könyvet akartatok? Nesztek! Kalandor, 2000 Ft
Remarque, Erich Maria: Éjszaka Lisszabonban. Alexandra, 2499 Ft
Rice, Luanne: Érzelmek tengerében. JLX, 2100 Ft
Ridgeway, Rick: A Kilimandzsáró árnyéka. Corbis, 3180 Ft
Roberts, Nora: Nyugvóponton. A Mackade fivérek. Harlequin, 995 Ft
Robilant, Andrea di: Szerelem Velencében. Tericum, 2670 Ft
Rutherfurd, Edward: Dublin. Az alapítás. Alexandra, 3499 Ft
Salamon Pál: Fellebbezés a siralomházból. Tericum, 2370 Ft
Salinger, J. D.: Zabhegyezô. Európa, 1800 Ft
Salzman, Mark: Acél és selyem. Lunarimpex, 2390 Ft
Schwarz-Bart, André: Igazak ivadéka. Ulpius-Ház, 2680 Ft
Sell, Colleen (szerk.): Egy csésze vigasz anyáknak és lányoknak. Történetek egy különleges kapcsolatról. Alexandra, 1299 Ft
Sillitoe, Alan: Születésnap. Sziget, 2300 Ft
Sinkó Ferenc: A szamár királysága. Fabulák. Szt. István Társ., 1200 Ft
Somogyi-Tóth Dániel: Égi ritmusok (CD-vel). Interbooks, 4950 Ft
Somogyváry Gyula: A pirossapkás kislány. Auktor, 2800 Ft
Stone, Katherine: Visszatérés. General Press, 1700 Ft
Sutarski, Konrad: Kettôs hazában. M. Napló, 1500 Ft
Szabó István: Szélsodorta vándor-napok. Pallas Antikv., 2000 Ft
Szántai János: Sziszüphosz továbblép. Novellák. FÍSZ, Erdélyi Híradó, 2281 Ft
Száraz Miklós György : Az ezüst macska. Helikon, 2990 Ft
Szécsi Magda: Idôtépô. Széphalom, 2600 Ft
Szele Ágnes (szerk.): Az ördög étlapja. Irodalmi szakácskönyv. Sziget, 3980 Ft
Szemadám György: Madarak, madarászok és más csodalények – a szerzô festményeivel. Széphalom, 2900 Ft
Szép Ernô: Fehér rózsa meg piros rózsa. Válogatott novellák. noran, 2990 Ft
Szilágyi Sándor; Majoros Aladár: Túl a K hídon. GO!, 3900 Ft
Takiguchi Yasuhiko: Harakiri. Elbeszélések. Terebess, 1850 Ft
Tamási Áron: Szülôföldem. Új Palatinus, 2500 Ft
Tennant, Emma: Elinor és Marianne. Új Palatinus, 2390 Ft
Torda István; Lukács Judit (szerk.): Sine morbo (Antológia). Sine Morbo, 3570 Ft
Twain, Mark: Puddingfejû Wilson. Ulpius-Ház, 2480 Ft
Vandenberg, Philipp: Luxor királya. K.u.K., 3200 Ft
Varga Rudolf: A nap kutyái. Saluton, 2000 Ft
Vargas Llosa, Mario: Háború a világ végén. Európa, 3500 Ft
V a s t a g h Z o l t á n : Közös élmények fonalán. Válogatott írások. Argumentum,
2200 Ft
Veress István (szerk.): Azok a csodálatos cicák. Arión, 2390 Ft
Verrasztó Gábor: Szétszabdalt fényképek. Napkút, 1290 Ft
Voznyeszenszkaja, Julia: Halál utáni kalandjaim. Bíbor, 1800 Ft
Vreeland, Susan: A jácintkék ruhás lány. Geopen, 2490 Ft
Waller, Robert James: Menekülés északra. Alexandra, 2999 Ft
Wass Albert: A sólyom hangja. Mentor, 999 Ft
Weninger Ágnes: Szerelem elsô klikkre (magyar, angol ny.). Auktor, 2000 Ft
White, Christopher: Karácsonyi várakozás. Gold Book, 1598 Ft
Widmer, Urs: Anyám szeretôje. Mérték, 1799 Ft
Widmer, Urs: Apám könyve. Mérték, 1799 Ft
Williams, Tad: Virágok háborúja. Alexandra, 3999 Ft
Wizner Vég Balázs: Az argentin nô. Regény három felvonásban. L’Harmattan, JAK,
1500 Ft
Zeke László: Döbrögi újra száguld! Új Mandátum, 2580 Ft
Zsidó Ferenc: Csigaterpesz. FÍSZ, 2240 Ft

Megjelent könyvek

Folytatás a 60. oldalról.

színmûvek
Kocsis Csaba: Ezüstkert. M. Napló, 898 Ft
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A könyvpiac sötét oldala
Magyarországon négyszer annyi könyvet adnak ki,
mint amennyire igény van, és a könyvkiadási
kedv még mindig nem hagyott alább. A könyvpiaci lufi egyelôre dagad, miközben fordítók, szerzôk, nyomdák várnak a pénzükre, a kereskedô szívatja a kiadót, a kiadó pedig mindenki mást. Mi
tartja életben ilyen körülmények közt a hazai
könyvpiacot?

■ A könyvolvasás nemes elfoglaltság, a Gutenberg-galaxis újra
fényleni fog, állította Vízi E. Szilveszter a napokban a Nagy
Könyv kapcsán. A könyvbiznisz viszont inkább a nyolcvanas
évek valutázóinak világát idézi, érdekbarátságokkal, kis trükkökkel, nagy tartozásokkal, sok kishallal, akik vicsorogva haverkodnak a cápákkal, vontuk le a tanulságot mi. Röviden ugyanis ez
a kép alakult ki bennünk azután, hogy egy szomorú történeten
keresztül belecsúsztunk a szakma sötét bugyraiba.

A filozófia halála
Nyomozásunk kezdetén könnyen átlátható, megható sztorira
készültünk. Aradi László, a Heidegger-fordítóként tevékenykedô
filozófus megelégelte a mesterségével járó szûkös lehetôségeket,
és tehetségét nagyobb címletekre akarta váltani. Az Ulpius-Ház
megbízására félretette a létkérdéseket, és lefordította Boris Becker életrajzát. Az eszme elárulását azonban nem követte jacuzzivásárlás, a kiadó ugyanis hónapokig nem fizetett a fordítónak,
és végül csak ügyvéd bevonásával sikerült fizetési ígéretet kicsikarni a kiadóból.
Rövid internetes kutatás után kiderült, hogy nem Aradi az
egyetlen mûfordító, aki hiába várta pénzét az Ulpiustól; a Mûfordítók Egyesülete egyenesen nyilatkozatot tett közzé a kiadó
gyakorlata miatt. Mesés Péter, az egyesület egyik tagja szerint a
helyzet azonban még ennél is súlyosabb: nem egyedi esetrôl van
szó. Véleménye szerint „alig van olyan kiadó, ahol hasonló ne
fordult volna elô.”
Még mindig a könyv szellemi dimenzióinak tudatában kerestük fel Kepets Andrást, az Ulpius-Ház vezetôjét, akitôl egyrészrôl megtudtuk, kiadójánál csak átmeneti zavar okozta a késedelmet, és a karácsonyi forgalom megold mindent. Másrészrôl viszont a furcsa helyzet az egész könyvszakmát jellemzi.
Meglepetésünkre, amikor az ügy hátterérôl kérdezôsködtünk
más kiadóknál, nem zaftos részleteket tártak elénk, hanem szomorúan elismerték, az eset nem a kiadó elvetemültségének jele,
hanem a hazai könyvpiacon uralkodó állapotokat jellemzi.

Körbeszívatás
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Bizonytalanság, kiszolgáltatottság és egymás szívatása. Ezek az
ismérvei a magyar könyvbiznisznek, állapítottuk meg, miután
beszélgettünk néhány kiadóval.
A feszült helyzet egyik oka a bizományos értékesítési rendszer,
értett egyet az ulpiusos Kepets, és a Vince Kiadó vezetôje, Gál
Katalin. A kereskedôk – néhány multit leszámítva – ugyanis csak
bizományba veszik át a könyveket, és akkor fizetnek, ha azokat
már eladták. A kiadók így alapesetben, a papírmozgások idejét
is beszámítva, 1–3 hónappal késôbb jutnak a pénzükhöz. Az
alapeset ritka, de ne vágjunk a dolgok elébe.

Bizományos rendszer egyébként a fejlettebb könyvkiadó kultúrával rendelkezô országokban is mûködik, ott azonban létezik
fixáras felvásárlás is, mondta Gál Katalin, aki egyúttal a Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülésének (MKKE) elnökségi tagja.
A kiadók nagynak tartották a 45–55%-os kereskedôi árrést is, a
nehézségeket pedig fokozza, hogy a bevétel egyenlôtlenül jelentkezik: könyvet a világ ezen szeletében többnyire karácsony
környékén szokás venni. Az Ulpius tavaly decemberi forgalma
így tizenegyszerese volt a novemberinek, azaz a teljes évi bevétel felét egyetlen hónap alatt gyûjtötték be. Gál Katalin pedig a
magyar könyvpiac egészérôl mondta, hogy az 2 hónap alatt produkálja az évi forgalom 30 százalékát. „A karácsony menti meg
az évet” – villantotta fel az ünnep szakmai aspektusát a kiadó.
Mivel a fordítókat, szerzôket, nyomdát és rezsit egész évben fizetni kell, „a kiadóknak aránytalanul magas forgótôkére van
szüksége” – adott magyarázatot Gál, hogyan lehet jellemzô,
hogy a kiadók késve fizetnek külsôs munkatársaiknak, vagy akár
az alvállalkozóknak.
A pénzügyi lukak betömésének egyik módja, ha a kiadók pályázatokon indulnak, támogatásokat szereznek. Ezekkel azonban egyik, általunk megkérdezett kiadó sem él, állították, sôt, a
könyvkiadás Hayekjeiként úgy vélték, a támogatás csupán megzavarja a piaci viszonyokat.

Tízmillió Nobel-díjas országa
A könyvpiac minden nehézség ellenére viszont úgy termel,
mintha Magyarország a 10 millió potenciális Nobel-díjas országa lenne. Több mint tízezer könyv jelenik meg évente, ami
„franciaországi szint”. Olyan, mintha négyszer ennyien lennénk, tudtuk meg Gál Katalintól.
Az aránytalanul sok könyv megjelentetésének oka egyébként
nem a kiadók szélsôségesen optimista képe a magyarok olvasási
szokásairól. A megkérdezett kiadósok mind egyetértettek abban,
hogy a plázák megjelenése bolydította fel a könyvkiadást. Új,
nagy alapterületû boltok nyíltak, amiket fel kellett tölteni
könyvvel. Ráadásul ezek a boltok jellemzôen nagyméretû polcokkal dolgoznak, amiken néhány példány egy könyvbôl észrevétlen marad a legfigyelmesebb könyvbuzi számára is.
A plázák hirtelen rendeltek tehát sok könyvet, nagy példányszámban, miközben a kereslet ugyan nôtt, de nem a hirtelen piacra kerülô címek arányában. „Túltermelés van, válság nincs”–
mutatott rá aztán a MKKE vezetôje arra, hogy a helyzet lehetne sokkal rosszabb is.

A sötét oldal
A fentiek azonban csak a nyilvánvaló akadályt jelentik a könyvkiadók számára. Mögöttük húzódnak az alattomos csapdák, a
könyvpiac sötét oldala. A kiadók bizonytalanságát ugyanis fokozza, hogy a kereskedôk ritkán fizetnek idôben, állította egybehangzóan minden névvel és név nélkül nyilatkozó kiadós. Üzleti terveket kidolgozni, azokat betartani pedig nehéz úgy, hogy
még a késés sem állandó, hol csak néhány héttel, hol hónapokkal csúszik az átutalás, állították.
Bevett trükk az is, hogy a kereskedô kevesebb példány eladását
jelenti le. Kepets elmesélte, hogy egyik sikerkönyvüket folyamatosan rendelte nagy példányszámban egy nagykereskedô, de alig
néhány példány eladása után fizetett. A különbség hosszú távon
kiegyenlítôdött ugyan, de végül egy évvel késôbb kapták meg a
teljes összeget.

Gál Katalin viszont elmondta, 10 százaléknyi könyvük olyan
biztosan tûnik el a szállítás-raktározás-könyvesbolt háromszögében, hogy ezzel egyenesen számolnak is az üzleti terveikben.
Az ügyeskedés persze könnyen leleplezhetô, csak vissza kell kérni
a könyveket a kereskedôtôl. A kiadók ilyennel azonban ritkán kísérleteznek, és nem csak azért, mert így a kötetek akár hetekre kikerülhetnek a kereskedelembôl. Hanem mert hosszú távon nem éri
meg ujjat húzni a kereskedôkkel. „Ha a kiadó keménykedik, egyszerûen kidobják a láncból” – villantotta meg Kepets, hogy mi áll a kiadók és kereskedôk felhôtlennek tûnô kapcsolatának hátterében.
A fenti képlet eredménye a tökéletes körbetartozási rendszer,
ahol a kereskedô nem fizet a kiadónak, a kiadó a nyomdának, a
nyomda a papírgyárnak. És mellesleg hosszú ideig nem kapnak
pénzt a fordítók és írók sem.

Minden szép, minden jó
Nem látja apokaliptikusnak a helyzetet a jelenlegi könyves sikervállalkozás, az Alexandra vezetôje, Matyi Dezsô. Az Alexandra, amely könyvkiadót, nagykereskedést és bolthálózatot is
mûködtet, és mellesleg tulajdonában van az ország legnagyobb
könyváruháza, ugyanis a fenti képlet ellenére is jól mûködik.
„Valószínûleg nem a megfelelô emberekkel beszélt” – helyezett képbe minket szívélyesen a szakma által külsôsnek tekintett, utcai könyvárusból nagykereskedôvé emelkedô Matyi

A Versenyszabályok módosításához
■ A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése szándékát a könyvszakmai versenyszabályok megújítására nagyon
helyeslem, mert magam is úgy találom, hogy számos olyan
gond mutatkozik meg, amelyeknek a megoldása szabályalkotással, illetve a rájuk vonatkozó szakmai állásfoglalással kívánatos
lenne. Az egyik ilyen, sokszor elhallgatott probléma a szerzôi
jogi ügynökségek mûködése. Ma már Magyarországon is sok
olyan irodalmi ügynökség tevékenykedik, amelyik külföldi kiadókat képviselve, a hazai kiadók és az eredeti jogtulajdonos között tölt be közvetítô szerepet. Azt gondolom, a versenyszabályok módosítására vonatkozó közös gondolkodás keretében feltétlenül foglalkoznunk kell az irodalmi ügynökségek piaci helyzetével is. Akkor is meg kell ezt tennünk, ha többségük nem
tagja a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülésének,
hiszen az MKKE állásfoglalásai, egyetlen megfelelô érdekérvényesítô képességgel rendelkezô szakmai szervezet lévén, a
könyvszakma egészére hatnak.
Sajnos, nem egy esetben fordult elô, hogy e területen tisztességtelen magatartást is tapasztaltam. Vannak természetesen pozitív példák, évek, lassan évtizedek óta mûködô tisztességes piaci szereplôk, mint például a Lex Copyright, a Balla és Társa,
vagy a Kátai és Bolza, de vannak olyanok is, akik alapvetô piaci
szabályokat nem tartanak be.
Egyik ilyen, szerintem tûrhetetlen magatartás például, az olyan
licitálásra kényszerítés, melynek során a jogot vásárolni szándékozó kiadó nem ismeri, nem ismerheti meg a licitáló másik felet.
Az MKKE érdekeltségét ebben a procedúrában tovább erôsíti,
hogy valószínûsíthetô: két tagja kerül megalázó helyzetbe.
Kiadóként, elôzetes piacfelmérés után eljutunk odáig, hogy egy
sikeresnek ígérkezô könyv kiadására gondolunk. A könyv kiadásához a kiadói jogokat meg kell vásárolnunk, emiatt kell a kiadót képviselô ügynökséghez fordulnunk, ezzel a könyv piaci lehetôségeire felhívom a figyelmet. Ám egyszer csak kiderül, hogy
a könyv jogainak megszerzésében versenytársam van. Nem ismerhetem meg a versenytársat, az ügynökség semmirôl nem in-

Dezsô. Véleménye szerint a piacvezetô kiadók nincsenek kiszolgáltatva a kereskedôknek a meghatározó kiadók pedig
nem tôkehiányosak.
Matyi nem tartotta aggályosnak a bizományosi rendszert sem,
szerinte a kereskedônek az a feladata, hogy kiépítse a „platformot”, a logisztikát, megoldja a szállítást, de nem kell minden
kockázatot a nyakába vennie.
Az a kiadó, amelyik értéket termel, azaz olyat, amit megvesznek, nincs nehéz helyzetben, mondott aztán ellent Kepetsnek,
akinek állítása szerint sikerkönyveivel is nehézségei voltak, a
trükkös lejelentések miatt.
Még a szépirodalom is lehet nyereséges, „csak úgy és olyat kell
kiadni”, állította Matyi Dezsô, hangsúlyozva, itt sem az állami
támogatás jelenti a megoldást. A piac szerinte mûködik, bár azt
nem tagadta, hogy túltermelés van.
A lényeg, hogy a vállalkozás több lábon álljon, jelen legyen a
stratégiai pozíciókban, avatott be minket a titkokba a sikeres vállalkozó. Felvetettük a hasonló módon mûködô Magyar Könyv
Klub néhány évvel ezelôtti összeomlását, ami a szuperoptimista Matyi szerint nem a rendszer hiányosságára példa, hanem arra, hogy a lényeg: ki irányítja a rendszert.
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formál, csupán licitálásra kényszerít. Az is elôfordul, hogyha a
licit során kitartok és emelném a tétet, az ügynökség önkényesen véget vet a licitnek. Úgy tájékoztat, hogy a döntést rábízzák
a jogtulajdonosra. Döntse el az, saját és az ügynökség információi alapján, hogy a két azonos ajánlatot tevô közül melyik kiadónak adja el a mû magyar nyelvû kiadásának jogait. Érdekes
módon, valahányszor kiadóm képviseletében ilyen helyzetbe
kerültem, mindig veszítettem. Ez inkorrekt magatartás.
A versenyszabályok módosítására tett kísérlet jó alkalmat nyújt
arra, hogy az irodalmi ügynökségek mûködésének piaci részvételét tisztázzuk. Az, hogy a könyvpiac szereplôi, résztvevôi, az
vitathatatlan. Ezért szerintem még a jelenlegi, módosítatlan Versenyszabályok is érvényesek rájuk, mint a magyar könyvkiadás
és könyvkereskedelem területén mûködô szereplôkre, akkor is,
ha intézményként, tevékenységi típusként nincsenek felsorolva
a szabályzat szövegében.
Az MKKE-nek az ilyen típusú ügyekben is állást kell foglalnia,
függetlenül attól, hogy a szabályzat szövegszerûen foglalkozik-e
ezzel vagy sem. A kiadók jogos panaszai alapján tájékoztatni kell
a szakmai nyilvánosságot a tisztességtelen magatartásról, az állásfoglalás alapján a szakma ítéletet tud alkotni, és ez befolyásolja
majd az üzleti kapcsolatok alakítását. Ez az egyetlen eszközünk a
regulációra. Az ügynökségek természetesen ilyen lehetôség tudatában meggondolják majd lépéseiket. Etikai szabályokat is meg
kell fogalmazni, hiszen a bemutatott példa jogi fogalmakkal nagyon nehezen írható le. Az etikai szabályozás nyújthat segítséget
ilyen problémák megoldásában. (Például a teljes körû információközlés kötelezettsége az érdekelt versenytársak számára, természetesen kölcsönös titoktartási kötelezettség vállalása mellett.)
Meggyôzôdésem, hogy a piaci viszonyok tisztasága érdekében
ennek a problémakörnek is szerepelnie kell a Versenyszabályokban, abban is biztos vagyok, hogy az MKKE-nek eszközei és lehetôségei vannak e gond megoldásához. Remélem, hogy a szándék sem hiányzik.
Rév András
igazgató
Napvilág Kiadó
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A Versenyszabályokról, újra
■ A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése A
Magyar Könyvkiadás és Könyvkereskedelem Versenyszabályai
címen ismert alapdokumentumának korszerûsítésére készül.
A Könyvhét 2005. szeptemberi és 2006. januári számában közöltünk ehhez a témához kapcsolódó hozzászólásokat. Egy
könyves havilapnak – úgy vélem – ez természetes módon témája, arról nem is beszélve, hogy lapunk kiadója az Egyesülés
tagjaként is résztvevôje a Versenyszabályok korszerûsítési folyamatának. Elsôdlegesen persze a szakmát érdekelheti a korszerûsítési folyamat alakulása, ugyanakkor országos napilap is
tudósította olvasóit arról, hogy a szakma a Versenyszabályok
napjaink valóságához történô igazítására készül.
E számunkban ezen az íráson kívül még két hozzászólást
közlünk, azokból is kitûnik, hogy olyan kérdések is megfogalmazódnak a szakma szereplôiben, amelyek megválaszolásához láthatólag nem elegendô pusztán a Versenyszabályok különbözô pontjainak betû szerinti figyelembe vétele, de még az
ismert megengedô kitételnek – járjunk el „annak szellemében”
– az elfogadása esetén sem nyernénk elegendô iránymutatást
a gondok megoldásához. Ezt az állítást persze leginkább egy
olyan „kettôs könyvelôi” megoldással lehetne itt és most igazolni, amelynek eredményeképpen egy listában itt megjeleníthetném a meglévô problémákat, egy másik listában pedig a
Versenyszabályok pontjainak tételes elemzésével illusztrálnám, hogy lám, mennyi problémára nincs ott megoldás. Természetesen ez legalább két ok miatt lehetetlen. Az egyik,
hogy egyáltalán nem biztos, hogy ismerem az összes megoldandó kérdést, a másik, hogy ennek nem is itt van a helye.
Emiatt ajánlottam, írtam januári számunkban, hogy lapunkat továbbra is ajánlom a vitára, a vélemény-nyilvánításra, tegye hozzá ki-ki a magáét. Meggyôzôdésem, hogy a nyilvános diskurzus végeredménye lehet egy konszenzuson alapuló szakmai szabályrendszer megalkotása.
Nem itt kérdezem elôször: van-e erre szükség? Azaz elemeiben is kérdezem: van-e szükségünk szabályrendszerre, van-e
szükségünk konszenzusra? A második kérdésre elég egyszerû
a válasz: bizonyosan, hiszen az egész nem érne semmit, ha a
szakma nem fogadná el egyöntetûen. Az elsô kérdésre, azaz
„kell-e szabályrendszer”, a válasz kicsit összetettebb.
Annak, aki beleszületik, az MKKE mint valami „öröktôl fogva” létezô jelenik meg, így vagyok-voltam ezzel magam is,
amikor évtizedekkel ezelôtt a könyvszakmában kezdtem dolgozni, már létezett a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése. Az ilyen állapotok sokszor azzal járnak, hogy
a meglévô viszonyokon nem is nagyon gondolkodunk el, természetesnek vesszük, „beleszülettünk”. Nekem a Versenyszabályok korszerûsítésére kiadott felhívás olvasása adott impulzust ahhoz, hogy elgondolkodjak szakmai tevékenységünk –
bizonyos szempontból kezdetek óta meglévô – keretein.
Szakmai beszélgetések során egyértelmûen kiderül, hogy sok
kollégának sokféle baja van az adott „keretekkel”. Ezt mégsem a szakmai nyilvánosság elôtt beszéljük meg, legfeljebb in-

A Szép Magyar Könyv 2005 Versenyt az idén is meghirdette a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése a magyarországi, illetve határon túli magyar nyomdákban elôállított, tavaly megjelent kiadványok számára.
A nevezés feltételeirôl, a szükséges tudnivalókról az érdeklôdôk tájékozódhatnak a www.mkke.hu honlapon
(Programok/Aktualitások), vagy telefonon, a 343-2538
számon. Jelentkezési határidô: 2006. február 10.

ternetes fórumok névtelenséget biztosító csevegésébôl lehet
arról értesülni, hogy kinek mi fáj. Mindenesetre az bizonyos,
e beszélgetések és „chat-csevejek” visszatérô eleme, hogy szükség van valamilyen könyvszakmai szabályrendszerre.
Az külön elemzést igényelne, hogy akkor miért nem született már korábban szándék ennek kialakítására, megalkotására. Ne elemezzünk, örüljünk, hogy most van szándék. A kérdés ezek után az, hogy a Versenyszabályok korszerûsítésének
megvalósításával „kipipálhatjuk-e” megoldott feladatként a
könyvszakmai tevékenység szabályrendszerének „testreszabását”, avagy eleve csupán egy nagyobb megoldandó feladat
részletének tekintsük ezt?
Erre a kérdésre az én válaszom (aminek okait említett korábbi számainkban részletesebben fejtettem ki, azokban elolvasható) ez: úgy vélem, szükséges a Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztôk Egyesülésének többi alapdokumentumát is
áttekinteni a korszerûsítés szándékával, továbbá szükségesnek
érzem egy könyvszakmai etikai kódex megalkotását is (hátha
arról is tudósítana az az országos napilap, amelyik a könyvtárosok etikai kódexének elfogadásáról tudósította nem oly
régen olvasóit). Ezen kérdések „igen”-nel történô megválaszolásának természetesen messzire ható szakmai következményei lennének, ám úgy vélem, pusztán a feladat várható nagysága miatt ettôl nem kell visszariadnunk.
Kiss József
Négy adalék a versenyszabályzat szükségességéhez,
különös tekintettel a bizományosi rendszer korrektségére
2006 januárjában a Typotex Kiadó szemszögébôl
1. Jól tudjuk, nem minden könyv hoz átütô sikert. Így járt a híresneves Karl Popper: Test és elme c. könyve, amelyet 1998-ban jelentettünk meg. Többed magával bizományosi elfekvôben volt
többek között a Líra és Lant raktárában. 2005 nyarán visszárut
kértünk belôle, de tôlük csak részben kaptunk, mígnem a decemberi nagy elszámolások idején 17 db fogyását hirtelen lejelentették. Ez nagyszerû! Divatba jött.
2. A Sunbooks bizományosi rendszere úgy mûködik, hogy a lejelentett fogyás után nemcsak nekünk van jogunk számlázni, hanem
ôk is számláznak 11,5%-ot. Figyelmetlen voltam. Mi utaltunk, ôk
nem. (1 021 677 kontra 180 840)
3. A Bookline igen szépen teljesít az elektronikus kereskedôk között,
csak szeptember óta nem fizeti a számláinkat. Nem kell teljesen
tisztának lenni a tôzsdére menetel idôszakában? Mondjuk a mi
359 124 Ft-unkkal is?
4. Udvarolunk a Makrobook Kft.-nek, hogy könyveink kaphatók legyenek a Bajcsy-Zsilinszky úti boltban. Odamegyünk, hát egy fia
könyv sincs. Hol lehet? Talán Miskolcon. És ott kint a polcon?
Vagy a raktárban?
Votisky Zsuzsa
Ügyvezetô igazgató

Közlemény A Könyvhét 2006. januári számában közzé tettük Zentai Péter Lászlónak, az MKKE igazgatójának a tagvállalatok vezetôihez írott magánlevelét. Úgy véltük, a levél közreadásával, az ügy fontosságának hangsúlyozásával, segítünk az új versenyszabály-javaslatok kidolgozásában. Elkövettük azt a hibát, hogy mindehhez nem kértük Zentai Péter László engedélyét, hozzájárulását. Sajnáljuk, hogy ily módon a levél jogsértô módon került közlésre, a lap nyilvánossága elôtt elnézését kérjük.
Könyvhét szerkesztôsége, Kiss József

Sikerlista

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2006. január
Szépirodalom
1. Dan Brown: A megtévesztés foka
Gabó Kiadó.
2. Paulo Coelho: A zarándoklat – Egy mágus naplója Athenaeum 2000 Kiadó
3. Dan Brown: Angyalok és démonok
Gabo Kiadó
4. Jane Austen: Büszkeség és balítélet
Lazi Kiadó
5. Robin Cook: Fertôzés
Alexandra Kiadó
6. Nádas Péter: Párhuzamos történetek 1. – Néma tartomány
Jelenkor Kiadó
7. Szabó Magda: Für Elise
Európa Könyvkiadó
8. Stephen King: Susannah dala
Európa Könyvkiadó
9. Brian Herbert, Kevin J. Anderson:
A dûne: A corrini csata
Szukits Könyvkiadó
10. Dan Brown: A Da-Vinci kód
Gabó Kiadó
Ismeretterjesztô
1. Felsôoktatási felvételi tájékoztató 2006
2. Kende Péter: Az igazi Orbán
3. Nagy Világatlasz 2005
4. Schobert Norbert: A karcsúság receptjei
5. Vicki Smallwood: Száz recept kenyérsütô géphez
6. Vujity Tvrtko: Tvrtko könyve
7. A magyar helyesírás szabályai
8. A világ állatai képes enciklopédia
9. A világ 1000 csodája
10. James Redfield, Carol Adrienne:
A mennyei prófécia

Oktatási Minisztérium
Hibiszkusz Kiadó
Topográf Kiadó
Szivárvány KRSC
Alexandra Kiadó
Alexandra Kiadó
Akadémia Kiadó
Alexandra Kiadó
Alexandra Kiadó
Alexandra Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Nosztregerusz titokzatos kézirata – Geronimo Stilton
Alexandra Kiadó
2. Sajtsárga lakókocsi – Geronimo Stilton
Alexandra Kiadó
3. El a mancsokkal, te sajtképû! – Geronimo Stilton
Alexandra Kiadó
4. J. K. Rowling: Harry Potter és a Titkok Kamrája
Animus Kiadó
5. Böszörményi Gyula: Gergô és az álomvámpírok
Jonathan Miller
6. Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg
Móra Ferenc Könyvkiadó
7. J. K. Rowling: Harry Potter és a Bölcsek Köve
Animus Kiadó
8. Katherine Applegate: Zoey görbe utakon
Könyvmolyképzô Kiadó
9. Fekete István: Vuk
Móra Ferenc Könyvkiadó
10. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Ferenc Könyvkiadó

Libri sikerlista
2006. január 5–19.
Szépirodalom
1. Coelho, Paulo: A zarándoklat
2. Brown, Dan: Angyalok és démonok
3. Méhes György: Gina
4. Méhes György: Kolozsvári milliomosok
5. Cook, Robin: Fertôzés
6. Brown, Dan: Digitális erôd
7. Coelho, Paulo: A Zahir
8. Brown, Dan: A Da Vinci-kód
9. Coelho, Paulo: Veronika meg akar halni
10. Bächer Iván: Hatlábú
Ismeretterjesztô
1. Felsôoktatási felvételi
tájékoztató 2006
2. Gál László: Csak a szépre...

Athenaeum 2000 Könyvkiadó
Gabo Könyvkiadó
Ulpius-Ház Könyvkiadó
Ulpius-Ház Könyvkiadó
Alexandra Kiadó
Gabo Könyvkiadó
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
Gabo Könyvkiadó
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
Ulpius-Ház Könyvkiadó

Educatio Társadalmi Szolg. Közh. Társaság
Fekete Sas Kiadó

3. Érettségi és felvételi
vizsgakövetelmények 2006
Educatio Társadalmi Szolg. Közh. Társaság
4. Iskolarendszeren kívüli felsôoktatás 2006
Dokusoft Informatikai Kft.
5. Popper Péter: Várj, amíg eljön az órád
Saxum Kiadó
6. Schobert Norbert: A karcsúság receptjei
Norbi Welness Média Kft.
7. Szakirányú továbbképzések 2006 Educatio Társadalmi Szolg. Közh. Társaság
8. Schobert Norbert:
A Norbi update életmódrendszer lényege zsebkönyv
Norbi.Hu Kft.
9. Mérô László: Maga itt a tánctanár?
Tericum Kiadó
10. Popper Péter: Lelkek és göröngyök
Saxum Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Lewis, C. S.: A varázsló unokaöccse
M & C Kft.
2. Lewis, C. S.: Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény
M & C Kft.
3. Lewis, C. S.: Caspian herceg
M & C Kft.
4. Lewis, C. S.: A ló és kis gazdája
M & C Kft.
5. Rowling, J. K.: Harry Potter I–V.
Animus Kiadó
6. Friss tinta!
Csimota Könyvkiadó
7. Méhes György: Szikra Ferkó
Ulpius-Ház Könyvkiadó
8. Marék Veronika: Jó éjszakát, Annipanni!
Pagony Könyvek
9. Milne, A. A.: Micimackó
Móra Ferenc Könyvkiadó
10. Brezina, Thomas: Boszorkánytitok
Egmont-Hungary Kft.

Lira és Lant sikerlista
2006. december
Szépirodalom
1. Brown, Dan: A Da Vinci-kód
Gabo Kiadó
2. Lawrence, Leslie L.: Szádhuk – A hosszú álom
Gesta Könyvkiadó
3. Coelho, Paulo: A zarándoklat
Athenaeum 2000 Kiadó Kft
4. Brown, Dan: A megtévesztés foka
Gabo Kiadó
5. Schätzing, Frank: Raj
Athenaeum 2000 Kiadó Kft
6. Méhes György: Kolozsvári milliomosok
Ulpius-Ház Könyvkiadó
7. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Kiadó Kft
8. Tolvaly Ferenc: El Camino – Az út – Könyv + DVD
Kortárs Kiadó
9. Spiró György: Fogság
Magvetô Kiadó
10. Vámos Miklós: Hogy volt
Ab Ovo Kiadó
Ismeretterjesztô
1. Tvrtko, Vujity: Tvrtko könyve – Pokoli történetek
Alexandra Kiadó
2. A napló-titok
Alexandra Kiadó
3. Szakácskönyv, naptárral 2006.
Magvetô Könyvkiadó
4. Guinness World Records 2006.
Gabo Könyvkiadó
5. Labdarúgó VB-könyv
Népszabadság Rt
6. Buday Péter: Majd a Buday!
Kulinária Kiadó
7. Bánó Attila: Magyar titkok nyomában
Athenaeum 2000 Kiadó Kft
8. Popper Péter: Lelkek és göröngyök
Saxum Kiadó
9. Oliver, Jamie: Jamie vacsorái
Park Kiadó
10. Frank Júlia: Óriás szakácskönyv
Corvina Kiadó
Gyermek és ifjúsági
1. Rowling, J. K.: Harry Potter és azkabani fogoly
Animus Kiadó
2. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Titkok Kamrája
Animus Kiadó
3. Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen
Magvetô Kiadó
4. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Ferenc Könyvkiadó
5. Montgomery, L. M.: Anne karácsonya
Könyvmolyképzô Kiadói
6. Brezina, Thomas: Boszorkánytitok – fiúk kizárva!
Egmont-Hungary Kft.
7. Böszörményi Gyula: Gergô és az álomvámpírok
Jonathan Miller
8. Méhes György: Szikra Ferkó
Ulpius-Ház Könyvkiadó
9. Saint–Exupéry, Antoine de: A kis herceg
Móra Ferenc Könyvkiadó
10. Nagy Bandó András: Fából vasparipát
Jelenkor Kiadó

Sikerlista Az év vége, év eleje hozott érzékelhetô átrendezôdést a sikerlistákon, nem annyira szépirodalom kategóriában, hiszen
ott az élbolyban tartja magát Nádas Péter, Szabó Magda, Spiró György könyve, és persze Dan Brown, Paulo Coelho, Leslie L.
Lawrence könyvei is ott vannak a szokott módon. A mozgás inkább az ismeretterjesztô és a gyermek-, ifjúsági könyvek kategóriájában látszik, az aktualitások ott határozták meg az értékesítés alakulását. Közeledik a jelentkezési határidô a középiskolákba, a
felsôoktatásba, emiatt kapósnak bizonyultak az errôl informáló kiadványok. Az év végi nagy evések eredményeként leadandó kilókkal gyarapodtunk, így aztán újra felbukkantak a „fogyasztós” könyvek is a szakácskönyvek mellett. A mozikban bemutatták a
Narnia krónikáit, emiatt C. S. Lewis klasszikus sorozatának darabjai nagyobb figyelmet kaptak, ez is tükrözôdik a gyerekkönyvek
listájában. A filmbemutató kellett ahhoz, hogy az egyébként Magyarországon már ismert és megjelent mûvek sikerlistás szereplôvé válhassanak. A könyvszakma képviselôi is elmondhatják: „számunkra a legfontosabb mûvészet a film”.

Magyar tudósok a Typotex Kiadótól
Székely J. Gábor: Paradoxonok a véletlen matematikában 2600 Ft
Péter Rózsa: Játék a végtelennel 2600Ft
Tusnády Gábor: Sztochasztika 1800 Ft
Rényi Alfréd: Ars Mathematica 3300 Ft
Marx György: Gyorsuló idô 3300 Ft

A Kiadóban (Bp., 1024, Retek u. 33-35., 315-0256)
és az Olvasók Boltjában (Bp., 1052, Pesti Barnabás u. 4., 266-0018)
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Rock me, Amadeus!
250 éve született Mozart
■ A zenében a németek a legnagyobbak, és fordítva, a németek a zenében a legnagyobbak.
Frankfurtban idônként úgy látszik, hogy a
könyvben is. Az olvasnivaló Majna-parti világvására tavaly összekapcsolta a kettôt. Tehette,
mégpedig egy augsburgi sváb atyafi, bizonyos
Leopold Mozart okán, aki oly szépen hegedült,
hogy udvari zeneszerzônek szegôdtette Salzburg (a város abban az idôben a Német-római
Birodalom egy érseksége volt) érseke. Augsburgi emberünk hét gyermeket nemzett ott egy Anne Marie Pertl nevû österreichi asszonykának,
közülük kettô maradt életben, az anyja nevét
öröklô lány és az utolsónak született fiú, aki
1756. január 27-én látta meg a napvilágot. A
250 éve született Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus
magamagát leggyakrabban Wolfgang Amadé Mozartnak hívta.
Frankfurt legutóbbi könyvvásárán már erre a 250. születésnapra s a
köréje szervezôdô Mozart-évre készültek. Számtalan könyv borítójáról köszönt az olvasóra a csodagyerek, aki már ötévesen komponál,
élete többi harminc évében pedig több mint hatszáz alkotással gyarapítja az egyetemes zeneirodalmat. Nem tudni, ha a kották helyett
a betût választja, hányan olvasnák manapság. Az azonban bizonyos
– erre ráérô elmék kistatisztikázták már –, hogy nem múlik el nap
nélküle: Mozart csendül fel a világ hangversenytermeiben, operáiban, mûkedvelô zenészek hangszerein és a modernné lett világ különbözô hanghordozóin (akár kórházi intenzív osztályon is, Ariel
Saron izraeli elnök betegágyánál).
A Mozart-évben számtalanszor elhangzik majd a közhely: ragyogó
hangszerelése, énekszólamainak finom vonala, humora, nagyszerû
színpadi érzéke Mozartot az opera leghatalmasabb géniuszainak
egyikévé emeli. Közhelyes világunkban kevesebben figyelnek oda a
lényegre, amely, szokása ez már, könyvek lapjain húzódik meg. Például Aaron H. Esman tanulmányában: „Nem volt olyan területe a
zenének, amelyen Wolfgang ne próbálkozott volna, de egyetlen egy
sem akadt, ahol mûve ne lett volna kiemelkedô. Félelmetes gyorsa-

sággal és hihetetlen szorgalommal dolgozott; kézirataiban alig találunk változtatásokat vagy törlést.”
„A legszükségesebb, a legkeményebb, de egyben a
legfontosabb dolog a zenemûvészetben a tempó”
– hirdette W. A. Mozart nevû ünnepeltünk. S ehhez nemcsak huszonkét opera és huszonöt zongoraverseny-mû minden mozzanatában tartja magát, hanem rövid életében is. Utolsó esztendejében több hangjegyet írt le, mint az elôtte lévô három évben összesen.
Megkockáztatom: róla is többen és többet írnak a
jubileumi évben, mint a születése óta eltelt negyed
évezredben összesen. A merítés, a választás és a szelektálás felelôssége az olvasóé. Mert merôben más
Mozart-kép rajzolódik eléje, mondjuk, Peter Shaffer
„Amadeus” címû drámája (és Milos Forman erre épülô 1984-es filmje) alapján, mint például H. C. Robbins Landon magyarul is olvasható könyve (1791 – Mozart utolsó éve. Fordította: Gyôri László.
Budapest, Corvina, 2001) lapjairól. Landon filológiai remeklése éppúgy külön tanulmányt érne, mint Karl Barth esszéi, a szociológus
Norbert Elias fejtegetései (Mozart – egy zseni szociológiája címmel
magyarul is megjelent az Európa Kiadó Mérleg sorozatában) vagy
Alon Schmuckler szórakoztató könyvecskéje (Rekviem Theophilért,
avagy Wolfgang Amadeus Mozart második élete, ford. Lázár Magda, Bp., Európa, 1991.) és a többi sok.
Rock me, Amadeus! – énekelte néhány éve Falco. A dal világsláger
lett. Nem tudni, Hans Hölzel osztrák popénekesnek, avagy a keresztnevén emlegetett klasszikusnak volt-e nagyobb része ebben. Az autóbalesetben elhunyt Hölzel kultusza haláláig tartott – Amadeus
azonban még ma is sztár.
Milyen Mozart-évnek nézünk elébe? Sikeresnek. E siker garanciáját
én abban látom, hogy a középszer királysága idején különösen üdítô egy zseni jelenléte. Mozart jelenléte reményt ad mindenekelôtt.
Fontos hozzávaló az élet nevû gyorsételhez minden korban. Aki
nem él vele, magára vessen.
Juhani Nagy János

„Irgalom, édesanyám…”,
avagy Valachi Anna József Attilája

nulmánykötete mintegy összegzi eddigi ténykedését. A József Attilához kötôdô hiedelmekkel
igyekszik leszámolni. Elsôsorban a költô párttagságának, pszichoanalitikus kezelésének, kibontakozni bátortalan felnôtt énjének, a közvélekedésben elmebajként nyilvántartott „betegségének”
legendájával kíván leszámolni. Mindenekelôtt a
családi körülményeket, József Attilának a pénzhez, a kortársakhoz és a nôi nemhez fûzôdô, ellentmondásos kapcsolatait választja elemzései
tárgyává, s a költôóriás halálának körülményei,
motívumai ugyancsak foglalkoztatják.
A tanulmányokat jegyzô Valachi Anna – szerencsére – nem tud
(talán nem is akar) kibújni eredeti bôrébôl: évtizedeken át napilapos újságíróként dolgozott. Ha csak egy picit is vonzódik valaki
József Attila költészetéhez, szeret bekukucskálni hajdanvolt alkotók mûhelyébe és a dolgozószoba családi-baráti környezetébe, netalántán vonzódik a lélekbúvár tudományokhoz, nehezen tudja
letenni ezt a gondolatébresztô, a szó legjobb értelmében népszerûsítô, bár kétségtelenül tudományos könyvet.
M. Zs.

■ „Folyton élnek számomra lelkek, kikkel lehetetlen
egybegyûlni s mégis együvé tartozunk, egy bandába,
egy »irodalmi társaságba«, egy szellemi közösségbe, s
ezek a legdrágábbak, fizikai akadályok miatt sem egymással, sem velem nem szaladnak össze: folyók csak a
tengerben találkoznak, ahol már megszûnnek létezni…” József Attilára utalva, néhány héttel a költô halála után írta az iménti sorokat Móricz Zsigmond a Szép
Szóban és lelkifurdalása sok kortársra átragadt.
Az utókor minden önmarcangolás ellenére mégsem volt kegyes
József Attila emlékéhez. Ideológiák csorbították, állították a maguk eszméje mellett hadrendbe költészetét, kiebrudalták belôle a
maguk elgondolásához nem illeszkedôt, majd a politikai változás
épp azért akarta kiseprûzni, mert az elôzô korszak a saját kényekedve szerint csemegézett verseibôl.
Mindezekkel a félreértésekkel és félreértelmezésekkel száll szembe immár évtizedek óta Valachi Anna irodalomtörténész. A Háttér Kiadónál most megjelent, „Irgalom, édesanyám…” címû ta-

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

Megvásárolható

A MAGYAR ÉS A HATÁRON
TÚLI MAGYAR KÖNYVSZAKMA
532 SZEREPLÔJÉNEK ADATAI
Ára 2440 Ft

a Libri Kft.,
a Líra és Lant Rt.
valamint
a Magyar Könyvklub Rt.
könyvesboltjaiban.

Megrendelhetô
a kiadótól:
Kiss József Könyvkiadó
1114 Budapest,
Hamzsabégi út 31.
Telefon/fax: 466-0703
E-mail:
konyvhet@axelero.hu
A megrendeléseket
postai úton, utánvéttel,
700 Ft postaköltség
felszámításával
teljesítjük.

Ára: 8479 Ft
A Mindörökké nô
„párjaként” megjelent
a Mindörökké férfi.
A történelem, a mûvészet
legnagyobbjai, férfiak
itthonról és külföldrôl.
Külön fejezet az egészségrôl, a lélek dolgairól és
a férfias passziókról.
4990 Ft

Horváth Mária: Feng shui a konyhában
Egyedülálló könyv a feng shui életmódról,
konyhamûvészetrôl, az egészséges
táplálkozásról, gazdag recepttárral.
4300 Ft
Endrei Könyvek Kiadó
2000 Szentendre, Pomázi út 48.
endrei.kiado@euplanet.axelero.net
Telefon: 06-20-982-4435

Könyvipar

kolofon

SZAK Kiadó

Kis Ádámmal
beszélget Nádor Tamás
Puritán elnevezés: hiányzik belôle
minden líra és fontoskodás. Kimondja, hogy megannyi tárgy közül egyetlen egyre, a számítástechnikára esett a választás. Ám ezt az
egyet a kiadó igyekszik a lehetô
legsokoldalúbban és legfrissebben
bejárni, publikálni. Azt jelenteti
meg és kínálja kézbe, amit használhat, aki biztonságosan, sôt otthonosan akar közlekedni – közhelyesen s pontatlanul nevezzük így –
az elektronikus sztrádán.
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■ – Olvastuk, hallottuk: a SZAK Kiadó családi vállalkozás.
Gyakran Kis Ádám, Kis Ádámné és Kis Balázs neve szerepel
kiadványaikon. Milyen szakmai és egyéb elôzmények után
kezdtek – tíz éve – a könyvkiadásba?
– Nevünk könyvtípust is jelölô mozaikszó. Számítástechnikaalkalmazási könyvek kiadója. Informatikai rendszerekrôl, programozási nyelvekrôl, a természetes nyelvek és az informatika
összefüggéseirôl szóló hazai és magyarra fordított mûveket
publikál. Jómagam bölcsészként kezdtem, számítástechnikai
rendszerszervezôvé képeztem át magam. Fordítottam, tolmácsoltam, majd könyves lettem; idôvel a Múzsák Könyvkiadó
igazgatója. Feleségem az ÁKV-ban dolgozott könyvkereskedôként (késôbb közép- majd felsôvezetôként), a rendszerváltás
után egy ideig a Líra és Lant Rt. kereskedelmi vezérigazgató-helyettese volt. Jelen kiadónk „triászának” harmadik tagja, fiunk,
Balázs mérnök-informatikus, szakoktató, szakkönyvíró. A privatizáció „hajnalán” feleségemtôl és tôlem az új tulajdonosok
megváltak. Bizonyos függetlenséghez szokva, fölkészültségünknek, piacismeretünknek megfelelô feladatot kerestünk. Önállósodtunk. Elsô könyvünk, ha nem lett is falrengetô siker, elfogyott. Ismertségünket fiunk, Kis Balázs Windows NT 3. 51.
Kezdôkönyv haladó szoftverhez címû kötete alapozta meg. Ennek az operációs rendszert bemutató tankönyvnek új meg új
változatai a mai napig forgalomban vannak. (Értékesített példányaik száma eléri az ötvenezret.)
– Indulásukkor mit tudtak nyújtani rendszergazdáknak és
más felhasználóknak? Milyen eredeti magyar és tolmácsolt
külföldi mûveket közöltek, s miféle megfontolás alapján?
– Az említett kötet segített arculatunk megrajzolásában. Ennek
lényege: könyveket adtunk ki közép- és felsôfokú informatikai
szakemberek, rendszergazdák, valamint a felsôoktatásban tanulók számára. A legfrissebb információkhoz persze manapság
bárki gyorsan hozzájuthat. Kiadónk sajátossága, hogy a rendkívül gazdag kínálatból igyekszik kiválasztani a legmaradandóbbat és legkorszerûbbet, s ebbôl másoknál fürgébben és hasznosíthatóbban könyveket formálunk. Nem túl tág, de igényes kör
számára, amelynek fontos a naprakész ismeret, s ezért hajlandó
értékükön mérni és megfizetni e kiadványokat. (Bár, megjegy-

zem, szolid haszonnal dolgozunk.) Így elmondható: törzsközönségünkkel kölcsönösen számíthatunk egymásra. Egyébként
az évek során hozzánk kötôdött néhány kiváló szakfordító, nekik köszönhetô, hogy lépést tudunk tartani az informatika gyorsuló fejlôdésével. (A legkorszerûbb számítógépes fordítástámogató eszközöket bocsátjuk rendelkezésükre; továbbképzésükben
is támogatjuk ôket.) Elsô „magyarításunk” – Sima–Fontain–
Kacsuk: Számítógép-architektúrák tervezésitér-elrendezésben –,
két magyar és egy angol szerzô
mûve, az Addison Wesley angol
nyelvû kiadása után jelent meg;
napjainkra vagy ötven egyetem
kötelezô tankönyve. A második,
ezerötszáz oldalnyi fordítással
egy világcég bízott meg bennünket. 1998 augusztusában kezdtük
a munkát, már novemberre elkészítettük az új termékhez kapcsolódó könyvet, CD-melléklettel.
(Ehhez alakítottuk ki a csoportos
fordítás rendszerét, s a hozzá
szükséges számítógépes módszereket.) Ma már az eredeti kiadással szinte egyidejûleg bocsátunk
ki könyveket. Csak egy friss példa: így jelent meg az Microsoft Visual C 2005 címû mû, amely
egy hatékony, mégis egyszerû programozási nyelv könyve, s fôként a NET keretrendszerben mûködô fejlesztôket szolgálja.
– Manapság milyen tárgykörökben és mennyire széles olvasóközönséghez kívánnak szólni? S „idôállóak”-e köteteik?
– Könyveink közül sok minôsül „standard”-nek, mert olyan elméleti témát dolgoz fel, amely az idôk során nem, vagy alig változik, vagy mert a felsôoktatásban, illetve a továbbképzésben
használják. Kiadványaink nagyobb részt középfokú szakembereknek készülnek, akik – tapasztalatunk szerint – elsôsorban frissességünket, hitelességünket, a kiadványok „élô” (elméletileg alátámasztott és tüstént alkalmazható) szellemiségét értékelik.
Klasszikusok e mûnemben talán nincsenek, hiszen az idô túlhalad rajtuk, vannak viszont történeti értékû, patinás alapmûvek.
Maradandóságukat az adja, hogy bôvített, javított, átdolgozott
kiadványokat készítünk.
– Újdonságaik, terveik? Melyek a Szak Kiadót legmarkánsabban
kifejezô példák? Másként fogalmazva: „különlegességeik”?
– Ma már nekünk sincsenek az egykori idôket jellemzô háromvagy ötéves terveink. Tudva, hogy mit szeretnénk, piaci-szakmai
igények vezérlik munkánkat. Ami a sajátosságokat illeti: például
több különleges szótárt jelentettünk meg, ami részint a MorphoLogic Kft.-vel, a hazai nyelvtechnológia legfontosabb bázisával
való együttmûködésünk eredménye. Nevezetes példánk az Európai Unió hivatalos kifejezéstára: hatalmas méretû, kéthordozós, vagyis CD-változatot is tartalmazó, négynyelvû szótár,
amely az utóbbi idôszak legjelentôsebb terminológiai mûvének
tekinthetô. Ezt követte kiadónk (Nyelvinfo címmel indított sorozatában) angol–magyar informatikai fordítói szótára, a fentihez hasonlóan a nyomdaihoz mellékelt elektronikus változattal.
E széria friss darabja Antal László A formális nyelvi elemzés és
A magyar esetrendszer címû két alapvetô tanulmánya, egy
könyvbe foglalva. A hazai strukturalista leíró nyelvészet eme
klasszikus alkotása tanulságos lehet a „Marconi konstelláción” is
messze túljutott kortársainknak, és markánsan színezi kiadónk
arculatát... Végezetül: január 1-jén volt tizedik születésnapunk;
tapasztaljuk, hogy olvasóink pontosan számon tartják újdonságainkat. Köszönjük figyelmüket, igyekszünk bizalmukat továbbra is kiérdemelni.

