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Beszélgetôkönyv
Kertész Imre élete két hangra
Titkos személyzeti feljegyzés élén is állhatott volna a
rendszerváltás elôtt a tartalommegjelölés: K. dosszié.
A közelmúltban ezen a címen jelent meg Kertész Imre új könyve. A Nobel-díjas író, akinek minden mûvében önéletrajza bontakozik ki, természetesen fiktív
elemekkel keveredve, most jelentette meg legszemélyesebb kötetét. Elôszava szerint azonban regény a K.
dosszié, már amennyiben az olvasó elfogadja Nietzsche véleményét, aki a regény eredetét a platóni dialógusoknál véli felfedezni. Hozzám talán közelebb áll
a fülszöveg mûfaji megjelölése: önéletrajz két hangra. A
könyv ugyanis hol tényszerû, hol tamáskodó kérdésekbôl és a rájuk adott feleletekbôl áll.
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■ E mû megszületésének az volt az elôzménye, hogy Hafner
Zoltán, Kertész Imre szerkesztôje másfél éven keresztül visszavisszatérô beszélgetéseket folytatott a Nobel-díjas magyar szerzôvel. A tucatnyi magnókazettát megtöltô mélyinterjú leírt változata láttán Kertész Imre leült a számítógép elé s elkezdte írni
a K. dossziét.
A könyv zavarba ejti az interjúkészítôt, mert lassacskán nem
marad kérdeznivaló. Az önvallomás jellegû kötetben nemcsak
múltjáról, szüleirôl, szerelmeirôl vall az író, hanem a szellemi
szabadság kivívásának göröngyös útjairól, s arról is, hogy miként
függ össze a saját élete hôsei sorsával s mindez az irodalommal.
– A magnóra vett mélyinterjú szolgált alapanyagul a
könyvhöz vagy csupán ihletôje volt a kéziratköteg Kertész
Imre önmagával folytatott s leírt majd’ háromszáz oldalas
beszélgetésének?
– Nem érzem lényegesnek a különbséget, mert az ember mindig ugyanúgy válaszol. A kérdéseket föl kell tenni, amelyek
egy dramaturgiában maguktól
jönnek. A Hafner Zoli barátomnak adott hosszú interjúk
emléke nagyon távoli formai
álomként maradt meg bennem.
De akkor nem gondoltam arra,
hogy én ezt megírnám. Amikor
azonban megérkezett az írott
változat nagy tömegû papirosa,
elég volt fölnyitnom a fedelét
és belenéznem az elsô kérdésbe
ahhoz, hogy kedvem kerekedjen megszerkeszteni ezt a történetet a már leírt dolgok után.
Visszaidézôdött az egész beszélgetés, méghozzá tömören,
megkomponálva.
– Eszerint a könyv kérdései is
Öntôl származnak. Mitôl regény hát ez a mû?
– Minden élet regény. Amikor
ebben a történetben például

választásélménnyel szembesül a hôsöm, aki, mondjuk, én
vagyok, s az írói egzisztencia mellett dönt, az fikciótörténet.
Én magamat elképzelem valaminek. Ezt az utat vagy meg tudom tenni, vagy nem.
– A K. dossziéból is tudhatjuk, hogy többször választhatott
volna hazát. Megvolt a lehetôsége, hogy Auschwitz után ne
jöjjön haza, de hazajött, 1956 után, hogy elmenjen, de nem
ment el. Hivatkozik arra, hogy a nyelv kötötte a szülôföldhöz. Most hosszú évek óta inkább Berlinben él, mint itthon.
Mi miatt változtatott a véleményén?
– Magyarország szabad ország lett, Európához tartozik, gyakorlatilag mindegy, hogy Berlinben élek vagy Budapesten. A nyelv
többé nem probléma, mert velem van és nem úgy van velem,
mint egy emigránsnak a tarsolyában, ahogy Márai magával vitte
a magyar nyelvet, hanem élôn és elevenen. Ha bármit írok, magyarul írom, s ez egyúttal európai irodalom is. Az, hogy ott élhetek, ahol akarok, természetes életformává vált, nem vonja maga után az elutasító és elítélô disszidens minôsítést. Sok magyar
fiatal tanul Nyugaton, az új generáció számára ez magától értetôdô. A múltkor is megszólított egy fiatalember a berlini utcán
magyarul, hogy ismer, s elmesélte, hogy ott jár a zeneakadémia
klarinét szakára. Nyilvánvalóan valamely európai zenekar tagja
lesz, akár itt Pesten vagy Londonban, teljesen mindegy.
– Hadd helyezkedjem a K. dosszié olykor akadékoskodó kérdezôstílusába: úgy érzem, nem volt teljes az elôbbi válasza!
Nem osztotta meg a kérdéssel kapcsolatos össszes érzését.
Mintha az is távol tartaná Budapesttôl, hogy a hazai politikai
változásokkal nem teljességgel elégedett...
– Dehogyisnem. Örülni kell a szabadságnak. De nehéz, mert velünk van a múlt, s ezt sehogyan sem tudjuk földolgozni, hanem
mindig botrányos esetek kapcsán derül ki valami valakirôl. S
nem az derül ki, hogy miként élt az egész ország, az egész társadalom az idô tájt. A helyzetet abszolút megnyugtatónak találom
abból a szempontból, hogy Európához
tartozunk. Abból a szempontból nem
tartom kedvezônek, hogy nem tisztáztuk
az oda vezetô utat. Ennek megvannak a
maga okai, s remélem, hogy majd egyszer sikerül ezt is megoldani.
– A németek tisztázták a múltjukat?
– Tisztázták. Náluk volt egy ügynöktörvény, mindenki megtudta, amit tudni
akart. Elôször azon vitatkoztak, hogy milyen módon ítéljék el a fô bûnösöket,
akik a falnál lelövették az embereket. Azután lassanként az egész társdalom megtudott mindent, minden iratot kiadtak,
ilyen szempontból ott már megnyugodtak a kedélyek. Nálunk nincs ügynöktörvény, nem tudom, miért akadályozták
meg, hogy megszülessen. Sokkal egyszerûbb volna, ha nem botrányok formájában szereznénk értesüléseket.
– Ön többszörös kínnal élte meg a diktatúra hol keményebb, hol puhább változatait. Kérdés azonban, hogy akkor
is író lett volna-e Önbôl, ha szabadság
van és nem kényszerül a szembenézésre, a magányra?
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– Biztos, hogy az írói lét iránt mindenképpen
lett volna bennem affinitás, csak azt nem tudom, hogy miféle fajsúlyú író lettem volna. Feltehetôen nem ezt a témát tettem volna az irodalmi érdeklôdésem középpontjába, hanem valami mást. Lehet, hogy egy könnyebb fajsúlyú
szerzô vált volna belôlem, akibôl éppen az hiányzik, hogy nem ismeri az igazi tragédia súlyát. Így azt mondhatom, hogy a legjobb iskolákban részesültem. Nem voltak könnyû iskolák, de ha az ember termékennyé válik általuk,
akkor gazdagítják az életmûvét.
– A könnyebb mûfajról jut eszembe, hogy Ön
egy idôben jövedelemszerzô céllal színpadi
mûveket írt, operetteket, vígjátékokat. E komédiák egyikét valamelyik budapesti színház
nemrégiben szerette volna a mûsorára tûzni,
amihez Ön nem járult hozzá. Miért?
– A színház részérôl ez merô kuriózumkeresés
volt, csak a Nobel-díj hírére álltak elô az ötlettel. Olyan lett volna, mintha Einsteinnek a negyedik elemista bizonyítványát hoznák nyilvánosságra a felfedezései helyett. Ezek nem voltak
értékes darabok, nem tekintem ôket az életmûvemhez tartozónak.
– Hogyan tudta ennyire távol tartani, szinte elidegeníteni magától ezeket a mûveit?
– Úgy, hogy egy molekulányi sincs bennük belôlem. Olyanok, mint egy összerakós játék. Van
egy ötlet, az elsô felvonásban jön a konfliktus,
a második felvonás végén összevesznek, a harmadik felvonásban kibékülnek a szereplôk. A
cselekmény kialakítása nagyon távol állt tôlem,
ebben mindig egy kedves barátom segített, aki
jól ismerte a színpadi követelményeket. A dialógusok azonban már maguktól jöttek a tollamra. Szellemileg mégsem volt
közöm hozzájuk. Az ember túllépett rajtuk, lett valakivé. Az
ide vezetô úton ellenben tényleg fontos szerepet játszottak
ezek a darabok, mert segítettek fennmaradni. Nem kellett állásba mennem, ami megölt volna. Fél évig a színdarabokat írtam, fél évig a regényeimet.
– Amint visszaemlékezésében is említi: akár a rossz diák az
iskolából, Ön úgy szökött meg a színmûírástól. Mit jelentett
Önnek akkoriban a regényírás?
– Az volt az egzisztencia, csak nem volt realitása, hogy elhencegjek vele: komolyabb mû érlelôdik a fiókomban.
– A rossz diák a számára szórakoztató elfoglaltság reményében lóg meg az iskolából. Okoztak-e Önnek örömöt a regényei, amelyekben kínzó gondolatokat fogalmaz meg? Az
ilyesmit, gondolom, csak úgy lehet formába önteni, ha közben újra átéli a szerzô a szenvedéseket.
– Akkor éli át újra az ember, amikor az írás lehetôségét megteremti. De amikor írom, ez egyszerre puszta nyersanyaggá válik.
Amikor megszületnek a mondatok, s azok jók, akkor az ember
örömet érez. Írni csak bôségbôl, többletbôl lehet.
– Sokat húz a saját mûveibôl?
– Rengeteget. A Sorstalanságból sok száz oldalt kidobtam. Kész
fejezeteket, elôzményeket. Azokat a részleteket, amelyeket az ötvenes években írtam, átvettem a Kudarc címû regényembe. Bizonyos filozófiai felismeréseket átgondoltam. Akkor nem voltak
alkalmazhatók sehova, de késôbb felismertem, hogy megvan a
helyük az életmûvemben.
– Másik megélhetési forrása a mûfordítás volt. Írja a mostani beszélgetôregényben, hogy az Ön által tolmácsolt
szerzôknek a gondolkodásmódja valamiként beépült az

Címlap

interjú

Ön világlátásába, mûveibe. Ôk tehát a külföldi „mesterek”. A magyarok közül kiket tekintett elôdeinek?
– Épp az a probléma szerintem, hogy Magyarországon valahogy
nem jött létre korábban a modern európai próza. Nem volt James
Joyce-unk, Proustunk, Dosztojevszkijünk. Nem voltak meg azok az
írók, azok a mûvek, amelyek a monarchiából átvezettek volna egy
sokkal modernebb világba. A magyar prózának nem volt Bartók
Bélája, aki hazai tradíciók hiányában zseniális módon felépítette
volna az életmûvét, hanem a mai modern regényíróknak meg kell
teremteniük mindazt, amibôl az derül ki, hogy mûvük mind stílusában, mind szemléletében, mind helyszínében magyar regény.
– S gondolom, nyelvezetében is sajátos, hiszen egy korábbi
beszélgetésünkben hangsúlyozta: Auschwitz után nem lehet
a régi nyelven írni.
– Igen, bizonyos dolgokról lehetetlen ugyanúgy beszélni. A humanista értékek Auschwitzban nem sokat értek és nincs is lehetôség ezt a humanizmust továbbgondolni. Tehát nincs mód az
elavult értékrendszer mentegetésére, hanem, ha ugyanúgy is hívjuk az elemeit, tehát a becsületet becsületnek, a rosszat rossznak,
a jót jónak, akkor is új tartalommal kell megtöltôdniük. Új mítoszra lenne szükségünk, új mesékre, de modern és igaz mesékre, amelyek az életre nevelnek bennünket.
– Személyes indíttatású készülô mûvérôl beszélt a 2003-as interjúnkban. Ez volna a K. dossszié?
– A keresztkérdés elôtt megadom magam: nem ezt a könyvet
említettem akkor. Van valami a tarsolyomban, de errôl most ne
beszéljünk. Minden elkészült könyvem után egy kicsikét üresnek érzem magam, némi feltöltôdésre van szükségem.
Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Kurcz Orsolya
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Magyar irodalom
„A világ költészete
mind az enyém”

■ Fontos vállalkozás, de egyúttal komoly felelôsséggel járó
feladat is az Alexandra sorozata, amelynek darabjai egy-egy
Kossuth-díjas író életmûvébôl
nyújtanak válogatást. Már tucatnyi kötete jelent meg a
négy évvel ezelôtt indult sorozatnak, többek között Déry
Tibor, Füst Milán, Nagy Lajos, Rákos Sándor, Sütô András oeuvre-jét tárták az olvasók elé a kötetek összeállítói.
A nemrégiben megjelent,
Somlyó György fôbb mûveit
bemutató kötet szerkesztôje,
Tomaji Attila emberpróbáló
munkát végzett. Somlyó
György nemcsak sokmûfajú
szerzô, de nagyon termékeny
is volt pályája minden szakaszában. A bevezetô tanulmányban Tomaji megállapítja: „Nehéz Somlyó Györgyrôl
írni. Újat írni még nehezebb,
hiszen sokan, magyar és határon túli, fôleg francia pályatársai sokat írtak róla”.
Tizenkilenc évesen, kamaszköltôknél ritkaságnak számító
vértezettel robbant be 1939-es
elsô kötetével az irodalomba,
benne például a Magamhoz címû költeménnyel: „Kiáltsd te
el, hogy minden csak hiába, /
mert rossz lett itt minden, velôkig rohadt! / És tehetetlenségében a kába / nem ordít, ami
csontjaiba hat, / nem érzi,
csak bámul bambán a lángba,

/ a jót, rosszat, mindent egykedvûen fogad”.
Könnyû volt neki, mondhatják az örök akadékoskodók:
Somlyó Zoltán fiaként már
gyermekkorában ott szaladgált
a Nyugat írói, apja barátai között; neki akkor is kedves bácsi volt Füst Milán, Nagy Lajos vagy Tersánszky, Kosztolányit Desire bácsinak hívta, Karinthyt Friciként becézte. Pedig lehet, hogy éppen ettôl
lett nehezebb Somlyó György
helyzete: többszörösen bizonyítani kényszerült, hogy méltó a korán elhunyt apa nyomdokaiba lépni, hiszen ôt, a fiút csakis a költészet érdekelte.
Ezenközben vívódva kellett
kialakítania egyéni hangját,
szuverén világát, mégpedig
úgy, hogy közben az elôdöket
se tagadja meg.
Versek, esszék, tanulmányok sokasága foglalkozik a
magát „átkozott költô”-ként
emlegetett apával, Somlyó
Zoltánnal, s ezek közül bôven válogatott a kötetbe a
szerkesztô. Emellett olvashatunk a Nyugat nemes hagyományához kötôdô, nagy mûgonddal csiszolt verseket, a
szépség és a szeretet eszményének motívumait ötvözô
költeményeket. A gondolati
elemet a lírai énnel párosító
Önarckép új típusú versformát
eredményezett, amelyet egyik
kritikusa találóan versesszének nevezett: „Nem egy tükörben, tükrök szembenálló
/ során látom magam sokszorozón / örökkétig. S elvarázsolt varázsló, / szemem minél jobban magamba mélyül,
/ hókusz-pókusz és csinált
csoda nélkül, / annál inkább
másokká változom”.
Miközben játékos, csodaszép a Mellékdal egy szerelmes
vershez ars poeticája is. Eszerint a vers „nem csábítás /
nem ámítás / nem rábeszélés
/ nem kibeszélés / nem akar
semmit / csak ezt a semmit /
nem kell komolyan venned /
s nem lehet félrevetned / nem
szabad zokon venned / s nem
kéri rokonszenved / nem lehet szaván fognod / s nem lehet megtagadnod / nem is
kell rá felelned / csak nem lehet feledned”.

Interjúban mondta pár éve
Somlyó György: „Úgy éreztem kezdettôl fogva, hogy a
világ költészete mind az
enyém és azt mind szerettem
volna behabzsolni”. Ebben a
röpke mondatban benne van,
hogy nemcsak vaskos köteteket megtöltô mûfordításai
épültek be a magyar költészetbe, hanem saját költészete is
gazdagodott a tolmácsolásra
választott szerzôk által. Maga
pótolta a magyar irodalomnak
azt a hiányosságát is, amelyre
oly sokszor hívta fel a figyelmet tanulmányaiban: a hazai
líra olykor elveszítette kapcsolatát a világirodalommal.
Mûfordításaiban, sôt, tanulmányaiban s esszéiben saját
költészetének paradigmáját
kereste Somlyó György. Sôt,
ha nehezményezte, hogy kifogyóban van a valódi kritikus a
hazai sajtóban, maga mutatott példát arra, miként kellene ezt a mûfajt képviselni.
Elemzéseiben esszé és kritika
társítására törekedett. Az Alexandra kötetébôl az ilyes
megoldások közül nekem a
Weöres Sándor Pszichéjérôl
írott tanulmány a kedvencem.
A válogatásban szereplô regényrészletek „a túlélés és a
tanúságtétel vallomásai”. A
Rámpa a magyar holocaustirodalom jelentôs darabja,
középpontjában a megbocsátás gesztusával. Az Árnyjáték
pedig az élettôl búcsúzó Devecseri Gábor és a
szerzô ifjúkori emlékeinek felidézése; szerelmeké, költészeté, az
életé s az elmúlásé.
A Kossuth-díjas írók
kötetben a Somlyó
György életmûvébôl
megjelent több száz oldalas válogatás csupán
ízelítô, de jól szemezgetett kóstoló, amely
meghozza a kedvet ahhoz, hogy az itt olvasható részleteket az eredeti verseskötetek, prózai mûvek megismerésével tegyük teljessé.
(mátraházi)
Somlyó György
(Kossuth-díjas írók)
Alexandra, 424 oldal,
2990 Ft

„Naivan” groteszk
mesék
■ Petôcz András új prózakötetének különös történetei
két nagyobb csoportra oszlanak: Az én besúgóm elbeszélései és rövidnovellái a családi
élet s legendárium, valamint
az egyetemi ifjúkor (pl. a
ciklus címadó elbeszélése)
sajátos iróniájú felidézése;
míg az Öt perc boldogság írásai
a profi és mindennapi „sportok” groteszk-abszurd társadalmi konnotációit villantják
fel karcolatszerûen. E két
csoport áll össze egyfajta
„mai magyar mesekönyvvé”
a sajátos, a mesei történetmondást imitáló-parodizáló
elbeszélôi stílusnak köszönhetôen.
Ez a sajátos – néhol az
anekdotázást ironikusan imitáló – stílus különös, lebegô
atmoszférát ad a sztoriknak,
történetkéknek. Ettôl és a
mögé rejtett – néhol szatirikussá „keményedô” – iróniától válik annyira egyedivé a
látszólag banális történetek
elmondása. A könnyed irónia és önirónia különösen a
„sportnovellák” krokijait és
mini-novelláit teszi szórakoztató olvasmánnyá. Az én
besúgóm darabjai tûnôdôbbek, mélabúsabb-nosztalgikusabb hangulatúak. Bár e
történetek sem nélkülözik
teljesen az iróniát, sôt he-
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lyenként a szatirikus elemeket sem. A groteszk és szatirikus részleteket azonban a
történetek jelentôs részében
érzelmes irónia vagy ironikus „mesei” csattanó ellensúlyozza, vagy oldja fel.
A kötet elbeszélései és karcolatai mindvégig a mese s
„legendárium” meg a riportszerûen realista ábrázolás
között egyensúlyoznak.
Szinte társalgási fesztelenséggel váltogatják a mindennapi realitás köznapiságának
felidézését a tündérmesék és
legendák fantasztikumával,
gyakran groteszk lírában
vagy mélabús iróniában feloldva a történet feszültségét
(pl. Mesék a Nagy Anekdotatárból, Az uszodasportolás
szépségei). A hagyományos
mesei dramaturgia elemeit
is átértelmezve, ironikus
kontextusban használja fel
(pl. Mesék a Nagy Anekdotatárból vagy Van nekem egy barátom). Magában a könyv
címadó novellájában is (Sárga virág a feleségem) felvillannak ironizált távol-keleti
motívumok... A különbözô
mesekultúrák (kelta lovagrege, Andersen-mese és távolkeleti mesevilág) elemei ötvözôdnek a modern-posztmodern kor – gyakran naturalisztikus – köznapi realitásaival több elbeszélésben,
különösen Az én besúgóm
történeteiben. S mindezt
olykor szinte líraian ironikus
ábrázolásmóddal és helyenként parodisztikusan naiv
„naiv mesélôi” stílussal párosítja a szerzô.
Az eredetileg költôként indult Petôcz András újabb
prózakötete mindvégig érdekes, helyenként tanulságos
olvasmány. Néhány elbeszélését és karcolatát érdemes
többször is elolvasni, ízlelgetni. A poénok és a mesei
hangulat mellett idônként
sajátos görbe tükröt is kapunk korokról s korfordulókról.
Marczinka Csaba
Petôcz András:
Sárga virág a feleségem
Fekete Sas Kiadó, 126 oldal
fûzve 750 Ft

Kelepcék,
ügyletek,
hadjáratok

■ Amikor kézbe vesszük a
könyvet, és (meg)tudjuk,
hogy Iszlai Zoltánnak ez a
huszonhatodik kötete, akkor
úgyszólván biztosra megyünk, másképpen kifejezve:
inkább arra számítunk, amit
tôle már megszoktunk –
vagyis amit kedvelünk, mintsem valami meglepetésre.
(Úgy jó ô nekünk, ahogy
van. Ráadásul tudja, hogy mi
kell az olvasóinak.) A leányzó
fekvése cím megbirizgálja a
„célközönség” fantáziáját, az
alcím pedig – Tünetmentes
Dekameron – jelzi, hogy tartalmilag egységes összeállításról van szó, és kisprózáról. A dekameron itt nem
szerkezetet, hanem (ha szabad így használnom a szót)
mûfajt jelöl: erotikus, szerelmi történeteket, de azért
Iszlai ennél többet mond a
férfi–nô kapcsolat majdnem
végtelen variabilitásáról, az
egyaránt „mélységesen-mély”
férfi és a nôi lélek rejtelmeirôl.
S teszi ezt különbözô korszakokból, napjainkból, a
közvetlen és régebbi félmúltból vett esetek írói feldolgozásával. (Nekem, a blickfangos borítón látható, piros,
magas sarkú cipellôs, formás
lábú és egy szál presszóslányköténykébe öltözött nô az

50–60-as éveket idézi, amikor
annyi idôs voltam, mint az
elsô novella István nevû kiskamasz hôse.) A
téma, mint jeleztem, örök, illetve
általános, a kötet
tematikailag egységes, de a szerzô
hangvétele más és
más. Hol szikáran
tárgyilagos, hol találóan csipkelôdô,
hol icipicit nosztalgikus, hol talányosan érdekes,
hol poénos a befejezés, hol finoman elúszó. Alapesetek (kamaszos
nagyzolás, hamvas diákszerelem,
titkos-titkolt unokahúg-nagybácsi
viszony, kalandra
kapható filológus
asszony, utódról gondoskodó
dúsgazdag feleség), kitûnô
korhangulat-festés és remek
figurák megrajzolása pár vonással, mindennek adekvát
nyelvi foglalatba helyezése és
a párbeszédek (valamint a
narratíva) tökéletes hajlítása a
megélt, illetve „talált” szituációhoz – nos, ezek ennek a
valóban olvasásra szánt kötetnek a legjellemzôbb, legfontosabb vonásai.
Válogatott és új írások találhatók a kötetben, az egyetlen
hosszabb, kéttételes és meglepetést hozó elbeszélés (Fuvolás randevúk) mellett többségben rövidprózák, de hat verset is beillesztett Iszlai a novellák közé, s nem hiányzik
kedvelt „mûfaja”, az idézetgyûjtemény sem. Ha a Bözsi, a Húsvéti randalír, A leányzó befektetése és a Fatia
Negra utóda mesterségbeli
tudását („jó tollát” vezetô kezét) bizonyítja, akor a Hártyaparti – Ökoszex és a Hites
combok – Libidóka címû, különbözô lapokból vett, címmel ellátott idézetek azt,
hogy a szeme is jó.
Cs. A.
Iszlai Zoltán:
A leányzó fekvése
– Tünetmentes Dekameron –
Hét Krajcár Kiadó, 206. oldal
1480 Ft

Humor, hit, haiku,
halál
■ A történet elsô napja alig
van mögöttünk: 2006. április
tizenharmadikán Halász Bódog, ismert író 66 éves korában megtudja, hogy elôrehaladott, májáttétes hasnyálmirigyrákja van. Professzor barátja
közli vele, hogy gyógyíthatatlan, és mindössze három hónapban reménykedhet. Ugyanezen a napon az író lánya hathónapos, veszélyeztetett terhes. Hogy Dóra biztosan világra hozhassa unokáját, Halász
úgy dönt, titokban tartja reménytelen állapotát. Hogy miképpen és hogy mi minden
történik vele addig s történt
azelôtt, majd az idei Ünnepi
Könyvhéten megtudjuk Nagy
Bandó András Sosemvolt Toscana címû regényébôl.
De most akkor elôbb a szerzôrôl, mert legtöbbünk emlékezetében a rádiókabarék állandó szereplôjét, a fanyar iróniájú, szellemes humoristát idézi
e név. Arra már kevesebben
emlékeznek, hogy segédmunkásként, kômûvesként kezdte
pályáját. A hetvenes-nyolcvanas években karikatúrákkal jelezte sokoldalú tehetsége kiterjedését az egyik, késôbb publicisztikákkal a másik irányba.
Még zavarbaejtôbb, hogy mellesleg fafaragó és hószobrász,
remekül fôz, kitûnôen énekel
népdalokat és tehetségesen fotózik, újabban pedig Herda Pityu, a kôfejtôben munkásként
dolgozó elöregedett férfi alakját jeleníti meg karakteresen
Háy János A Gézagyerek címû
istendrámájában a pécsi Harmadik Színházban.
Hogy a fôváros nyüzsgését a
Mecsek csendjére cserélô orfûi
letelepedés, a férfikor delén
megért szívmûtét, avagy az elmélkedésre inspiráló magány
hozadékaként-e, mindenesetre
a nyolcvanas évek végétôl
könyvekkel kezdett jelentkezni
a sokoldalú humorista. Életrajz és humoreszkek foglalata
volt az elsô (Úton-útfélen,
1987), válogatott kabarészámoké a második (Bevezetés,
1990), dokumentumkönyv a
harmadik (Vészfék, 1997). Kétezer kétsoros versikét tartal-
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Könyv

panoráma
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maz a Családi szókincstár címû
verses gyermeklexikon (2000),
ugyanabban az évben százoldalnyi újabb kabarészámmal
bôvült az Úton-útfélen szûkített-bôvített kiadása. 2001 újdonsága a Könyv azoknak, akik
utálnak olvasni (azoknak is,
akik nem), 2002-é az András
könyve (istenkeresôknek és másoknak), 2003-é az András II.
könyve – Kútásó (hittel élô kételkedôknek). 2003-ban az ételekrôl és életekrôl szóló Ízes beszéddel rukkolt elô az orfûi
kukta, a 2005-ös könyvfesztiválra a szerzô fotóival a Jelenkor Kiadó gondozásában látott napvilágot a 333 haikut
(17 szótagos aprócska versek,
az élet egy-egy villanását felvillantó kis költemények) tartalmazó verseskötet, a 333 ha IQ.
2004-ben a Madarak tolláról
(versek gyerekeknek és szüleiknek a szerzô rajzaival) címû
kötettel szélesedik az életmû, s
ugyanezzel a zárójeles alcímmel folytatja az irányzatot a
2005-ös Fából Vasparipát hetven verse, köztük az Öreg ôznek nénikéje címû, amely Fazekas Anna 1953-as remekének egyfajta – paródiának is
mondható – változata, a felnôttek örömére is. Gyermekeknek írt verseskötetei túllépték a tízezres példányszámot.
És most, az idei Ünnepi
Könyvhéten kézbe vehetô
Nagy Bandó tizenharmadik
könyve is, a Sosemvolt Toscana, amely – a szerzô szavaival
– „az élet és a halál regénye,
halandóságunk tükröztetôje,
egy fôhôs és sok mellékszereplô életén keresztül”. Akár

családregénynek is tekinthetjük a száznegyven esztendôt felölelô emlékezéseket, melyek 1866-ig
nyúlnak vissza, holott elsôdleges idôsíkjának történései épp e sorok megjelenésekor játszódnak, április
13-tól július 17-ig, Halász
haláláig, és az unokája
megszületéséig. Ez sajátos
varázst és hangulatot ad
az egész regénynek, az olvasó benne él a cselekményidôben.
Külön esszéfutamot érne a
halál mint mûfajszervezô
erô, de recenzióról lévén
szó, elégedjünk meg a mûfajt
orvosként fölvirágoztató
kortárs, Bitó László (a Boldogabb élet – jó halál írója) jellemzésével: „Sokféleképpen
nézhetünk szembe életünk
utolsó szakaszával, a búcsúzással, a haldoklással és a halállal.
A magunkéval és másokéval
is. Ez a regény nem az egyetlen halált, hanem az egyetemes halál számos alakját és
formáját, színét és ízét vetíti
elénk. Nagy Bandó fôhôse életének foszladozó posztójába
hímez félszáz sorsot, életet és
halált – egyiket aprólékos öltésekkel, másikat épp csak felfércelve bízva fantáziánkra. Halász Bódog megélheti az általam eutéliának mondott jó véget. Mindünknek megadatik,
hogy az új nemzedéknek
örömmel és szeretettel adjuk át
helyünket halálunkkal. Mesterien ír errôl Nagy Bandó András ebben a megrendítô regényben.”
Juhani Nagy János
Nagy Bandó András:
Sosemvolt Toscana
Szoba Kiadó, Orfû
320 oldal, 2800 Ft

Külföldi irodalom
Titokzatos Tibet
■ Vajon mi volt a titka
A Kék Hold völgye címû,
1933-ban megjelent regény
(– vagy inkább krimi –) világsikerének? Miért fordították
le hamarosan sok-sok nyelvre
(magyarra már 1936-ban)?
Miért készültek belôle filmek,

színpadi változatok? – Miért
került a világ egyik legkietlenebb, szinte lakatlan, hegyi
sivataga, Tibet, az utazók vágyainak (akkor szinte elérhetetlen) középpontjába? Egyáltalában tudni lehet, hogy hol
is van a Kék Hold völgye, lehet-e reménye bárkinek is arra, hogy oda eljusson?
Az egyik ok nyilvánvalóan a
tibeti világ titokzatos, megismerhetetlennek, megközelíthetetlennek vélt rejtélye volt. Az
utóbbi századokban nagyon
kevés utazónak, felfedezônek
sikerült oda bejutnia, pedig
olyan közismert és széles olvasóközönséget vonzó felfedezôk
próbálkoztak vele, mint Sven
Hedin – és a mi nagy meste-

rünk, Stein Aurél is évtizedekig
kerülgette Tibetet. De maguk a
„titokzatos” lámák, és a Tibetet
a századelôig uraló kínaiak lezárták a Himalája hegyláncai
által már úgy is szigorúan ôrzött országot. Így a tibeti
buddhista világról csak az Alexandra David-Neel féle részben fantázia-szülte beszámolók, a Landour által a határon
innen elképzelt, kitalált tibeti
utazása, és a „Tibeti halottaskönyv” adtak képet, amelyet
Evans-Wentz-nek diktált le egy
darjeelingi angolul tudó tibeti
láma, és amelyet Hamvas Béla
fordított át magyarra késôbb
„Tibeti misztériumok” címen.
De a könyv sikerének igazi
kovácsa az a vágyódás volt,
amit az európai civilizáció
csôdjét ékesen illusztráló elsô
világháború váltott ki az embe-

rekbôl. A továbbéléshez kellett
egy reménysugár, egy „másik”
de mégis evilági világ, amelyben tisztesség uralkodik, az
emberek harmóniában élnek
egymással és a természettel, sôt
a transzcendenciával is. Ezt a
világot csak valahol messze lehetett elképzelni, és James Hilton a Kék Hold völgyében egy
ilyen csoda-szigetet ír le. Nyilvánvalóan utópiáról van szó,
egy olyan utópiáról, amire a
húszas-harmincas évek embere
ki volt éhezve.
Ugyanakkor fontos tényezô
az is, hogy az egész történetet
nagyon realisztikusan fogalmazza meg, olyan elemekkel
megtûzdelve, amelyek szinte
elôrevetítik a következô évtizedek gonosz, de ugyanakkor megszabadító világát
is: repülôgép-elterelés, emberrablás, trösztök pénzét
elkártyázó üzletember, – a
világ végén túli, minden
komforttal felszerelt szálloda (csodás zongorával és
zongoramûvésszel), ami
egyben kolostor is, amiben
a jezsuiták és tibeti lámák
együtt imádkoznak, – és
egy olyan természeti környezet, amelyben az emberek könnyedén élnek
100, 150 évet.
Végül, de nem utolsósorban, a könyv sikerének
fontos összetevôje, hogy
Hilton szinte detektívregényhez illô fordulatossággal,
az érdeklôdést mindig feszültségben tartó módon írja meg
történetét: életveszélyes kalandok, küzdelem közepette kerülgetik egymást a gonoszok
és megmentôk, a szentek és
álszentek. No és van benne
még szerelem is, féltékenység
és nagylelkû lemondás.
Egyet nem szabad keresni
benne: az igazi Tibetet, az újjászületô lámák és hatalmas kolostorok, a meditáló jógik valódi világát – de mindezt, ha
Hiltonnak sikerül az érdeklôdésünket felkelteni – ma már
sok más könyvben könnyen
megtalálhatjuk.
Bethlenfalvy Géza
James Hilton:
A Kék Hold völgye
Déry Tibor fordításában
Kelet Kiadó, 2600 Ft
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2005. március 17. – 2006. április 19.
Az összeállítás a Könyvkeresô adatbázisa
alapján készült. A mûvek további adatai
a www.konyvkereso.hu honlapon
tekinthetôk meg.

TÁRSADALOMTUDOMÁNY
globalizáció
Friedman, Thomas: ...És mégis lapos a föld. A XXI. század rövid története. HVG, 4190 Ft
Izikné Hedri Gabriella (szerk.): Magyarország a kibôvülô Európai Unióban. Az Európai Unió idôszerû
fejleményei. Tankönyvkiadó, 2300 Ft

ÁLTALÁNOS MÛVEK

jog

ismeretterjesztô
Harrer, Heinrich: Visszatérés Tibetbe. Cartaphilus, 2800 Ft
Huss, Frank: Kékvérû kórság. Könyvklub, 2290 Ft
Reviczky Béla (szerk.): A fônyeremény. Bánó Attila gondolatai. Corvina, 1980 Ft

lexikon
Markó László: A magyar állam fôméltóságai Szent Istvántól napjainkig. Helikon, 5990 Ft
Neidenbach Ákos; Pusztay Sándor (szerk.): Magyar hegyisport és turista enciklopédia. Kornétás,
5990 Ft

FILOZÓFIA. PSZICHOLÓGIA
filozófia
Blumenberg, Hans: Hajótörés nézôvel. Metaforológiai tanulmányok. Atlantisz, 2995 Ft
Böhringer, Hannes: Szinte semmi. Életmûvészet és más mûvészetek. Balassi, 1800 Ft
Calder, John: Samuel Beckett filozófiája. Európa, 1800 Ft
Derrida, Jacques: Hit és tudás. A “vallás” két forrása a puszta ész határán.
Brambauer, 2200 Ft
Eliade, Mircea: Mítoszok, álmok, misztériumok. Cartaphilus, 2980 Ft
Eliade, Mircea: Az örök visszatérés mítosza, avagy a mindenség és a történelem.
Európa, 2200 Ft
Fullker, Steve: Az entellektüel. Napvilág, 1990 Ft
Horányi Katalin: Életfilozófia. Személyiségünk koronája. Mérték, 1999 Ft
Horkay Hörcher Ferenc: A gentleman születése és hanyatlása. Eszmetörténeti tanulmányok
1990–2005. Helikon, 2990 Ft

pszichiátria, pszichológia
Fromm, Erich; Suzuki, Daisetz Teitaro: Zen buddhizmus és pszichoanalízis.
Helikon, 1990 Ft
Gácser Magdolna: Gyermekpszichiátria. APC, 2520 Ft
Garai László: József Attila identitásai. Alkotáspszichológiai esettanulmány. M. Filmtört. Fotógyûjt. Al.,
1995 Ft
Hadinger, Boglarka: Bátorság az élethez. Hogyan bátorítsuk gyermekeinket önbecsülésük erôsítésére? Jel, 1200 Ft
Hallström, Cosmo: Depresszió. Lélekben otthon, 3990 Ft
Hamp Gábor: Kölcsönös tudás. Typotex, 2500 Ft
Jung, Carl Gustav: Az ember és szimbólumai. Göncöl, 2480 Ft
Lukas, Elisabeth: Hol találod oltalmadat? Az életigenlés logoterápiai irányelvei. Jel, 1880 Ft
Owens, Elizabeth: Fedezzük fel a lelki fejlôdés útját! Járjunk lelkünk ösvényein. Alexandra, 1299 Ft
Sauvageot, Béatrice; Métellus, Jean: Hurrá, diszlexia! K.u.K., 2400 Ft
Symington, Neville: Hogyan válasszunk pszichoterapeutát? Lélekben Otthon, 540 Ft
Várkonyi Zsuzsa, F.; Mireisz László et al.: Önzés és csalódás. A bennünk lakó árnyék. Saxum, 980 Ft
Winnicott, Donald Woods: Az egyén fejlôdése és a család. Animula, 1990 Ft

VALLÁS
Endrass, Elke: Megbetegítô hit? Kiutak a válságból. Kálvin, 980 Ft
Farkasfalvy Dénes: Zsoltároskönyv. Szt. István Társ., 1900 Ft
Murányi Erika, T. (szerk.): A szedresi templom téglái. Marycz Elemér atya emlékére. Babits, 2900 Ft
Gánóczy Sándor: Bevezetés a katolikus szentségtanba. Bencés, 2450 Ft
Gulyás Mária: Én az Úr vezetem népem. Révai, 2530 Ft
Huber, Wolfgang (szerk.): Milyen a jó teológia? Kálvin, 1200 Ft
Jaeger, Hartmut (szerk.): Mindez miért van? Gondolatok és személyes tapasztalatok a szenvedésben.
Evangéliumi, 600 Ft
Járai Judit: Szent Jakab mennyei egyszerûsége. Baránszky Tiborral beszélget Járai Judit. Kairosz,
1500 Ft
MacDonald, William: Isten még mindig szól hozzánk. Bizonyságtételek arról, amikor a Biblia egyes
versei ‘életre kelnek’... Evangéliumi, 750 Ft
Márki-Zay János (szerk.): Hit és tudomány. Teológusok és fizikusok párbeszéde. Bába, 1050 Ft
McCheyne, Robert Murray: Vigasztalás a szenvedésben. Evangéliumi, 450 Ft
Newbigin, Lesslie: Evangélium a pluralista társadalomban. Harmat, 2500 Ft
Sándor Endre: Az Úrnak szentelt élet. Sámuel próféta élete és üzenete. Kálvin, 640 Ft
Singh, Bakht: Az Úr öröme + Hogyan ismerhetjük meg Isten akaratát. Evangéliumi, 450 Ft
Spurgeon, Charles Haddon: Mit beszélnek a gyertyák? Evangéliumi, 900 Ft
Stott, John R. W.: Hiszek az igehirdetésben. Harmat, 2200 Ft
Sulyok Elemér ; Varga Mátyás (szerk.): Találkozások. Várszegi Asztrik pannonhalmi fôapát hatvanadik
születésnapjára. Bencés Fôapátság, 2450 Ft
Szennay András: A kereszt titka. Nagyheti elmélkedések. Bencés, 1890 Ft
Wilson, Thomas Ernest: Isten szent titkai az Újszövetségben. Evangéliumi, 900 Ft

Adójogszabályok 2006. Unió, 8190 Ft
Bukodi Zsolt; Molnár Gizella et al.: Társadalombiztosítási kézikönyv munkáltatók és társadalombiztosítási ügyintézôk részére 2006. Unió, 8295 Ft
Czine Ágnes; Szabó Sándor et al.: Az elôzetes döntéshozatali eljárás a büntetô ügyszakban – CD
melléklettel. Hvg-Orac, 5300 Ft
Kengyel Miklós; Harsági Viktória: Európai polgári eljárásjog. Osiris, 4480 Ft
Monory Bulcsú: Közérthetô közbeszerzés közösségi keretek között. BM, 5980 Ft
A Munka Törvénykönyve és a kapcsolódó munkaügyi jogszabályok 2006. Unió, 10080 Ft
Sárdi Gyula (szerk.): TB. Társadalombiztosítási jogszabályok 2006. Complex, 5250 Ft
Sárközy Tamás (szerk.): Társasági törvény, cégtörvény 2006. Hvg-Orac, 9975 Ft
Sylvester Nóra; Verebics János: Az elektronikus aláírásra, elektronikus kereskedelemre vonatkozó törvények magyarázata. Hvg-Orac, 5040 Ft
A számviteli törvény 2006. Perfekt, 550 Ft
Szörcsei Tamás: Személyi jövedelemadóról szóló törvény és magyarázata 2006. Unió, 7770 Ft
A társasági törvény és a kapcsolódó legfontosabb jogszabályok, 2006. Unió, 8190 Ft
Ugróczky Mária: Alkotmányos alapismeretek. Segédanyag az alkotmányos alapismeretek vizsgára készülô nem magyar állampolgárok számára. BM, 1480 Ft
Vadász János: Közszolgálati reform. A közszolgálat emberi erôforrásainak megújítása. Kossuth, 2980 Ft
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közgazdaságtan
Bakacsi Gyula; Bokor Attila et al.: Stratégiai emberi erôforrás menedzsment. Akadémiai, 4672 Ft
Bálint Györgyi: A kiállítás gyakorlata. A sikeres kiállítás és vásár elôkészítése, lebonyolítása és utómunkái. G50, 3700 Ft
Buxbaum Miklós: Vállalati internal audit a gyakorlatban. Hogyan válaszol a belsô ellenôrzés a vállalkozói szféra kihívásaira? ETK, 4998 Ft
Cséfalvay Zoltán: Kérdések Robin Hoodhoz. Esszék a magyar gazdaságról és társadalomról (19972006). Kairosz, 3200 Ft
Elekné Ludányi Zsuzsanna: Munkavédelmi és vállalkozási ismeretek virágkötôknek. SYCA, 1470 Ft
Fazekas Károly; Koltay Jenô (szerk.): Munkaerôpiaci tükör 2005. MTA KTI, 6000 Ft
Gulya András; Gulya Viktória: Hol és mit az Európai Uniótól? Az ötlettôl a pénzig. Tankönyvkiadó, 800 Ft
Törôcsik Mária: Fogyasztói magatartás. Trendek. Akadémiai, 4200 Ft

néprajz, népszokások
Békefi Antal: Munkaritmus, munkarigmus, munkadal 1. Állatartás. Szarvasmarhatartás, sertéstartás.
Hagyományok Háza, 5250 Ft
Kemenyeczki Edit (szerk.): Babonás könyvem. E-Rendszerház, 3490 Ft
Kozák Péter: Csízió, avagy neves személyek, jeles ünnepek és különös szavak magyarázata a 2007es esztendô minden napjára. Enciklopédia, 3500 Ft
Nagy Ilona: Teremtés. Szövegfolklorisztikai tanulmányok Nagy Ilona tiszteletére. L’Harmattan, 3900 Ft

nyelvkönyvek
Horváth Krisztina: Sell it all. Angol szakmai nyelvkönyv kereskedôknek. Képzômûvészeti, 4200 Ft
Lázár A. Péter: Instant angol nyelvtan. Helikon, 1990 Ft
Loós Monika: Von Rechts Wegen... Német jogi nyelv magyaroknak. Holnap, 3500 Ft
Madaras Barbara; Rohonyi Pálné dr.: Zertifikat komplett. Test- und Übungsbuch mit Audio-CD. Tankönyvkiadó, 2850 Ft
Magyar–angol, angol–magyar társalgási zsebkönyv. Kossuth, 1390 Ft
Magyar–német, német–magyar társalgási zsebkönyv. Kossuth, 1390 Ft
Oszipova, Irina: Kulcs. Orosz nyelvkönyv kezdôknek. Munkafüzet. Corvina, 750 Ft
Soignet, Michel; Szabó Anita: France-Euro-Express 1. Nouveau. Francia munkafüzet. 9. évf. Tankönyvkiadó, 1610 Ft

oktatás–nevelés
Haupt, Evemarie: Hangterápia. Elméletben és gyakorlatban. Holnap, 2900 Ft
Kennedy, Michelle: Ebadta kölyke féltékeny. 99 jó tanács szülôknek és nagyszülôknek. Képzômûvészeti, 1900 Ft
Kennedy, Michelle: Ebadta kölyke neveletlen. 99 jó tanács szülôknek és nagyszülôknek. Képzômûvészeti, 1900 Ft
Kopp Erika (szerk.): A pedagógusképzés megújítása. Gondolat, 1980 Ft
Ligeti Csákné; Medgyes Sándorné et al. (szerk.): Pedagógiai kaleidoszkóp. Elôadások a Budapesti
Pedagógusok Szakmai Szervezete konferenciáiról. Bp.-i Pedagógusok Szakmai Szerv., 1100 Ft
Németh Ildikó: Sopron középfokú és középszintû iskolái a 19. században. Gyôr-Moson-Sopron M.
Ltár, 2500 Ft
Ring Éva (szerk.): Felzárkózás vagy bezárkózás? A többnyelvû oktatás elônyei, veszélyei a kisebbségi
közösségek életében. EÖKK, 2500 Ft
Romain, Trevor: Kötekedôk. Hogyan bánj velük? Animus, 890 Ft
Romain, Trevor: Leckeírás hiszti nélkül. Animus, 890 Ft
Vágó Éva Anna: Speciális didaktika II. Halmozottan és értelmileg súlyosan akadályozott tanulók foglalkoztatástana. APC, 2940 forint
Varga Imre: Speciális didaktika I. Az értelmi akadályozottsággal élô gyermekek tanítása. APC, 2415 Ft
Zrinszky László: A felnôttképzés tudománya. Bevezetés az andragógiába. OKKER, 2700 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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pénzügy
A költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai, 2006. Unió, 9345 Ft
Pásztói István: Példatár a kettôs könyvvitelt alkalmazó vállalkozások számára 2006. Unió, 8190 Ft
Pázmányi György: Nonprofit számviteli kézikönyv. Mediateam, 3990 Ft
Számviteli szabályok 2006. Unió, 8190 Ft

politika
Jeszenszky Géza; Kapronczay Károly et al.: A politikus Antall József az európai úton. Mundus,
4600 Ft
Lányi Gusztáv (szerk.): Politika pszichológiai tükörben. Magyarország: 1990-2005. Jószöveg, 2990 Ft
Leduc, Jean: A történészek és az idô. Kalligram, 2200 Ft
Lipovecz Iván: Puharendszerváltás. Globális Tudás Al., 1890 Ft
Magyarország politikai évkönyve 2006 (DVD-vel). Demokr. Kut. Al., 4990 Ft
Ördögh Szilveszter (szerk.): Helyzetek és lehetôségek. Kossuth, 1600 Ft
Rostoványi Zsolt: Együttélésre ítélve. Zsidók és palesztinok küzdelme a Szentföldért. Corvin, 3900 Ft
Tóka Gábor; Bátory Ágnes (szerk.): A 2004. évi európai parlamenti választások. Századvég, 2898 Ft

társadalomtudományok
Honti László et al.: A társadalomtudományok szerepe a változó világban. Tinta, 900 Ft
Baranyi Béla (szerk.): Roma szegregációs folyamatok a Csereháti és Dél-Baranyai kistérségekben.
Gondolat, 1680 Ft
Baron-Cohen, Simon: Elemi különbség. Osiris, 2480 Ft
Castells, Manuel; Ince, Martin: A tudás világa: Manuel Castells. Napvilág, 2500 Ft
Hivatalos falukutatók. A vidéki Magyarország leírása 1930 és 1940 között. PolgART, 2990 Ft
Kastélyos Péter: Családi fénykép csatlakozás után. Hosszú expozícióval, önkioldóval. Osiris, 2480 Ft
Kövesdi Kiss Ferenc: Riadóra szól a harang. A Mezôség településeinek helyzetképe (1891–1991).
Kráter, 3800 Ft
Murányi István: Identitás és elôítélet. Új Mandátum, 2690 Ft
Síklaki István: Vélemények mélyén. A fókuszcsoport módszer, a kvalitatív közvélemény-kutatás alapmódszere. Kossuth, 3400 Ft
Új idea, új cél keresésére szorítanak bennünket. Tanulmányok a zsidó történetírásról. Universitas,
1490 Ft
Vathy Zsuzsa: Herend, az más (1990–2005). Tizenöt év a Herendi Porcelánmanufaktúra életében,
1990–2005. Kortárs, 1800 Ft
Zonda Tamás: Öngyilkosság, statisztika, társadalom. Kairosz, 3000 Ft

egészség és higiénia
Bagdy György (szerk.): Amit az ecstasyról tudni kell. Iskolásoknak, szülôknek, tanároknak, partizóknak. Akadémiai, 2300 Ft
Brown, Christina: Jógabiblia. Kezdôtôl a haladó szintig. Alexandra, 2999 Ft
Korjakin, Viktor: Megelôzés vagy gyógyítás? I–II. Századvég, 2500 Ft
Markovics Erzsébet: Élelmiszeripari adalékanyagok és tápértéknövelô anyagok. JGYF, 2291 Ft
Somodi Judit: Finom vonalak. Út az egészséghez és a karcsúsághoz. Sunn Intern., 2500 Ft

építés, építôipar
Dufka, Jaroslav: Fûtési módok házban, lakásban. Cser, 2998 Ft
Frössel, Frank: Falak utólagos víztelenítése és szigetelése. Terc, 4900 Ft
Meyer, Ronald: Házépítés 3. Nyílászárók és épületgépészet. Cser, 3498 Ft
Meyer, Ronald: Házépítés 4. Belsô munkák, szakipari szerelések. Cser, 3498 Ft
Nyílászáró évkönyv 2006. Spectrum 21, 985 Ft

kertészet
Brookes, John: A kertészet mesteriskolája. Ikar, 5990 Ft
Franke, Wolfram: Biokert. Az öngyógyító vegyeskert. Mezôgazda, 2500 Ft
Sulzberger, Robert: Komposzt, föld, trágya. Az egészséges kerti talaj. A növények tápanyagellátása és
trágyázása. Mérték, 1699 Ft

orvostudomány
Fuller, Geraint: Neurológiai vizsgálat – egyszerûen. Medicina, 2600 Ft
Iványi András: Bôrpatológia. Medicina, 7200 Ft
Le Calloc’h, Bernard: Orvostörténeti tanulmányok. OPKM, 1500 Ft
Michl Gábor: A gyilkos kór madárszárnyakon érkezett. Madárinfulenza. Medicina, 2200 Ft
Newby, David E.; Cockcroft, John R. et al.: Koszorúér-betegség. Lélekben Otthon, 3990 Ft
Rosztóczy András; Wittmann Tibor: Refluxbetegség – gyomorsav okozta bántalmak. SpringMed,
1680 Ft
Sadler, Thomas W.: Langman orvosi embryologia. Medicina, 7300 Ft
Takács Sándor: Az élet aminjai a vitaminok. Medicina, 1600 Ft
Tamási László: Oszteoporózis. A csontritkulás megelôzése és kezelése. SpringMed, 1680 Ft
Ternák Gábor: Utazás – egészség utazóknak. SpringMed, 1980 Ft
Zoltán Örs Tamás (szerk.): Általános védônôi ismeretek. Medicina, 2600 Ft

számítástechnika
TERMÉSZETTUDOMÁNY
biológia
Offenberger, Monika: Nautilus és Sapiens. Bevezetés az evolúcióelméletbe. Dialóg, 1980 Ft
Stringer, Chris; Andrews, Peter: Az emberi evolúció világa. Alexandra, 7990 Ft

csillagászat
Hornung, Helmut: Fekete lyukak és üstökösök. Bevezetés a csillagászatba. Dialóg, 1980 Ft

fizika
Röthlein, Brigitte: A dolgok legbelseje. Bevezetés az atomfizikába. Dialóg, 1980 Ft

kémia
Náray Szabó Gábor: Kémia. Akadémia, 5500 Ft

DePasquale, Peter J.: C++ zsebkönyv. Kiskapu, 1200 Ft
Dreilinger Tímea: Egyszerûen PowerPoint 2003. Panem, 1490 Ft
Fóthi Ákos: Bevezetés a programozáshoz. ELTE Eötvös, 3500 Ft
Johnson, Sandra K.; Huizenga, Gerrit et al.: Linux kiszolgálók teljesítményének fokozása. Kiskapu,
7980 Ft
Ketskeméty László; Izsó Lajos: Bevezetés az SPSS programrendszerbe. Módszertani útmutató és feladatgyûjtemény statisztikai elemzésekhez. ELTE Eötvös, 7000 Ft
Kôvári Zsolt: Információtechnológia. Excel XP a gyakorlatban (CD-melléklettel).
Szókratész, 2800 Ft
Mercer, Dave W.: PHP5. Bevezetés a PHP5 programozásba. Panem, 6900 Ft
Pintér Miklós: AutoCAD tankönyv és példatár síkbeli és térbeli rajzokhoz – 2006-os verzió. ComputerBooks, 4995 Ft
Rung András; Kiss Orchidea Edith: Felhasználóbarát honlapok. Webergonómiai tanulmányok. Gondolat, 2490 Ft

MÛVÉSZET, SPORT

környezetvédelem
Bodnár László: Nemzeti parkok a Kárpát-medencében. Bodnár és Tsa, 5250 Ft
Debreczeni Katalin: Vasúti környezetvédelmi lexikon A-tól Z-ig. MÁV Vezérig., 5500 Ft
Kiss Károly; Nemes Csaba (szerk.): Tiltandó támogatások. Környezetvédelmi szempontból káros támogatások a magyar gazdaságban. L’Harmattan, 2500 Ft
Sárosi György: Veszélyes áru raktárlogisztika – korszerû követelmények. Complex, 4410 Ft

matematika
Csapodi Csaba: Matematika. Megoldáskötet. Feladatgyûjtemény megoldások. Bölcselet Egy., 990 Ft
Fekete Zoltán; Zalay Miklós: Többváltozós függvények analízise. Példatár.
Mûszaki, 1905 Ft
Róka Sándor: Hány éves a kapitány? Játékok és talányok kisiskolásoknak. Typotex, 1450 Ft

növénytan
Beythe András: Fiveknek és fáknak nevökrôl, természetökrôl és hasznokról. Kossuth, 35 000 Ft
Élôvilág enciklopédia II. A Kárpát-medence növényei és gombái. Kossuth, 9900 Ft
Grünert, Helmut; Grünert, Renate: Gombák. Mérték, 2499 Ft
Marinelli, Janet (fôszerk.): Növények. Földünk növényeinek és virágainak gazdagon illusztrált enciklopédiája. Ikar, 12 990 Ft

növénytermesztés
Robinson, Jancis: Boriskola. Alexandra, 5999 Ft

természettudományok, általában
Hargittai István: Az öt világformáló marslakó. Vince, 3995 Ft
Köthe, Rainer: Elsô kísérletek könyve. Tessloff, 2590 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
betegápolás és gyermekgondozás
Ginda, Leyrer (szerk.): Születéstôl a kisgyermekkorig. Válasz minden kérdésünkre. Alexandra, 2999 Ft
Kerekes Judit: Babatáplálás kézikönyve. Picik és kicsik receptkönyve 0–3 éves korig. LPI, 3850 Ft
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építészet és várostervezés
Moravánszky Ákos; Gyöngy Katalin, M.: Monumentalitás. Kritikai antológia – Építészetelmélet a 20.
században. Terc, 2800 Ft
Siegel, Allan; Uhl Gabriella (szerk.): Vásárcsarnok. Minôségét korlátlan ideig megôrzi. Ernst Múz.,
2000 Ft

fényképészet
Benda Péter: Budapest CD album (CD-melléklettel). Aldina, 6980 Ft
Borsos Mihály: Expositio I. Mûvészek-mûtermek-mûvek. Vince, 4995 Ft
Geddes, Anne: A babavárás naplója. Alexandra, 2999 Ft
Greive, Bradley Trevor: Drága apa. Szülô, barát és hôs. Gabo, 1490 Ft
Kapolka Gábor (fotó): Séták a zsidónegyedben – Walks in the Jewish Quarter.
Vince, 2795 Ft
Szvétek Gábor; Fejér Gábor et al.: Csak képek – Pictures – Sans paroles – Ohne Worte. Városháza, 2500 Ft
Török György; Csikszenthy Csaba: Digitális fotósuli. Chromogenic Arts, 2990 Ft

film és televízió
Czike László: A pokol legalsóbb bugyra. A magyar közszolgálati televízió. Gold Book, 2499 Ft
Kezich, Tullio: Federico avagy Fellini élete és filmjei. Európa, 3900 Ft

mûvészet, általában
Basics Beatrix; Kalmár Lajos: A 100 éves Szent István Bazilika. Alexandra, 1690 Ft
Benedek Katalin: Pituk József mûvészete. Argumentum, 3500 Ft
Bodonyi Csaba: Vallomások... Kijárat, 3000 Ft
Cseh Mária (szerk.): Magyar plakát, 1885–2005. Osiris, 9800 Ft
Cserba Júlia: Magyar képzômûvészek Franciaországban (1903-2005). Vince, 6495 Ft
Ébli Gábor: Magyar mûgyûjtemények 1945-2005. Enciklopédia, 2900 Ft
Ébli Gábor: Mûgyûjtés. Modern magyar mûvészet magángyûjteményekben 1945-2005. Enciklopédia,
2000 Ft
Hagen, Rose-Marie; Hagen, Rainer: Pieter Bruegel, az idôsebb, 1525k.-1569. A festôi életmû. Parasztok, bolondok és démonok. Vince, 2275 Ft
László Dániel (szerk.): Idôn túl. A festészet vállalt hagyománya. Szombathelyi Képtár, 4000 Ft
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Matyikó Tibor rajzkönyve. Állatok közelrôl. Nimród Al., 2800 Ft
Móder Rezsô: Ötdimenziós acélköltészet (magyar–angol–német ny.). Ernst Múz., 2000 Ft
Nagy Edina (szerk.): A kép a médiamûvészet korában. Válogatás kortárs német esztétikai, médiaelméleti és mûvészettörténeti írásokból. L’Harmattan, 2200 Ft
Székelyhidi Ágoston (szerk.): Egy misztikus mûvész – David Beeri. Misztika Galéria, 4800 Ft
Szunyoghy András: Portré- és kézrajzolás. Kossuth, 4990 Ft
Thoenes, Christof: Raffaello. Vince, 2275 Ft

zene
Dylan, Bob: Lyrics / Dalok 1962–2001. Európa, 2500 Ft
Mednyánszky Miklós: A kintorna. Könyv egy elfeledett hangszerrôl és egy megszûnt mesterségrôl. Fekete Sas Kiadó, 1990 Ft
Simon Géza Gábor: Magyar jazzdiszkográfia, 1905-2000 (magyar–angol ny.). JOKA, 12000 Ft
Solymosi Ferenc; Czár Attila: Magyarország orgonái. Magyarorsz. Orgonák Al., 14000 Ft

NYELVTUDOMÁNY, IRODALOMTUDOMÁNY
irodalomtudomány
101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Argumentum, 3900 Ft
Balázs Tibor: A romániai magyar létköltészet története, 1919-1989. Accordia, 2790 Ft
Bednanics Gábor; Eisemann György (szerk.): Induló modernség – kezdôdô avantgárd.
Ráció, 2900 Ft
Csûrös Miklós (szerk.): Megváltás. In memoriam Pap Károly. Nap, 2856 Ft
Domokos Mátyás: Nem-múló múlt. Nap, 2436 Ft
Eco, Umberto: Nyitott mû. Forma és meghatározatlanság a kortárs poétikában. Európa, 2600 Ft
Füzi László (szerk.): Villám és esti tûz. Gelléri Andor Endre emlékezete. Nap, 2730 Ft
Gángó Gábor: Eötvös József uralkodó eszméi. Kontextus és kritika. Argumentum, 2900 Ft
Haynes, John; Knowlson, James: Beckett képei. Európa, 3400 Ft
Horváth Béla, N.: Egyéniség és valóság. Tanulmányok József Attiláról. Nap, 2520 Ft
Kenner, Hugh: Flaubert, Joyce és Beckett: A sztoikus komédiások. Kráter, 1400 Ft
Kovács Árpád: Puskintól Tolsztojig és tovább... Tanulmányok az orosz irodalom és költészettan körébôl 2. Argumentum, 2700 Ft
Márkus Béla (szerk.): Lélektôl lélekig. In memoriam Tóth Árpád. Nap, 2730 Ft
Péter László: A város cselédje. Újabb tanulmányok. Bába, 1575 Ft
Pomogáts Béla: A valóság poézise. Írások Takáts Gyuláról. Littera Nova, 1990 Ft
Rónay László: Erkölcs és irodalom. A magyar irodalom rövid története. Holnap, 2900 Ft
Tüskés Tibor: Nagy László pályaképe. Pro Pannonia, 2500 Ft
Zsille Gábor (szerk.): Dolgaim elôl rejtegetlek. Az isten-keresô József Attila. Új Ember, 1350 Ft

nyelvtudomány
Antalné Szabó Ágnes; Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció a nyelvi elôkészítô évfolyam számára. Tankönyvkiadó, 1170 Ft
Balázs Géza; Grétsy László (szerk.): Nyelv és nyelvhasználat a családban. Válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázataiból. Tinta, 990 Ft
Csefkó Gyula: ‘A Word elszáll...’. Alkalmazott nyelvészet a magyar nyelv és irodalom tanításában.
JGYF, 2842 Ft
Horányi Özséb: Jel, jelentés, információ, kép. General Press, 2000 Ft
Keszler Borbála: Írásjel-használati gyakorlókönyv. Tankönyvkiadó, 2100 Ft
Koroda Miklós: A világ csak hangulat. K.u.K., 2600 Ft
Lóránd Zsófia (et al.) (szerk.): Laikus olvasók? A nem-professzionális olvasás értelmezési lehetôségei.
L’Harmattan, 3100 Ft
Nagy Katalin (szerk.): Kommunikáció – nyelv – mûvészet 2005. Trezor, 1575 Ft
Nemeskürty István: Ezredvég. Szabad Tér, 4400 Ft
Rácz Anita: A régi Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata. KLTE, 3334 Ft
Szegedy-Maszák Mihály: Az értelmezés történetisége. Pro Pannonia, 1500 Ft

FÖLDRAJZ, TÖRTÉNELEM
életrajz, önéletrajz
Ambrus Éva (szerk.): Köszönöm a sorsnak, hogy ember voltam... Képek és tények Márai Sándor életérôl. Helikon, 5990 Ft
Assayas, Michka: Bono Bonóról. Beszélgetések Michka Assayasszal. Európa, 3400 Ft
Bejczi Szilvia: Dobrev Klára. Ringier, 2990 Ft
Brando, Marlon: E dalra tanított anyám. Európa, 3950 Ft
Dieckmann, Guido: Luther. Aki megváltoztatta a világot. Superbook, 2790 Ft
Durrani, Themina: Uram és parancsolóm. Ulpius-Ház, 2680 Ft
Fraknói Vilmos: II. Rákóczy Ferenc vallásos élete és munkái. Barnaföldi G. Arch., 2990 Ft
Futaky István: Utam a dossziéhoz. Emlékezések 1950–56. noran, 1800 Ft
Grössing, Sigrid-Maria: Napóleon. Híres barátnôk és szeretôk. Gabo, 2190 Ft
Matyasovszki József: Vásárhelyi László emlékkönyv. Egy izzó szenvedélyû táncos életérôl. Mezôgazda, 2500 Ft
Mizsei Béla: Életpályám. Dr. Mizsei Béla volt kisgazdapárti képviselô önéletírása. Kossuth, 1980 Ft
Monnet, Jean: Emlékiratok. Bp.-i Gazd. Fôisk., 4900 Ft
Mukhtar Mai: Megbecstelenítve. K.u.K., 2200 Ft
Norwich, Grace: Daniel Radcliffe, a nem mindennapi varázsló. Könyvmolyképzô, 999 Ft
Smith, Sally Bedell: Hatalom és tisztesség. Jackie és JFK titkos magánélete a Fehér Házban. Joker
Ex, 2990 Ft
Szentkuthy Miklós: Divertimento. Változatok Wolfgang Amadeus Mozart életére. Magvetô, 3990 Ft
Vircondelet, Alain; Fructuoso, José Martinez: Egy legendás szerelem. Consuelo és Antoine de Saint
Exupéry. Könyvklub, 3990 Ft
Wickert, Johannes: A relatív kerekasztal lovagja. Háttér, 1950 Ft
Zweig, Stefan: A lélek orvosai. Mesmer – Mary Baker-Eddy – Freud. Kairosz, 3900 Ft

mûvelôdéstörténet
Dobrovits Mihály (szerk.): Az elôkelô idegen. III. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Lilium Aurum,
1680 Ft

Dugonics András: Trója veszedelme. Kossuth, 35000 Ft
Köpeczi Béla: Francia mûvelôdés- és irodalomtörténeti tanulmányok. Akadémiai, 3450 Ft
Ramin, Lotfi: A perzsa fundamentalizmusról. Palatinus, 990 Ft
Rózsa György: Magyar elsôk. Kossuth, 7500 Ft
Sas Péter (szerk.): Mesélô képeslapok. Felvidéki városok. noran, 6500 Ft
Torda István: Professzorok, redaktorok, kalandorok. Pest-budai arcélek.
K.u.K., 2500 Ft

régészet
Hatházi Gábor: Sírok, kincsek, rejtélyek. Híres középkori régészeti leletek Kiskunhalas környékén.
Thorma J. Múz., 5833 Ft
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történelem
Brace, Charles Loring: Magyarország 1851-ben. Személyes beszámolóval az osztrák rendôrségrôl.
Attraktor, 3600 Ft
Csorba Csaba: Legendás váraink. Helikon, 3990 Ft
Czettler Antal: A II. világháború rejtett erôvonalai. Kairosz, 3900 Ft
Fedinec Csilla (szerk.): Autonóm magyarok? Székelyföld változása az ‘ötvenes’ években. Tanulmányok. Pro-Print, 3200 Ft
Griffiths, Bede: Kelet és Nyugat házassága. Filosz-Humán, 2250 Ft
Káli Csaba: Zalaegerszeg az ‘ötvenes években’, 1947-1956. Zalaegerszegi Millecentenáriumi Közalap., 1200 Ft
Kandra Kabos: Magyar mitológia. M. Ház, 3900 Ft
Kész Barnabás: Hôsök a magyar történelembôl. Csodás és dicsô tettek, legendás királyok és hadfiak.
Graph-Art, 1450 Ft
Kinder, Hermann; Hilgermann, Werner et al.: Világtörténelem. Athenaeum, 6490 Ft
Krónika 1956. Kossuth, 7990 Ft
Nemeskürty István: Magyar századok. Gondolatforgácsok a nemzet életrajzához. Szabad Tér, 4200 Ft
Ouredník, Patrik: Europeana. A huszadik század rövid története. Kalligram, 1990 Ft
Seidel, Matthias; Schulz, Regine: Egyiptom. Vince, 5995 Ft
Várkonyi Ágnes, R.: A kuruckor hôsei. Móra, 1790 Ft

utazás
Baktay Ervin: A boldog völgy országa. Palatinus, 2900 Ft
Balassa László; Kralovánszky Alán: Veszprém. Panoráma, 3200 Ft
Bedécs Gyula: Hévíz. ‘Mindent a hévíznek köszönhet’ Escort Tourist, 400 Ft
Birkhold, Roland: Finnország. Corvina, 1990 Ft
Booth, Liz: Florida. Útikalauz. Booklands 2000, 2600 Ft
Dvorák, Pavel: Cseh Köztársaság. Hibernia Nova, 1780 Ft
Henss, Rita: Madeira, Porto Santo. Corvina, 1990 Ft
Justin Éva (szerk.): Athén. Corvina, 1990 Ft
Justin Éva (szerk.): Bécs. Corvina, 1990 Ft
Kele, Frantisek; Lucansky, Milan: A te Tátrád. Ikar, 899 Ft
Király István: Irány London. Tippek és ötletek munkavállalóknak. LPI, 1850 Ft
Kovár, Daniel: Dél-Csehország. Hibernia Nova, 1780 Ft
Kôszegi Tünde (szerk.): Hungaro Guide. Magyarország nemcsak autósoknak. M. Almanach, 2990 Ft
Lerner János: Ezerszínû Európa. Hibernia Nova, 4000 Ft
Megyeri Zoltán: Hevesi tájak és a Tisza-tó. Frigoria, 1890 Ft
Merlin, Lisse; Bausch, Peter: Provence. Corvina, 1990 Ft
Nerval, Gérard de: Keleti történetek. Attraktor, 2400 Ft
New York. Nyitott szemmel. Kossuth, 3980 Ft
Pogár Demeter: A latin szerelô. Bepillantás az olaszok ‘valódi’ világába. Világóceán, 1980 Ft
Régi Tamás: Egyiptom. Útikönyv és térkép. Tábla és Penna, 3990 Ft
Svájc. Panemex, 6000 Ft
Székely András; Gaál Zoltán: Budapest – Dunakanyar. Folpress, 1850 Ft
Szokoly Miklósné (szerk.): ôrség és Alpokalja kerékpáratlasz és útikalauz (1:80 000) (magyar-német
ny.). Frigoria, 2450 Ft
Theroux, Paul: Afrika, fekete csillag. Kairótól Fokvárosig. Park, 3900 Ft

SZÉPIRODALOM
gyermek- és ifjúsági könyvek
Bagoly Ilona: Zsákmányszerzés. Hogyan vadásznak az állatok? Graph-Art, 1450 Ft
Baldermann, Ingo: Kelj fel és járj! Jézusról szóló történetek gyerekeknek. Kálvin, 1900 Ft
Bálint Ágnes: Lepke az írógépen. Holnap, 2100 Ft
Barbie Mermaidia: Varázslatos utazás a tenger mélyén. Egmont, 1799 Ft
Baresch, Martin: Kalandos történetek. Fabula St., 1790 Ft
Bartos Erika: Hanna utazásai. Alexandra, 1999 Ft
Bartos Erika; Busquets, Carlos: Nyári kalandok. Alexandra, 1999 Ft
Bartos Erika; Busquets, Carlos: Samu és Bonifác kalandjai. Alexandra, 1999 Ft
Baxter, Nicola: Mesék és versikék apró kincsestára. Alexandra, 1999 Ft
Berg Judit: Micsoda idô! Pozsonyi Pagony, 1890 Ft
Brezina, Thomas: Delfinkaland és nyelvtanulás + Napló. Hét tappancs gazdája, Penny. Napsugár és
Holdsugár, 1090 Ft
Brezina, Thomas: Idôkapu 3. A kalózok kincse. Egmont, 1599 Ft
Brezina, Thomas: Idôkapu 4. A Vikingek Köve. Egmont, 1599 Ft
Brezina, Thomas: A pokol szalamandráinak háza. Deák és Tsa, 1800 Ft
Brezina, Thomas: Szélvész nem halhat meg. Hét tappancs gazdája, Penny 2. kötet. Napsugár és
Holdsugár, 1502 Ft
Brownlow, Mike: Jármûvek a tanyán. Egmont, 1999 Ft
Brownlow, Mike: Jármûvek az építkezésen. Egmont, 1999 Ft
Bürger, Gottfried August: Münchhausen báró kalandjai. General Press, 2800 Ft
Cabot, Meg: A Mediátor 5. Veszélyes háromszög. Ciceró, 1790 Ft
Csider Sándor: Varázshegedû. Életünk, 1901 Ft
Deákné Bancsó Katalin: Kiskamaszok akcióban. 33 történet. Deák és Tsa, 1850 Ft
Disney, Walt: Micimackó újabb kalandos történetei. Egmont, 3299 Ft
Eszes Hajnal: Erdôország meséi. Árva cica és bagoly doktor kalandja. Alexandra, 1999 Ft
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Föld a láthatáron. Körutazások. Líra és Lant, 1250 Ft
Fuchs, Brigit: Közlekedés-suli. Biciklivel a forgalomban. Tessloff, 950 Ft
Fuchs, Brigit: Közlekedés-suli. Iskolába menet. Tessloff, 950 Ft
Fuchs, Brigit: Közlekedési táblák. Tessloff, 950 Ft
Fuchs, Brigit: Óvatosan és magabiztosan. Tessloff, 950 Ft
Gehm, Franziska: Színpadra, szöszik! Egmont, 1599 Ft
Goldsack, Gaby: Nézz körül. Építkezés. Vince, 1295 Ft
Goldsack, Gaby: Nézz körül. Tanya. Vince, 1295 Ft
Goldsack, Gaby: Nézz körül. Tûzoltóság. Vince, 1295 Ft
Gyerünk! Körutazások. Líra és Lant, 1250 Ft
Györök Edina (szerk.): A ház, ahogy Rufi látja. Alexandra, 1499 Ft
Györök Edina (szerk.): A játszótér, ahogy Rufi látja. Alexandra, 1499 Ft
Györök Edina (szerk.): Az óvoda, ahogy Rufi látja. Alexandra, 1499 Ft
Györök Edina (szerk.): A tanya, ahogy Rufi látja. Alexandra, 1499 Ft
Heller, Sarah E.: Ötperces mesék. Kalandos történetek. Egmont, 1799 Ft
Horowitz, Anthony: Harmadik Erô. Animus, 1980 Ft
Kálmán Jenô: Sicc Meseországban. Móra, 1980 Ft
Kerék Dávid: Csillagének. General Press, 2000 Ft
Komorn, Julie: Kiút a sötétségbôl. Egmont, 1249 Ft
Kulcsár Ferenc: Hétördögök. Ab-Art, 2300 Ft
Langley, Andrew: Leonardo da Vinci és a reneszánsz. Alexandra, 3999 Ft
Lázár Zsófia; Lázár Ervin: Bogármese. Sanoma, 2290 Ft
Lenhard, Elizabeth: A négy sárkány. A tini boszik kalandjai. Egmont, 1249 Ft
Lindner, Irmgard: Csipet és Bogyó kalamajkát okoz. Napsugár és Holdsugár, 1780 Ft
Mai, Manfred: Iskolai történetek. Fabula St., 1790 Ft
McCartney, Paul; Ardagh, Philip: A felhôk fölött. Móra, 3490 Ft
Nézz körül. Repülôtér. Vince, 1295 Ft
Orbán János Dénes: Búbocska. Alexandra, 2999 Ft
Raden, Matthias; Faber, Sibylle: Rejtvényes barangoló. Találmányok. Felfedezések, híres tudósok, tudomány, technika. Tessloff, 1290 Ft
Schubert, Ulli: Focitörténetek. Kis történetek, nagy kalandok. Fabula St., 1790 Ft
Sohaország tündérei. Egmont, 3299 Ft
Stilton, Geronimo: Négy egér a fekete dzsungelben. Alexandra, 999 Ft
Stilton, Geronimo: A titokzatos sajttolvaj. Alexandra, 999 Ft
Susaeta. Spanyol népmesék. Napraforgó, 3990 Ft
Tomanné Jankó Katalin (szerk.): Nagy Micimackó könyv piciknek. Egmont, 3799 Ft
Tóth Dóra: ôsemberek. Az ember fejlôdésének története. Graph-Art, 1450 Ft
Tüllmann, Anne; Nordquist, Sven: Mit fôz ki Pettson és Findusz? General Press, 2200 Ft
Wass Albert: Évszakok teremtése. Kráter, 1800 Ft
Wass Albert: Szerencsés Pista. Kráter, 1400 Ft
Wilson, Jacqueline: Szerelmi leckék. Animus, 1980 Ft
Zsuga Miklós: A három tökmag és más mesék. Accordia, 990 Ft

költészet
Bárány Éva: A Szárhegyen áll a kastély. Ballada. Uránusz, 1750 Ft
Baranyi Ferenc: Mindkettô emberül. Száz szerelmes vers. K.u.K., 2500 Ft
Csehy Zoltán: Hecatelegium. Kalligram, 2000 Ft
Csokonai Attila: Dirádó. Egy eremita filosz versei és költeményei. Fekete Sas Kiadó, 950 Ft
Falcsik Mari: Változások a szabadságra. Magvetô, 1690 Ft
Faludy György: Test és lélek. Alexandra, 3500 Ft
Forrai Eszter: Színné vált szavak. Animus, 1000 Ft
Jahoda Sándor: Etûdök üvegpoharakra. Napkút, 1290 Ft
Jónás Tamás: Kiszámítható józanság. Magvetô, 1690 Ft
Karácsonyi Zsolt: A nagy Kilometrik. Magvetô, 1690 Ft
Maczák Edit (szerk.): Versek ünnepekre, alkalmakra. Item, 2833 Ft
Morgman, Amina La: A bánattal született. Alterra, 2950 Ft
Pethô István: Szentnek született. ‘Édesanyám emlékei’ Jelenlét 2000’, 3000 Ft
Szászi Zoltán: Távolban Föld. Versek. Plectrum, 1300 Ft
Szilágyi Domokos: Összegyûjtött versek. Fekete Sas Kiadó, 3880 Ft
Tarnai László: Szerteszét. Bába, 613 Ft
Tóthárpád Ferenc (szerk.): Párversek. Vas megyei költôk antológiája. Városkapu, 1300 Ft
Törô István: Napló a tavaszból. Bíró Fam., 1225 Ft
Végh Attila: Útravaló. 500 haiku. Pallas Antikv., 749 Ft

naplók, levelek, riportok
Böjte Csaba; Benkei Ildikó: A fénygyújtogató. Böjte Csaba atyával beszélget Benkei Ildikó. Kairosz, 1500 Ft
Buda Attila (szerk.): Különös emberi háló. Ami a Babits család levelezésébôl kimaradt. Universitas, 3990 Ft
Hatzfeld, Jean: A bozótvágó kések évszaka. Ulpius-Ház, 2780 Ft
Kernács Gabriella: Sajdik. Holnap, 5990 Ft
Legeza László (szerk.): Egy magyar anya naplója. Mikes, 990 Ft
Márai Sándor: A teljes napló 1943–1944. Helikon, 4490 Ft
Megyeri Nikolett: Lélekdonor. Inter-Active Team, 1982 Ft
Polner Zoltán: Negyedik száz beszélgetés. Bába, 970 Ft
Staar Gyula: Fizikusok az aranykorból. Beszélgetések. Vince, 3995 Ft
Tátrai Miklós: Szent György védelmében. Egymás között – mindenkihez (Interjúk az országos rendôrfôkapitányokkal). BM, 1580 Ft
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Aamund, Jane: Coloradói álmok. General Press, 2800 Ft
Ady Endre; Csáth Géza et al.: Szökés a Halálból. Magyar írók az öngyilkosságról. noran, 2400 Ft
András Sándor: Gyilkosság Alaszkában. Avagy Sherlock Holmes a tlingitek földjén. Kalligram, 2500 Ft
Auster, Paul: Brooklyni balgaságok. Európa, 2400 Ft
Auster, Paul: A véletlen zenéje. Európa, 2300 Ft
Barreto, Gilson; De Oliveira, Marcelo G.: Az igazi Michelangelo-kód. Anatómialecke a Sixtus-kápolnában. Könyvklub, 4990 Ft
Berkovics Jenô: Kôbányán, kinn a negyedben. Makkabi, 980 Ft
Beckett, Samuel: Molloy + Malone meghal + A megnevezhetetlen. Európa, 3500 Ft
Bernhard, Thomas: Fagy. Cartaphilus, 3300 Ft
Bondurant, Matt: A harmadik változat. Gabo, 2990 Ft
Brontë, Charlotte: Mina Laury + Napi események. Lazi, 1800 Ft
Burgess, Melvin: Négykézláb. Orlando St., 1990 Ft
Cabré, Jaume: A Pamano zúgása. Európa, 3500 Ft
Cohen, Leonard: Szépséges lúzerek. Cartaphilus, 2980 Ft
Csáth Géza: Mesék, amelyek rosszul végzôdnek. Összegyûjtött novellák. Magvetô, 3490 Ft
De Blasi, Marlena: Ezer nap Toszkánában. Kulinária, 2490 Ft
Delillo, Don: Fehér zaj. Ulpius-Ház, 3480 Ft
Domonkos József: Családunk könyve. EX-BB, 3950 Ft
Donnelly, Micky: Ikeridô. noran, 2200 Ft

Doyle, Arthur Conan: Sherlock Holmes és a sussexi vámpír. A mesterdetektív rejtélyes esetei. Opus, 1850 Ft
Dyk, Viktor: A patkánybûvölô. Eri, 1680 Ft
Exley, Helen; Clarke, Juliette: Férjemnek. General Press, 950 Ft
Exley, Helen; Clarke, Juliette: Kislányomnak. General Press, 950 Ft
Exley, Helen; Clarke, Juliette: Nagymamámnak. General Press, 950 Ft
Félszáz mondat kutyákról. K.u.K., 1200 Ft
Gál Halász Anna: Kávé a teraszon. Smart Contact, 1400 Ft
Gasparovich László: Ma Donna Mia. Zsoldosszerenád. Kairosz, 3500 Ft
Grandes, Almudena: Kártyavárak. Geopen, 2490 Ft
Hesse, Hermann: Demian. Cartaphilus, 2600 Ft
Holt, Victoria: A hét domb madonnája. IPC, 1500 Ft
Jackson, Lisa: Idegenek. General Press, 1990 Ft
Jókai Anna: Krónikásének 1956–2006. Széphalom, 1000 Ft
Kertész Imre: K. dosszié. Önéletrajz két hangra. Magvetô, 2490 Ft
Kharitón: Kallirhoé. Ógörög szerelmi történet. K.u.K., 2500 Ft
Kindelmann Gyôzô (szerk.): Rákóczi harangja, Hunyadi kardja. A legszebb magyar történelmi elbeszélések. Szt. István Társ., 1650 Ft
Kiss Judit (szerk.): Te, ki életet adtál... Könyvklub, 2490 Ft
Kovács Attila Zoltán: A nevetô Erdély. Tréfás mesék. Kráter, 2100 Ft
Krúdy Gyula: Regények és nagyobb elbeszélések 2. Kalligram, 2900 Ft
Kundera, Milan: Nemtudás. Európa, 1800 Ft
Laforet, Carmen: A semmi. Patak, 2200 Ft
Lamoth, Frédéric: Budapesti ködharangok. Aeternitas, 1950 Ft
Linderman, Frank Bird: Csinos pajzs. A varjú indiánok orvosságos asszonya. Tericum, 2170 Ft
Lukáts János: Börtöncella a kártyavárban. Elbeszélések. Mundus, 1990 Ft
Maczkay Zsaklin: Játszmák. Accordia, 1390 Ft
Márai Sándor: Eszter hagyatéka és három kisregény. Helikon, 2690 Ft
Márai Sándor: Vendégjáték Bolzanóban. Helikon, 3590 F
Marsé, Juan: Szerelmi dalok a Lolita Klubban. Magvetô, 2690 Ft
Markovits Rodion: Reb Ancsli és más avasi zsidókról szóló széphistóriák. noran, 1999 Ft
Márton László: Minerva búvóhelye. Jelenkor, 2100 Ft
Meyrink, Gustav: Az órás. Eri, 2940 Ft
Mikszáth Kálmán: Humor a kortesmezôkön. Pont, 1980 Ft
Mitchell, Margaret: Elfújta a szél. Európa, 3500 Ft
Mora, Terézia: Nap mint nap. Magvetô, 2690 Ft
Moriarty, Sinéad: Babablues. Európa, 1900 Ft
Munro, Alice: Szeret, nem szeret... Kilenc történet. Park, 3000 Ft
Nagy Miklós, M. (szerk.): Huszadik századi orosz novellák. noran, 3900 Ft
Papp Márió: Egy pornográf történet. Tanulságok sakklépésben. Flaccus, 2200 Ft
Para-Kovács Imre: A mamut dala. Alexandra, 2499 Ft
Pelevin, Viktor: A Metamor Szent Könyve. Európa, 2700 Ft
Polcz Alaine: Egész lényeddel. Jelenkor, 1900 Ft
Proulx, Annie: Közel s távol. Wyomingi történetek. Palatinus, 2690 Ft
Reymont, Wladislaw: Parasztok. Palatinus, 3990 Ft
Roberts, Nora: Fekete rózsa. Kert trilógia 2. kötet. Gabo, 1290 Ft
Roberts, Nora: Vörös liliom. Kert trilógia 3. kötet. Gabo, 1290 Ft
Sándor Iván: Követés. Egy nyomozás krónikája. Kalligram, 2100 Ft
Schneider, Ísa: Judit szimfóniája. K.u.K., 2200 Ft
Semprún, Jorge: Húsz év, egy nap. Európa, 2200 Ft
Shreve, Anita: Üvegcserepek. Gabo, 1490 Ft
Simko, Dusan: Japán Díván. Kalligram, 1800 Ft
Simó Márton: Bozgor, avagy kísérlet egy szó értelmezésére. Második próbálkozás. Erdélyi Mûhely,
2380 Ft
Simonits Mária (szerk.): Született feleségek. Zárt ajtók mögött. Alexandra, 3690 Ft
Tamási Áron: Árnyas szülôföld. Lazi, 2200 Ft
Tandori Dezsô: 13:87. PolgART, 2999 Ft
Tisza Kata: Reváns. Ulpius-Ház, 2480 Ft
Tokaji Zsolt: Hová mennek a kacsák? Korona, 2500 Ft
Tolsztoj, Lev Nikolajevics: Anna Karenina. Európa, 4000 Ft
Tormay Cécile: Örök Magyarország. Lazi, 2200 Ft
Uri Zoltán: Meg akartam halni! Avagy miért léptem ki egy kamion elé. Megapress, 3500 Ft
Valdés, Zoé: Apám lába. Európa, 1900 Ft
Vaszary Gábor: ô. Helikon, 1990 Ft
Vay Sarolta: Európa bál. Pont, 1740 Ft
Venturi, Maria: Újabb bûvölet. Európa, 2300 Ft
Vonnegut, Kurt: A hazátlan ember. Nyitott Könyvmûh., 2400 Ft
Wass Albert: Black hammock. Mentor, 999 Ft
Wass Albert: Csoda történt. Ebeszélések, válogatás 1945–1998. Kráter, 1180 Ft
Wolniewicz, Claire: Mimikri. Palatinus, 1900 Ft
Wood, Esther G.: A hasonmás. Gabo, 1490 Ft
Zas Lóránt: Mondom az igazat. Összegyûjtött prózai írások 1969–2005. Ülsz + Amerikai börtönben (is)
írtam + Politika és irodalom. Kráter, 3200 Ft

színmûvek
Beckett, Samuel összes drámái. Eleutheria. Európa, 3000 Ft
García Lorca, Federico: Hat színjáték. Európa, 2700 Ft
Madách Imre: Drámák 2. Reformkori drámák. Madách I. Irod. Társ., 2100 Ft
Morgman, Amina La: Árnyékhordozók avagy a talmi féreg csapdája. Alterra, 2950 Ft
Réti G. Péter: Gutta cavat lapidem. Tíz dráma. Magánkiadás, 2000 Ft
Shakespeare, William: Öt dráma: Romeo és Julia + Julius Caesar + Hamlet + Szentivánéji álom + Vízkereszt vagy amit akartok. Európa, 950 Ft

Minden könyv egy helyen!

TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

Budapest V., Honvéd u. 5. (A Parlamenttôl egy percre.)
Telefon: 331-0126, 331-0127
Az általános és középiskolai tankönyvek közel teljes
választékával várjuk kedves vásárlóinkat.
Minden könyvet egy helyrôl!
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Ismételt mondatok
■ A legutóbbi hetek tanítási szünetei, munkaszüneti napjai, ünnepei a legszebb olvasásmódot: a csapongó olvasást is ajándékba adták. Mondatok zsongása magyarázza, hogy sok, egymással
össze nem függô könyv közül ez a három egymás mellé költözött a polcomon.

Jóry Judit
Vetkôztetik a menyasszonyt címen írt pillangós képzeletû, illatokkal és ködökkel terhes, idôbontásos költôi regényt (Kalligram). Sôt: Képek egy regénybôl a
mûfaji meghatározás, pontosabban jelölve (a szerzô
hivatásából is eredô) képzômûvészeti indíttatást, a
novellisztikus anyag tördeltségét, az asszociációs
technika szorgalmazását. A nem lineáris benyomássor, amely mögött a felbontott, transzponált önéletrajz sejlik, néha ornamentikus semmitmondásba téved. Még magakelletô ömlengéssé is válhatna,
ha az erotikus fantáziák, a „nagy” és a személyes
történelembôl elôhívott események, a poétikus szövegpihenôk,
az egész – mozaikosan érdekes,
kavargó – spektákulum nem egy
rejtôzködô elbeszélô keze s szava
nyomán forogna. A nô (az ô) már
az elsô sor negyedik szavában ott
van, távolodik, közeledik, sûrû
fájdalmaiban és hatalmas lelki
hánykódásaiban is titokzatosan
pulzál. „Fragmentumok fekete
hölgye” a könyvbeli, sokat megélt, rövidtörténeteket „fényképezô” és „festô” asszony, akinek valóságértelmezô képessége, finom
emocionalitása, az eseményekbôl
sorsot szövô készsége újszerû regényalakzatot terem. Az elôadás
kicsit túlhajtott kelléke a pár oldalas textusok kulcsszavainak rövid mondatként ismétlô, fejezet végi duplikálása.
Ha egy fejezet, pasival, levesestállal, síremlékkel, a párna szóra van „kihegyezve”, akkor a „Párnára.” lesz
a záró szó/mondat. Párna. Akár Jadvigáé (bár Jóry
E. P-vel szeret korrespondeálni). Jó könyv, mert
tartalmasan tiszta, de bôven hagy teret nyomozásra, szembesülésre.

Antal László
tanár úr évtizedekkel ezelôtti egyetemi éveinkben,
általános nyelvészeti órán igen szerette példamondatként ismételgetni: „A kis g bement az erdôbe, elvesztette a zöngéjét, s mire kijött, nagy K lett belôle.” A szeszélyes (hol megtartott, hol meg nem tartott) Antal-órák (eshettek pohár mellett is) élményszámba mentek. A lányok ötös, a fiúk négyes-ötös jegyeit percek alatt szóró villámvizsgák még inkább. A legendát csak növelte, hogy Antalnak az általános nyelvészet terén
egyre növekvô nemzetközi tudósi tekintélyérôl, némely kollégájával folytatott, nem mindig szakmai vitáiról is tudhattunk. Sokkal késôbb a haláláról elôbb csak hamis tényeket,
aztán a valóságot.

Üdvözlendô döntése a SZAK Kiadónak, hogy Nyelvinfo sorozatában közreadta a szerzô két, negyven esztendônél régebben keletkezett tanulmányát: A formális nyelvi elemzés; A magyar esetrendszer. Az elôszóban Kis Ádám okkal állítja: az Antal-jelenségbôl
életre szólóan megmaradt az intellektuális élmény. Jelen keretek
között nem lehetett, nem is volt
szükséges mai, naprakész nyelvészeti értékelés és kiegészítés satujába
fogni ezen írásmûveket. A Függelékben közölt két írás – Papp Ferenc: Antal László; Szépe György: …egy jottányit sem – nem egészen a mából pillant a tanulmányokra és koncipiálójukra, de segítenek a személyt és mûvét folyamatos jelenben tartani (a
Névmutató és a Tárgymutató pedig segít eligazodni azokban a kérdésekben, melyeket a két cím pontosan,
kurtán jelöl, de Antal rájuk vonatkozó eszméit dolgozatokban kellene
fejtegetni). Akiben munkál egy szikrányi nyelvészeti (és filozófiai) érdeklôdés, nem vesztegeti el idejét,
ha felnyitja a kötetet.

Könyv

könyvbölcsô

Illés Árpád
neve ismétlôdôen és nagyjából azonos pozícióban fordul elô a Weöres Sándor-szakirodalom legkülönfélébb –
esszéizáló, monografikus, szépirodalmi – oldalain. Az
Orpheusz Kiadó Illés Árpád emlékkönyve így mindkettejük
géniuszának adózik. Az összeállító, szerkesztô Illés Eszter és a fotókat készítô Illés Ádám szép könyvet komponált, értékes, kiterjedt dokumentációt rendezett egybe
az 1908 és 1980 között élt mûvész életérôl, szellemkapcsolatairól, játékos-mesés-színvarázsos, de egyben mélységesen éjszakai
tudatú piktúrájáról.
A mûfajváltogató szerkezetû, a csokrokba fogott reprodukciókkal és
fényképekkel szerencsére nem takarékoskodó, albumszerû kötet Mezei
Ottó terjedelmes tanulmányával visz
a probléma- és jelenségköteg legközepébe. A lírai holdudvart – persze
Weöres mellett – többek között Keresztury Dezsô, Tóth Bálint, Bella István, Gyurkovics Tibor, Deák László
verseinek köszönhetjük, Albert Zsuzsa költôként és interjúkészítôként is
Illés mellé szegôdik. Az egész könyvet átható – nem bántó, esetleg vitatható – szakralizálás Szakolczay Lajos írásának címébôl (is) süt: Illés próféta földi dolgai.
Az ismétlések világához tartozna-e…? – de nem képtelenség eljátszani a gondolattal, hogy Illés Árpád képeit Jóry Judit körülírásosan
ábrázolt és közvetve („név nélkül”) megnevezett mûvészettörténész
hôsnôjének gondjaira bízzuk; a mondatokat pedig, amelyek az alkotásokról elhangozhatnának, Antal tanár úr színe elé bocsássuk.
Illés pedig megfesthetné ôket.
Tarján Tamás
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Könyv

lapmargó
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Hontalan világ
■ Kovács Józsefnek 1991-ben úgy jelent
meg a második verseskötete (Ismeretlen cigány ének), hogy elôtte nem jelent meg az
elsô (Ne verjen kô!). Példátlan és tiszteletreméltó bátorságról tett tanúbizonyságot a
költô, amikor volt mersze elsô publikált
könyvébe nem felvenni a négy évvel korábbi (egy kiadónál elfogadott, mi több: ki
is fizetett, s a hazug ígéretek ellenére
nyomdáig el nem jutó) összeállítás darabjait. Kovács József – függetlenítve magát a
valóságtól – úgy döntött, hogy a Ne verjen
kô! – ha belôle már kiszakadt, ha már poétikai egységbe állt, akkor az már kész, az
az „apróság” pedig, hogy nem jelent meg,
nem sokat számít az Úristen elôtt…
Aztán, az 1990-es évek közepén, a harmadik (vagy negyedik…) kötete élén egyszer csak egy másik, egy szomorú, fejbekólintó jelzôvel kiegészített név jelent meg, Kovács Józsefbôl Kovács József Hontalan
(KJH) lett. Ezúttal nem függetlenítve magát a valóságtól háromnevû költôvé keresztelte magát. Az önmagára vonatkoztatott jelzô egyébként, megvallom, ezt csak most fedeztem fel, már az
egyik korai, Kilökve címû versének hangsúlyos, utolsó szava.
A fentiekbôl, talán, kiderül, a költôt régóta ismerem, szeretem. Ismeretségünk messzire, az 1970-es évek végére nyúlik vissza. Sokat
boroztunk, dumáltunk, hülyéskedtünk és harcoltunk – vagy azt
hittük, hogy harcoltunk CIGÁNYÜGYBEN, vele – és most következik egy ma már elképzelhetetlen és hihetetlen (közben, persze, töredékes) névsor: Balogh Attilával, Choli Daróczi Józseffel,
Daróczi Ágnessel, Diósi Ágnessel, Ember Máriával, Fátyol Tivadarral, Kerekes Györggyel, Lakatos Menyhérttel, Osztojkán Bélával, Péli Tamással, Szentandrássy Istvánnal, Szepesi Józseffel, Zsigó Jenôvel – „származásunktól” teljesen függetlenül zártuk magunkat egy kötetbe 1986-ban, az Egyszer karolj át egy fát! címû, cigányalmanachban is. Az utak aztán nem csak elágaztak, össze is
gabalyodtak – s most, amikor KJH-nak – sorrendben immár a 11.
(de ha következetes vagyok, akkor a 12.) kötete megjelent, a közös
Isten, József Attila találkoztatott vele össze, s olvastatta el velem
KJH korábbi, általam kevéssé figyelemmel kísért köteteit, a József
Attila ikonok elôzményeit. Így, ilyen távlatból és józsefattilás nézôpontból „fedeztem fel” magamnak (majd’ másfél évtized után
ismét) a költôt, s kaptak új értelmezést a korábbi versek is, például az Egyszer karolj át-ból az Elsô zsoltár. „Édes Hazám fogadj fiadnak! – kiáltozott egykor JA, „Akkor is hazámnak mondalak/ sejtjeimbe vackolódó földnek:/ amikor a zsarnokság gumibotja tolakszik ébenfekete arcomhoz” – vallotta meg KJH. Aki – bizonyság
rá a mostani kötet – nem tudott, nem is akart szabadulni JA ikonjától. Ez a közelség veszélyes, a próbálkozás kötéltánc. A zseni árnyékától – az ifjonti lelkes utánérzés megvalósítása után – inkább
menekülni szokás, az új, saját hang megtalálásához a választott
mester megtagadásán keresztül szokott vezetni az út. KJH ebben
is „hagyománytagadó” – ô úgy jutott el önnön megteremtett világához, hogy nem engedte el, mondhatni konok elszántsággal fogta JA kezét, s most a költôelôd emlékévének farvizén olyan köte-

tet jelentetett meg, amelynek felzaklató hangja
összetéveszthetetlenül az övé. (Zárójelben jegyzem csak meg, hogy KJH ebbe a kötetbe meginvitálta országos cimboráit, mohácsi, pesti, komlói,
pécsi, ózdi, grazi képzômûvész barátait, akik képekben szóltak JA-ról. Mivel a képzômûvészetben
legfeljebb mûvészetbaráti, érdeklôdôi státuszra
tarthatok igényt, az illusztrációk értékelésébe nem
mennék bele, mindössze annyit jeleznék, a közölt
rajzok, festmények, karcok, ellentétben a versekkel, engem nemigen szólítottak meg.)
„A költôk tiszta szavakkal beszélnek a lényegrôl
az életrôl és az emberrôl. A költôk a valóságról
beszélnek érthetôbb szavakkal”. Szép és megfontolandó mondatok ezek. Prózaiak. KJH tollán
azonban a próza versre vált: „A költôk tiszta szavakkal / beszélnek a lényegrôl / az életrôl és az
emberrôl – a költôk a valóságról beszélnek érthetôbb szavakkal / a törékeny Földbolygón // a költôk a szabadságfok / építkezésrôl beszélnek / s nem engedik bemocskolni /
anyanyelvüket.” E rövid, kiragadott idézetbôl is jól érzékelhetô,
hogy a József Attila ikonok nem könnyû kötet. Ráadásul a költôi – hontalan – világ az elmúlt években nem kifelé, hanem egyre inkább befelé teljesedett, terjeszkedett. Végzetesen és végletesen tömörré lettek a versek, a verssorok gyakran már csak egy
szóból állnak, a strófák félszavakból, utalásokból építkeznek.
(Megint csak JA-val szólva:) a költôt, Hontalant mit érdekli a…
befogadó maga… Az olvasó, ha akarja kövesse ôt…
Ez, persze, így nem méltányos és ezért (kicsit) igaztalan is. KJH
ugyanis mindig megadja a kódot. Igaz, a világába belépni szándékozónak nincs könnyû dolga. KJH szuverén világa ugyanis olyan
közös élményekbôl, hívószavakból, képekbôl, hangokból áll
össze, melyekhez immár nem elegendô a vers, az ihletô forrás, egy
festmény, egy zenemû megélése is szükségesnek mutatkozik. A világ alkotói sûrûsödnek egy-egy jelzôjében, így lesz kód, a vers kódja más alkotásaiból, a múlt és a jelen közeli barátaiból, ezért a versben a minduntalan névsorolvasás, ezért az évek folyamán egyre
csak bôvülô, s megfigyelésem szerint soha nem csonkuló (ezúttal
persze csak kiragadott) lajstrom: Rembrandt, Lorca, Bach, Gulácsy, Kondor, Péli, Ritszosz, Szentandrássy, Pilinszky és Marquez,
Kafka, vagy éppenséggel a szókancellárnak nevezett – szócsináló
– Kazinczy. Mert a versben lélegzô KJH – minden látszat ellenére – hû az egyszer már megszerzett barátokhoz. „Mint szikladarabok, úgy hullanak elém a versek” – írja KJH egy helyütt – szikladarab-világok, pontosabban a világ – fájó és fájdalmas sebet szakító szikladarabjai esnek, zuhannak ránk a kötet sûrû szövetû költeményeivel. A szerzô pedig, az elôdi öntudattal és indulattal pozicionálja önnön helyzetét, ekképpen: „az értelemig és tovább /
mondta József Attila /az átlagig sem jutnak el / sakálok / dögkeselyûk / hányszor kell eltemetni ami jó”…
Murányi Gábor
Kovács József Hontalan: József Attila ikonok
Fôvárosi Cigány Önkormányzat –
Cigány Kulturális és Közmûvelôdési Egyesület
72 oldal, ár nélkül
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Drozdik Orsolya

INDIVIDUÁLIS MITOLÓGIA
Konceptuálistól a posztmodernig
Gondolat, 309 oldal, 3980 Ft
„Tanulmányomban elsôként a konceptuális magatartást tárgyalom, amely 1974 és 1977 között – mûvészetem kezdeti kialakításában – fordulópontot jelentett számomra. A konceptuális mûvészet nemzetközi jelenségeinek jellemzése mellett a helyi mûvészet körülményeivel és a helyi történelmi események részletes
elemzésével külön fejezet foglalkozik.
Írásomban nemcsak a mûvészet gyakorlatának módszereit
elemzem, de érintem a mûvészet történetének dokumentálási és értelmezési
problémáit is, kitérek a mûvészettörténeti szelekció értelmezésére, s fôként a
hetvenes évek magyarországi mûvészeti írásaiból hiányzó dokumentumokra, illetve saját munkáim hiányos dokumentálására is. Mint saját munkámat értelmezô, értékelô mûvész az egyetemes és a helyi mûvészettörténet kritikáját is megfogalmazom. Érintem a mûvészek elméleteinek és gyakorlatának töredékes feldolgozásából adódó félreértéseket és az újraértelmezésekben megfogalmazott
esetleges torzításokat is.
Tanulmányom egyes részei leíró jellegûek és vallomásszerûek, míg mások a diszkurzus egyes területeit határolják be, vagy mûvészettörténeti összefoglaló, illetve ismertetô szándékkal íródtak.” – Drozdik Orsolya.

Fideszvalóság
Diszkurzív politikatudományi értelmezések
Szerkesztette Szabó Márton
(Posztmodern politológiák)
L’Harmattan, 277 oldal, 2250 Ft
A Fidesz a magyar politikai élet egyik legfontosabb szervezôdése, a rendszerváltozás utáni magyar történelem egyik meghatározó politikai ereje, s már csak ezért is vizsgálatra érdemes. A kötet tizenegy tanulmánya ezzel a feladattal igyekszik megbirkózni, döntôen az 1998 és 2002 közötti idôszak eseményeit állítva a diszkurzív politikatudományi vizsgálat fókuszába. A nagyrészt fiatalokból álló szerzôi gárda tagjai
nem szeretik és nem utálják a pártot, egyszerûen kíváncsiak rá. A politikát jelentéses valóságnak tekintik,
amelynek szervezô elve a lehetôség és nem a szükségszerûség, a többértelmûség és nem az egyértelmûség, az érvényesség és nem az igazság, a flexibilitás és nem a rögzítettség. Ebben a tükörben a Fidesz jelentôs és dinamikus politikai erônek mutatkozik, amely megújuló erôfeszítéseket tett önmaga és a
magyar politikai élet meghatározására. A párt prominensei a vizsgált idôszakban folyamatosan értelmezték és újraértelmezték a magyar politikát, miközben ôk
is ki voltak téve mások értelmezô diskurzusának. A
Reflexió, Konstrukció és Kontextus fejezetekre tagolt
könyv azt mutatja be, hogy ezekben a nagy értelmezési csatákban miként jelölte ki a Fidesz a magyar politikai élet határait, ezzel együtt a megtehetô cselekedetek körét, és hogyan próbálták ezt mások is megtenni vele kapcsolatban.

Szlávik Gábor

Traianus útja a hatalomba
Egy antik rendszerváltás története
(Kréné)
Új Mandátum, 338 oldal, 2480 Ft
A császárok Rómájának egyik legjelentôsebb uralkodói egyénisége, s egyben a világtörténelem egyik
legnagyobb hódítója volt Marcus Ulpius Traianus. Már életében legendává lett, s uralkodása kezdetén is egy legenda áll: a hatalomra kerülésének körülményeit a császári propaganda elvárásainak
megfelelôen elbeszélô hivatalos verzió. Traianus valójában egy „rendszerváltást” követôen, hosszú
hatalmi harc eredményeként szerezte meg a császári méltóságot. A változatos eszközökkel vívott, és
fordulatokban gazdag belpolitikai küzdelem, amelyet a visszarendezôdés programját képviselô riválisa ellenében folytatott, idôszakosan elôrevetítette a polgárháború fenyegetô közelségét is. A rendelkezésünkre álló források újraértelmezése alapján, Traianus hatalomra jutásának valós körülményeit
beszéli el ez a könyv. A témát Magyarországon elôször tárgyaló kötet olvasása során egy nagy történeti személyiség kiformálódásának kezdeti szakaszába is betekintést nyerhetünk.

A KÖTETEK, VALAMINT A GONDOLAT, A L’HARMATTAN, A SÍK SÁNDOR KIADÓ ÉS AZ ÚJ MANDÁTUM KIADÓ
VALAMENNYI KIADVÁNYA MEGVÁSÁROLHATÓ:
L’Harmattan Könyvesbolt, 1053 Bp., Kossuth Lajos u. 14–16., Tel.: 267-5979, www.hamattan.hu
Osiris Könyvesház, 1053 Bp., Veres Pálné u. 4–6. Tel.: 266-4999
Kereskedôket is kiszolgálunk:
Budapesti Teleki Téka, 1088 Bp., Bródy S. u. 46. Tel.: 787-5661, fax: 266-0857, e-mail: otkonyv@chello.hu, www. ujmandatum.hu
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Könyv

gyermek, ifjúsági

Májusi könyvajánló aranyat ér

■ A legkisebb (2–4 éves) könyvlapozgatóknak ajánlom a Tíz kicsi katicabogár c. General Presskiadványt. Szövegét Melanie
Gerth írta, az illusztrációt Laura
Huliska-Beith készítette. A két-,
négy- és hatpettyes kis katicák
egyesével eltûnnek a lapokról.
De csak elrejtôznek, a végén újra meg lehet számolni ôket:
megvan mind a tíz. S mellettük
pillangó, sáska, béka, kacsa, teknôs, hal, dongó...
Christianna Brand Nanny
McPhee A varázsdada c. könyve
azt a Brown családot mutatja be,
amelyben megszámlálhatatlanul sok a gyerek, és egytôl egyig
komisz kölyök mind, legyen fiú
vagy lány, kicsi, közepes vagy
nagyobbacska. Olyan leleményesen pimaszok, nevelhetetle-

2
0
2

nek, hogy sorra mondanak fel a
nevelônôk, a szolgálólányok és
a dajkák. Itt már csak egyvalaki
segíthet: Matilda, a varázsdada.
Aki rögtön megérkezése után
közli a kissé aggályoskodó
Brown úrral: – Mennél kevésbé
kedvelnek, annál nagyobb szükségük van rám. Majd hozzáteszi, hogy a gyerekeknek hét leckére van szükségük. A részleteket persze az Edward Ardizzone
által illusztrált Brand-kötetbôl
kell/lehet megtudni. S aki végigélvezte Rakovszky Zsuzsa magyar szövegét, az biztosan siet a
moziba, ahol a filmváltozatot
adják. Lehet fordítva is, a lényeg, hogy aki látta is, olvasta
is, összevetheti a kettôt: mire ké-

pes a mozi, miben tér el a regény a filmtôl. Figyelem: a
könyvnek folytatása lesz!
A 70–80-as években megjelent
mese- és ifjúsági regényei révén
lehet ismert a mai gyerekek szüleinek körében Balogh Béni, akinek mûveiben a történetek színtere legtöbbször a szülôföldje, a
Bükk-hegység, valamint a Bükkhát. Meséket is gyûjtött ezen a

vidéken, illetve feldolgozott számos észak-magyarországi mondát, regét. A Ciceró Könyvstúdió a Magyar regék és mondák c.
kötetben immáron második kiadásban adja közre az író 18 rege- és 12 mondafeldolgozását. A
Gyôrfi András illusztrálta kötetben Balogh Béni elôbb a több
mint ezer éve létezett hun birodalomba, majd az ázsiai pusztákon élô harcias kunok közé kalauzol el bennünket. Aztán hazai tájakra érünk: az abaúji Vilmányba, az abasári Szent Annatóhoz, az Észak-Börzsöny vidékére, és így tovább. A mondák –
többek közt – tatár és török ellen harcoló vitézekrôl, furfangos pataki diákokról, és egy, a
48-as idôkben a magyar szerelme oldalán harcoló görög leányról mesélnek izgalmasan,
képzeletgazdagon, tiszta magyar
nyelven.
Földünk klímája (éghajlata)
folyton változott négy és fél
milliárd éves története során. A
tudósok kiderítették, hogy ed-

dig négy nagy jégkorszakon jutott túl bolygónk. Hogy ezeket
mi okozta, kiderül a Tessloff és
Babilon Kiadó Mi micsoda sorozatában megjelent A jégkorszak
c. kötetébôl. Mi most egy interglaciális (két jégkorszak közötti
meleg) szakaszban vagyunk,
ami kb. 17 000 éve tart. De meddig? Lesz-e újra jégkorszak? – ez
a kérdés mindenkit érdekel, nem
csak a kutatókat. Rainer Crummenerl ír a hatalmas gleccserekrôl, a
jégkorszak óriásairól (mamut,
óriásszarvas, gyapjas orrszarvú),
a vegetációról és arról, hogyan
éltek az emberek abban a korban. A roppant izgalmas kötetet Elisabetta Ferrero színes ábrái
és gyönyörû fotók illusztrálják.
(Fordította: Rónaszegi Éva.)
E témához kapcsolódik az
Animus Kiadó gondozásában
megjelent fantasztikus regény,
Julie Bertagna Exodus 2100 c.
mûve. A klímaváltozás miatt
már csak kisebb-nagyobb szige-

tek emelkednek ki a tengerbôl.
Az Észak-Atlanti-óceánon található Wing sziget lakói aggódva figyelik a tengerszint
emelkedését. A 15 éves Mara
Bell és társai nem tehetnek
mást: útrakelnek az ismeretlen
felé. A Szövet-szájt azt mutatja
a lánynak, hogy létezik valahol
az Újvilág, óriási városokkal.
Kalandos útjukat meséli el a
szerzô regényében, amelyet
2002-ben a legjobb brit ifjúsági
regények közé választottak.
(Fordította Sepsei Gergely.)
Bosnyák Viktória A sirály a király? c. meseregényét a Könyvmolyképzô Kiadó adta ki, Falcione Sarolta rajzaival, amelyeken szemrevételezhetjük ennek a szórakoztatva oktató
könyvnek a szereplôit: a sirályt, baglyot, papagájt, majmot, cobolyt, pulykát, gepár-

dot, stb. A se nem kerek, se
nem szögletes, hanem lakályos
erdôben játszódó, ötletes történet lényege: bizonyos felada-

tok megoldásával el lehet dönteni, hogy ki az erdô királya.
Hogy ki a több fordulós vetélkedô gyôztese, azt nem árulom
el, de hogy az ô helyesírási (ly
vagy j?) ismeretei a legjobbak,
az fontos. (A Bendegúz Könyvtára sorozat darabját 8 éves
kortól ajánlja a kiadó).
Tersánszky Józsi Jenô a 20. századi magyar irodalom klasszikusa gyerekkönyveket is írt,
ezek közül legismertebb a Misi Mókus kalandjai, az Én fogom az aranyhalat és A síró babák c. kötet. 1938-ban megjelent Egy vezérbika emlékiratai c.
regényét tíz év múltán átdolgozta az ifjúság számára, ez az
Egy szarvasgím története. Komáromi Gabriella tanulmányában
ezt írta róla: „A »Miért lehet
mindenekfölött jó a szabadság?« – gondolat jegyében született Tersánszky állatregénye
/.../ sokkal többrôl van szó a
könyvben, mint egy csodagím
kalandos sorsáról. Ez a furfangosan sokszólamú könyv tulaj-

donképpen a szabadság és az
élet esélyeit latolgatja: vajon a
korlátokat szemmel tartva nem
vagyunk-e szabadabbak?” A
mûvet az Eri Kiadó adta ki
Szántó Piroska rajzaival.
Cs. A.
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Innen oda – utazás testben és lélekben
Terézia Mora különleges emigránsregénye
■ Már elsô regényében is megmutatkozott, hogy kedveli a rejtélyt, a titkot,
a sejtelmes érzékeltetést, és tág teret
hagy az olvasói értelmezéseknek. Második könyve szintén merész, öntörvényû, vad érzelmektôl fûtött, ugyanakkor hideg fejjel átgondolt szerkezetû.
Fôhôse egy tíz nyelvet beszélô, de ritkán megszólaló délszláv menekült,
egy cselekvésre képtelen zseni, aki egyaránt otthonra találna a bevándorlók,
melegek és drogosok és az írók, könyvkiadók elit világában. Mégis magányos és idegen. Talán emlékeznek: Terézia Mora a rendszerváltás idején hagyta el az országot, Berlinben
telepedett le és német nyelven vált íróvá. Választott hazájában nevét jobban ismerik és olvassák, mint szülôföldjén.
– Utoljára 2000-ben találkoztunk, akkor jelent meg az elsô
könyve magyarul. Mi történt az elmúlt években?
– Elsô könyvem, a Különös anyag után egy évig mást sem csináltam, mint felolvasásokat tartottam szerte a világban. Utána elkezdtem fordítani Esterházy Harmoniáját, ezzel is eltelt egy év. Ez volt
az elsô egész könyv, amit lefordítottam. Addig
csak kisebb szövegekkel foglalkoztam, mert úgy
gondoltam, nincs nekem idôm egy egész könyvre.
De nem bírtam ellenállni a kihívásnak. Tudni
akartam, meg tudom-e csinálni. Persze, többször
elátkoztam menet közben. Péter annak idején azt
találta mondani nekem, hogy „Hidd el, jó lesz neked, ha lefordítod ezt, és nem kezded el rögtön a
következô könyvedet”. Ezen nagyon felháborodtam. De meg kell mondanom, teljesen igaza volt.
Jó volt, hogy hosszabb pauza volt a két könyvem
között, és ezzel átvészeltem egy nagyon felületes
idôszakot a német könyvkiadásban. Akkor jelenhettem meg a következô könyvvel, amikor már
senki sem várt tôlem semmit. Imádom az ilyen szituációt, mint kelet-európai, szeretek alulról jönni.
Másrészt, szakmailag is jót tett. Egy fiatal írónak
rendkívül hasznos, ha nála nagyobbakat olvas, és
ha teheti, fordít, mert rengeteget tanulhat belôle.
Nemcsak szakmai trükkökre gondolok, hanem olyasmire, hogy milyen beállítottságú az adott író, vagy mennyire bátor. Egyszóval, látni a mércét. Egy fiatal ember általában ritkán jut el odaáig, hogy
tisztel valakit azért, amit az illetô tud. Ehhez meg kell érni. Ezt történt velem e közben a munka közben. Fordítottam mást is, például A hôsöm terét, ami szintén kihívást jelentett. Ugyan a H. C.-hez
képest egyharmad hosszú, mégis ugyanannyi idômbe került. Nehéz
feladat volt, mert a költôi lelkület tôlem távol áll, nem véletlenül
nem írok verseket. Ebben az évben nem fordítok, mert Rómában
vagyok egy ösztöndíjjal, de máris hiányzik. A fordítások után következett a második regény, amelyet négy év alatt fejeztem be. Igaz,
már két év után úgy éreztem, hogy nem bírom tovább ezt a megerôltetést, de tudtam, nincs kész a könyv.
– Új könyvének a fôhôse valahonnan a Balkánról érkezik
(ami persze nincs kimondva, de nyilvánvaló), és Berlinben
egy multikulturális világba csöppen. Miért éppen egy emigráns történetre talált rá? Ez a könyv már nem direkt életrajzi
vonatkozású, mint az elôzô, vagy rejtôzködôen az.

– Elég régen megszületett bennem a fôhôs figurája. Amikor azon
gondolkodtam, mi legyen a következô könyvem témája, feltettem a kérdést: mi háborít fel engem a legjobban? Ez a könyv a
90-es évek történelmi, privát és esztétikai összefoglalása. Ez a figura a fájdalomból született és meg kellett íródnia. Úgy döntöttem, fogok egy Abel Nema nevû semmit, egy centrális figurát, aki
maga a két lábon járó üresség, és körülötte lesznek az élô és lélegzô mellékfigurák.. Egy tíz nyelven tudó zsenirôl van szó, aki nem
beszél. Egyedül a központi fejezetben, a Delíriumban szólal meg,
elôször mellébeszél, végül kimondja: fel vagyok háborodva és
szégyellem magam. Ez a szégyen és düh valamennyiünkre vonatkozik, akik tudjuk, mi történt a közvetlen szomszédságunkban.
– Mindig efféle düh, vagy erôs emóciós hatás kell ahhoz,
hogy tollat ragadjon a kezébe?
– Azt hiszem, ilyen karakter vagyok. Vannak dühös emberek, de ez
nem idegesség, hanem energia, barátaim, és nálam ez mûködik.
Eörsi például egész korában dühös ember volt, és tiszteltük érte.
– A fesztiváli beszélgetésen is elhangzott, hogy a könyv erényei közé tartozik a többszólamúság, a váltott nézôpontból
történô elbeszélés, és a dramaturgiai fegyelem. Tudjuk, egy
sor díjban részesült a könyv Németországban. Mit értékeltek
benne, mi keltette fel a német olvasók figyelmét?
– Az olvasó nyilvánvalóan emocionálisan
közelít hozzá, az érdekli, megragadja-e, vagy
sem. A kritika, nagy meglepetésemre, el volt
ragadtatva a könyvtôl és kizárólag jókat
mondtak. Pedig mindazt, amiért dicsérik a
könyvet, éppenséggel a szemére is hányhatnák. Arra gondolok, hogy egy hûvösen megkonstruált mûrôl van szó, amely ugyanakkor
erôsen emocionális. A sokrétegûségét is nagyon honorálták, ami abban is megmutatkozott, hogy a nagy kritikák mind más szemszögbôl értékelték. Volt, aki világpánik állapotára koncentrált, más az istenkeresésre.
Azt hittem, hogy mindenki az emigráns létre, és a könyvben vállaltan és ironikusan ábrázolt folklórra fogja kihegyezni a kritikát.
– A fesztiválon említette, hogy mindenképpen el akarta kerülni a szociális giccs
csapdáját. Mit ért ezen?
– Amikor Nabokov a maga emigránsregényét megírta, lehet,
hogy nem volt giccs, de idôközben az lett. Úgy ábrázolja az
emigránsokat, mint akiknek bús lelkük van és csak önmaguk siratásával foglalkoznak. Ezt elkerülendô, én a hôsömet egy olyan
világba helyeztem, ahol mindenki barátságos vele és csupa segítôkész figura veszi körül. Van ugyan két explicit Nabokov-jelenet is a könyvben, de kommentálva. Nem az a baj az emigránsok bús lelkével, hogy nem igaz. Esztétikailag nem állja meg a
helyét. Túlságosan közönségbarát, arra apellál, hogy ezt akarjuk
olvasni. Ezzel pedig elveszítjük a lehetôséget, hogy a folklorisztikus vonatkozás helyett a lényegre koncentráljunk.
– A fôhôs neve Abel Nema. Beszélô név, amely azonban a
német olvasónak nem mond semmit.
– De el van magyarázva. Magyarul ez túlságosan beszélô név. Ha
megfordítjuk, akkor Ámen lesz belôle, ezt jelnek tekintettem és
maradt a név.
Szénási Zsófia
Terézia Mora: Nap mint nap. Magvetô Kiadó, 2690 Ft
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A

Pannonica Kiadó tavaszi újdonságai

A MODERN MAGYAR POLITIKAI RENDSZEREK sorozat kötetei
Sorozatszerkesztô: Romsics Ignác

Szvák Gyula

Oroszország
helye
Eurázsiában
174 oldal
1490 Ft

Kozári Monika

A dualista
rendszer

Püski Levente

A Horthy-rendszer

320 oldal, 3990 Ft

304 oldal, 3990 Ft

pannonica@pannonica.hu
www.pannonica.hu

Ki kicsoda
a magyar
könyvszakmában
2440 Ft

A magyar és a
határontúli magyar
kortárs könyvszakma
532 szereplôjének
személyes adattára.
Megrendelhetô: Kiss József Könyvkiadó
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31. Telefon/fax: 466-0703

A

SZAK KIADÓ TAVASZI KÍNÁLATA
Nyelvinfo
sorozat

• Angol–magyar informatikai fordítói szótár, MobiMouse
Plus elektronikus szótárral. Új, átdolgozott kiadás
736 oldal, CD-vel, Ára 7000 Ft

ÚJDONSÁG!
376 oldal, B5
7000 Ft

ÚJDONSÁG!
160 oldal, B6
1500 Ft

HAMAROSAN!
Kb. 550 oldal, A5
Kb. 7500 Ft

• Antal László: A formális nyelvi elemzés –
A magyar esetrendszer. 512 oldal, Ára 4500 Ft
Elôkészületben:
Kis Balázs – Ugray Gábor: A fordító számítógépe

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

SZAK Kiadó Kft.  2060 Bicske, Diófa u. 3.  06 22 350-209 Fax: 06 22 565 311 • info@szak.hu • www.szak.hu
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unicus

Jó, hogy tudományos igénnyel, nagy fogalmi és háttérirodalmi apparátussal megtámasztott tanulmányok is születnek a nemzetrôl az egyetemi mûhelyekben, ahogy ezt a Nemzet – identitás – irodalom
címû, több mint félezer oldalas könyv tanúsítja korunkban, amikor rangos politikusok és közéleti emberek szájából hangzik el a legnagyobb nyilvánosság
fórumain a tudományos nívó legnagyobb örömére,
hogy „a nemzet: marhaság”.
■ Harminc-harmincöt évvel ezelôtt Kosáry
Domokos és Szûcs Jenô foglalkozott módszeresen a nemzet kérdéseivel, miközben Illyés
Gyula, Csoóri Sándor, Fekete Gyula, Kiss Ferenc, Köteles Pál, Páskándi Géza, Ratkó József,
Száraz György, Tornai József, Varga Domokos
és mások – szépírói mûveik mellett – az esszé
s a publicisztika terén próbálták tágítani a
gúzst, amely a nemzeti önismeretet béklyózta.
Velük szemben a hivatalos sajtó ôrei fejtették
ki áldásos véleményüket a nemzeti gondolat
kártékonyságáról, mondva, hogy a proletár internacionalizmus fölöslegessé tesz mindenféle
nemzetesdit, amely valaminô folytonosságot
föltételez saját eleink nyelvi, kulturális, földrajzi, néprajzi, történelmi és egyéb létezésformái
és a miénk között. Ha van ilyen folytonosság,
akkor nem egyéb az, mint az osztályharc története. (Magáról az osztályharcról íróink is mintha tudtak volna egyet
s mást, de anélkül is tudtak róla írni, hogy az minden más szempontot maga alá gyûrt volna munkáikban.) A tudományos és az írói
vélemények közt is volt persze eltérés, ami fôleg abból az egyszerû
ténybôl fakadt, hogy míg a tudós adatokkal dolgozik, addig a költô, az író a legszemélyesebb érzelmeit is munkaeszközének tekinti.
De a szakadék rendszerint nem ôközöttük, hanem ôk és a hivatalosságot képviselô publicisták között húzódott. Vajon miért van,
hogy a rendszerváltozás óta alig változott ez a képlet?
E könyvtôl bátorítva reménykedjünk, hogy az a fajta tudományosság vezethet megnyugtató megoldáshoz, amely nem hagyja figyelmen kívül az írók és költôk megnyilvánulásait, amelyek
a nyelvközösség, általánosabb kifejezéssel a nemzet kollektív érzületét mûvészien, azaz személyes ihletettséggel megszólaltatták. A kötetbe foglalt írások annyira nem hanyagolják el ezt a
körülményt, hogy éppen azt vizsgálják, miként alakult, módosult, hogyan szerzett híveket és ellenfeleket a nemzettudat a magyar irodalomban. Nem tagadják, hanem érzékeny tudományos
mûszerekkel mérik be pontosan, hogy mit jelentett a nemzet Balassi, Zrínyi, Kazinczy, Arany János, Deák Ferenc és Kiss József
KÜLÖNLEGES KÖNYVEINKBÔL AJÁNLJUK

JOHN FLENLEY – PAUL BAHN:
A HÚSVÉT-SZIGET REJTÉLYE
A Húsvét-sziget hatalmas kôszobrainak titkát mind a mai napig
homály fedi. A könyv az ottlakók életét, kultúráját tárja fel.
Megjelenik: május 18. 352 oldal, ára: 3000 Ft; 130x210 mm, keménytáblás

Könyv

A nemzetfogalom változásai
az irodalomban
számára, milyen változásokon ment keresztül a nemzeti identitás-felfogás a török ellen küzdô magyar fôurak óta a papság, az
értelmiséggé „nemesedô” kis- és középnemesség, sôt hellyel-közzel az arisztokrácia soraiban is, és aztán egyre inkább a polgárosodó plebejusi rétegekben. (A könyvben elemzett folyamat a 19.
és a 20. század fordulójáig terjed; hadd jelentsem be máris várakozásomat a folytatás iránt.) A tanulmányírók voltaképpen azt
vizsgálják, hogy íróink a történelem egyes korszakaiban miként
fogalmazták meg nemzeti identitásukat, azaz hogyan látták az
állandót a változásban. Ismeretes Csoórinak az az elsô pillanatban talán meglepôen hangzó, de aligha cáfolható mondása,
hogy a magyarság egyféle zsenialitás – a nemzet kollektív tudásának hivatott, személyes képviselete, az idôszerû feladatok kiérzése a történelmi folyamatból.
A könyv szerzôi a közlés sorrendjében: Bitskey István, Imre Mihály, Csorba Dávid, Oláh
Szabolcs, Debreczeni Attila, S. Varga Pál, Bényei Péter, Ács Gábor. Megannyi tudósegyéniség, tárgykör, megközelítés, munkamódszer,
egy-egy korra, íróegyéniségre szakosodva. Még
a kötelezô tárgyilagosságon belül kitapintható
temperamentumbeli különbségeket is nyugtázhatjuk. Az elôszó figyelmeztet arra, ami így
hangzik a huszonegyedik század hajnalán
vagy kora tavaszán: „…személyes és közösségi identitásunk alapjait keresve, az összeurópai
kultúra kihívásaira válaszolva igyekeztünk
megszólaltatni nemzeti irodalmunk alapszövegeit – remélhetôleg egy korszerû nemzettudat és nemzeti önismeret létrejöttét segítve
elô.” Irányadónak vehetjük ezt ahhoz, hogy
az értékek a helyükre kerüljenek. A nemzeti
kultúra csak az európaiba s az emberiségbe ágyazva, velük összhangban szemlélhetô helyesen. A nemzetiség: nembeliségünk
formája. Akkor is így van ez, ha voltak már korok, amelyekben
az identitás más eszmékhez igazodott. A középkorban például
jobban meghatározta az életet a kereszténység, mint a magyarság.
József Attila szerint egyformán fontos a nemzet és a társadalom
kategóriája: mindkettô a közösségben élô ember létezésmódja.
Egyik a nyelvi-történelmi-szokásbeli örökséget, másik a közgazdasági-jogi-egészségügyi-erkölcsi viszonyokat foglalja magában. Ezek
egymással is kölcsönviszonyban vannak, ahogy a kultúra és a civilizáció, vagy a francia polgári forradalom alapértékei: egyenlôség,
testvériség, szabadság. Nélkülözhetetlen kiegészítôi egymásnak. József Attilától származik az a mondás is, hogy „a nemzet közös ihlet”. Ez azért fontos, mert az ihletet ki-ki a maga egyéniségén belül
éli át. A nemzet középen áll az emberiség és az egyén között.
Alföldy Jenô
Nemzet – identitás – irodalom
Szerkesztette Bényei Péter és Gönczy Mónika
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 527 oldal
ROMANTIKUS REGÉNYEINKBÔL AJÁNLJUK

ERICH SEGAL:
AZ ELFELEJTETT KALAND
A jól ismert szerzô könyve ezúttal egy apáról és a
fiáról szól, akik sokáig egymás létezésérôl sem tudtak.
248 oldal, ára: 1990 Ft; A/5, keménytáblás
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háttér

Ismerjük meg önmagunkat!
A Mesterkurzus útjelzô kíván lenni az élet dolgaiban
Müller Péter és Popper Péter állandó részvételével immár harmadik
életévébe lépett a Mesterkurzus. A
népszerû elôadások a „mindennapi
élet dolgaival” foglalkoznak a pszichológia, vallástudomány, filozófia,
szociológia és más kapcsolódó tudományok megközelítésébôl, az
egyes tudományágak legjelesebb
képviselôinek részvételével. Olyan
kérdéseket járnak körül, mint szeretet, szorongás, szexualitás, önismeret, titok, hit, boldogság, sors, nemegyszer tabukat döntögetve. A
program fôszervezôje, MatolcsiPapp Zoltán, az Affarone Kft. munkatársa töretlen
lelkesedéssel szervezi az elôadásokat. Mint mondja,
mára ez a tevékenység misszióvá vált a számára.
■ – A Mesterkurzus mindannyiunkat érintô problémákkal
foglalkozik. Miben és hogyan segít, milyen kérdéseket tesz
fel, és ad-e válaszokat?
– Az önismeret és az arra való felkészítés, vagy „felbujtás” a legfôbb célkitûzésünk. A legkülönbözôbb tudományterületekrôl
hívunk meg elôadókat. Reméljük, elôadásaikkal felrázhatják az
embereket a ma oly jellemzô szellemi tunyaságból. Ma mindenki külsô segítséget vár a problémák megoldására. Mi nem ígérünk segítséget, nem mutatunk vezérfonalat, nem adunk válaszokat és nem mondjuk meg, hogyan irányítsa az egyén az életét. Gondolkodtatni akarunk, vitára invitálunk, különbözô iskolákat, irányokat mutatunk be az érdeklôdôknek. Több mint ötvenhat elôadáson – tizennégy kurzuson – vagyunk túl és 12 kötetben jelent meg eddig az elôadások szerkesztett változata. Néha egy-egy mondat is útjelzô lehet a hallgató számára.
– Milyen gyakorisággal hallható a Mesterkurzus? Az elôadók
személye már önmagában garantálja a minôséget, de a szövegeket olvasva, úgy látom, arra is ügyelnek, hogy közérthetô
és könnyen befogadható legyen az elhangzó elôadás.

– Eleinte a közgazdasági egyetem
aulájában voltak az elôadások,
évente 5 alkalommal. Minden alkalommal négy elôadás hangzott el.
Mára ott tartunk, hogy havonta
rendezünk Mesterkurzusokat, ráadásul akkreditáltak lettünk. Kétféle tematikánk van: az egyik pedagógusoknak, köztisztviselôknek,
vagy bárki olyannak szól, akinek
ilyen irányú továbbképzésre van
szüksége, a másik pedig az utca emberének szól. Minden elôadónk
ügyel arra, hogy közérthetôen beszéljen, legyen interakció a közönséggel, hiszen az elôadások végén a
közönség kérdéseket tehet fel.
– Milyen létszámú a hallgatóság?
– Átlagosan háromszáz fôvel számolunk, de volt már ötszáz fôs, de
kisebb létszámú közönségünk is. Azért azt hamar beláttuk,
hogy valamiféle limitet meg kell határozni.
– Az elôadások a Saxum Kiadónál könyv formájában is megjelennek. Ilyen nagy volt az érdeklôdés?
– Rögtön az elsô elôadások után (depresszió, szexualitás, önismeret) kiderült, hogy nagy igény lenne az elôadások könyv formájára. A Saxum Kiadóval közösen, alacsony áron sikerült
megjelentetni ezt a sorozatot. Müller Péter kivételével – akinek
az elôadásai külön kötetekben, saját kiadójánál jelennek meg –
minden elôadó közzéteszi az elôadása szerkesztett változatát.
– A köteteket olvasva úgy láttam, távolról sincsenek mindig
egy platformon az elôadók.
– Teljesen különbözô területekrôl hívunk elôadókat egy-egy témához pont azért, hogy a hallgató eldönthesse, számára melyik
a kedvezôbb, használhatóbb vagy szimpatikusabb. Gyakran figyelmeztetjük a hallgatókat, hogy vigyázzanak a totális hittel, a
totális szeretettel, vagy a teljes elkötelezettséggel valami felé.
– Milyen témákkal várják a közeljövôben az érdeklôdôket?
– Májusban a megbetegítô lélekkel, az ún. civilizációs betegségekkel, azaz a pszichogén és pszichoszomatikus zavarokkal foglalkozunk, a nyári szünet elôtti júniusi kurzuson pedig a panaszkodó emberrel foglalkozunk. Mindezekrôl bôvebben a www.affarone.hu/mesterkurzus oldalon olvashatnak.
Sz. Zs.

Az Ünnepi Könyvhétre megjelenô
Könyvhét Plusznak május 12.,
a Könyvhétnek május 18.
az anyagleadási határideje, lapzártája.
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Részletes tájékoztatás, hirdetésfelvétel:
Könnyû Judit
209-1875
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szubjektív

Kánonokon innen-túl
Azon túl, hogy valami karének, sejtelmem
sincs, mi az az irodalmi kánon. Szívesebben
adtam volna címül itt: Túlon innen, pletykán túl. De ezt még, minden sejdítésével
együtt, meg fogom indokolni, rögvest.
Dr. Görgényi Frigyes, pszichológiai egészségünkkel elsôdleg foglalkozó doktor urunk, Marcel Duchampnak, a most már elmúltként jelölhetô század egyik
képzômûvészeti szimbólumának nagy értôje, itthoni
– legalább egyszeri! – monográfusa. Függeléket írt
most eddigi munkásságához, meg Duchamp mester
másodlag zsenijének (a sakkozóinak) rugóit, pletykáit, innenjeit, és túljait is feltárta
igen szórakoztató új mûvében:
Duchamp rátalált a gyalogútra a címe. Bár sok játszmát is közöl,
elemzésekkel, naná, s bár magam
sem fogom ezeket mind lejátszani
(Babits sem látta meg híres versében mind a „messze-messze” jó
helyeket, hát mindent nem!), a
könyv akkor is élvezetes, ha valaki
csak annyit tud a múlt század mûvészetérôl, hogy Matisse, Picasso –
akiktôl a vezéri stafétabotot Duchamp állítólag átvette…, mert
hogy akkor Joseph Beuysnak adta
volna át? Az ilyen szubjektív kanonizálásokat sem kedvelem! –,
már remekül szórakozik, a magvas
dolgok közérthetôen adódnak elô, Duchamp élete is
kirajzolódik, és a rengeteg léha, mély, mondén és aszkéta dolog, mely ezt a kalandos mûvészpályát, a jelentôs embert (fél-szóismétléssel szólva) jellemezte, új
fénytörésekben áll a könyv olvasása után. Aki elô tudja kotorni valahonnét, Pierre Cabanne 5-6 éve megjelent
Duchamp-könyvét (riportok „az eltûnt idô mérnökével”),
még jobb összképet kap, remek szórakozást. Az én
pletykám: miközben Duchamp a sakkban kereste „az
ellenjátékot” (bár zsenije itt egy jó házi mester szintjét
súrolta csak, igaz, felülrôl). Ottlik Géza, ha esetleg „ellógta” végsô, posztmodern mûve igazi megvalósítását
végül… nem baj, így is Mándy és Szentkuthy mellett
az utolsó ötven év egyik legnagyobb magyar prózaírója maradt… Ottlik nem volt hajlandó megérteni Duchamp sakkmestert, de Duchamp mûvészeti nagymestert sem, linkségnek nevezte dolgát. Nem tudom, a magyar
irodalom szokvány konzervativizmusa játszott-e közre itt
(eleve „a magyar emberé”), vagy más. A Görgényi-könyv (a
magam pletykája), címével a következô pikantériát hordozza,
s azonnal fel is nevettem harsányan: Duchamp, aki a kánont
magára (és másokra nézve is), bizony, igazi mûvészemberként
maga óhajtotta megszabni, bár ebben ô sem volt következetes aztán, vécécsészét emelt mûalkotássá (talált tárgy, készre
csinált tárgy stb.), s kútnak is elnevezte. Mármost a buta magyar mûdal: „Ez a kislány megy a kútra, nem talál a gyalogútra…” Duchamp rátalált, azt a barna kislányát neki. (Semmelweis Kiadó, 2005.)

Az Eri Kiadó a régebbi magyar irodalmat és az eltemetettebb németosztrák irodalmat odaadóan feltáró
munkásságának két újabb szép példányát vehetjük kézbe örvendôn. Az
egyik Adalbert Stifter erôsen magyar
vonatkozású Brigitta címû kis „szerelmeskönyve”, mely a legjobb Jókaihagyományokon és az izgalmasság
mûfajainak egyikén nevelkedett.
Pompásan gördülô meseszövés, kellô helyeken megrázó érzelmek, másutt rejtély… szinte bûnügyi, csakugyan a nemcsak csemegézôknek való, sôt. Az Eri könyveinek ez makacs
jellemzôje már – ma én mindenkit
jellemzek, úgy látszik –, hogy a nagyon színvonalas olvasmányt a nagyon szabadidôs szórakoztatással rendkívül
magas szinten tudják ötvözni. A könyvek úgynevezett kiállítása pedig mindegyre ámulatomat váltja ki, pedig szegrôl-végrôl sok ilyen kiadvánnyal találkozom. Örömmel látom „a könyvesek” megnövekedett érdeklôdését is e tárgyban. A Brigitta nevû úrhölgy és délceg-szomorú szerelmesének jól végzôdô, de különben igen kalandos, majdnem
tragikus története sikert ígér.
Ambrus Zoltán most szintén az Eri Kiadónál jelenik meg,
a kötet címe kalandos: A tóparti gyilkosság. Ne áruljunk el
róla többet, mikor itt lelkesen felhívjuk rá a figyelmet. A
kiadó maga így ajánlja szórólapján-füzetében a mûvet: „A
századelô kiváló regényíró-elbeszélôjének egyik legszebb… a gyermekkort idézô mûve.” Elôvettem egyik kézikönyvemet, Illés Endre: Krétarajzok (bocsánat a dôlt betûkért, de hadd reklámozzam itt!
Bûn feledkezni róla!), a mesteri íróportrék könyvét… keressük antikváriumban; Illés Endrével igazán nem
maradt felhôtlen a világom, de kiváló írói erényeit boldogan ismerem el
s tisztelem; állandó értékmentô volt
ô is, és Ambrus Zoltánról ilyeneket
írt: „Erôlködés nélkül áradt belôle
az a szinte jellembeli tulajdonság,
hogy fel tudta hasítani a homályt.
Nem hitt az érzelmek, a rend semmi
… zavarában, irtózott a dagályosságtól, semmi nem bántotta jobban,
mint az üres kongás…” És a „nyugati oltás”-nak úttörô íróját is láthatta
benne joggal, a magyar irodalom ritka „franciás szellemeinek” egyikét. Nála a mese sem marad
mese, itt a „gyilkosság” gyerekkor-történetében sem; kemény
tollú, bár jószívû. (Mindkét könyv, tehát: Eri Kiadó, 2006.)
Kormos István versei (Osiris diákkönyvtár), félhet valaki joggal,
nem ígérnek és nem is adnak épp ma és már különösebb új megfigyelési lehetôséget? Nem tudom, magam csak önazonos szeretnék maradni. Ha másutt Tóth Árpádot – váratlanul? – enyhén
szólva is túlértékelt költônek neveztem, négy-öt nagy verssel, és
passz, pár jeles mûfordítással, hát Kormost is állítsuk be így: három egészen örök-elsôosztályú költeménye neki is van, két-három alapmû, és a többi verse rendes költôt, jó költôt mutat. Le
a nagy zsenizéssel! Rendes költô, rendes író, régen voltak ezek a
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kifejezések. Szerkesztô úr, volt a
megszólítás stb., az irodalmi emberé. (Hölgyeknél nem tudom,
hogyan kéne.) De ahogy szintén
mondtam másutt, József Attila
volt az egyetlen költô a mi múlt
századunkban, aki a legnagyobb
választ tudta adni, de 90 százalékban mindig, a mi legnagyobb
kérdéseinkre, és világirodalmilag
Szép Ernô nála parányit azért
volt mégis nagyobb, mert olyan
kérdésekre nem tudott választ,
mely kérdésekrôl nem is tudtuk,
hogy ezek is plusz, a mi kérdéseink! Ô volt a másik igazi költôzseni. Magamat, ismétlem, Szép Ernô ámuló csodálóiból látom
egy darab egycsillagos távolnoknak csupán. Mert Szép Ernô is távolnok volt, csillagnézô, és földben reálisan botló. Kormos azért
volt nagy ember, mert szerencséje, lényének csillag-vezette kegyelme (pardon), ahogy errôl saját magára Füst Milán szavait idézte
is (porban játszott, ugye, fém hômérôtokkal, és sértetlen maradt,
ahogy elvonult felette a csorda), igen, mert valami ôt „helyzetbe”
hozta, szinte önmaga elemi szükségleteinek alig-biztosításán túl
rögtön arra késztetvén, hogy másoknak segítsen. Jótevônk volt
Kormos, ahogy sokaknak volt jótevôje az Európa Kiadó (nem sorolhatok neveket, az Európa-csapatnak ma is tagja vagyok, mind
hajdani üdveik élvezôje stb., tényleg mély vonzódással), és Kormos iszonyú becsületes ember volt, mert csak azt dicsérte egy
rangon túl, akit-amit szeretett. Mint költôt nagyon szeretem ôt,
mint esztéták végül eltávolodtunk egymástól. Értsd, a vershez kevéssé értô Illés Endrénél Kormos és Vas István ajánlotta azt az én
szegény matériámat, melynek nem lehetett „Egyetlen” a címe –
abban az idôben csak lírai gondolkodásom állt távol a Hatalmasoktól, prózámhoz késôbb zárkóztak fel csak így, engem lírizmus
csudáiba ölelôn taszítva, a „Hamlet”-dolog lette ez. Kormost áldom, Vast áldom, hogy hozzásegítettek megjelenéséhez. És Vas
Istvánról, akit nemes embernek ismertem meg – ezt utoljára
mondom el, szintén nincs egy ilyen rossz gondolatom sem, hogy
egy napilapban keményen megbírálta a saját maga által ajánlott
kötetet. Na és? Az elvonultságot (sehova se járok stb.) Vas Istvánnal és Szántó Piroskával kezdtem, 1975 elôtt még. Na és? Nem
volt retorzió. Vas engem attól még a legjobban szeretett. És Kormos is ôszintén megmondta – mert nem volt „modern” költô, ô
aztán nem –, rengeteg olvasómat el fogom veszteni, hogy a
„Hamlet”-hangot (megj. Tele van zsengékkel még az a kötet, haha!) elhagyom. Nagyszabású, kemény emberek voltak mindketten, s ha nagy hibákkal is, na, ki nem? Aktualitását ennek a csekély összefoglalónak az adja, hogy egyrészt sosem írok gépies reklámszövegeket, másrészt mire ez a cikk megjelenik, talán már a
pultokon van a Két és fél töredék címû könyvem, melyet Herner János, Lendvay Miklós – de errôl én most nem írok –, Hafner Zoltán gondozott, és ahol a „Hamlet” („Egyetlen”, de mint jelzô) teljes anyagával párban ott vannak történetesen mai szösszeneteim,
hát mit tudom én, ma épp másképp szösszennék etc., magamat
csak az ideogrammákban tartom csillagáldotta tehetségnek, verseimrôl és szövegeimrôl nem nyilatkozhatom, csak annyit még,
befejezésül, hogy szerintem én „rendes költô, prózaíró, esszéista
és mûfordító” voltam, és abba is hagyom, mert az a jelmondatom – megengedhetem magamnak? –, hogy nagyon kevés már az
idôm ahhoz, hogy semmi se történjék velem, és ha írok, akkor
ugye, történik. Én nem az embereket nem szeretem már, én az
iránt nem érzek semmit, amit írtam. Kivétel az ideogrammák.
Tandori Dezsô

Julia Navarro

A Szent Lepel titkos
szövetsége
(Ford. Cserháti Éva)
464 oldal, 2980 Ft
Tûz üt ki a torinói székesegyházban, ott, ahol a
kereszténység egyik legbecsesebb ereklyéjét, a Torinói
Lepel néven híressé lett halotti leplet ôrzik. A hagyomány
szerint ez Jézus halotti leple, amely szerencsére
sértetlenül vészeli át a tûzesetet, de az olasz rendôrség
mûkincsrendészeti csoportját vezetô Valoni felügyelônek
rendkívül gyanús az eset, különösen, hogy egy férfi
megégett holttestét is ott találják a helyszínen.
Ez már a harmadik ilyen esemény. Marco Valoni nem hisz
a véletlenekben, ezért elszánt hajszát indít a sorozatos
bûncselekmények felderítésére. A mûkincsrendészeti csoport nyomozóinak megingathatatlan meggyôzôdése,
hogy a templomi betöréseknek és rejtélyes tûzeseteknek
az igazi célpontja a Szent Lepel. El akarják lopni? Meg
akarják semmisíteni? Kinek állhat ez érdekében? A Szent
Lepel rejtélye, hitelessége vagy hamissága újra és újra
felmerül a nyomozás során. A csapat mûvészettörténésze,
Sofia és egy önjelölt segítôjük, Ana, a spanyol újságírólány a lepel múltjában sejti a magyarázatot.
Hihetetlenül izgalmas, fordulatos nyomozás és egy valódi
történelmi krimi bontakozik ki az olvasó elôtt. Megelevenednek a Szent Lepel közel 2000 éves történetének
titokzatos eseményei, csodával határos megmaradása,
ôrzôi és támadói, az érte folyó szakadatlan harc Jézus
halála óta. Templomosok, uralkodók, szekták mind a lepel
egyedüli jogos tulajdonosainak vallják magukat.
Julia Navarro regénye több mint 500000 példányban kelt
el Spanyolországban, több mint húsz nyelvre (többek
közt német, japán, finn, olasz, svéd, török...) fordították
le eddig, és már készül belôle a film is.

KERESSE A KÖNYVESBOLTOKBAN!
Megrendelhetô: Kiss József Könyvkiadó
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31.
Telefon/fax: 466-0703
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háttér

Hamlet nyomában
Járt-e Shakespeare Helsingôrben?
Sokakat foglalkoztat a gondolat, hogy
Shakespeare, aki drámái helyszínét Veronától Padován át Dániáig oly hitelesen írta le,
meglátogatta-e azokat a városokat, várakat,
erkélyes épületeket, amelyekben színmûvei
játszódnak. Irodalomtörténészek, földrajztudósok, lokálpatrióták eredtek már e titok
nyomába, de gondolhatjuk, hogy a titokzatos személyiségû Shakespeare titkát végérvényesen nem sikerült megfejteniük.

2
1
0

■ A General Press Kiadó izgalmas könyvet jelentetett
meg a közelmúltban. Az angliai születésû, de dániai
illetékességû szerzô, David Hohnen nem irodalomtörténész. Mégis annak járt utána nagy ügybuzgalommal, hogy vajon látta-e Shakespeare Helsingôrt. Olvasmányos múltnyomozó
mûvének címe: Hamlet vára, Shakespeare Helsingôre.
A budapesti könyvbemutatón Bánki Veronika is jelen volt, aki saját ötlettôl vezérelve fordította le magyarra a mûvet, egyszerûen
azért, mert megtetszett neki, s gondolta, a magyar olvasók érdeklôdésére is számot tarthat. Már az ötvenedik fordításánál jár, s amint
elmondta, szinte mindegyiket elôbb ültette át magyarra, mintsem
szerzôdést kötött volna valamely kiadóval. A nyelvünkre immár átültetett mûvel szokta felkeresni a könyvmûhelyeket.
Hogy mennyien foglalkoztak már Shakespeare esetleges helsingôri látogatásának a kérdésével, azt David Hohnen kötetének gazdag bibliográfiája is mutatja. Hogy mennyiben nyújt többet vagy
újat a többnyire útikönyv jellegû munkákkal foglalkozó szerzô mûve elôdeiénél, azt csak találgathatjuk. A kötetet különlegessé teszi
ötven, többnyire Shakespeare korabeli illusztrációja, valamint az a
tény, hogy magának a városnak, Helsingôrnek a történetét is élvezetes stílusban tárja elénk a lapokon. A vonzerôt fokozza az a történet, amely Hohnent elvezette a téma kiválasztásáig, a könyv megírásáig. Így beszélt errôl az Alexandra könyváruház pódiumán:
„Nyilvánvalóan kivételes helyzetben vagyunk mi, angol anyanyelvûek akkor, ha Shakespeare-rôl van szó. Már kora ifjúságunkban kapcsolatba kerülünk a nagy drámai mûvekkel. Mint nemzedékem annyi más tagja, tizenegy éves koromban én is bentlakásos iskolába kerültem. Ott hamarosan rájöttem, hogy Shakespeare éppen olyan tantárgyunk lesz, mint a számtan, a kémia
vagy bármi más. Egyszerûen ránk erôltették Shakespeare-t. Mi
azonban nem tiltakoztunk, mert hamarosan rájöttünk, milyen izgalmas ez, valósággal jó móka.
Azt hiszem, mind megtapasztaltuk, hogy egyes tanárok csodálatos módon képesek felkelteni a gyermekek érdeklôdését valamely tantárgy iránt. Az angol irodalmat nekünk egy vezetô tanár oktatta, akit az elsô világháborúban szerzett rangja alapján
Saunders ôrnagynak hívtunk. Csak a háború után szerzett diplomát Oxfordban. Határtalanul lelkesedett Shakespeare-ért. Leginkább a hazafias részleteket kedvelte, ez talán érthetô, ha katonai múltjára gondolunk. Shakespeare megható sorokat írt Angliáról és az angolokról. Tanárunk Shakespeare iránti lelkesedése
ragályos volt, ránk, diákokra is átterjedt.
Az iskolában a szorgalmi idôszakok végén gyakran adtunk elô
színdarabokat. A valódi shakespeare-i hagyományokhoz híven
fiúk játszották a nôi szerepeket is, hiszen nem koedukált iskola

volt a miénk. Emlékszem,
tizenkét évesen Olivia voltam a Vízkeresztben.”
Nos, egy jó tanár csodákra képes. Arra is, hogy egy nyolcvan felett járó idôs ember, aki
elmondja magáról, hogy egyáltalán nem híres Shakespeare-kutató, sôt, egyáltalán
nem is Shakespeare-kutató,
hosszas búvárkodás után
könyvet adjon ki a drámaíró
életének, helyismeretének rejtélyeirôl, s így errôl így valljon budapesti látogatásán:
– A Shakespeare-életmû számos, igen érdekes kérdést vet
fel. Csaknem négyszáz évnyi kutatás után még mindig sok mindent nem tudunk a legendás drámaíróról. Honnan szerezte a tudását, hiszen sohasem járt egyetemre. Még arról sem áll rendelkezésünkre bizonyíték, hogy látogatta volna a Stratford-upon-Avonbeli gimnáziumot. Mégis jelentôs tudással rendelkezett az orvostudomány, a pszichológia, a filozófia területén. Ismerte az ókori
nyelveket és irodalmat, a nemesség kedvenc sportjait, a vadászatot, a solymászatot, jártas volt a jog területén, tisztában volt mind
a korabeli, mind a régebbi törvényekkel és ismerte a királyi családok szokásait és viselkedését. Ezzel kapcsolatban 1952-ben Titherley írta: „Nincs még egy szerzô, aki olyan könnyedséggel
mozgott volna királyok, hercegek és nemesek között, különösen
Franciaországban és Itáliában, mint Shakespeare... Nála az udvar
egész légköre is olyan valósághû az apróbb részleteket illetôen is,
hogy lehetetlennek tûnik: olyasvalaki ábrázolta volna is tévedhetetlenül mindezt, aki nem élte ezt az életet”. Egy kereskedelmi hajó kapitánya pedig úgy vélekedett, a Shakespeare használta tengerészeti kifejezéseket csak olyasvalaki tudhatta, aki szolgált hajón
és gyakorlatban ismerte a tengerészmesterség részleteit. (Shakespeare egyébként tizenöt-húszezer szót használt, mintegy kétszeresét annak, amennyit az angol szerzôk általában birtokolnak.)
A számos Shakespeare-rejtély között csak az egyik az, hogy járte a Hamlet szerzôje Dániában. Hogy egy ilyen látogatás kapcsán
választotta-e az akkor már híres, majdnem fôvárosi ranggal rendelkezô Helsingôrt drámája színhelyéül Jütland komor lápvidéke helyett, amely az eredeti Hamlet-legenda hazája. Vagy csak
korabeli elbeszélésekbôl, diplomaták, kereskedôk beszámolóiból értesült a helsingôri szokásokról. Esetleg azt az elveszett hét
évét, az 1585 és 1592 közötti idôszakot töltötte utazásokkal,
amelyrôl semmit sem tudunk?
A rejtélyek kulcsát David Hohnen sem adja kezünkbe, de könyve
révén közelebb kerülhetünk az igazsághoz. Két fô megállapítása:
„Véleményem szerint az Erzsébet kori színmûíró, aki azt a remekmûvet írta, amelyet a világ Hamlet címen ismer, akárki is volt, a dán
királyi udvarral és a helsingôri várral kapcsolatos ismereteit csakis
személyes tapasztalatból meríthette.”
„Helsingôr a századok során a sors számos kegyetlen megpróbáltatását élte túl, de valami sohasem csökkent: a város hírneve. A város és Hamlet vára körülbelül húszezer turistát vonz minden évben. Bármilyen híres is lehetett Shakespeare idejében Helsingôr,
nincs kétség afelôl, hogy ma kinek köszönheti hírnevét.”
M. Zs.
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A MAGYAR BIBLIATÁRSULAT ÉS A REFORMÁTUS KÁLVIN KIADÓ AJÁNLATA

HANGZÓ ÚJSZÖVETSÉG
CD – MP 3 formátumban
A revideált új fordítású
Biblia (1990) szövegével
A 21. század elején is saját,
mindennap használt nyelvükön kell közelebb vinni a
Szentírás üzenetét mindazokhoz, akik igazán értô és befogadó hallgatói kívánnak lenni.
3000 Ft

Ingo Baldermann
KELJ FEL ÉS JÁRJ!
Jézusról szóló történetek
gyerekeknek
Hogyan találom meg a helyes
utat? Ki áll mellém a bajban? Ki
ad bátorságot, hogy szembeszálljak az igazságtalansággal?
Talán most választ adhatnak
ezek az elbeszélések.
B/5 méret; 64 oldal
keménytáblás; 1900 Ft

Dr. Lenkeyné Semsey Klára
AZ ELJÖVENDô VILÁG
EREJÉVEL E VILÁGBAN
János apostol leveleinek
magyarázata
„Szeretném, ha a szeretet mint az
eljövendô világ jó légköre határozná meg mindazokat, akik tanulmányozzák ezeket az apostoli leveleket.” (Részlet az Elôszóból)
B/5 méret; 336 oldal
keménytáblás; 2500 Ft

Elke Endraß – Siegfried Kratzer
MEGBETEGÍTÔ HIT?
Kiutak a válságból
Régóta ismeretes, hogy szektatagok életében elôfordulnak
vallási eredetû neurózisok, de
hogy áll a helyzet a nagy egyházakban? Keresztyén körökben errôl ma sem szívesen beszélnek…
Fr/5 méret; 160 oldal
kartonkötés; 980 Ft

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÁLVIN JÁNOS KIADÓJA, MAGYAR BIBLIATÁRSULAT ALAPÍTVÁNY
1113 Budapest, Bocskai út 35. Tel.: 386-8267; 209-3033. Honlap: www.kalvinkiado.hu; www.bibliatarsulat.hu
A Szent István Könyvhéten 20% engedménnyel kínáljuk kiadványainkat. Szeretettel várunk minden Kedves Olvasót!

A Jó könyv – szolgálat

A

Kairosz Kiadó ajánlata
Gasparovich László

Ma Donna mia
Zsoldos szerenád
A/5, fûzve, 550 oldal, 3500 Ft
Gasperi olasz lovag és Magyar Benigna, Kinizsi Pál özvegye a két fôszereplôje ennek a szinte Merle-i mértékkel
mérhetô történelmi regénynek. A történelmi hitelességgel megírt mû
amellett, hogy rendkívül szórakoztató olvasmány, megismertet bennünket azokkal a körülményekkel, amelyek a virágzó országot romlásba taszították.
Zonda Tamás

Öngyilkosság
B/5, 218 oldal, fûzve, 3000 Ft.
Ez a könyv az érdeklôdô laikusoknak
készült, de lehet, hogy a témával
csak érintôlegesen foglalkozó szakemberek is találnak számukra új
adatokat. A szerzô választ keres arra, hogy miért magas Magyarországon viszonylagosan az öngyilkosságok száma, mi magyarázza a területi eltéréseket.

Szent Jakab mennyei
egyszerûsége
Baránszky Tiborral
beszélget Járai Judit
Miért hiszek? XXIV. kötet, 1500 Ft
A magyar Wallenbergként emlegetett atya küzdelmes életében azt adta, aminek mindig is ura volt és maradt: becsületességét, nemességét,
munkabírását, jóindulatát, komolyságát, nagylelkûségét.

A fénygyújtogató
Böjte Csaba atyával
beszélget Benkei Ildikó
Magyarnak lenni VIII. kötet, 1500 Ft
A dévai gyermekotthon megalapítója és az erdélyi gyermekmentés hálózatának egyik megteremtôje saját
élete példájával hirdeti magyarságát
és emberségét.

Angyal, vigyél hírt a csodáról

A II. világháború
rejtett erôvonalai

Wittner Máriával
beszélget Benkei Ildikó
Magyarnak lenni IX. kötet, 1500 Ft
Az egykori ötvenhatos halálraítélt
mindig kérlelhetetlen ellensége volt
a kommunista gyilkosoknak. Megalkuvás nélküli bátorságára tisztelet
nélkül tekinteni lehetetlen.

B/5, 390 oldal, fûzve, 3900 Ft
Czettler Antal és írása jelentôsége
abban áll, hogy sikerül-e neki egy
mások által még nem látott „titkos”
forrást felfedezni és hogy a „céhbeliek” sokszor korlátos szemléletének
eredményeit meri – más összefüggésben – újra gondolni.

Gyurkovics Tiborral
beszélget Fazekas Valéria
Magyarnak lenni X. kötet, 1500 Ft
A fanyar humor és a komoly mondanivaló sajátosan ötvözôdik Gyurkovics minden megszólalásában.

Czettler Antal

A sas repülni akar

Kairosz Kiadó1134 Budapest, Apály utca 2/B. Telefon/fax: 359-9825, 273-1079. E-mail: kairosz@hu.inter.net
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Kft. ajánlja

Geréb László
A MAGYAR KÖZÉPKOR KÖLTÉSZETE
Illusztrálta: Veres Dorottya
176 oldal, 2600 Ft

Oxford Advanced Learner’s Dictionary 7. kiadás (CD-ROM-mal)
(Oxford University Press)

5500 Ft

Hessky Regina: Német–magyar kéziszótár (új, színes címszvakkal)
Hessky Regina; Magyar–német kéziszótár (új, színes címszvakkal)
Dorogman György:
Magyar–spanyol kéziszótár (új, színes címszvakkal)
Dorogman György:
Spanyol–magyar kéziszótár (új, színes címszvakkal)
(Grimm Kiadó)

7900 Ft
7500 Ft

A könyvek megvásárolhatók ill. megrendelhetôk:
Librotrade Kft. 1173 Budapest, Pesti út 237.
Telefon: 254-0-254. Fax: 257-74-72. E-mail:books@librotrade.hu
Melódia Könyvesbolt 1052 Budapest, Semmelweis u. 1–3.
Telefon/fax: 317-6628
Famulus Könyvesbot 1137 Budapest, Újpesti rkp. 6.
Telefon/fax: 288-07-71. E-mail: famulus@chello.hu

8500 Ft
7900 Ft

Geréb László a
honfoglalás elôtti
költészettôl a XV.
század közepéig
húzódó fonálként
ábrázolja a középkor
irodalmát,
melyre az egyházi
és világi irodalom
jelentôs és kevésbé ismert alkotásait
igyekszik
felfûzni. A rövid
terjedelmû könyv
a teljesség igénye
nélkül igyekszik
bemutatni
a
középkori magyar
líra
fontosabb
állomásait, olyan források is megtalálhatóak benne, melyek napjainkban is kuriózumnak számítanak. Geréb László nemcsak
válogatta, de fordította is ezeket a mûveket, melyek a magyar irodalom és ezzel együtt a magyar szellemtörténet kiemelkedô kordokumentumai is, hiszen a magyar nép önmagáról való gondolkodásának hû tükrei.
KERESSE A KÖNYVESBOLTOKBAN!
Megrendelhetô: Kiss József Könyvkiadó
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31. Telefon/fax: 466-0703
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esemény

Bolognai üzenetek
Nehéz elhinni, hogy 43. alkalommal képes így megtöltekezni könyvkultúrával egy város. Igaz, hogy ez
a város idestova 900 éve teszi ezt. Docet: azaz tanít. Bologna egyeteme többszáz peregrinus magyar
diákot tanított – legkiválóbbjainak díszes táblája
ott látható több ezer közt az Archigimmnasio
falain –; vására az utóbbi egy évtizedben könyveseink szemét nyitotta rá tapasztalatokra.
■ Sok mindent leírtak már errôl az
egyedülálló intézményrôl: talán azt
nem, hogy teljesen egyszerû, a pesti
BNV-hez lehet hasonlítani, semmi különösebb formai-építészeti leleménnyel
nem szolgál, a standok pedig hol ilyenek, hol olyanok, hol fantasztikus dizájn, hol sima polcok, székek.
Könyv hátán könyv, szemfájdító
mennyiségben – de milyenek! Itt a külcsín, a vizualitás, a képzô- és iparmûvészeti megjelenítés az elsôdleges. A hatáskeltés gigantikus mûhelye Bologna, s
a hatás elsôsorban pedagógiai: a gyermek áll ugyanis célpontjában. Gyermek- és illusztrációs
könyvek világvására ez, ahová többezer kiadó jön el félezer
országból, hogy adjon-vegyen, lásson és látsszon. Nem szülô
bolyong itt lelkendezô kisgyerekkel, hanem üzletemberek és
még inkább illusztrátor-grafikusok, hogy felfedezôt, megrendelôt találjanak. Ebben a specifikus szakmai közegben többféle képességet kell felvillantani. Ezért is volt nagy
jelentôségû, hogy Magyarország lehetett (idôrendben visszafelé: Spanyolország, Görögország,
Lengyelország, arab országok) a Vásár díszvendége. Hét évvel a frankfurti díszvendégség elteltével (s ennek tényétôl
nem függetlenül) ez a
központi szerep csak
Frankfurttal érzékeltethetô. A néhány felsorolt korábbi ország is mutatja:
nagy kihívás ez. A „szakma” vívta ki a jelenlét lehetôségét a Magyar Illusztrátorok Társasága és
Sárkány Gyôzô elnök következetes munkájával:
de ennél természetesen
szerteágazóbb, rétegzettebb volt a magyar gyermekkönyvkultúra keresztmetszetének megmutatása idén és sokkal több
szereplôvel kellett bôvülnie. Három alapos, fontos, kézikönyvként használható katalógus is segítette az eligazodást a
magyar illusztrátorok, a magyar gyerekkönyvek és a magyar
szerzôk világában. Kapkodták is, csakúgy, mint a Rofusz Kinga tervezte kedves, „paprikajancsis” logós plakátot.

A szerkezet adott: a vendég ország központi kiállítást kell
rendezzen, bô kétszáz méteren. Ez világos elrendezésben,
mértéktartó, visszafogott, 30 mûvész megmutatkozására alkalmas installációs rendszer segítségével valósulhatott meg.
Köztük „nagy öregek”: Kass János, Jankovics Marcell vagy éppen Banga Ferenc éppúgy szerepelt, mint az egészen fiatalok:
Stark János, Kárpáti Tibor, Baranyai András s természetesen
az itt már két éve díjat szerzett Marton Zsolt. Az erôs „közép”nemzedék, Rényi Krisztina, Szegedi Katalin, Keresztes
Dóra, Vida Gyôzô és társaik nevét mindenki ismeri, aki igényes mesekönyvet adott gyermeke kezébe.
Hogy az illusztrátorszakma mennyire gazdag, s milyen árnyalt képet mutat, arra bizonyság
volt, hogy a Gyermekkönyvszerzôk és Illusztrátorok Egyesületének, a
Csodaceruza címû lapnak és Pálfi Györgynek,
az Iparmûvészeti Egyetem tanárának összeállításában további 30 mûvész lehetett jelen úgynevezett „lapozók”, azaz
grafikai lapok segítségével a könyvstandon is. A grafikák egy része ugyanis nem ölt
vagy – és ez a gondot, vitát gerjesztô kérdés – nem ölthet
testet igazi formájában, könyvek lapjain. Az itt szintén kötelezô kerekasztal-beszélgetésen is hangot kapott ez a probléma. Elek Lívia, Szurcsik József, Marton Zsolt, Rényi Krisztina és Békés Pál igyekeztek körüljárni szó és kép, kiadott és
kiadatlanul maradt grafikai anyagok hazai,
ágasbogas viszonyát.
A magyar nemzeti stand az utóbbi három év
zsürizett könyvtermését mutatta meg: nyilván
ez a „jéghegy” tetszetôs csúcsa. Imponáló –
csak éppen tudjuk, nem mindig találkozik a
nálunk hangsúlyosan fontos, irodalmi szöveg
és a mûvészi illusztráció a kiadói megfontolások következtében. Jó volt látni, hogy színes,
vidám standdal az Alexandra Kiadó és rendkívül ízléses, meghitt hangulatával vonzó módon együttesen a Pozsonyi Pagony, a Csimota
és a Ceruza Kiadó is megmutatkozott, utóbbi
példát adva a kiadói-terjesztôi-mecénási mûhelymunkára is.
Nyilvánvaló, hogy az irodalom Bolognában
nem olyan súllyal esik latba, ahogy nálunk a hagyomány szerint a könyvvásárokon szokásos.
Ettôl függetlenül, az olaszországi hatalmas siker
és páratlan tradíció miatt is fontos volt, hogy A
Pál utcai fiúk 100 éves születésnapját itt is ünnepeljük, s hogy Békés Pál Kétbalkezes varázsló címû, olasz nyelven is megjelent regényére
felhívjuk a figyelmet, s további, kiváló íróinkat ajánljuk.
A páratlan kínálatban tehát nem veszett el a „magyar szó”,
a magyar színkép. Ott elhangzott vélemények alapján is sikeres, az önálló mûvészi utakat felmutató kiállítás született,
ugyanakkor itthon is elindulhat egy folyamat, amely új kontextusba helyezheti a gyermekkultúra egészét.
k. j.
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évforduló

Kérdezze meg gyógyszerészét
Ibsen halálának 100. évfordulójára
Henrik Ibsen (1828–1906), amikor már nem egy
norvég kisváros, Grimstad patikájának kicsiny, rácsokkal felszerelt ablaka mögül nézett farkasszemet
a világgal, hanem Európa-szerte ismert és játszott
drámaíró volt, egy alkalommal Rómában sétálgatott,
és figyelmét megragadta egy plakát, amelyet nagy
tömeg bámult. Közelebb ment, de észrevette, hogy
otthon felejtette az olvasószemüvegét. Udvariasan
segítséget kért hát a mellette álló embertôl:
– Bocsásson meg uram, megmondaná,
mi áll ezen a hirdetményen?
– Ne haragudjon – sajnálkozott a megszólított –,
de én is analfabéta vagyok.

2
1
4

■ A norvég „analfabéta” írói hagyatékából 19 600 kéziratoldalt
(színdarabokat, verseket, egyéb írásokat és leveleket) digitalizáltak.
A száz éve, 1906. május 23-án elhunyt Ibsent drámaíróként ismerjük és tiszteljük, holott költôként indult és poétának sem volt jelentéktelenebb, mint színpadi szerzônek. S bár a világ elsô Ibsenpremierje – A hôsök sírhalma címû egyfelvonásos darab ôsbemutatója a Krisztiániai Színházban – a szerzô érettségi vizsgájának évében, 1850. szeptember 26-án megelôzte az olyan versek keletkezését, mint a „På Vidderne” (Havasi pusztákon), az „I billedgalleriet”
(A képcsarnokban) címû versciklus, a „Terje Vigen” címû elbeszélô költemény és az „En broder i nød” (Szûkölködô bajtárs), a kor
s a kritikai visszhang fogékonyabb a drámái iránt. S mert ez halála után egy évszázaddal is így van, meglehet, hiába bizonygatnánk, hogy összegyûjtött költeményeinek 1871-ben kiadott foglalata, a Digte (Versek) ma is olyan magasságokba emelné lelkünket,
mint a világ színpadait bejárt Peer Gynt, a Nóra, A vadkacsa, a Hedda Gabler, a Solness építômester és a többi realista vagy lélektani és
szimbolikus dráma.
Ibsen összesen huszonhat drámát és egy versgyûjteményt írt (fiatal patikussegédként megénekelte, elégiában elsiratva, az 1848-as magyar szabadságharcot is). Úgy tartják, Shakespeare után az ô drámáit állítják legtöbbet színpadra. Csakhogy míg William mester darabjait a halála után
nagyjából százötven évig nem játszották, Ibsen színpadi jelenléte töretlen. Nobel-díjat ugyan nem kapott, mert amikor Emile Zola vagy ô lett
volna soron, Theodor Mommsen német történészt és jogtudóst méltatja irodalmi díjra a bizottság, de mára egyre inkább megtanuljuk, hogy
nem mindig az a jó – pontosabban, nem mindig jó az –, amit felkent
ítészek díjaznak.
Miért jó Ibsen? A korlátozás nélküli önkifejezés mestere friss
levegôvel árasztotta el Európa áporodott színpadait. „Kétségtelen, hogy a szórakoztató üzemmé alacsonyodott színház sablonos, kissé bárgyú dramaturgiai kereteit írói mondanivalóval, valósággal, érdekességgel, sôt szenvedélyes költészettel töltötte
meg” – vette észre Ottlik Géza. Ôelôtte Kosztolányi azt igyekezett megfejteni, miért változott meg Ibsennel a hagyományos
„feltranszformált életenergia és villamos feszültség” a drámai
színpadon. Ennek magyarázatát abban látta, hogy Ibsen drámáit „nem a társadalmi bírálat lelkesíti át, csak a költészet lendülete, a lélekismeret csodája”, illetve, hogy akkor írta mûveit, „amikor már egy ideál se ragyogott az égen, s az istenek mind-mind
meghaltak”.

A modern dráma megteremtôjeként számon tartott norvég
világpolgár is volt, kortársai közül talán az elsô, aki derekasan
és szabadon belakta Európát,
27 évet töltve különbözô országokban. Magyarországi látogatásainak néhány napja-hete
csemegézhetô krónikává kerekedhetne ki (ha ugyan meg
nem írta már valaki). Ibsent a
magyar közönség 1887-ben ismerhette meg elôször. Az aradi
színházban ekkor mutatták be
A társadalom támaszai címû
drámáját. Két esztendôvel késôbb, 1889. október 4-én pedig
Budapesten, a Kerepesi úti régi
Nemzeti Színházban színre került a Nóra, a norvég drámaköltô
legnagyobb hatású, a világon azóta is legtöbbet játszott alkotása. Márkus Emília játszotta a címszerepet, Rank doktort Ujházy
Ede alakította. Ezt az elôadást Ibsen is látta.
A szerzô második vizitjekor a megérkezés is drámaíróhoz méltó:
1891. április 20-án a fogadóbizottság Paulay Edével, a Nemzeti
Színház igazgatójával és az elsô Ibsen-bemutatók (Nóra, A népgyûlölô) rendezôjével az élen a központi „pályaházban” (ma: Nyugati pályaudvar) várakozik. Az osztrák államvasút szerelvényei azonban a másik pesti vasútállomásra (ma: Keleti pályaudvar) futnak
be. Az egyik elsô osztályú kocsiból kiszálló Ibsent szemfüles hírlapírók csoportja éljenzi lelkesen. Amott a virágcsokrokkal és elôre elkészített, ékes szavú felköszöntôvel várakozó Paulayék türelmetlenül toporognak, míg valaki meg nem viszi nekik a hírt: a jeles vendég, akit várnak, már Pesten tartózkodik; ha találkozni szeretnének vele, az Angol Királynô fogadóban keressék.
A Pesten is bemutatott Babaotthonnak a nálunk közismert Nóra címet
Reviczky Gyula (1887-tôl a Pesti Hírlap színikritikusa) adta, aki nagy
szerelmétôl, a verseiben Rezedának nevezett Jászai Maritól ismerte
meg Ibsen mûveit. A színésznô állítólag norvégül is tanult, hogy minél behatóbban tanulmányozhassa Ibsent, akinek John Gabriel Borkmann címû drámáját az ô fordításában adta elô a Nemzeti Színház. A
németrôl átültetett darabban Jászai Mari volt Ella. A szerzôt személyesen ismerô színésznô a 20. század elején nagy sikerrel játszotta legszebb
anyaszerepét a Kísértetekben.
Manapság, amikor egy hülye rendelet folytán kétpercenként
felszólíttatunk, hogy kérdezzük meg orvosunkat, gyógyszerészünket, zárjuk el bátran a hadaró tévét, s egy olvasófotelbe süppedve kérdezzük meg inkább norvég patikusunkat – aki hivatalból tudta, mi az orvosság, mi a méreg – az élet értelmérôl. Azt
fogja mondani, Freud felismeréseire hivatkozva, hogy minden
embernek van egy illúziója, életmentô hazugsága, amely értelmet ad létének. A vadkacsa dr. Rellingje már nem orvosi, hanem
társadalmi receptet ad. Illúziókat ír fel inkább, mert egyre kevésbé találja meg az élet értelmét abban a világban, ahol fehérköpenyesként kereste.
„Vedd el egy átlagember éltetô hazugságát, s egyben elrablod boldogságát is” – int halhatatlanságából az ôsz szakállal koronázott mester, s
tekintete ravaszkásan csillog pápaszeme mögött.
Juhani Nagy János
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olvasónapló

Popper Pétert olvasom
Popper Péter megkerülhetetlen.
Neki is hála, hogy még esemény lehet nálunk a
könyv. Azok irigylik – és talán, ki tudja: gyûlölik
–, akik értenek hozzá. Értenek Popperhez, az irodalomhoz, a sikerhez, de maguk kevésbé tündökölnek.
■ Gyûlölik, mert rádöbbentek, bár mélyen hallgatnak róla, hogy Popper világirodalmi jelenség, neki sikerült csevejnek, „causerie”-nek álcázni a bölcseleti tételt, a drámát, a felfedezést, az írói eredetiséget.
Egyik internetes írásomban nem véletlenül jeleztem, hogy P. P.
jobb, mint Umberto Eco. A rózsa neve c. regényéig ugyanis ôt is
gyanús, vitatható szellemi jelenségnek tartották nálunk sokan – talán mert 1965 óta a L’Espresso tárcaírója, s hol esztétikát, hol vizuális kommunikációt, hol szemiotikát tanított, hol (öt évig) televíziós volt, s különben is, könyveinek lehetetlen címeket adott: Kant és
a kacsacsôrû emlôs, A tökéletes nyelv keresése, vagy Hat séta a fikció erdejében, meg Hogyan írjunk szakdolgozatot, Miben hisz, aki nem hisz (ez
tisztára popperi), Gyufalevelek…
Azt hiszem, Umberto Eco egyben-másban az olaszok Popper Pétere.
És ezt nem a könyvcímek miatt mondom.
Néhány Popper-könyvcím: A tigris és a majom; Kék balett; A sátán a
XXI. században, Van ott valaki?, Fáj-e meghalni?, Hogyan öljük meg magunkat?, Színes Pokol, Az Istennel sakkozás kockázata stb.
Tetszik érteni és érezni, hogy kik azok, akik nem bírják ôket?
Az unalmasok, a merevek, a csináltak, a fontoskodók. A csak jó tanulók, a színtelen okosok. Nekik gyanús ez a bôség, ez a megformáltság,
változatosság.
Ilyen ügyes – mormogják, inkább magukban – csak a szédelgô lehet.
A próféták, a térítô igazmondók sztentoriak – mondják, mert még
nem hallották Poppert ordítani –, igazságaikban a pátosz a tenger mormolása; a próféták nem tudnak úszni, biciklizni, autót vezetni, számítógépet használni, nem számolják meg a pénzüket, ha nagy ritkán fizetnek nekik, és eszükbe sem jut az MTA.
Ennyit mormognak magukban. Hangosan legföljebb annyit cicegnek, hogy Popper a szakmájának jó tollú zsurnalisztája. Csakhogy…
Csakhogy egyszer egy francia pénzügyi tisztviselô lefordította
egy görögnek – bizonyos Theophrasztosznak, Arisztotelész utódának a Lükeon élén – a kis, egyflekkes tárca-portréit, (mint A hízelgô, A bárdolatlan stb.) – és függelékként hozzáírta a maga (végül
ezernél is több) jellemrajzát. Ez a hozzánk képest ugye lassú XVII. században történt. Még életében hat vagy hét kiadása jelent meg
a kimondottan zsurnalisztikai kötetnek, s negyven s valahány éves
korában a Francia Akadémia tagja lett. La Bruyere-nek hívták.
Szétkapkodták minden példányát, és találgatták, melyik portrénak
ki volt a modellje.
Hát körülbelül ilyen zsurnaliszta – mint La Bruyere vagy Theophrasztosz – Popper is. Igaz, nem az ô írásaiból ihletôdött Plautus,
Shakespeare, Molière, Lessing és a többiek Giraudoux-ig. De ami
késik, nem múlik.
A ponyva, a bulvár, az akciófilm azért hódít, mert az „igényesebb”
irodalom számos, nagy értékû rétege a köznépnek unalmas. Popper
azonban tudja, hogy Spinozából is lehet olyat idézni, amire a köznép
is felkapja a fejét. Mondjuk: ha a háromszög gondolkodna, háromszögûnek képzelné Istent.
Persze, Csehov sosem volt unalmas, és Krúdy sem, de más a tempójuk.
Manapság gyorsabban eszünk, alszunk, iszunk, olvasni is órák alatt
akarunk 600 oldalas könyveket – a Háború és békét talán már senki fiatal nem olvassa el, mert ennyi órát egész esztendôben nem szán olvasásra. Ha kötelezô tudnia, hogy mi van azzal a regénnyel, mert Babu-

ci azt mondta, hogy Natasának nem tetszhetett Bezuhov, akkor végszükségben megnézi DVD-én.
Mivel lehet a figyelmet a piff-puffról elvonni?
Popper ezt is tudja. Felolvasok egy novellát – amely az értelmes analfabétát is eltéríti az akciófilm képernyôjétôl.
Kilenc sor. Egy magyar orvosról szól, akit barátai Jiminek becéznek.
„Jimi riksával ment valahova. A riksás öregember volt, saját magának
zihálva rikoltotta a ritmust. Jimi majd meghalt szégyenében. Pedig tudta, hogy az öregek riksáját kell keresni. Ha csap mellett futott el, megállt, és bocsánatkérô mosollyal zúdította magára a vizet. Ha mindenki
a fiatalokkal utazik, az öreg éhenhal. Mikor megérkeztek, nagy borravalót adott, és újsütetû kínai nyelvtudását gyakorolva ezt mondta:
– Barátom, igen nehéz a te munkád.
A kínai ránézett,
– Igen, uram! Valóban nagyon nehéz. Majdnem olyan nehéz, mint
jó verset írni.”
Gondolom, kitalálták, hogy ki írta. Popper. Aki pedig megértette és
élvezte ezt a kilenc sort, az megérett arra is, hogy akár Louise Labbé-t
olvasson.
Petô András, a nevérôl elnevezett mozgásterápia-módszer istene is érdekes kilenc sornyit mond Poppernek:
„A teszt a pszichológia gramofonja. Sok ember szeretne szépen muzsikálni, de nem tud. Hát vesz magának gramofont, és azzal muzsikál.
Sok ember szeretne jó emberismerô lenni. De tehetségtelen. Ezek tesztelnek. Ha neked egy háromórás beszélgetés után a teszt tud még valami újat mondani, akkor pályát tévesztettél. Nem szabad pszichológusnak lenned.”
Meg ezt mondja Petô Poppernek, Popper megfogalmazásában:
„Látod, mostanáig én azt hittem, hogy a pszichológiának semmi értelme sincsen. De mióta téged megismertelek és megszerettelek, már
tudom az értelmét: az, hogy te megélsz belôle.”
Vannak egészen hajmeresztô kitételek is a Popper–Petô párbeszédben:
„– Fôorvos úr, miért nem utazik soha?
– Én nem utazhatok, fiam, mert ha Soroksárnál messzebb megyek,
már nem tudok visszajönni.
– Miért nem?
– Mert én annyira utálom, amit csinálok.
– A mozgásterápiát?
– Azt.
Elképedésemben dadogva kérdeztem:
– És akkor miért nem hagyja abba a fôorvos úr?
– Mert félek, hogy valami rosszabb jön helyette. Infarktus… Agyvérzés…”
Lukács György talán-portréjában van – a 75. oldalon – egy monológ
arról, hogy „az ember egyre jobban utálja a szellemi erôfeszítéseket”.
Minek valamit megtanulni – minden letölthetô az Internetrôl.
Füst Milán Látomás és indulat a mûvészetben c., 1948-ban megjelent
esztétikája ürügyén, részben ôt idézve írja:
„…mûalkotáshoz elegendô energiát, »ihletet« csak a valóság elleni lázadás, az el nem fogadás dühe adhat. (…) Kell hozzá egy látomás is arról, hogyan lenne jobb. Ezért írja (mármint Füst Milán), hogy »A mûvész kijavítja a Teremtést!«
Én ezt úgy képzelem el, hogy például Csontváry Libanonban döbbent csodálkozással bámulta a satnya cédrusokat.
– Uramisten, hát csak ennyi telt Tôled? Na, majd én megmutatom
neked, hogy milyennek kell lennie egy cédrusnak!
Olyan cédrus, mint a Csontváryé, nem volt a világon. Most már van.”
Nem szeretnék szellemi társbérletben élni Popper Péterrel, mert jelenlétében szívesebben hallgatok, hallgatom Ôt – mint beszélek. Nincs sok
magyar értelmiségi, akit sokkal szívesebben hallgatok, mint magamat…
Bodor Pál (DIURNUS)
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kertész

D

ivatba jöttek az apokrif iratok, nekem néha úgy tûnik: apokrif
szélhámosságok… de hát
nem tudom. Legjobb lesz
stílszerûen úgy fogalmazni:
Isten tudja. Istenre azért érdemes hivatkozni, mert ô, ha
tudja is, nem árulja el.
Mária Magdolnáról és Júdásról van szó – egyrészt (állítólag) megfejtették a da
Vinci-kódot, másrészt elôkerült Júdás evangéliuma. Fôleg a Júdás evangéliumáról
mondják, ha sikerül pontosítani keletkezésének dátumát,
akkor ez az egész keresztény
dogmatikát romba döntheti.
Ezt nem tartom valószínûnek. Az Anyaszentegyház létét semmi nem veszélyezteti,
túl sok pénzt invesztáltak
már ebbe az üzletbe ahhoz,
hogy egy régészeti lelet megingathassa. Másrészt mind a
két ötletben, akár szélhámosság, akár igaz, van emberi logika, a népszerûségük is nyilván ennek köszönhetô. Két
olyan regényes fikció, vagy
nevezzük posztmodern szóval „narrációnak”, mely megdobogtatja a jámbor szíveket, hisz mindkét történet
emberközelbe hoz szoborrá
merevedett figurákat.
Jézus, ugye Isten Fia, de ember is, és emberségében akkor

tapintható számomra, ha ember módra viselkedik. Ha tehát beleszeret Mária Magdolnába, feleségül veszi, és gyerekei lesznek. Mert még teológiailag is úgy lenne logikus,
hogy ha egyszer vállalja az
emberlétet, akkor vállalja

jelképe, úgy Júdás is minden
árulás szimbóluma. Rohadtul ki van ám találva! A csók,
amivel elárulja Jézust, a harminc ezüstpénz (pont annyi,
eggyel sem több!) – ez is hatásos sztori. A zsidó Júdás,
ugye, elárulja az Istent! Azt

Kertész Ákos

Apokrif a divat
mindenestül. Hogy igaz-e?
Mit tudom én? De lehetséges… Ha van itt csoda, az
szerintem az, hogy Jézus
olyan szuggesztív hatással
volt a tömegre, hogy amikor
kimondta: „az vesse rá az elsô követ, aki még sohasem
vétkezett”, akkor a nép megrettent: ez a csodarabbi a lelkekbe lát, és tudja, hogy
mindannyian vétkesek, és
egyikük sem merte az elsô követ Magdolnára dobni. Hogy
aztán Jézus és Mária Magdolna ettôl a kalandtól egymásba
szerettek? Istenem… az vesse
rájuk az elsô követ…
Ahogy Kain, szegénykém,
maga a testvérgyilkosság ôs-

el szokás felejteni, hogy itt
mindenki zsidó. Jézus is, valamennyi tanítvány vagy
apostol, és még Pál is, nem
csak Júdás, sôt, még az Isten
is a zsidók Istene. Jobb híján
Ôt kellett átvenniük a keresztényeknek, ha nem akarták Jupitert imádni.
Gondoljuk meg, mennyivel
szebb ennél az a történet,
hogy Júdás a Mester legjobb
tanítványa, a barátja, az
egyedüli, aki igazán megérti
Jézust. Mert mirôl van itt
szó? Jézus, az eretnek Tanító
fölfedez valami eget rengetô
igazságot. Azt tanítják az
ôsök, hogy „szeresd felebarátodat, mint önmagadat”.

Benne van a Tórában, Mózes harmadik könyvében.
Nu, sag schon. De Jézus hozzáteszi, hogy „minden ember a felebarátod”, amibôl
logikusan következik, hogy
„szeresd az ellenségedet is”,
nem azért, mert hülye vagy,
hanem mert csak ezzel a
mindent fölülíró jósággal
bírsz erôt venni a gonoszon.
Júdás tudja egyedül, hogy
ez nem abszurdum. Hogy ha
ez a gondolat diffundál a világban, mai szóval: globálissá lesz, akkor nincs többé
gyûlölet, nincs többé gyilkosság, nincs többé háború,
emberáldozat, kannibalizmus. Vagyis, hogy ez maga a
Megváltás; akkor jön el Isten
Országa, ha ezt mindenki
megérti.
És Júdás azt is tudja, hogy
ennek a látszatra abszurd
gondolatnak nagy reklámot
kell csinálni, nagy píárt,
hogy fölfigyeljenek rá, hogy
elterjedhessen, és mi lehetett
nagyobb reklám (akkor!),
mint az önkéntes kereszthalál. Ha Jézus, Júdás segítségével, végigcsinálja a teljes forgatókönyvet, amit a próféták
megjósoltak.
Ez így hihetô, és logikus.
Szép és emberi. Az könnyen
lehet, hogy nem VALÓDI.
De IGAZ.

Kevesebben olvasunk, de többet költünk
A magyar könyvkiadás egyetlen valódi szponzora az olvasó

2
1
6

■ Az MKKE honlapján néhány hete már olvasható a könyvforgalmi statisztika, a TÁRKI pedig elkészítette felmérését a
könyvpiac változásairól, valamint az olvasási szokásokról és
a könyvvásárlásról. A könyvpiacon több radikális változás
történt az elmúlt évtizedben. Ezek közül talán a
példányszámok csökkenése a legszembetûnôbb. Míg 1990ben az átlagos példányszám még 15 000 körül mozgott, addig
a tavalyi felmérés eredménye már csupán 3000 példányt regisztrált. A könyvek tematikájában változatlanul a közoktatás
illetve az ismeretterjesztô könyvek szerepelnek legjobban
(25–25 százalékkal), radikálisan csökkent viszont a szakkönyvek kiadása, amely három év alatt 20-ról 15 százalékra
esett vissza. Nôtt viszont a szépirodalom, illetve a populáris
irodalom iránti igény, Európában egyedül Németországban
figyelhetô meg ez a tendencia. A gyermekkönyvkiadás is
látványosan fejlôdött, eleinte ez kizárólag a Harry Potter sikerének volt betudható, de a tavalyi adatok szerint már
enélkül is gyarapodott a gyermekkönyvek száma. Makroadatait nézve, a könyvpiac önmagához képest dinamikusan

fejlôdik. Mi tartja fenn és mi növeli a könyvforgalmat? Zentai
Péter László, az MKKE igazgatója szerint a magyar könyvkiadás egyetlen valóságos szponzora az olvasó.
A TÁRKI felmérése a könyvolvasási és vásárlási szokásokat
vizsgálta felnôttek és 7., illetve 11. osztályos gyermekek
körében. Úgy találták, az 1989–2002-es adatokhoz képest
csökkent az olvasók száma (42%), nôtt a soha nem olvasóké
(24%), a gyerekek viszonylag magas olvasási mutatója (47%)
pedig valószínûleg az iskolai kötelezettségekre vezethetô
vissza. Érdekes viszont, hogy a felmérés szerint az otthon
internetezô gyerekek többet olvasnak nem internetezô társaiknál. Felnôttek és gyerekek egyaránt átlag 7-8 könyvet
olvasnak évente (az átlagban a nem olvasók is benne vannak).
Míg a könyvet vásárlók száma csökkent, a könyvre költött
összeg nôtt a vásárlók körében. A tavalyi adatok szerint átlag
3000 forintot költünk egy-egy alkalommal a könyvesboltban,
de ennek kétszeresét is költenénk, ha tehetnénk.
szénási
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Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2006. március 17. – április 19.
Szépirodalom
1. Dan Brown: A Da Vinci-kód
2. Dan Brown: A megtévesztés foka
3. Kertész Imre: K. dosszié
4. Nora Roberts: Fekete rózsa
5. Anatole France: A vörös liliom
6. Spiró György: Fogság
7. Méhes György: Orsolya
8. Paulo Coelho: A zarándoklat – Egy mágus naplója
9. Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek
10. Jane Austen: Büszkeség és balítélet

Gabó Kiadó
Gabó Kiadó
Magvetô Könyvkiadó
Gabó Kiadó.
Gabó Kiadó
Magvetô Könyvkiadó
Ulpius-Ház Könyvkiadó
Athenaeum Kiadó
Helikon Kiadó
Lazi Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Arthur Golden: Egy gésa emlékiratai
Trivium Kiadó
2. Orbán Viktor:
20 év – beszédek, írások, interjúk 1986–2006 Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó
3. Királyi paloták
Alexandra Kiadó
4. Nagy Világatlasz 2005
Topográf Kiadó
5. Tóth Bálint Péter: Szög a zsákból
Magánkiadás
6. Ferenczi Krisztina: Szüret
Diario Kft.
7. Franka Tibor: Szegfûk a Rózsadombon
Zsófialiget Kkt.
8. Bejczi Szilvia: Dobrev Klára
Ringier Kiadó
9. Obersovszky Péter: A haverok
Media Lumina Kft.
10. Schobert Norbert: A karcsúság receptjei
Szivárvány KRSC
Gyermek, ifjúsági
1. J. K. Rowling: Harry Potter és a Félvér Herceg
Animus Kiadó
2. Geronimo Stilton: Négy egér a fekete dzsungelben
Alexandra Kiadó
3. Geronimo Stilton: A metró fantomja – Geronimo 5.
Alexandra Kiadó
4. Geronimo Stilton: Az eltûnt kincs rejtélye – Geronimo 4.
Alexandra Kiadó
5. C. S. Lewis: A varázsló unokaöccse – Narnia krónikái 1.
M & C Kft.
6. C. S. Lewis: A hajnalvándor útja – Narnia krónikái 5.
M & C Kft.
7. C. S. Lewis: Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény
M & C Kft.
8. Geronimo Stilton:
A nevem Stilton, Geronimo Stilton – Geronimo 0.
Alexandra Kiadó
9. C. S. Lewis: A ló és kis gazdája – Narnia krónikái 3.
M & C Kft.
10. Elizabeth Lenhard: Az erô egysége
Egmont-Hungary Kft.

Libri sikerlista
2006. április 5–19.
Szépirodalom
1. Lôrincz L. László (Frank Cockney): Négy fekete koporsó Gesta könyvkiadó
2. Brown, Dan: A Da Vinci-kód
Gabo könyvkiadó
3. Brown, Dan: A megtévesztés foka
Gabo könyvkiadó
4. Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek
Helikon kiadó
5. Méhes György: Orsolya
Ulpius-ház könyvkiadó
6. Blasi, Marlena de: Ezer nap Toszkánában
Kulinária kiadó
7. Márai Sándor: Füves könyv
Helikon kiadó
8. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 könyvkiadó
9. Brown, Dan: Angyalok és démonok
Gabo könyvkiadó
10. Méhes György: Kolozsvári milliomosok
Ulpius-ház könyvkiadó
Ismeretterjesztô
1. Guiliano, Mireille: A francia nôk nem híznakAthenaeum 2000 Könyvkiadó
2. Golden, Arthur: Egy gésa emlékiratai
Trivium Kiadó
3. Kertész Imre: K. dosszié
Magvetô Könyvkiadó

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Orbán Viktor: 20 év
Heti Válasz Lap- És Könyvkiadó
Nemeskürty István: Magyar századok
Szabad Tér Kiadó
Bejczi Szilvia: Dobrev Klára
Ringier Kiadó
Popper Péter: Egy illúzió halála
Saxum Kiadó
Mészáros Tibor: Képek és tények Márai Sándor életérôl
Helikon Kiadó
Miller, Jonathan: Stripped: Depeche Mode
Showtime Budapest Kft.
Tóth Bálint Péter: Szög a zsákból
Magánkiadás

Gyermek, ifjúsági
1. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Félvér Herceg
Animus Kiadó
2. Lewis, C. S.: A hajnalvándor útja
M & C Kft.
3. Lewis, C. S.: A varázsló unokaöccse
M & C Kft.
4. Lewis, C. S.: Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény
M & C Kft.
5. Paolini, Christopher: Eragon
Európa Könyvkiadó
6. Radvány Zsuzsa (Rajz.): Ismersz engem? – háziállatok
Santos Kiadó
7. Lewis, C. S.: A ló és kis gazdája
M & C Kft.
8. Radvány Zsuzsa: Tavaszi meglepetéscsomag
Santos Kiadó
9. Gyere, színezzünk!
Passage Kiadó és Étoile Kiadó
10. Miler, Zdenek – Doškocilova, Hana:
A vakond és a sas
Móra Ferenc Könyvkiadó

Lira és Lant sikerlista
2006. március 1–31.
Szépirodalom
1. Brown, Dan: A Da Vinci-kód
2. Lôrincz L. László: Négy fekete koporsó
3. Golden, Arthur: Egy gésa emlékiratai
4. Méhes György: Orsolya
5. Kertész Imre: K. dosszié
6. Austen, Jane: Büszkeség és balítélet
7. Coelho, Paulo: Az alkimista
8. Esterházy Péter: Javított kiadás
9. Guiliano, Mireille: A francia nôk nem híznak
10. Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek

Gabo Kiadó
Gesta Kiadó
Trivium Kiadó
Ulpius-ház Kiadó
Magvetô Kiadó
Lazi Kiadó Bt.
Athenaeum 2000 Kiadó
Magvetô Kiadó
Athenaeum 2000 Kiadó
Helikon Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Ferenczi Krisztina: Szüret
2. Orbán Viktor: 20 év
3. Medgyessy Péter: Polgár a pályán
4. Obersovszky Péter: A haverok
5. Töltött és rakott ételek
6. Deák Sándor: Gyógyítás fény- és színterápiával
7. Bart István: Angol–magyar kulturális szótár
8. Dr. Czeizel Endre: Tudósok, gének tanulságok
9. Velence mûvészete
10. Frank Júlia: Könnyed magyar konyha

Diario Kft
Heti Válasz
Kossuth Kiadó
Media Lumina
Corvina Kiadó
Dr. Deák Eü. Szolg. Bt.
Corvina Kiadó
Galenus
Corvina Kiadó
Corvina Kiadó

Gyermek és ifjúsági
1. Lewis, C. S.: Narnia krónikái I–IV
M & C Kiadó
2. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Bölcsek Köve
Animus Kiadó
3. Rowling, J. K.: Harry Potter és az azkabani fogoly
Animus Kiadó
4. Ablak–Zsiráf
Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó
5. Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen
Magvetô Kiadó
6. Traktor Tomi kalandjai
Manó könyvek
7. Berci a buszsofôr
Egmont Kiadó
8. Erdei séta
Aquila Könyvkiadó
9. Bújócskázzunk!
Manó könyvek
10. Joris, Daniel – Dosimont, Gauthier:
Csiri Bálint és a bûvös könyv
Egmont Kiadó

Sikerlista Május 18-án lesz a hazai premierje a Dan Brown könyvébôl, a Da Vinci-kódból Tom Hanks és Audrey Tautou fôszereplésével készült filmnek. A film megjósolhatóan sikeres lesz, és ez egyben azt is eredményezi, hogy sikerlistáink elején
most még jó ideig nem várható lényeges átrendezôdés, sokáig fogja a dobogós helyek valamelyikét Dan Brown egyik könyve
elfoglalni, persze az a legvalószínûbb, hogy ez maga a film alapjául szolgáló mû lesz. A Da Vinci-kódban rejlô titkok megfejtésének könyvtárnyi irodalma keletkezett a nagy siker nyomán, Dan Brown nagy titkának – hogyan kell sikerkönyvet írni? –
megfejtésérôl sajnos még nem értesültem. A sikerlistákon – és persze (hiszen összefügg) a könyvesbolti választékban – szereplô mûvek békés egymás mellett élésének bizonyítékaként emeljük itt ki hangsúlyosan azt is, hogy az elsô magyar irodalmi Nobel-díjas, Kertész Imre új kötete elôkelô helyen szerepel a listákon, Spiró György, Márai Sándor, Lôrincz L. László és mások
mûvei között. Mûfaji elôítéletektôl mentesen, sokan sokfélét olvasunk. Így van ez jól.
Maarten Doorman megmutatja, hogy mindennapi életünket még mindig milyen erôteljesen – modernizmusnál, posztmodernizmusnál is tán erôsebben – befolyásolja a romantika. Mintha két évszázad elteltével
semmit sem gyengült volna. A mû szerzôje igazi virtuózként köti össze a romantika nagyjait (Herdert,
Schillert, Byront, Novalist, Nietzschét, Rousseau-t) és kései örököseiket, akik között megtaláljuk Jimi
Hendrixet, Jeff Koonst, Pierre Boulez-t, Marcel Duchamps-ot és Andy Warholt egyaránt. Doorman számára
Woodstock és 1968 májusa egy kétszáz éve tartó folyamat csúcspontja, egy folyamaté, amely most mégis úgy
tûnik, saját belsô ellentmondásai miatt omlik össze, pedig a nyugati kultúra nem képes nélküle létezni.

Maarten Doorman:

A romantikus rend

2800 Ft

Typotex Kiadó, a kiadóban (Budapest, 1024 Retek u. 33–35, 316–3759), 20% kedvezménnyel
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Folytatódik a Magyar Nagylexikon
A Magyar Nagylexikon Kiadó
2004 novemberében megjelentette
a Magyar Nagylexikon 19. kötetét,
2005 novemberében pedig napvilágot
látott a kiadó kétkötetes
Általános Kislexikona.
■ – Hogyan tovább? – kérdezem Kelemen Gábortól, a kiadó vezérigazgatójától.
– A tizenkilenc kötetes Magyar Nagylexikon
140 000 címszót tartalmazó szócikkállományával és mintegy 20 000 illusztrációjával a magyar könyvkiadás egyik legjelentôsebb vállalkozása volt. A munkát folytatjuk: 2006 novemberében a Magyar Nagylexikon 20. és 21.
kötetét jelentetjük meg, amelyek a Kronológia
címet viselik, s mintegy a lexikon idôbeli keresztmetszetét adják, azaz készítünk egy idôlexikont. A Kronológia történeti, irodalom-, zene-, mûvészet-, tudomány- és
technikatörténeti eseményeket egyaránt tartalmaz majd, amelyek az idôskálán a jelen felé haladva elôször 1 (a földtörténetet és az ember fejlôdését tárgyaló idôszakban), majd 2, végül (a magyar honfoglalástól) 4 oszlopba rendezve kerülnek
elhelyezésre. E kötetek lehetôvé teszik az idôpontok szerinti
tájékozódást, az azonos korszakban zajló események párhuzamos áttekintését, az események közötti összefüggések felismerését. A Kronológiához név- és tárgymutató is készül.
Hiánypótló mûként határozza meg magát a Magyar Nagylexikon Kiadónak 2005. novemberben napvilágot látott Általános
Kislexikona. A díszdobozba csomagolt, reprezentatív, kétkötetes
munka 28 000 szócikket és 7000 illusztrációt, valamint egy harminckét oldalas világatlaszt tartalmaz. A könnyen kezelhetô lexikon – melyet a család minden tagjának ajánlanak – a lehetô
legfrissebb adatokkal szolgál az élet minden területérôl.
– Mitôl hiátuspótló ez a mû?
– Magyarországon, magyar nyelven és magyar szerkesztôgárda elôállításában utoljára 1989–90-ben jelent meg kislexikon.
Azóta eltelt tizenöt esztendô, és nagyot változott a világ, kinyíltak a határok. A Magyar Nagylexikon adatállománya, illetve a mögötte álló korszerû számítástechnikai háttér és nem
utolsósorban a szerkesztôségben felhalmozott tapasztalat lehetôvé tette számunkra, hogy már 2004 novemberében,
mindössze egy esztendôvel a Magyar Nagylexikon 19. kötete
után kiadjuk kislexikonunkat. Csakúgy mint a Magyar Nagylexikon, a kétkötetes Általános Kislexikon megjelenését is –
szellemi, erkölcsi értelemben – a Magyar Tudományos Akadémia támogatta. Ez számunkra nagyon sokat jelent, ez biztosítja e nagyszabású mûvek magas színvonalát, megbízhatóságát, presztízsét.
A nagy lexikonkiadók mindenütt úgy mûködnek, hogy egyszer elôállítnak egy nagylexikont 15–20–25 kötetben, majd ezután kis- és középlexikonokat is megjelentetnek. Ezek a méretek egyben mûfaji kategóriák is, így egymástól jól elkülöníthetôek. Jelenleg mi vagyunk az egyetlen, csakis lexikonokkal foglalkozó kiadó Magyarországon, és szeretnénk hosszú távon
fennmaradni. Így a mi szerepünk abban is áll, hogy egy magyar
nyelvû, magyar szerkesztôcsoporttal dolgozó, magyar tudásbázist folyamatosan fenntartsunk, hogy ne kelljen minden egyes
alkalommal mindent elölrôl kezdeni. Magyarországon sajnos

eddig ugyanis ez történt.
Számunkra ezért rendkívüli fontossággal bír,
hogy most megjelenhetett ez a kézikönyv.
– Milyen fogadtatásra
számítanak, milyen keresletet várnak?
– Igen, a másik kérdés a
piac. A kislexikonokat a
legszélesebb közönségnek
állítják elô a lexikonkiadók, ennek megfelelôen
nagyon komoly fogyásra
számítanak ma is, éppúgy, mint korábban. Pontos számokat most nem
mondanék, csak annyit,
hogy ezek a kislexikonok
a nagyon népszerû regények példányszámát is jóval meghaladják, bár ez hosszabb folyamat, nyilván nem egy év alatt realizálódik. Ide tartozik az is, hogy az eltelt évek alatt nagyszámú megkeresés érkezett Kiadónkhoz azzal kapcsolatosan, hogy készítsünk a Magyar Nagylexikonhoz hasonlóan magas színvonalon
egy olyan lexikont, amely kevesebb kötetszámmal, kedvezôbb
árfekvéssel szélesebb vásárlóréteg számára válhat elérhetôbbé.
Így most sokak kérése teljesült, hiszen a Kislexikon kétkötetes,
elfér az íróasztal sarkán is, ára pedig tizede az elôdjéhez képest.
A Kislexikont a tanulás, az oktatás hasznos segédeszközének is
szántuk mind a középfokú, mind a felsôfokú oktatásban.
– Mit gondol a lexikonkészítés jövôjérôl?
– Kötött logika alapján rendezett, megbízható tudásbázisokra
mindig szükség lesz. Gondoljon arra, hogy az élethosszan tartó
tanulás korában hányszor kell az embernek teljesen új ismeretanyagot megismernie, megértenie, hányszor kell akár teljesen új
szakterületen dolgozni, hány terület szaknyelvét, terminusait
kell megtanulni, illetve egy területet gyorsan átlátni. Ebben a
problémában nagy segítséget nyújtanak a közérthetô nyelven fogalmazott tudásbázisok, azaz a lexikonok. Azaz mindig lesz kereslet. Nem kevés a teendô a lexikon-marketing területén is. El
kell érni, hogy amint a nyelvtanulás esetén nyilvánvaló a szótárvásárlás, éppúgy a különbözô tanulmányok folyamán evidencia
legyen a lexikonhasználat.
– Lexikon vagy Internet?
– Ez két kérdés egyszerre. Egyrészt a teljes Internet többet tud-e,
jobban használható-e mint a lexikon, másrészt mi a rendezett tudásbázisok, lexikonok optimális médiája, a papír vagy az Internet?
Az interneten több információ van, mint bármelyik lexikonban. Azonban nem egységesen rendezett és jelentôs része nem
megbízható. A rendezetlenségbôl fakadóan nem kapunk választ
gyorsabban a kérdésünkre, és minden esetben plusz munkát kell
végeznünk, hogy az adott internetes site megbízhatóságát meghatározzuk. – Ha lexikon, akkor papír vagy Internet? Errôl régóta folyik a vita. Nyilván mindkét médiumnak megvannak a sajátos elônyei. Nekem úgy tûnik, hogy leginkább az olvasó-felhasználó személyisége határozza meg leginkább, hogy melyiket
preferálja. Mi magunk akkor jelenünk meg az interneten, ha
olyan üzleti megoldást találunk, amely biztosítja az eddigi és a
jövôbeli befektetés megtérülését, de a szép és hasznos könyvek
kiadásával akkor sem hagyunk majd fel.
Szénási Zsófia
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Nyelvészeti könyvkiadás – közelrôl
A Tinta titka
■ A nyelvészeti szakkönyvek
piacára jellemzô, hogy Kiss
Gábor, a Tinta Könyvkiadó
vezetôje nemcsak szerzôit ismeri jól személyesen, hanem
vásárlói is jó barátai. Ami nem
csoda, ugyanis a vevôk gyakran személyesen keresik fel a
Tinta-mûhelyt, hogy beszerezzék az unikumnak számító, kis
példányszámú szakkönyveket.
Ezekrôl elmondható, hogy a
szakmában a „sci-fi” tartományát jelentik, hiszen manapság
könyveket 50-60 példányban
megjelentetni fantasztikum…
– A Tinta Könyvkiadó nyelvészeti szakkönyv- és szótárkiadó.
A nyelvészeti könyvek mint fô profil mellett adnak ki mást is?
– Korábban tettünk néhány kísérletet, és adtunk ki más jellegû
könyveket is – ecseteli Kiss Gábor. – Van nyolc hadtörténeti és
van néhány, az arculatunktól egészen eltérô kiadványunk is:
Zsuzsi néni illemtankönyve vagy Játékok gyufaszálakkal. De úgy
látjuk, hogy nem szabad letérnünk az általunk választott és kedvelt profilról, a nyelvészetrôl.
– Nem túl szûk réteget érdekel ez a profil?
– Vitatkoznék, nem szûk réteget érint a téma. A magyar nyelv
ôstörténete, a szavak etimológiája, a nevek eredete igen sokaknak megmozgatja a fantáziáját.
– Mi a kéziratok forrása?
– A jó kézirat „begyûjtése” komoly körültekintést igényel. Szakkönyveink típusa néhány jól körülhatárolható csoportba tartozik:
egy életmûre visszatekintésképpen válogatott cikkgyûjtemény,
konferenciákon elhangzott, a legújabb kutatások eredményeit közlô elôadások gyûjteményes kötete, valamely fokozat – PHD vagy
nagydoktori – elnyerésére írt dolgozat publikálásra szánt változata, egyetemen, a felsôoktatásban tanítók tankönyvei és végül egy
kutatási szakasz lezárásaként közzétett szakkönyv. Természetesen
jól ismerve a magyar könyvpiacot, számtalanszor elôfordult, hogy
mi kértünk fel szerzôket könyv elkészítésére. Ilyen volt, mikor Fodor István professzort kértük meg a Világ nyelvei és nyelvcsaládjai
címû könyv megírására. A könyv sikeres, ez is bizonyítja ötletünk
életrevalóságát. Figyeljük a külföldi piacot is. Ezért fordíttattuk le
és adtuk ki az angol nyelvterület nagy nyelvészeti sikerkönyvét,
Deborah Tannen: Miért értjük félre egymást? címmel.
– Ismerve a mai magyar értékesítési anomáliákat, hogy történik a nyelvészeti szakkönyvek terjesztése?
– Valóban nem egyszerû, de évek alatt jól bevált módokat alakítottunk ki. Nem elhanyagolható a szerkesztôségbe ellátogató
vevôknek közvetlenül eladott mennyiség. Minden nyelvészeti
konferencián, rendezvényen igyekszünk ott lenni. Ennek megvan az az elônye is, hogy ott személyesen találkozunk vásárlóinkkal – s mivel ez egy szûk szakma, szerzôinkkel is gyakran
összefutunk ilyen helyeken. A nagy terjesztôk általában nem
veszik át ezeket a könyveket. Ezért feltérképeztük a szakkönyvesboltokat és egyetemi jegyzetboltokat. Még nem számottevô,
de fokozatosan nô az elektronikus értékesítés honlapunkon keresztül. Nem elhanyagolható a Sunbooks és a Szakkönyv internetes portálon keresztül az eladás. A KELLÓ hagyományosan
jó és stabil partnerünk. Terveink között szerepel a nyelvész

törzsvásárlók és vevôkör pontos nyilvántartása. Sajnálatos tapasztalat, hogy pont az
egyetemi szakkönyvtáraknak semmi pénzük
sincs vásárlásra. Gyakran ajándékba kérnének könyvet, de ha nekik ajándékozunk, akkor ki fogja megvenni
szakkönyveinket?
– A példányszámok?
– A szakkiadványok általában 200-300 példányban jelennek meg. Ez majdnem mindig két-három évre elegendô,
ha elfogy, utánnyomjuk, igaz, akkor már lehet, hogy csak 20-30 példány lenne szükséges. Majdnem mindegyiket hagyományos úton,
offset nyomtatással készítettük eddig. Már tettünk kísérletet digitális
nyomdával is. Úgy látjuk, hogy 150 példánynál van a fordulópont,
ez alatt csak digitális nyomtatás jöhet szóba. Persze a kis példányszámonkénti utánrendelési lehetôséggel csak a digitális nyomda esetében élhetünk. Lehet, hogy nagy fába vágjuk a fejszénket és beruházunk egy digitális nyomdába, még az is elképzelhetô, hogy együttmûködés keretében valamely közeli hagyományos nyomdával.
– Beszéljünk a piszkos anyagiakról? A speciális nyelvészeti
könyveknél sem lehet csillagászati árakat szabni. Amit itt veszítenek, bejön máson?
– Kétféle könyvünk van, a kis példányszámú nyelvészeti szakkönyvek és a népszerûbb, ugyancsak a nyelvészettel kapcsolatos,
de nagyobb példányszámú ismeretterjesztô kiadványok, szótárak. Évente hozzávetôlegesen 25 könyvet jelentetünk meg, ennek a fele az igazi szakkönyv. Érdekes, hogy az évi 50 milliós árbevételbôl ezeknek a részesedése csupán 10 százalék, ugyanakkor a kiadói szerkesztôi, tördelési, értékesítési belsô kapacitást jelentôsen lekötik. Tehát egyre inkább világossá vált, hogy a keresztfinanszírozás gazdasági nonszensz és nem megy. Ezért a
szakkönyvek megjelentetéséhez külsô támogatás kell. Lehet ez
NKA, felsôoktatási tankönyvkiadási vagy egyéb pályázat, esetleg
egy OTKA keretében folyt kutatás költségvetésében elkülönített
publikációs összeg. De egészen különös támogatások is elôfordulnak, egyik könyvünket – magyar nyelvû! – a japán kulturális
minisztérium támogatta. Tehát egy-egy új nyelvészeti szakkönyv
kiadásához többszázezer forintos külsô támogatás szükséges.
– Ha egy üzlet beindul… Gondolom nincs megállás. Most
min dolgoznak?
– Jelenleg is 8–10 szakkönyv kiadásának az elôkészítése folyik.
A magyar nyelv kézikönyvei sorozatban pedig a napokban hagyja el a nyomdát Tótfalusi István Kiejtési szótára, melyben
40 ezer idegen név és szó helyes kiejtését adjuk meg.
Aztán van egy nagyon érdekes fejlesztésünk. Szótárszerûen dolgozzuk fel azokat a mindennapi – és itt a hangsúly a mindennapin van – szavakat, melyek jellemzôek az 1945–1990 közötti idôre. Hiszen a „szó az élet tükre”. Ilyen szavak vannak már szótárunkban: bambi, nejlonharisnya, tantusz, tejjegy, TSZ, dömper,
beszolgáltatás, békekölcsön, TEFU, hogy csak egypárat említsek.
A Könyvhét olvasóitól is szívesen fogadunk javaslatokat az info@tintakiado.hu elektronikus címre!
Sipka Tamás

könyvhét 2006-05

7/7/06

5:40 PM

Page 37

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

Mesterkurzus kötetek

A sorozat megjelent kötetei

A két éve indult Mesterkurzus-elôadások könyveinek sorozatszerkesztôje Popper Péter.
Témái az élet és mindennapjaink nagy kérdései: a szorongás, szeretet, szexualitás,
önismeret, sors, titok, boldogság, féltékenység, hit – ezekre a kérdésekre az ember
válaszokat akar. A Mesterkurzus elôadásai – és a neves elôadók munkája alapján
készült könyvsorozat – ehhez igyekszik segítséget nyújtani.

Popper P. – Rihmer Z. – Tringer L.:
Rosszkedv, szomorúság, depresszió
Bagdy E. – Belsô N. – Popper P.:
Szeretet, szerelem, szexualitás
Balogh B. – Dul A. – Popper P.:
Önismeret, emberismeret, világismeret
Popper P. – Ranschburg J. – Feldmár A.:
Végzet, sors, szabad akarat
Csernus I. – Kígyós É. – Popper P.:
Titok, elhallgatás, ôszinteség
Bagdy E. – Daubner B. – Popper P.:
Öröm, harmónia, boldogság
Haraszti L. – Lux E. – Popper P.:
Magány és társ. Féltékenység és hûség
Popper P. – Ranschburg J. – Vekerdy T.:
Sorsdöntô találkozások: szülôk és gyermekek
Váradi T. – Domján L. – Popper P.:
Félelem, hit, gyógyulás
Balogh B. – Popper P.:
Mit tehetünk magunkért?
Az ember belsô tulajdonságai
Tari A. – Lux E. – Popper P.:
Öröm, fájdalom, tabu
Boldogság és keserûség a szexben
F. Várkonyi Zs. – Mireisz L. – Popper P.:
Önzés és csalódás. A bennünk lakó árnyék
Csepeli Gy. – Kígyós É. – Popper P.:
Magára hagyott generációk
Fiatalok és öregek a XXI. században
Ára kötetenként 980 Ft

A NAPVILÁG KIADÓ AJÁNLATA
RÉV Ilona

Manuel CASTELLS –
Martin INCE

A Bauhaustól
az üvegpiramisig

A tudás világa:
Manuel Castells

TÁRStudomány
könyvek sorozat

2006, A/5, 200 p.
2500 Ft
ISBN 963 9350 77 X

2006, A/5, 128 p.
számos illusztrációval
1850 Ft
ISBN 963 9350 65 6

Steve FULLER
Az entellektüel
L. NAGY Zsuzsa
Egy politikus
polgár portréja –
Rassay Károly

2006, A/5, 166 p.
1990 Ft
ISBN 963 9350 78 8

2006, A/5, 200 p.
2100 Ft
ISBN 963 9350 87 7

www.napvilagkiado.hu
Napvilág Kiadó, 1054 Budapest, Alkotmány utca 2.
Telefon: 311-4866 Fax: 301-0577, e-mail: kiado@napvilagkiado.hu

George LAKOFF
Ne gondolj
az elefántra!
A progresszív
gondolkodás
nélkülözhetetlen
zsebkönyve
2006, A/5, 178 p.
1900 Ft
ISBN 963 9350 75 3

Diákoknak, tanároknak és nyugdíjasoknak 40%-os, oktatási
intézményeknek és könyvtáraknak 30%-os kedvezmény
helyszíni vásárlás vagy megrendelés esetén (+ postaköltség)!
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Új Mandátum Könyvés Lapkiadó

Németh Istvánnal
beszélget Nádor Tamás
Meghatalmazást bizonyos munkákra, megbízást – a szónak abban az értelmében is,
hogy aki ilyen kiadványt választ, megbízhat
bennük –, szellemi képviseleti jogosítványt,
magyarán „mandátumot” nyilvánvalóan az
olvasó adott az editornak. És persze új, megerôsítô mandátumot ajánlott a társadalomtudomány – s annak néhány markáns mûhelye
–, amelynek elsôrendû közvetítésére vállalkozik e kiadó. Tágas térben, sokrétû értékek
panteonjában és parlamentjében.

2
2
2

■ – Valójában mire utal a nevük? Kik és milyen gondolkodásmód, szellemiség képviseletére adtak-adnak meghatalmazást, mandátumot?
– Alapításunk éve: 1989; akkor a rendszerváltás a könyvpiacon
is tektonikus mozgásokat indított el. S a privatizáció árhulláma sok kis magántulajdonú céget elsodort. A Mandátum (késôbb: Új Mandátum Könyv- és Lapkiadó) megmaradt. Az idô
tájt – noha a puha diktatúra utolsó idôszakában már meglehetôsen légiesek voltak bizonyos szellemi határok – sokan úgy
vélték, „a fürdôvízzel ki kell önteni a gyereket is”. Vagyis azt
gondolták: a társadalomtudomány (amely bennünket vonzott,
érdekelt, s amelynek oly tágas múlt- és jelenbeli horizontját
véltük látni, akartuk tágítani) eleve „gyanús”. A korábbi egysíkúság, szûkkeblûség ellenében ezért is akartunk olyan klasszikus és kortárs szerzôket, mûveket publikálni (vagy rájuk a figyelmet felhívni), akiket-amelyeket korábban tiltottak, vagy
legföljebb tûrtek. S közölni kívántuk e tudomány legfrissebb
kutatási eredményeit, vitaértékû megállapításait, feltevéseit. Elsôbbséget adtunk az addig olyannyira mellôzött szociológiának, de a filozófia, a pszichológia, a néprajz, a kulturális antropológia jelentôs hazai és külföldi tudósainak értékálló és izgalmasan újszerû mûveit is elôszeretettel közreadtuk. Támogatónk, szellemi társunk volt mindebben az ELTE Szociológiai
Intézete, Kulturális Antropológia Tanszéke, valamint az MTA
Szociológiai és Pszichológiai Intézete. Így olyan katalizátorként mûködhettünk az 1989 utáni hazai szellemi életben, amelyet az olvasóközönség – gondolkodó értelmiségünk – a figyelmével honorált. Megmaradásunk ezzel magyarázható. Az idôk
során hatszáz önálló mûvet jelentettünk meg.
– Kiadványaik ismerôje tapasztalhatja: múltidézô sorozataik,
egyedi köteteik történelmünk jeles személyiségeit idézik fel
– dicsfénytôl, illetve beskatulyázásoktól mentesen...
– Magyar Panteon sorozatunknak már a címe jelezheti: olyan
személyiségekrôl, tudós elmékrôl jelentettünk meg monográfiákat, akiknek – múlhatatlan érdemeik ellenére – árnyalt történeti megközelítése, pályájuk elemzô bemutatása még igencsak
hiányos. E szériában szerepelt eddig Beksics Gusztáv, Bibó István, Ferenczi Sándor, Hajnal István, Hamvas Béla, Klebelsberg
Kúnó, Kunfi Zsigmond, Magyary Zoltán, Mannheim Károly,
Moór Gyula, Polányi Mihály, Róheim Géza, Schwartz Gyula,
Szekfû Gyula, Szondi Lipót. Mint látható: a politológustól,

szociológustól a történészen át a pszichoanalitikusig ível a sor.
Magyar Szabadelvûek sorozatunkban pedig, értelemszerûen,
múltunk nagy politikusai, gondolkodói, írói kerülnek korszerû
megvilágításba: Batthyány Lajos, Hajnóczy József, Kossuth Lajos, Kölcsey Ferenc, Jókai Mór, Petôfi Sándor, Szemere Bertalan, Széchenyi István, Teleki László, Wesselényi Miklós. Ez a
felsorolás is mutatja: e világszemléletnek hányféle értelmezése,
megjelenésmódja lehetséges. De nemcsak a régebbi, hanem a közelmúlt dokumentálására és – amennyire ez már lehetséges – történeti megközelítésére is
törekedtünk. A rendszerváltás forgatókönyve címû, immár nyolckötetes –
CD–ROM-on is hozzáférhetô – nagy
munkában a szerzôi-szerkesztôi „hatosfogat” a dokumentumoktól a portrékig
sokrétûen összegzi a változásokat. Egy
másik jelentôs, többkötetes vállalkozásban (szintén hat szerzô jóvoltából) a
szociológia kialakulását, történetét, valamint huszadik századi irányzatait ismerheti meg az érdeklôdô tanulmányok, illetve „olvasókönyvek” révén.
Könyvet adtunk ki hazánk 18–19. századi társadalomtörténetérôl; az 1945 és 1989 közti ilyen históriát Fokasz Nikosz és Örkény Antal munkája taglalja. Szinte csak
találomra említettünk néhányat a legjelentôsebb mûvek közül.
– Beckettôl Goethén, Hölderlinen át Pasoliniig, Rilkéig,
Yeatsig, sôt Viszockijig szépirodalmat is közreadtak. Milyen megfontolás, elkötelezettség jegyében választottak témát és szerzôket?
– Említhetnék kortárs hazai írókat is Koppány Zsolttól Vasadi Péterig. Meg persze, hangsúlyos figyelemmel kísérünk,
közlünk határon túli magyarokat is. Ez utóbbit jelzi: kiadványunk a Hatodik Síp címû, kárpátaljai irodalmi periodika. (Itt
jegyzem meg: gondozzuk ezen túl az ifjúságelméleti Új Ifjúsági Szemle, a mûvelôdéselméleti Kultúra és Közösség és a Civil
Szemle címû szakmai-elméleti folyóiratot is.) Szépirodalmi
„vonzásaink és választásaink” alkalmával végül is rokonszenveink és lehetôségeink döntenek.
– Változott-e az idôk során – például a társadalmi folyamatok alakulását követve – tematikájuk, megközelítésmódjuk, szerzôik köre?
– Mûfajtól és tudományágtól függetlenül igyekszünk feltárni –
a fent jelzetteken túl, vagy azok mellett – korábban nem kellôképpen méltányolt jelentôs életmûveket, teljesítményeket. Csupán egy példa: Mérei élet – mû címû tanulmánykötetünk Mérei
Ferencnek – a gyermeklélektan, a szociometria és a klinikai pszichológia nagy tudósának – munkásságát értékeli végre kivételes
értéke szerint. De kiadtuk például Szondi Lipót ösztöndiagnosztikai tankönyvét is, hogy a Szondi-tesztrôl az érdeklôdôk „elsô kézbôl” olvashassanak. Témában, tárgyválasztásban tágas a szemhatárunk: az oktatáspolitikától, a demográfiától, a drámatörténeten, a hazai médiaháború-histórián át, a holokauszttól (Randolph Braham: A népirtás politikája), a biztonságpolitikától az
Európai Unió kérdésköréig ível a sor. S vannak „törzsszerzôink”
a hazai kutatók, gondolkodók, közéleti személyiségek legelsô sorából. Csak néhány név, amely fémjelezheti kiadónkat: Agárdi
Péter, Angelusz Róbert, Csepeli György, Csizmadia Ervin, Deák Péter, Demszky Gábor, Dessewffy Tibor, Gerô András, Halmai Gábor, Karády Viktor, Kôszeg Ferenc, Litván György, Örkény Antal, Pataki Ferenc, Petô Iván, Sükösd Miklós, Szalai Erzsébet, Szalai Júlia, Vágvölgyi B. András, Vásárhelyi Mária. E –
hiányos – névsor is jelezheti köteteink értékválasztását, szemléletmódját, minôségét.
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