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Kellemes
karácsonyi
ünnepeket
és boldog
új évet kívánunk
olvasóinknak

Fáraók, piramisok, múmiák

Az ókori Egyiptom históriái

Fotó: Zsólyomi Norbert

„Tiszteljük meg a tudósok munkáját figyelmes, értô
olvasással, ne dôljünk be a blöfföknek, és jó, ha
eszünkbe jut az is, e kincsek egy részét nem az
eredeti helyükön, még csak nem is egyiptomi
múzeumokban fényképezték le.”

A
MAECENAS KIADÓ
KARÁCSONYI AJÁNLATA
THEODORE STURGEON: TÖBB MINT EMBERI

Az amerikai Theodore Sturgeon a sci-fi mûfaj klasszikusa. Kötetünk Sturgeon fômûve,

nemzedékek kultikus szövege, a popkultúra és a hippimozgalom bibliája. Izgalmas történet arról, hogy

egymagunkban gyengék vagyunk, de közösséggé szervezôdve nincs többé leküzdhetetlen akadály. (1498 Ft)
NEMES NAGY ÁGNES: 51 VERS – 51 POEMS

adjuk közre. Az igényes kivitelû kötet remek ajándék lehet külföldi ismerôsöknek, de azok is haszonnal

Nemes Nagy Ágnes legszebb költeményeit a kitûnô mûfordító, Zollman Péter válogatásában és fordításában

forgathatják, akik járatosak – vagy épp most mélyednek el – az angol nyelv rejtelmeiben. (2450 Ft)
SVEVA CASATI MODIGNANI: FEKETE HATTYÚ

Az olasz családregények és tévésorozatok sikerszériáját a Modignani-regények indították el.

A romantika kedvelôi ármánykodásnak, szerelmek születésének és ellobbanásának egyedülállóan izgalmas

médiabirodalommá növô cég családi intrikákkal átszôtt történetét, a régi vágyak és ôrjítô szenvedélyek fénytörésében egy mindent

történeteit köszönhetik neki. Új regényében egy médiamogul életérôl hull le a lepel. Miközben megismerjük az apró vállalkozásból
elsöprô igaz szerelem bontakozik ki a könyv lapjain. (1498 Ft)
KURT VONNEGUT: ISTEN HOZOTT A MAJOMHÁZBAN!

erejének szépséges abszurditása velünk marad. Kötetünk a társadalmi szatíra utánozhatatlan és kivételes tehetségû mesterének

Kurt Vonnegut már a halhatatlanok csapatát mulattatja, de ellenállhatatlan, fekete humora, jellegzetes, szikár stílusa és képzelôklasszikus novelláit gyûjti csokorba. (1950 Ft)
ANDREW M. GREELEY: A SMARAGD-SZIGET ARANYA

A világ legolvasottabb katolikus papjának sajátos ír humorral fûszerezett történetei mindig a rejtélyes Zöld-

szigetre vezetnek. A sorozat elsô részében az amerikai-ír fiatalember, Dermot útját egy kelta istennô szépségével megáldott, de

ugyancsak szókimondó galwayi lány, Nuala keresztezi. Miközben egymás iránti vonzalmukat mind kevésbé tudják palástolni, a létezô
hogy Greeley atya katolikus pap létére honnan tud annyi

legnagyobb kalamajkákba keverednek. A regény garantáltan nem hagy kétséget a szerzô izgalomkeltô képességei felôl. Azt pedig,

mindent a szerelemrôl és a vágyról, inkább ne firtassuk, csak élvezzük lebilincselô történeteit! (1498 Ft)
SZEKFÛ GYULA: HÁROM NEMZEDÉK ÉS AMI UTÁNA KÖVETKEZIK

Osztrák–Magyar Monarchia szétaprózódásához és a magyarság sorstragédiájához. (3490 Ft)

A nevezetes tanulmány arra keresi a választ, hogy az 1867-es kiegyezés felszárnyaló pályaíve hol és miért tört meg, mi vezetett el az

Maecenas Könyvkiadó 1054, Bp. Szemere u. 21. Tel./fax: 311-2836 E-mail: maecenas@hu.inter.net
Web: www.maecenaskiado.hu
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Az ókori Egyiptomban játszódó „történelmi” (kaland)regényekben, az Egyiptommal foglalkozó gyönyörû albumokban és az ismeretterjesztô mûvekben a témán kívül van még valami
közös: bestsellerek, azaz jól
fogynak. Az ókori Egyiptom ma az egyik legdivatosabb téma a hazai könyvpiacon. A nagy érdeklôdést
bizonyítják a különbözô
(kereskedelmi) TV-csatornák heti rendszerességgel
sugárzott mûsorai is.
(Cs. A.)
6. oldal
Rushdie Budapesten
(M. Zs.)
8. oldal
Író, fehéren feketén
Munkácsi Miklós
a Holtak kalendáriumáról
„... én soha nem akartam
megölni senkit”

Külföldön elôfizethetô
a Hungaropress

„Magyar író karácsonya”
Fenti címet Krúdy Gyula
adta egy kis írásának,
amely karácsonyi novellái
között – Jézuska csizmája
– szerényen-fázósan húzódik meg, s arról panaszkodik benne a Mester, hogy a
száz esztendôvel korábban
élt íróknak, ha még gyalog
is kellett kutyagolniuk a
hidegben, mégiscsak jobb
soruk volt a mostaniaknál,
s egy földig érô kabátra,
baráti ünneplésre, biztos
elôfizetôkre mindenki számíthatott…
(L. E.)
14. oldal
Mesék és Halottaskönyv
Pozsonyból
Beszélgetés Tóth Lászlóval
(Mátraházi Zsuzsa)
15. oldal
Orwell – mítosz és valóság
(jolsvai)
16. oldal
„Kincseim hordják-viszik
a szelek…”
Interjú Makkai-Kiss Nórával

Sajtóterjesztô címén:
1097 Budapest, Táblás u. 32.

Megjelent könyvek

2007. november 11. –
november 25.
A forgalomba került könyvek válogatott listája a
Könyvtárellátó
adatbázisa alapján. A teljes lista és a mûvek
további adatai a Könyvtárellátó honlapján (www.kello.hu)
tekinthetôk meg.
18. oldal

Könyv
Panoráma
Olasz Lajos: A kormányzóhelyettesi intézmény
története (1941–1944)
Stephan Reimertz:
Analízis macskagyökérrel
Woody Allan
A keresztyén hit
(szerk. Alister McGrath)
Kamarás István:
Jézus-projektum
Molnár Tamás:
Keresztény humanizmus
Gerhard Ludwig Müller:
Katolikus dogmatika a
teológia tanulmányozásához és alkalmazásához
Edward Norman: Isten
hajléka. A templomépítészet stílusai és története

Könyvbölcsô
Tarján Tamás
Sorsmozaikból életút
29. oldal

Lapmargó
Murányi Gábor
Kultuszhántás
30. oldal

Gyermek, ifjúsági
Bôvített karácsonyi kínálat
(Cs. A.)
32. oldal

Lapunk megjelenését támogatja
a Nemzeti Kulturális Alap.
CÍMLAP
Fotó: Zsólyomi Norbert
Smink: Véger Ibolya
Modell: Viktória

(Borbély László)
9. oldal
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(Illényi Mária)
17. oldal

Mesevilág
Berg Judit – alig múlt harmincéves, de már négy gyerek anyukája és jó néhány
igen sikeres gyerekkönyv
szerzôje. A közelmúltban
megjelent kötetei apropóján
beszélgettünk.
(Jolsvai Júlia)
34. oldal

Keletrôl majd fölragyog
egyszer a fény…
Beszélgetés Sári Lászlóval

2008 a Biblia éve
Szerze azért az Isten…
A magyar nyelvû
bibliakiadás évszázadai
(Szénási Zsófia)
44. oldal
Csillagórán született
folyóirat
100 éves a Nyugat

(Illényi Mária)
36. oldal
Róka a fûzfán
Eretnek irodalomtörténeti
felfedezések
Beszélgetés
Kemsei Istvánnal
(Mátraházi Zsuzsa)
38. oldal
Pesti Kornél:
egy 21. századi útkeresô
Beszélgetés Prágai Tamással
(Maczkay Zsaklin)
„Hogy megtaláljam
a legjobb formát”
Varró Dániellel új verseskötetérôl beszélgettünk

(Jolsvai Júlia)
41. oldal
Életre tanító mesterek
A karácsonyi könyvkínálat
néhány olyan érdekességet
is tartogat, amely az igazán
értékes meglepetés minden
ismérvét magán hordja:
nem hivalkodó, ám annál
figyelemreméltóbb „csomagolásba”, azaz borítóba rejtett szellemi kincs; nem pillanatnyi, vagy egyheti olvasói élmény, hanem örökül
hagyható tudás az utánunk
következô generációnak is.
(Laik Eszter)
42. oldal

Esemény
„Csak bolyban lehet…”
Az újságírói kényelmes
zsargon így szokott
fogalmazni: bensôséges
légkörben ünnepelték…
Azt mondhatjuk, a téma fontosságához képest viszonylag
szûk körben, de csodálattal és
elismeréssel adózva a teljesítménynek ünnepelték alapítói,
mûködtetôi, kedvezményezettjei a Magyar Könyv Alapítvány Fordítástámogatási Irodáját, abból az alkalomból, hogy
tíz éve áll fenn az intézmény.
(Kállai Andrea)
55. oldal

Kertész Ákos
Szentandrássy István
rendhagyó kiállítása
„A Nyugat nem légüres
térben jött létre, – vagyis
aki meg akarja írni történetét, az nem kezdheti azzal,
hogy ekkor és ekkor összeült a Royal-kávéházban
Osvát Ernô Fenyô Miksával és a második »fekete
pohárnál« – Osvátnál nyilván a harmadiknál, elhatározták, hogy folyóiratot
alapítanak. Nem…”
(Csokonai Attila)
50. oldal
Az olvasás öröklôdô
szenvedélye
A Dagály utcai könyvtár
olvasói pályázatának elsô
díjasa gyerekkategóriában:
Kotricz Kinga
(Pompor Zoltán)
51. oldal

56. oldal

Sikerlista
58. oldal

Interjú
Mûfajok szülôszobája
a Litera
Beszélgetés Németh Gáborral

Könyvipar
Dr. Bódis Béla
Könyvkiadók gazdasági
helyzete 2005–2006
A Gutenberg klubban
2007. november 27-én
tartott elôadás összefoglalása
52. oldal

Nyílt tér
Mader Béla
Tûnôdés egy támogatás
megszûnésén
54. oldal

A Könyvesblog és a Netnapló a legnépszerûbbek az internetes oldalon. A felhasználók szeretnek alkotni, hozzászólni a mûvekhez, és vitázni az irodalomról név nélkül, aztán elmenni az offline
rendezvényre, és megismerkedni a többiekkel.
(Ócsai Dorottya)
62. oldal

Év végi, év elejei
jókívánságaink
■ Már-már hagyományosnak
merem mondani, mert harmadik éve van így (és ráadásul jövôre is így lesz), hogy januári számunkban kívánok kedves olvasóinknak kellemes karácsonyi
ünnepeket, és persze boldog újévet is. 2005 decemberében sikerült elôször megoldanunk, hogy
már a hó közepén megjelent a
következô havi, azaz januári számunk, és azt követôen így elértük, hogy ha olvasónk például
májusban egy májusi Könyvhetet kért az újságárusnál, akkor
tényleg májusit kapott. 2005ben korábban a hónapok nagyobbik részében az elôzô havi
megnevezéssel volt forgalomban az újságunk. (Mindaddig
nem volt ilyen gondunk, amíg
kétheti volt a Könyvhét, de mint
hûséges olvasóink tudják, 2005
óta csak havonta jelenünk meg,
erre csupán a címoldali dupla
számozás emlékeztet, mint ezen
a mostani számunkon: XII. évfolyam 1–2. szám.)
Sajnos, mint olvasóink tapasztalják, nem sikerült hagyományt
teremtenünk áraink változatlanságával, errôl is címlapunk árulkodik, három év árainak változatlansága után kénytelenek voltunk
emelni az eladási és elôfizetôi
árat. Ennek az okait egészen bizonyosan nem kell sorolnom senkinek, mindenki tisztában van gazdasági környezetünk változásainak jellegével. Némi vigaszul
mondom, igyekszünk bôvebb
terjedelemben, szebb külsôvel
megjelenni a jövôben, ennek elsô
jelei már e számunkban is tapasztalhatóak, és szándékunkban áll
tovább folytatni a Könyvhét tartalmi-tipográfiai megújítását.
A hagyományok jegyében gondolkodva, azt hiszem, a változásmegújulás készsége is megôrzendô hagyományaink közé tartozik: 1997. szeptember 11-e óta,
amikor a Könyvhét elsô száma
(akkor még Könyv-Kiadó-Kereskedô címmel) megjelent, megôrzött hagyományai mellett is nagyon sokat változott lapunk.
Így immár „hagyományosan”,
kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánok minden olvasónknak.
Kiss József
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Címlap

háttér

Fáraók, piramisok, múmiák
Az ókori Egyiptom története(i)
Az ókori Egyiptomban játszódó „történelmi”
(kaland)regényekben, az Egyiptommal foglalkozó
gyönyörû albumokban és az ismeretterjesztô mûvekben a témán kívül van még valami közös: bestsellerek, azaz jól fogynak. Az ókori Egyiptom ma az
egyik legdivatosabb téma a hazai könyvpiacon. A
nagy érdeklôdést bizonyítják a különbözô
(kereskedelmi) TV-csatornák heti rendszerességgel
sugárzott mûsorai is.

Már gyerekkorban
Jelen sorok írója 5.-tôl nemcsak a
történelem tankönyvet és az atlaszt bújta, hanem azt is, amit
szakkörösként fel kellett dolgozni, meg ami „csak úgy” megtetszett. Például S. Oertwig Elsüllyedt városok c. kötetét, amely
kirándulásra hívott a régészet birodalmába. Itt olvastam elôször
az „aranyálarcos múmiákról”, a
piramisokról, a Királyok völgyérôl, Howard Carterrôl és Lord
Carnarvonról. Utóbbiakkal aztán
találkoztam Ráth-Végh István szórakoztató – bár mint késôbb kiderült: túlságosan (?!) racionalista –
mûvelôdéstörténeti esszéiben. Az
emberi butaság története c. kötetében szól a fáraó átkáról, nos, ez az
ellenszérum engem egyszer s mindenkorra védetté (úgy értem:
szkeptikussá) tett a történelmi babonákkal, rejtélyekkel, szenzációkkal szemben. Aztán jött Hegedüs
Géza regénye, Az írnok és a fáraó
1965-ben, amely Ehnaton korában játszódik.
Akkoriban jelent meg elôször C. W. Ceram A régészet regénye c. kötete is, amely – mint címe is jelzi –
olvasmányosan számol be a történelem nyomkeresôirôl, a II. fejezetben (A piramisok könyve) az egyiptológia legendás alakjairól, Champoillonról, Lepsiusról, Petrierôl, Belzoniról, Masperóról és Tut-ench-Amun sírjának már említett felfedezôirôl. Örömmel láttam, hogy a
Háttér Kiadó gondozásában újra napvilágot látott a Mezopotámiával, Trójával, Mykénével, az ôsi amerikai kultúrákkal is foglalkozó kötet.
A mai 10 év körüliek gazdagabb kínálatból válogathatnak,
csak a Tessloff és Babilon Mi micsoda sorozatában három kötet jelent meg az ókori Egyiptomról (Múmiák, Az ókori Egyiptom titkai, Piramisok), a Móra gondozta Regék és mondák sorozatban kapható az Egyiptomi és mezopotámiai mondák, két jeles
magyar egyiptológus, Dobrovics Aladár és Kákossy László
munkája, s könyvtárból kölcsön vehetô az Egyiptomi fáraók c.
1992-es Kossuth-kiadvány, mely a „világtörténelem nagy alak6

jai” közül mutat be 8 uralkodót és 1 királynôt. A szerzô, Bács
Tamás régész-egyiptológus, és gyakran dolgozott a Nílus völgyében. Karácsonyi újdonság G. Francia A 9 szkarabeusz rejtélye
(Alex és Penny Egyiptomban) c. kötet.

Regények
Szépirodalmi mûvekbôl is jó a felhozatal, a lengyel Boleslaw Prus A fáraó
c. (megfilmesített) regénye 1968 óta
olvasható magyarul. Ez XIII. Ramszesz idejébe vezeti az olvasót. A finnek tudós írója, Mika Waltari 1964ben nálunk is megjelent Szinuhe c.
(filmen ugyancsak látható) regényével világsikert aratott. Az Agatha
Christie-rajongók Egyiptom-élményét a Halál a Níluson alapozza meg.
A cselekmény fontos helyszíne AbuSzimbel, ahol II.
Ramszesz temploma
található. A regény hôsei 1930 táján még eredeti helyén láthatták a
szobor-kolosszusokat,
a mai turisták a víztôl
távolabb
találják,
ugyanis az asszuáni gát
építésekor a templomokat darabokra szedték és eredeti helyüknél
65 méterrel magasabban újból felépítették.
Violaine Vanoyeke (A fáraó titka, Rejtély
Egyiptomban), Paul Doherty (Ízisz orgyilkosai,
A Horusz-gyilkosságok), John Petrie (A borzalmak temploma, Anubisz haragja) és Christian
Jacq regényei (Ozirisz titkai I–IV, A meggyilkolt piramis I–III) jellegzetes történelmi lektûrök, amelyek sok, az egzotikus táj és a rejtélyes múlt iránt érdeklôdô olvasó igényét
elégítik ki. Ch. Jacq egyébként megírta a hieroglifák megfejtôjének regényes életrajzát,
eredeti, ôsi szövegek alapján rekonstruálta A
Napisten királyi párja – Nofertiti és Ehnaton
életét, törekvéseit.
Az újdonságok közül kettôt hadd emeljek ki.
Az amerikai Karen Essex A fáraó c. kötetében „az ókori világ leghíresebb és legellentmondásosabb nôalakjának élettörténetét” adja elô hitelesen és izgalmasan. A Generál Press Kiadó sorozatában
(Különleges könyvek) napvilágot látott mû borítóján Kleopátrát
fedezhetjük fel, azt a királynôt, aki 17 évesen került trónra, az egyik
nagybátyjához ment feleségül, részese volt egy kis testvérháborúnak, majd színre lépett Julius Caesar, aki után Antoniust is rabul
ejtette szerelmével. E valóban különös asszony az utolsó Ptolemaiosz uralkodók közé tartozott. Ezen a néven a hetedik volt az
egyiptomi trónon (Kr. e. 51–30), bár utódait is fáraóknak nevezték, ôk mindenekelôtt Róma császárai voltak.
Michael Peinkofer Thot árnyékának nyomában c., a 19. században és részben Angliában, részben az angol gyarmat Egyiptom-

ban játszódó regénye az ôsi hagyományt tisztelô, tisztességes régészek elôtti fôhajtás, egyben a múlt mélységesen mély kútjába
bepillantást engedô thriller.

Összefoglaló munkák, kézikönyvek
Mármost ha valaki utána akar nézni a
szakirodalomban a fent említett történelmi alakoknak, akkor – amennyiben
fáraó volt – a Peter A. Clayton tollából
született Fáraók krónikája. c. Móra-kiadványra hívom föl a figyelmet. Ez a
pompásan illusztrált, olvasmányos
szakmunka több mint 3000 év krónikáját nyújtja, sorra veszi mind a 31
uralkodói dinasztiát, 170 ismert fáraó
életének történetét foglalja össze. „Az
egyes fáraók portréiból az ókori Egyiptom átfogó és olvasmányos története
kerekedik ki.” A prehisztorikus kortól az Ó-, a Közép, az
Újbirodalmon és az I., II. és III. Átmeneti Koron át a római korig tekinti át e civilizációt a Ian Shaw, brit régész és
egyiptológus szerkesztette, az egyiptológia élvonalába tartozó szakemberek által írt, 150 gyönyörû képpel illusztrált
kézikönyv: Az ókori Egyiptom története. A Gold Book további ide tartozó újdonsága két átfogó, teljes áttekintést adó,
az új tudományos eredményeket is rögzítô nagy munka,
Rosalie Davidtôl, a Vallás és mágia az ókori Egyiptomban, valamint
az Élet az ókori Egyiptomban. (Korábbi összefoglaló munkák közül
csak hármat emelek ki: Paul Johnson Az ôsi Egyiptom civilizációja, J. Baines – J. Málek Az ókori Egyiptom atlasza valamint Alessandro Bongioanni Egyiptom c., gazdagon illusztrált – de ez evidencia! –, név- és tárgymutatóval, bibliográfiával ellátott kötetét.)

Kurrens témák
Melyek azok a témák, az egyiptológia részterületei, amelyek a legnagyobb érdeklôdésre tarthatnak számot? Nem fontossági sorrendben:
piramisok (és egyéb síremlékek, temetkezési helyek, pl. Királyok völgye), múmiák (mumifikálás, a modern vizsgálati eredmények), hieroglifák, istenek (papok, teokrácia, mágikus tudás-varázslás), egyes uralkodók, az egyiptológia kialakulása és
története, mûvészet (elsôsorban építészet). Nos, az e témákban írott könyveknek is bôvében vagyunk. A piramisokkal kapcsolatos régi-régi (elsôsorban Hérodotosz Görög-perzsa háborújából származó) tévhit, hogy ezeket
rabszolgák építették. Zahi Hawass, az Egyiptomi Régészeti Hivatal fôtitkára és a Gízai-fennsík régészeti igazgatója most pontosan, közérthetôen ismerteti a piramisépítôk történetét A fáraók hegyei c. könyvében. Piramisok, vagy ilyen jellegû építmények
szinte minden földrészen (Közép- és Dél-Amerikában, Mezopotámiában, Kínában) találhatók. A Nílustól – szinte kivétel nélkül és nem véletlenül! – nyugatra található piramisok közül a IV.
dinasztia korából (Kr. e. 2613–2498) származó, Kairóhoz közeli, gízai három a legismertebb, legnagyobb: Hufu/Kheopsz, Hafré/Khephrén és Menkauré/Mükerinosz fáraó jelképpé vált sírépítménye. De piramiskerületek másutt is vannak, pl. Dahsúrban, Abuszírban, Szakkarában. Az eredetileg 144 m magas
„Kheopsz horizontja” egészen a 19. századig a világ legmagasabb építménye volt!

Hilary Wilson A hieroglifák rejtélye c. könyvében megmutatja,
hogyan olvashatók a híres írásjelek (nevek, címek, dátumok és
számnevek felsorolásai), amelyeket a Kr. u. 3. században még
el tudtak olvasni, majd 1500 évig olvashatatlanok voltak. Joyce
Anne Tyldesley Amon lánya címmel egy fáraónô, Hatsepszut
történetét írta meg, Philipp Vandenberg Nofretete c. munkájában a legszebbnek nevezett egyiptomi királynô, az eretnek fáraó, Ehnaton hitvesének életrajzát nyújtja. John Ray Osiris arcai c. kötetében az egyiptomi civilizáció különbözô korszakaiból 12 jelentôs személyt mutat be: van köztük építész, földmûves, fáraó, írnok.
Ahmed Osman Mózes, az egyiptomi c. népszerû kötete mellett az igényesebb olvasók figyelmébe ajánlom – a sok angol
egyiptológus után a heidelbergi professzor – Jan Assman ugyanilyen címû,
Egy emléknyom megfejtése alcímû munkáját, melyben természetesen nem arra
tesz kísérletet, hogy elemezze a monoteista vallás alapítója tevékenységét, hanem
a kettôs hagyományt igyekszik megértetni velünk. Az egyik az ószövetségi, a héber, a másik a Freud által egyiptomiként
megrajzolt Mózes. Két nagy vallásreformer a Kr. e. 14. században élt Ehnaton
(IV. Amenhotep) fáraó és a történeti alakként azonosíthatatlan, a zsidókat Egyiptomból kivezetô törvényhozó vagy próféta. Mellesleg az Exodus a XIX. dinasztiához tartozó II. Ramszesz ill. Merneptah uralkodása idején zajlott le. A cambridge-i egyetem professzorának, Barry Campnek már jelent
meg könyve nálunk (100 hieroglifa – A világ egyiptomi szemmel), most a Corvina Tudástár sorozatában Az egyiptomi Halottak Könyve olvasásához és megértéséhez nyújt segítséget.
Ez egyike a varázsige-gyûjteményeknek. A varázsigék „útmutatással látták el az elhunytat, hogy megkönnyítsék a belépést az alvilágba /.../ Istenektôl származó mûnek tekintették
– Thotnak, az írás istenének tulajdonították.”

Címlap

háttér

Utólagos megjegyzés
E futólagos, ám mégis kissé
zsúfolt áttekintésbe – sajnos –
nem fért bele a magyar egyiptológusok munkáinak felsorolása, méltatása, de nem maradhat említés nélkül Kákossy
László Ré fiai, Varázslás az
ókori Egyiptomban és a most
is kapható Az ókori Egyiptom
története és kultúrája c. nagyszabású munkája. Így a Téli
Könyvvásár táján újabb, szebbnél szebb és bizony drága albumok várják a vásárlókat, mint például Az ókori Egyiptom képes
atlasza. (Napraforgó). Richard H. Wilkinson Az ókori Egyiptom
templomai, vagy H. James A nagy fáraók (Alexandra), továbbá
Zahi Hawass A fáraók birodalma c. kötete (Gold Book) megbecsülendô, szép ajándéknak minôsül. Tiszteljük meg a tudósok
munkáját figyelmes, értô olvasással, ne dôljünk be a blöfföknek, és jó, ha eszünkbe jut az is, e kincsek egy részét nem az
eredeti helyükön, még csak nem is egyiptomi múzeumokban
fényképezték le. Hogy kerültek Baltimore-ba, Bristolba, Bécsbe, Berlinbe, Bolognába vagy Baselba? – hogy csak b betûs
„lelôhelyeket” soroljak? Kiderül a megbízható, tisztességes
szerzôk írásaiból.
Cs. A.
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Az indiai születésû mesemondó
Rushdie Budapesten
■ Villámlátogatáson tartózkodott Budapesten Salman Rushdie, akire 1989ben megjelent Sátáni versek
címû regénye miatt a mohamedán vallási vezetôk kimondták a fatvát, vagyis
halálra ítélték.
Rushdie mai szóhasználattal élve valódi médiaegyéniség, de mondhatjuk
egyszerûen azt is, hogy jól
forgatja a szót. Szûken egyórás, a Four Seasons Hotel,
vagyis a Gresham palota
Széchenyi termében megtartott sajtótájékoztatóján
mindent megtudtunk róla,
amit el akart mondani magáról. Érzésem szerint, bármilyen kérdések elhangzása esetén ugyanerre az
eredményre jutott volna a szerzô. Válaszolt mindenre, amirôl faggatták, de mondandójába beleszôtte gyermekkorát, politikai véleményét, az írói
beskatulyázással szembeni ellenérzését is.
Elsô üzenete az volt, hogy mindenekelôtt mûveivel kapcsolatos kérdéseket vár. Megtudtuk tôle,
hogy sohasem fordult még elô vele az, ami most
az Ulpius-ház jóvoltából megtörtént, nevezetesen,
hogy egyszerre öt könyve jelenjen meg egy adott
országban. A világhírû indiai születésû brit író
örömmel fogadta, hogy a Sátáni versek nincs a jelenlegi kínálatban. Az ô munkái ugyanis sohasem
nélkülözik a humort, lehet, hogy annak fekete változatát, de a Mohamed próféta ábrázolása miatt kitört ôrület jó idôre eltüntette életébôl a mosolyt.

Rushdie írói munkássága ihletôjének vallja Günter
Grasst, nem véletlen tehát, hogy a Bádogdob témája
is felvillan Az éjfél gyermekei címû mûben, amely az
indiai születésû szerzôt világhírûvé tette. A Szégyen a
mágikus realizmusra utaló stílusjegyeket hordoz magában, A mór utolsó sóhaja félelmetes történet. A Hárún és a Mesék Tengerét eredetileg fiának írta a szerzô,
aki úgy találja a Micimackó, az Alice Csodaországban, valamint a Peter Pan sikere nyomán, hogy az
egy-egy gyereknek címzett mesék a korosztály többi
gyerekének világszerte is képesek örömet okozni.
Rushdie amúgy is mesemondónak született és annak
is tartja magát, könyvei mûfaji megjelölésére szívesebben használja a mesét, mint a regényt.
Az ötödik kötet eredetiben két és fél éve jelent meg,
címe: Sálimár a bohóc. A szerzôt elôször elkeserítette,
hogy mûvét a terrorizmusról
szóló könyvként fogadták,
holott ô egy végzetes szerelmet akart a történet középpontjába állítani. Azzal a tanulsággal, hogy egyetlen
nagykövettel sem ajánlatos
szerelmi viszonyba kerülve
„lelépni" a színrôl.
A kolonializációs irodalomra
vonatkozó kérdésekre Rushdie elmondta, hogy az indiaiakra sohasem volt jellemzô a
britek iránti düh és gyûlölet.
Mi sem jellemzôbb erre, mint
saját családja története: ô maga nyolc héttel a függetlenség
kikiáltása elôtt, 1947. június
19-én született. Ezért a pillanatért sokat harcoltak a szülei,
de amikor fiuk kissé felcseperedett, Angliába küldték tanulni. Egy
percig sem érzett ebben senki semmiféle
ellentmondást. Rushdie pedig a brit uralom kifejezett nyereségének tartja az angolt. Ha, mondjuk, bengáli nyelven írna,
maroknyi olvasóközönsége lehetne, így
azonban, hogy angolul fogalmazza meg
köteteit, már szülôhazájában is százmilliós kör érdeklôdésére tarthat számot,
ennyi diplomás, értelmiségi él ugyanis
Indiában, akik olvasnak angolul. S ehhez
járul még Anglia, Észak-Amerika, Ausztrália olvasóközönsége. Ez is hozzájárul
ahhoz, hogy regényei világszerte a sikerlisták élvonalába kerülhettek.
A komoly irodalmi elismerésnek számító
MAN Booker-díj birtokosa Rushdie, valamint elnöke a nemzetközi PEN Club
amerikai szervezetének és tagja a brit Királyi Irodalmi Társaságnak.
M. Zs.
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„... én soha nem akartam megölni senkit”
Holtak kalendáriuma... Már nem emlékszem, hogy a könyv címére, vagy a szerzôre figyeltem fel az üzletben. Az is lehet,
hogy az úttesten szaladó fiút ábrázoló borítóra... A mai világban nem divat örülni a
másik sikerének, én mégis ilyesmit éreztem. A közel 450 oldalas regénybe belelapozva, beleolvasva, örömmel állapítottam
meg magamban: Munkácsi Miklós visszatért a magyar irodalmi életbe.

megjelent még négy nyelven, persze
hiába. Számomra ez rettenetes trauma volt, maga a depresszió, valahogy
összeomlott bennem minden. A kultúrpolitika, „a hattyúnyakú görény",
ahogy Utassy Joe, a költô nevezte annak idején, nem ismert irgalmat. Számukra én csak egy báb vagyok, egy
bohóc, döbbentem rá akkor, ennyi
darab példányra vagyok kalibrálva,
és kész. És ha megesett, hogy nyugati kiadók érdeklôdtek valamelyik
munkám iránt, az Artisjus – a szerzôi
jogtipró, ahogyan akkoriban neveztem – tárgyalt velük helyettem, és
egész egyszerûen az én nevemben lefújták a dolgot. „A szerzônek nem áll
■ – A Holtak kalendáriumát gondozó Jelenkor Kiadó
szándékában”, és szevasztok. Itt van
honlapján és más internetes fórumokon olvasható véleviszont, nagyon tudjuk ajánlani, Vatmények nagyon hízelgôek. Habár tizenhét éve adták ki
rantyú Margitot, Stanicli Istvánt, X-et vagy Y-t – máig is frekventált neaz utolsó könyvét, nem feledkeztek meg Munkácsi Miklósról. Egyik
veket mondhatnék, de persze nincs értelme egyet is megemlítenem. Az
rajongója szerint feltámadt, ez persze túlzás, hiszen ön még tetszhaelkeseredésre még az is bôven adott okot, hogy színdarabjaimat – a Brilott sem volt, csak valamilyen oknál fogva inkább a némaságot váliánsok szombatját, a Lisszaboni esôt és a Mindhalálig Beatlest telt házak
lasztotta. Miért várt ennyi ideig a visszatéréssel?
elôtt játszották, aztán mondvacsinált okok miatt kezdtek elmaradni elô– A nyolcvanas évek egyik legsikeresebb filmje a Dögkeselyû volt, melyet
adások, majd levették mûsorukról a színházak. Mindhárom darabról
András Ferenc rendezett, Cserhalmi György fôszereplésével. A forgatóugyanazt mondhatom el, amit a Kihívásról: A közönségen kívül senkit
könyvet a Kihívás címû regényembôl írtam. A rendkívül hosszú hallgasem érdekelt! Egyszóval, amikor az író azzal a pokoli helyzettel szembetás egyik oka az volt, hogy egész egyszerûen elvették a hitemet, az életsül, hogy az emberek megvenni és olvasni szeretnék a mûveit, de ezt egy
kedvemet. A könyvnek eredetileg a Leszámolás címet adtam, de aztán
dölyfös és szennyes hatalom döntése és szeszélye miatt nem tehetik, akKardos György elvtárs, aki a Magvetô Rakéta Regénytár sorozatában
kor megesik, hogy elveszti a hitét, és más foglalkozások, foglalatosságok
megjelentette, a semmitmondó Kihívásra szelídítette, hogy még az a nyoután néz. Én is ezt tettem. Mindenféle vállalkozásba kezdtem, még kocsmorúságosan csekély példányszám, amiben az akkori kultúrpolitika enmáros is voltam. Könyvírásra évekig gondolni sem akartam. Kaptam felgem meghatározott, még az is lehetôleg minél kisebb feltûnést keltsen.
kéréseket filmes és televíziós munkákra, amelyeket viszont elvállaltam.
Én pedig tudtam, hogy nincs választásom, ha jót akarok, akkor nem vi– Hogyan történt a fordulat? Mert valaminek meg kellett változni
tatkozom velük. A hatalom eldöntötte, hogy a regénynek mennyi lehet
önben vagy közvetlen környezetében, hogy terjedelmes családrea példányszáma. Húztak egy vonalat és kész. Hiába akarták megvenni az
génybe kezdjen.
emberek. Nem volt ott a boltokban. Tôlem meg lépten-nyomon azt kér– Kezdett elegem lenni a kocsmárosságból is, s amikor az egyik keresdezték, különösen a film bemutatása után, hogyan juthatnának egy-egy
kedelmi televízió felkért egy forgatókönyv megírására, én a magam répéldányhoz. A Dögkeselyû révén a regény is nemzetközi sikert aratott,
szérôl lehúztam a redônyt. Engedtem érvényesülni
azokat, akik számára a kocsmáros munka kihívást jelentett. Attól kezdve visszatért a munkakedvem,
Munkácsi Miklós író. Született 1941. december 15-én
amit tovább növelt az is, hogy az idôközben megírt
Budapesten. Eleinte különféle szakterületeken fizikai munTiberius címû drámám második lett a Nemzeti Színkásként dolgozott, volt többek között asztalos, kazánfûtô,
ház pályázatán, jelentôs pénzdíjat nyertem. Be azongrafikus, ügynök, taxisofôr, restaurátor, díszletmunkás. 1969ban nem mutatták, szerintem nem is akarták. Túl
sok benne a szereplô, a helyszín, fantasztikus díszleben jelent meg elsô novellája az Élet és Irodalomban. Fô mûtekre lenne szükség. Ettôl függetlenül meg vagyok
vei: Saint-John hullái (elbeszélések, 1971), A késdobáló (elbegyôzôdve arról, hogy egyszer sikerdarab lesz. Arról
szélsek, 1974), A fattyú (regény, 1976), A mangófa negyedik
viszont nem, hogy még az életemben sor kerül erre.
Egy biztos, szeretném, ha hátralévô éveimben az írás
gyümölcse (úti jegyzetek, 1979), A halálraítélt sziget (elbeszélehetne a legfontosabb tevékenység az életemben.
lések, 1981), Kihívás (regény, 1981), Pánik a repülôtéren (re– Mennyi ideig dolgozott a regényen?
gények, 1989), Briliánsok szombatja, Lisszaboni esô, Mind– Évekig írtam. Rengeteg munkám van benne. Leghalálig Beatles (drámák, 1989), A klán (regény, 1990), Tiberiszívesebben harmadszor is megírnám. Mindenestre
ez a változtat már vállalható részemrôl. Elôzménye,
us (dráma, 2002), A holtak kalendáriuma (regény, 2007).
A klán sehogy sem tetszett nekem. Sok minden ma9
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radt benne a történetben az én hibámból. Határidôre kellett megírnom,
nem volt rendesen megszerkesztve, torzók maradtak bizonyos szereplôk, másokról említést sem tehettem a sietség miatt. Szóval az valami
borzalom volt. Adósuk maradtam azoknak, akiktôl ezt a könyvet kaptam. Azoknak „a holtaknak", akiknek a
könyv írása során, akaratomon kívüli médiuma voltam. Nekik bôven volt még mit mondaniuk az olvasó számára, úgyhogy helyre
kellett magamban állítani azt az állapotot,
amikor képes vagyok odafigyelni rájuk.
– Holtak kalendáriuma. Találó cím egy regénynek, melynek hôsei, a Lantos család
tagjai egytôl egyig borzasztó drámákon
mennek keresztül halálukig.
– Utólag én is úgy találom, hogy illik a regényfolyamhoz. Keservesen találtam megfelelô címet. Ezer és ezer címe volt ennek a
könyvnek, amíg készült, és még az elkészülte
után is volt egy pár. Nagyon sokszor fogott el
a kétségbeesés amiatt, hogy nem tudom, mirôl is szól ez a könyv, mivel annyi ember sorsáról, viselt dolgáról, tettérôl írtam. Ha ezen
az alapon próbálom telibe trafálni egy címmel, akkor elôbb-utóbb megbolondulok. Szeretném megjegyezni: az egyik honi kiadó azzal utasította el a regényt, hogy már éppen elég 1956-ról szóló kiadványuk van betervezve, vagy valami ilyesmi. Amibôl nyilvánvaló, hogy még csak meg
sem nézték közelebbrôl, mert ha ez a történet 56-ról szól, akkor én meg
szirakuzai ôrbagoly vagyok és bozótpatkánnyal táplálkozom. Egyszóval,
elnézve a benne sorjázó temérdek évszámot, események és történések folyamát, kavalkádját, rájöttem, hogy ez itt egész egyszerûen egy kalendárium. Hiszen mi más is lenne? Ha valami úgy jár, mint egy kacsa és hápog, akkor valószínûleg kacsa – mondják az amerikaiak, és igazuk van.
Sokszor azért nem találjuk a legkézenfekvôbb megoldást valamire, mert
túlságosan egyértelmûen van ott a szemünk elôtt, és folyton mögötte keressük a lényeget, nem véve észre, hogy ami eltakarja elôlünk, az maga a
legjobb megoldás. Egyébként nem szoktam szenvedni a címekkel: a
Csipkesivatag, A halálraítélt sziget, A fattyú vagy a Lisszaboni esô, hogy
csak néhány fontosabb munkámat említsem, címei valahogy eleve készen voltak, szinte csak meg kellett hozzájuk írnom a dolgozatot.
– Az imént a médium kifejezést használta, saját szerepét illetôen. Ez
nyilván tudatos volt.
– Az ember agya mindenféle ötleteket termel, jobbnál jobb vagy annak
tûnô regény-terveket készít, aztán a tudat egy napon helyzetbe kerül, és
anélkül, hogy észrevette volna, már el is kezdte írni a történetet, ami fe-

András Ferenc filmrendezô:
„Munkácsi Miklósnak nincs párja
a mai magyar irodalomban”
■ András Ferenc filmrendezô elsôk között olvasta Munkácsi Miklós
új regényét, a Holtak kalendáriumát. Több mint harminc éve ismerik
egymást, nemcsak munkakapcsolat alakult ki közöttük, hanem barátság is. Legnagyobb közös sikerük a Dögkeselyû címû film volt.
Az 1942-es születésû András Ferenc 1973-ban szerzett rendezôi
diplomát elsô dokumentumfilmjeit a fôiskolán készítette, majd a
Balázs Béla Stúdióban forgatta Dózsa népe címû dokumentumfilmjét 1972-ben. Több tévé-dokumentumfilm után, 1977-ben forgatta elsô nagyjátékfilmjét: a Veri az ördög a feleségét, amely 1978ban elnyerte a Karlovy Vary-i fesztivál fôdíját. Legismertebb rendezései: Végkiárusítás (1978), Dögkeselyû (1982) A kárókatonák
még nem jöttek vissza (1983), A nagy generáció (1985), Vadon
(1988), Az utolsó nyáron (1990), Törvénytelen (1994), A Szent Lôrinc folyó lazacai (2002).
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lett többé nincs semmiféle hatalma. Az odaátról érkezô hangok diktálnak. Aljas módon szûkszavúan és kíméletlen toleranciátlansággal diktálnak, persze, és szó nincs olyasmirôl, hogy akár egy mákszemnyit is átvállalnának a szerkesztés gyötrelmes nehézségeibôl, vagy hogy akár csak
egy gramm fizikai erôt adnának segítségül. A prózaírás
legalább ötven százalékban fizikai erôfeszítés. Hosszabb
távon még az ember gerincét és ízületeit is tönkreteszi.
Egyszóval a szereplôk, ha már egyszer életre keltek, kétségbeejtôen, sokszor undorítóan önálló, öntörvényû
életet élnek, az író pedig, ennek a szörnyû médiumságnak a foglyaként, egyszerûen tehetetlen velük szemben.
S ha olykor mondjuk úgy döntenek, hogy megölnek valakit, vagy egymást, könyöröghetek én, közbenjárhatok
valamelyik áldozat érdekében, a válasz legtöbbször kíméletlen: a szereplônek meg kell halnia, nincs apelláta.
A szegény öreg Macska, Lantos Jánoska, akiért éjszakákat zokogtam végig, s még jó pár nevet mondhatnék.
Rajtam tehát semmi sem múlott, aki csak egy kicsit is ismer, tudja, hogy én soha nem akartam megölni senkit.
– Nehéz szeretni a hôseit. De idôvel az olvasó megérti, hogy milyen egyéni drámák ösztönzik ôket, akkor elfogadja, hogy valóban csakis úgy cselekedhetnek, ahogyan az a könyvben le van írva.
– Az a kérdés foglalkoztatott, ami majdnem minden mûvemben: hogyan
lehet a legborzalmasabb ember a legjobb? A gyilkos, aki mindenkiért
bosszút áll, a legtisztább ember az összes szereplô közül. A fülszöveg
gengsztercsaládként említi Lantosékat, de ez korántsem egyértelmû. Az apa,
ifjabb vitéz Lantos Géza és néhány társa valóban gyûjt védelmi pénzt, fosztogat ékszerüzletet, de mégsem az a klasszikus értelemben vette köztörvényes bûncselekményekbôl élô, szervezett bûnözô, akit tucatjával látni az
amerikai filmekben. Mindvégig kisember marad. Egy rokkant alkoholista,
egy szerencsétlen senki módjára, hosszas koplalást követôen fejezi be életét.
Csupa olyan alkatról mesélek, akik sokunk számára ismerôsnek tûnnek.
– Idôszerûnek érzi ma is azokat az összeütközéseket, melyek a család tragédiáját okozzák?
– Hasonló történelmi helyzetekben, mint amilyen 1919–20, 1944, 1956
volt, az emberek többsége ugyanúgy viselkedne, mint annak idején. Ma
is élnek köztünk olyan idióták, akik képtelenek a békét elviselni. A békétlenség alatt nemcsak a világháborút, vagy forradalmat értem, hanem
a másik ember állandó háborgatását, zaklatását, feljelentgetést, pereskedést. Ezeknek a szerencsétlen nyomorultaknak számos eszköz áll rendelkezésükre, hogy megzavarják a másik nyugalmát, de ennyivel persze
nem érik be: ha ez módjukban áll, tönkre teszik, sôt elveszik az életét.
Azok a halottak, akiknek a története ez a regény, nagyon megérdemel-

– Emlékszik még arra, hogyan ismerkedtek meg Munkácsi Miklóssal?
– Amikor elsô játékfilmemet leforgattam, nagyon sokan akartak
velem dolgozni. A filmgyár egyik dramaturgja, Pethô György
ajánlotta figyelmembe Munkácsi Miklóst, mint fiatal írót. Már
akkoriban is egy zseniális, magányos farkas volt. Vad és borzasztóan életszagú novellákar írt, melyek a hetvenes évek elején a
Saint-John hullái címû kötetben meg is jelentek. Hamarosan kiderült, hogy tényleg dolgozhatnánk együtt, mert sok kérdésrôl
ugyanúgy gondolkozunk. Kaptam tôle egy novellát, melynek
azt a címet adta, hogy Csillogó sötétség. A novella alapján leforgattuk a Végkiárusítás címû tévéfilmet. Margitai Ági, Bács Ferenc, Borbáth Júlia, Dózsa László, Hunyadkürti István, Héjja
Sándor szerepelt benne. Különösen Margitai Ági alakítása volt
emlékezetes, sokan emlegetik mind a mai napig. Ötmillió nézôje volt egy este, ami hallatlan sikert jelentett. Három vásározó
ember egy napját meséli el pirkadattól késô naplementéig. A fôszereplô, egy értelmiségi férfi, aki harmincévesen elválik, és et-

ték, hogy egyszer még felidézôdjenek, hogy emlék állíttassék nekik. Nekünk is fontos, hogy megtudjuk róluk, amit csak lehet, mert ôk a mi
halottaink. Mert ez a mi egész mostani létezésünk nyílegyenes és kíméletlen következménye, folytatódása annak, ahogyan ôk ezen a földön,
ugyanezeken az utakon és járdákon, sôt a talán olykor még ma is létezô ágyakon és asztaloknál élték az életüket. Belôlük, tôlük vagyunk mi,
a tévedéseik a mi tévedéseink, és ha néha, olykor jót vagy egyenesen
nagyszerû dolgokat tettek, akkor mi mind, ahányan csak vagyunk, teljes joggal személyes büszkeséget érezhetünk.
– Mintha a család tragédiájának elbeszélôje, Lantos Rudolf látná
legtisztábban, hogy a történelmi fordulatok és változások ellenére
mindig nemzetpusztító erô kerül a magyarság élére. Rudolf elôképei korábbi írásaiban megtalálhatók. Leginkább Simon Joe, a Dögkeselyû, azaz a Kihívás taxisofôre emlékeztet rá. Örökösen lázad,
megrögzötten keresi az igazságot, s minduntalan szembesül azzal,
hogy nincs megoldás. Jóra törekszik, de mindig a legrosszabat teszi? Létezhet ilyen?
– Az elsô pillanattól kezdve vereségre van ítélve a
fennálló rendszerrel, az általános gondolkozással
szemben. Az erôszak nála
nem öncélú. Átok van rajta, attól a naptól, hogy
megöli a zsibárust, a Zsidrákot, akit a lánytestvérével rajta kapott az istállóban. Áldozata átkozza
meg, utolsó mondatával.
Kényszeresen uralkodik
rajta az ösztön, hogy megbosszulja az összes gonoszságot, amit környezetében elkövetnek az emberek egymás ellen. Azt
akarja, hogy mindenki
bûnhôdjön meg azért a
szenvedésért, amelyet másoknak okozott. Tudja, hogy nincs igaza és
megbocsáthatatlan az, amit tesz. Személyes bosszúval nem ér el semmit.
Ez az ô személyes kísérlete, amelyben végül elbukik a kommunizmusnak nevezett, perverz és idióta, gigantikus történelmi kísérletben. Az én
nézôpontomból ez a regény azonban nem kudarccal zárul. Akkor lenne az, ha hôseim sorsukat, nyomorult életüket hiába áldoznák fel. Ez
azonban nem így van, még a legellenszenvesebb szereplôk is hozzájárul-

tôl kezdve tönkre megy, olyan dolgokat kell felvállalnia, amelyekbe belehal.
– Ugyanolyan kilátástalan a helyzete, mint a taxisofôr fôszereplônek a Dögkeselyûben?
– Tulajdonképpen igen, csak a környezet más. A Dögkeselyû egyébként úgy született, hogy egy-két évvel a Végkiárusítás bemutatása után
Miklós feljött hozzám, és letett az asztalra egy vaskos kéziratot. „Na,
nézd meg, hogy mibôl nem lesz filmem!” – mondta, s ezzel kíváncsivá tett. A fôszereplô taxisofôr, akit késôbb Cserhalmi György kiválóan alakított, egy szép napon nem tud elszámolni egész heti bevételével, mert ügyes zsebtolvajok kifosztották. Elhatározza, hogy maga
fogja visszaszerezni a becsületét is, a pénzt is. Fokozatosan olyan vad
kalandokba sodródik, hogy a végén – ha úgy tetszik – maga is „bûnözôvé” válik... Miklós cselekménydús, kalandos fordulatokban bôvelkedô históriát írt, mely egyben egy nagyon éles társadalomkritika is
volt. Ezt a stúdióvezetô is belátta, szerzôdést kötött a forgatókönyvre. Ötvennyolc ország vette meg, New Yorktól, Rómán keresztül, Kairóig világhírû volt, ahol csak bemutatták. Berlinben közönségdíjat

nak ahhoz, ôk éppen a gonoszságuk révén, hogy mindenki kiábránduljon a fasizmusból, a kommunizmusból illetve bármifajta zsarnoki uralomból. Ebbôl a rátekintésbôl ez sikertörténet. Ahogyan 1956 is az, hiába verték le a forradalmat, a világ ötven év múltán is úgy tekint ránk,
mint akik a legtöbbet tették a magát kommunistának nevezô világbirodalom felbomlásáért.
– Beszélgetésünk elején említette, hogy a Kihívást nem tudták megvásárolni az emberek az alacsony példányszám miatt. Hogyan látja
a könyvkiadás jelenlegi helyzetét?
– A helyzet, ha más értelemben is, de még rosszabb. Ma nem a politikai hatalom diktál, hanem a tôke, a profit. Az emberek nyilván megvásárolnának bizonyos könyveket, feltételezem, hogy az enyémet is, de
nem tudnak arról, hogy megjelent. Nagyon kevés olyan kiadó van,
amely megengedheti magának azt, hogy reklámozza kiadványait, recenziókat, kritikákat jelentessen meg. A többség nem ebbe a kategóriába
tartozik. Már annak is örülnek, ha a terjesztôk egyáltalán szóba állnak
velük. A terjesztôk bizományba veszik át a könyveket, ha nincs rájuk kereslet, akkor visszazúdítják a
kiadónak. Ezzel – mármint
azzal, hogy intellektuálisszakmai értelemben nem
mérik fel a piacot – szerintem a terjesztôk sem járnak
jól, hiszen olyan mûvekrôl
nem vesznek tudomást,
amelyek esetleg eladhatóak
lennének. Elegendô belépni bármelyik könyvesboltba és megnézni azt, hogy
milyen szerzôk „mûvei” találhatók a „sikerkönyvek”
elnevezésû
polcokon.
Könyvnek látszó tárgyak.
Az írott szó mûvészetéhez
semmi közük.
– Hány évet kell várnunk Munkácsi Miklós következô regényére?
– Fogalmam sincs. Sok függ attól, hogy milyen lesz a Holtak kalendáriumának fogadtatása. Addig is szeretném, ha újból kiadnák a „Dögkeselyût” és a válogatott elbeszéléseimet. Idôközben talán elkészülök egy
új könyvvel.

Könyv

író, fehéren feketén

Borbély László
Fotó: a szerzô felvételei

kapott. A mai napig mindenki tud róla, mindenki szereti. Még mindig megéri forgalmazni, jelen van a piacon.
– Hogy tetszett a Holtak kalendáriuma?
– Miklós kíváncsi volt a véleményemre, elküldte a kéziratot, én
meg nem tudtam letenni, annyira tetszett. Nagyformátumú realista családregény, filmszerûen szerkesztette meg, akárcsak korábbi
munkáit. Szerintem nincs párja a mai magyar irodalomban. Tele
van fordulattal, drámával, hôseinek életútja többnyire megrendítô,
néha örömteli. Nyíltan mesél arról, hogy milyen volt a két világháború között illetve az ötvenes években Magyarország. Nagyon
szép filmet lehetne forgatni belôle.
– További közös terveik?
– Elkészült az Izomsorvadás címû forgatókönyv, mely lényegében a
Veri az ördög a feleségét folytatása. Megírtuk a Világunk virágát, aminek fôhôse egy lány, aki drogot árul és termeszt. Jelenleg arra várunk,
hogy a kuratórium döntsön A hullám címû játékfilm forgatókönyvérôl. Ez a történet a hatvanas évek elején játszódna fôként egy borozóban, a polgárság lecsúszását és szétzúzását ábrázolná.
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Könyv

körkép

Ünnepi könyvtéka
Ha a statisztikáknak hinni lehet, a magyar ember
még mindig olvas. Legalábbis megvásárolja a könyvet. A könyvkiadók éves forgalmát tekintve nem is
keveset (bár tudjuk, hogy a könyvek egyre drágábbak, és ugyanazért a pénzért évrôl évre kevesebb olvasmányhoz jutunk hozzá). Kiadói körképünkben
néhány kiadót meginterjúvoltunk, mivel is készülnek a karácsonyra. Profiljukból következôen vannak
köztük komoly és tartalmas, nehéz olvasmányok,
népszerûsítô kiadványok és a szórakoztató mûfajba
tartozó opuszok is. Íme a választék:

Isten arcának személyes keresése
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■ A Szent István Társulat négy kiadvánnyal jelentkezik decemberben. Joseph Ratzinger, azaz XVI. Benedek pápává választását
megelôzôen jelentôs teológiai munkásságot fejtett ki, német
egyetemek professzoraként tevékenykedett, s csaknem negyedszázadig volt a Hittani Kongregáció prefektusa. A Názáreti Jézus
címû könyvét még bíborosként kezdte el írni. Elemzi az evangéliumi történeteket, Jézus kinyilatkozásait, példázatait, s rámutat az Ó- és az Újszövetség szerves összefüggéseire. Áprilisban jelent meg német nyelven, s ezt követôen 35 ország, 32 nyelven
kérte a kiadás jogát. A könyv világszerte a sikerlisták élén áll,
több mint kétmillió példányban kelt el. Az elsô magyar kiadás
2007. október 31-én jelent meg a Szent István Társulat gondozásában (10 000 példány), s már a megjelenést követô második
héten után kellett nyomni. Második kötete várhatóan a jövô évben jelenik meg.
Kindelmann Gyôzô szerkesztésében látott napvilágot a Vándorfény címû kötet, mely alcíme: A
világ legszebb Krisztus-legendái. Az Újszövetség
korától a huszadik századig kalauzolja az olvasóit. Anatole France, Guillaume Apollinaire vagy
Karinthy Frigyes elbeszéléseivel kezdôdik a Krisztus-legendák sora. A középkor misztikus világa
elevenedik meg Gustave Flaubert, Selma Lagerlöf
vagy Krúdy Gyula írásaiban, míg a modern kor
sugallta legendákat többek között Dino Buzzati,
Móra Ferenc, Gárdonyi Géza jegyzik. Az Egyház
társadalmi tanításának kompendiuma címû dokumentumgyûjtemény még II. János Pál pápa megbízásából került kidolgozásra, hogy összefoglalja
és a maga teljességében mutassa be az egyház társadalmi tanítását, rendszerbe foglalva nyújtson ismeretet a katolikus társadalmi tanítás sarokpontjairól. Az Egyház szociális tanítása, a pápai megnyilatkozások (enciklikák) hivatalos magyarázata és értelmezése a kiadó szándéka
szerint segítségére lehet az emberiségnek a közjó megvalósítására
irányuló törekvéseiben. A Szent István Társulat a magyar tudományos könyvkiadás régi adósságát törleszti Canterburyi Szent Anzelm
összes mûvének közzétételével, mely a középkori gondolkodás
egyik legjelentôsebb alakjának, a korai 12. századi skolasztika mesterének, vagy ahogy szakmai körökben mindmáig tisztelik, „a skolasztika atyjának” valamennyi elméleti munkáját magába foglalja.
Természetesen az általa írott, illetve hozzá intézett hatalmas levélanyag, valamint az imádságok és elmélkedések gazdagságát jelen
kötet már nem tudta befogadni.

Ranschburg, Popper és Mona Lisa
a Saxumnál
■ A Saxum Kiadó idén is készült profiljába vágó ajándékkönyvekkel az érdeklôdôk számára. Egyik fô tevékenysége a pszichológiai
könyvek kiadása: Ranschburg Jenônek két reprezentatív, szép könyvét, a válogatott írásait tartalmazó Rögök az útont, s egy újdonságot:
a Szülôk könyvét jelentették meg. Ez utóbbi különleges kiadvány abból a szempontból is, hogy nem a születéstôl, hanem a fogamzástól kíséri a magzatot, csecsemôt, kisgyermeket az iskolakezdésig –
és ad a szülôknek magatartási és nevelési tanácsot. Popper Péter
Széthasadt kárpit c. gyûjteményes kötete vallástörténeti könyveibôl
válogat, az Ingoványban pedig a szerzô a pszichológia szerepérôl ír.
Nagy Képes Bibliájuk új kiadása is megjelenik.
Vallástörténeti ismereteket gyarapít a Sziget Kiadó szép, képekkel illusztrált, tematikus válogatása, a Nôk a Bibliában. Az
Európa titkos története sorozat három könyve ezúttal egybekötve
jelenik meg, s Európa történelmének azon vonulatával, titkokkal, érdekességekkel foglalkozik, amirôl a történelemkönyvek többnyire említést sem
tesznek. Ugyancsak a Sziget
Kiadó jelenteti meg a Kaleidoszkóp c. válogatást, mely jeles külföldi költôk verseit adja
közre: egy-egy verset több fordításban is. A Saxum újdonsága a Szabadkômûvesek c.
könyv, sok-sok szép, színes illusztrációval. Olvasmányos,
érdekes könyvek A Mona Lisa
sztori, mely lebilincselô – fôként képekben elbeszélt – krónikája a híres festmény ötszáz
éves történetének, s a Tom
Cruise életútjáról, szerepeirôl
írt kötet, mely bepillantást enged az amerikai filmipar kulisszái közé is.

Szórakoztatás és gyógyítás
a Jaffánál
■ Verses-képes gyerekjóga címmel hasznos,
egészséges és szórakoztató gyakorlatokat
gyûjtöttek csokorba a szerzôk a kicsiknek.
Gál Éva már több mint egy évtizede gyakorolja és tanítja is a jógát. Ebbe a könyvbe
azokat a gyakorlatokat gyûjtötte, amelyeket
kicsik és nagyok egyaránt könnyen elsajátíthatnak akkor is, ha jógaoktató segítsége nélkül, otthon kezdenek jógázni. Varró Dani vidám mondókái jókedvet csempésznek a gyakorlatokba, amelyeket Éva útmutatásával meglepôen gyorsan megtanulhatunk.
A szórakoztató irodalomba tartozik Badár Sándor és Horváth
János Ámerika, avagy a véredény nyomában címû opusza, amely a
szerzôpáros Jappán címû sikeres retro útikönyve után egy másik
kalandba várja olvasóit. A régmúlt után jönnek az új kalandok:
az Újvilág. Badár Sándor és hû fegyverhordozója, Horváth János most elmondják, milyen volt az igazi Ámerika. Hôseink elindulnak, hogy meglátogassák a kutyaszán és az Iditarod földjét,
és tizenháromezer kilométeres útjuk során minduntalan Mórahalomba botlanak.

Singer Magdolna Partitúra – Utolsó beszélgetés Polcz Alaine-nel
címû könyve a hospice mozgalom hazai megismertetéséért küzdô írónô/pszichológus életútját meséli el. A Partitúra az egyetlen teljes életútinterjú, amely Polcz Alaine utolsó napjait is megörökítette. A tanítvány és a mester, a gondoskodó és a beteg kapcsolatán túl mély barátságuk kialakulását is nyomon követhetjük. Dr. Csernus Imre megítélése sajátos munkamódszerei és
egyéni stílusa révén meglehetôsen ellentmondásos mind a kollégái, mind páciensei körében. Legújabb, A nô címû könyvében
a következôkre keresi a választ: Vajon tudjuk-e, hogy mitôl nô
egy nô, és vajon mitôl jó egy nô? Meg tudjuk-e élni saját nemiségünk, akár férfiak vagyunk, akár nôk?
Tudunk-e jó példával szolgálni gyermekeinknek? Jól érezzük-e
magunkat a saját bôrünkben?
Teszünk inkább valamit azért, hogy jobbak lehessünk, vagy
csak az irigykedésre futja?
Daniel Wallace regényei, történetei és esszéi tananyagok az
Egyesült Államokban. A Nagy hal (Big Fish) címû regényét 21
nyelvre fordították le, a The Watermelon King-et 11 nyelvre.
2003-ban készült film Nagy hal címû regényébôl, melyet Tim
Burton rendezett. Legújabb és itthon mind ez idáig egyetlen magyarul olvasható regényében lassan derül ki az igazság, vagy,
ahogy a barátai elképzelik, és azok hazugságok, amik elsô látásra a valóságban rejlenek: egyikônk sem az, aminek látszik. Wallace – a mágikus realizmus hagyományai szerint – létrehozta a
vágyódással teli fantázia és egy borzalmas rémálom paradox egyvelegét. Ahogy a legjobb bûvésztrükkök, a Mr. Sebastian és a Fekete Mágus is egy szellemes káprázat.

Erdély szolgálatában
a Kráter Mûhely
■ A Kráter Mûhely a 2008-as Wass Albert emlékévre
számos kiadvánnyal folytatja eddigi munkáját az író
életmûve további köteteinek megjelentetésével. A novemberi 100. évfordulón közremûködtek a Wass Albert Védnöki Kör létrejöttében és kiadványaik mellett
részt vesznek a jövô évi konferencián, kulturális gálaesten és vetélkedôn is. Válogatott magyar népmesék
sorozatuk 3-4. köteteként megjelentetnek két mesekönyvet a szerzôtôl (A legkisebb királyfi és a táltos paripa, A zöldszakállú király fia), a Magyar mondák sorozatban közreadják Emese álmát, az Erdôk könyve sorozatban A mátyás és az ôz meséje címû kicsiknek szóló olvasnivalót. A Kráter hangtéka részeként kiadnak
három CD-t, kettôn Bánffy György meséli Tánczos
Csuda Mózsi élettörténetét (Tizenhárom almafa, Elvásik a veres csillag), míg az Üzenet haza címû CD-n a szerzô eredeti hangfelvételeit, amerikai elôadókörútjain elhangzott beszédeit, interjúit tartalmazza. Új vállalkozása a Kráter Mûhely Egyesületnek a 2007ben indított Székely Mózes-életmûsorozat. A mára jószerivel ismeretlen író (1893–1954) regényei a II. világháborút követôen
tiltólistára kerültek. Két kiadatlan mûvével indul a sorozat: az
Egy régi udvarház árnyékában befejezetlen önéletrajzi regény, A
térkép társadalmi dráma, melynek bemutatója 1933-ban volt Budapesten. A Kráter Klasszikus hetedik köteteként megjelentették
Charles Baudelaire: A rossz virágai címmel a költô fô mûvét Tornai József tolmácsolásában. Érdekesnek ígérkezik Környei István:
Katonasors címû, háborús naplójának elsô része is, amely cenzúrázatlan „hely- és élettörténet” – ahogy a szerzô fogalmaz. Környei honvéd több száz oldalon jegyezte fel a keleti orosz front
mindennapjait. Az elsô kötet 1941 augusztusa és 1942 októbere
közti idôszak hiteles krónikája. A „rajnapló” hiánypótló kötet, hiszen napjainkig nem jelent meg a keleti frontra vezérelt magyar
honvédekrôl napló.

Szex, krimi és fantasztikum
újrahasznosított papíron
■ A szegedi Könyvmolyképzô a karácsonyra nemcsak gyermekeknek, hanem kamaszoknak és fiatal felnôtteknek szóló könyvekkel is készül. Megjelentetik például Jasminka Petrovic Szex
kezdôknek címû könyvét, amely egy laikus csoport, 8–18 év közötti fiatalok megkérdezésén alapul. A szöveget és az illusztrációkat amatôr kutatásokra és szakismeretekre alapozták, de a legnagyobb részben mégis a szerzôk és az ôket körülvevô emberek
téveszméire, dilemmáira és ostobaságaira támaszkodtak. A cél az
volt, hogy a szexrôl ne kioktató, hanem szórakoztató módon adjanak felvilágosítást, mellébeszélés nélkül tisztázzanak bizonyos
kérdéseket. Mert a fiatalok egyszerre találják vonzónak, érdekesnek, ugyanakkor rejtélyesnek a szexet.
Tracy Mack és Michael Citrin – a Sherlock Holmes és a Baker Streeti vagányok szerzôi – házastársak és Nyugat-Massachusettsben élnek. Tracy Mack a Birdland (Madárország) szerzôje,
melyet – egyéb elismerések mellett – a Book Sense elsô tíz helyezettje közé és az ALA legjobb fiatal felnôtteknek szóló könyvévé választottak, valamint megkapta a Sydney Taylor-díj különdíját. Elsô regénye, a Drawing Lessons (Rajzórák) felkerült a
Booklisten, az elsô regények tízes listájára, elnyerte a New Yorki könyvtáraktól a legjobb tizenéveseknek szóló könyv címét és a
döntôsök között volt a Teen People NEXT díjon. Tracy Mack
gyermekkönyv-szerkesztôként is tevékenykedik. Michael Citrin
ügyvéd és megszállott Sherlock Holmes-rajongó. Tizenkét éves
korára már elolvasta az összes Holmes-történetet és ekkor kezdett el gyûjteni minden, a detektívvel
kapcsolatos dolgot. Házának alagsorában még Holmes híres lakásának mását
is megkísérelte berendezni.
Fontosnak tartja a kiadó, hogy 100%os feldolgozású, újrahasznosított papírra is nyomjon könyveket, mint például Elisabetta Gnone: Fairy Oak – Az
ikrek titka címû fantasztikus történetét, amelyben a W.I.T.C.H. alkotója
az idô mélyére egy kis falucskába vezeti olvasóit, ahol még tündérek, varázslók, boszorkányok és átlagos emberi lények is élnek egymás mellett.
P.Stewart–C.Riddell: Erdômélye – A
Szirt krónikája címû fantasy regénye
Ágosról szól, akit szülei eldobnak és
egy fatroll család nevel fel. A lélegzetelállító történetben Ágos eljut a goblinok és trogok, vérszomjas bestiák és húsevô fák lidérces világába. Egyetlen cél vezérli Ágost: a sóvárgás, hogy megtapasztalja, ki is ô valójában és
mi a sorsa… Az angolszász kritikák Tolkien és Rowling mûvéhez hasonlították a Szirtet. A legkisebbeket, azon belül is a
kislányokat szólítja meg a kiadó Jane O’Connor: Csini Nancy
történetével. Kislányoknak és anyukáiknak szól ez a könyv, a
loknik és a csipkés zoknik kedvelôinek. Jane O'Connor egy
nagy kiadóház szerkesztôje, eddig több mint harminc gyermekkönyvet írt már.
A Panem szakkönyvkiadó, nem mondhatja magáról, hogy kifejezetten „ajándékkönyv”-kiadó. Ezt persze inkább könyvei
témájára, mint „árára” érti. Mégis, ami a Panem Kiadó karácsonyi slágere szokott lenni, az az Idôsebbek is elkezdhetik, a
számítógéptôl idegenkedô és magát felhasználóként idôsnek
érzôknek szóló könyvsorozat. Legújabb kötete: A számítógépem most jelent meg. Ez a kötet az elengedhetetlen hardverismerteket tartalmazza.
Szénási Zsófia
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„Magyar író karácsonya”
■ Fenti címet Krúdy Gyula adta egy kis írásának, amely karácsonyi novellái között – Jézuska csizmája – szerényen-fázósan húzódik meg, s arról panaszkodik benne a Mester, hogy
a száz esztendôvel korábban élt íróknak, ha még gyalog is kellett kutyagolniuk a hidegben, mégiscsak jobb soruk volt a
mostaniaknál, s egy földig érô kabátra, baráti ünneplésre, biztos elôfizetôkre mindenki számíthatott. „Ha majd egykor írni
lehet a mai korszakról, megállapítja egy kései bogarász, hogy a magyar írónak ezekben
az esztendôkben volt legkopottabb a kabátja, legrongyosabb a kedve, legcsekélyebb a
reménye” – sóhajt fel Krúdy. De még a jókedv is elûzetett szerinte az íróktól: „Vajon
hová lettek korszakunkból a dúskeblû honleányok, akik fánkkal, csókkal táplálják az
ifjabb költôi generációt, borral, ünnepi malaccal a koszorúsokat? Az író soha sem tette le a tollat csüggedtségbôl, legföljebb testi nyavalya okából.” Summázata sem derûlátóbb: „Vagy pedig megalkuszik korában
az író, követi a világot ordináré fogásában,
eldobja az írótollat, megtanul bukfencet vetni, vagy beáll
Szenzának és csöndesen neveti a bolondokat, akik még eladó
könyvekkel a hónuk alatt házalnak az országban.”
Épp itt tartottam az olvasásban, meleg takaró alatt mélázva,
hogy a világban tényleg csak a táj változik, a lényeg sosem,
amikor megállt kanapém végénél a Mester. (Nem hivalkodásképp mondom, hisz bárkinél tiszteletét teszi, aki téli estén
szeret egyedül maradni kicsit a könyveivel.) Azután érdeklôdött, hogy hát miként is van a mostani karácsonyok idején.
Javaslatomra le sem vette szürke posztókabátját, széles karimájú kalapját, rám bízta magát, és nekivágtunk a városnak,
hadd nézzen körül kedvére a könyvek, házak és boltok sokaságában. Megingott néha még lassú lépteivel is, láthatóan
megriasztotta a forgalom, a zaj és a fények, de hôsiesen küzdöttük magunkat által a pesti ricsajon. Elidôztünk a kis könyvesboltokban, s csak az egyik többemeletes könyvpalota bejáratánál kezdte dörzsölni szíve tájékát, s kérte, hogy üljünk
le belül kicsinykét, mert beleszédül már.
„De miképp fogy el ez a tömérdek könyv, hát tódulnak ide
az elôfizetôk ezrével?” – emelte a végtelenbe veszô plafon felé tekintetét. „Nem, vásárlók jönnek, de hogy hová lesz ennyi
könyv, arra ma senki sem tudja a választ. Talán valami földalatti raktárakban ôrzik, s elôtörnek egyszer, mint a vulkán…” – lohasztottam le lelkesedését, de a dedikálásra várók
hosszú sora ismét kíváncsivá tette.
„Ma már fontos az íróknak a személyes kapcsolat – magyaráztam – de a nagy népszerûséghez végsô soron nekik is
amolyan celebbé kellene válni.” „Mi a kaporszakállú fészkes
rosseb az a celeb?” – veszítette el immár türelmét a Mester,
mire megnyugtattam, hogy az csak afféle híresség, népszerûség, ismert ember. „Hát én az vagyok-e?” – csillogott fel vidáman a szeme. „Ahhoz más jellegû kívánalmaknak kell ma
megfelelni – hûtöttem le ismét –, de bizony aki nem szerepel a tévében, rádióban, interneten eleget, aligha számíthat
könyvei tömeges fogyására, pénztárcájának pedig elégséges
gyarapodására.” Amíg a polcok közé sétálva megbeszéltük
eme masinák mibenlétét, elámult a kínálat tarkaságán, a nôi
írók sokaságán, és hüledezett a gramofonhoz hasonlatos élményen, mely a hangosan szóló könyvek lemezkéjébôl
áradt. „Mire való mindez? – ingatta ôsz fejét. – A könyvet

olvasni meg lapozni kell!” „Nincs arra már idô, inkább hallgatják az automobilban, vagy otthon, fôzés közben. Az emberek manapság képes, hangos élményekre vágynak, nem a
betû magányára.” „S jó legalább ez a sok nyüzsgô-bozsgó,
zajongó mifene az íróknak? Járhatnak naponta jóféle vendéglôkbe, s tisztelik-e ôket úgy, mint a régieket?” – torpant meg itt hirtelen.
Úgy sejtettem, e magyarázattal nehezebb
dolgom lesz, mint eddig az internettel,
könyvpalotával és hangoskönyvvel együttvéve. „Ma vállalkozók az írók, adófizetô polgárok. Számlát állítanak ki, akár hajdan a
mesteremberek, s várják a fizetséget. A mesteremberek most sokat kapnak és rögtön,
még számla nélkül is, az írók, szerkesztôk,
fordítók, lektorok keveset és nagysoká. Ismert fogalom továbbá a könyvkiadók s redakciók világában a soha, meg a kutyavacsorája. De aki ilyesmi munkára adja ma a fejét,
hogy poéta vagy szerkesztô, arról tudják,
hogy bolond szegény, bolondabb, mint a
Csokonai óta valaha, mert még azt se érti,
mi az, hogy áfa, meg bété, meg eva, aztán mégis bajlódik vele, mert nincs más útja. Vagy fizet valakinek havonta, aki érti. Az írók sokféle tevékenységet vállalnak, mert abból senki
se él meg, hogy ír, viszont mindenki könyvet ír, aki jól él és
kellôen érdekesnek vagy híresnek véli magát. Az igazi írókat
kevesek olvassák és csendben. Az író nem-írókat viszont sokan és csinnadrattávval. No de ez már messzire vezet. Jöjjön
inkább, elviszem valahová, hogy kifújjuk magunkat.”
Átvillamosoztunk a Margit hídon, hosszan nézett utána szeretetett Margit-szigetének, aztán a HÉV-re ültünk, és meg sem
álltunk a Fô térig. Izgatottabb volt már, mint egy kisgyerek,
csak szeltük az utcákat, megtapintotta a házfalakat, az oszlopokat, hunyorogva vizsgálta a kapubejárókat, és a feliratokat,
s amikor átléptünk a csodás illatokat árasztó bejáraton, hitetlenkedve és ragyogó arccal választott ki egy kedves asztalt.
Egy tésztával és jólesô hümmögésekkel gazdagon kísért,
aranyló húsleves elfogyasztása után azt kérte: „Hát mondjon
most már valami vigasztalót is a kisasszony, hogy egészen jól
érezzem magam.” Némi töprengés után elmeséltem, hogy
számtalan jó szépírója van a honnak, de még társaságuk is
van, sok felolvasással, összejövetellel, ahol hallgatják ôket
rengetegen. S idén elôször már karácsonyi könyvvásár is rendeztetett, hadd fogyjon az a tömkeleg könyv, amit láttunk. A
Mestert pedig nemhogy elfelejtették volna, de nagyon is szeretik és olvassák. Még sorozata is jelenik meg, újabb és újabb
kötetekkel, szép kötésben. És a dúskeblû honleányok sem hiányoznak, higgye el, meg az ünnepi malac sem. „No akkor
most csülköt eszünk, borsópürével” – adta ki a rendelnivalót.
S aztán csak ettünk aprólékos mûgonddal, ahogy diktálta, ki
tudja meddig, és vörösbortól elnehezült szemem elé már csak
utolsó sorai kacskaringóztak bizonytalanul: „Azért volt
boldog a régi magyar író karácsonya, mert faggyúgyertyácskája mellett is falatozhatott kenyeret, amelyet a munkájával
szerzett. Hol van manapság az az író, akinek az olcsó betûcskék megtölthetnék üres tarisznyáját, földíszíthetnék kis karácsonyfáját?” Talán a szalvétára firkanthatta föl befejezésképp,
ô maga nem volt már sehol. Kérdezôsködésemre a pincér
még látni vélte a posztókabátos-kalapos urat lassú léptekkel
kisétálni a téli estébe.
L. E.

Mesék és Halottaskönyv Pozsonyból
Külföldi vendég érkeztét jelezte az Alexandra Könyvesház: Tóth László pozsonyi
magyar íróét. Meglepett a titulus, hiszen a
megnevezett nemrégen még a magyarországi Ister Kiadót vezette. Ittjártakor megkérdeztem: hogyan történt a váltás. Válaszában gyerekkorától folyamatos kétlakiságáról így beszélt:
■ – Igazából így lenne teljesen szabatos: TL – Pozsony, Magyarország. S ebben nem lenne semmiféle
revizionista sandaság, mert az életem ez a kettôsség.
Hiszen bár Budapesten születtem, olyan csehszlovákiai magyar szülôktôl, akik részben a háború utáni
felvidéki magyarüldözések következtében kerültek ide. Ötéves
koromban azonban, édesapám halála után, édesanyámmal
visszaköltöztünk a szüleihez Csehszlovákiába, a Rév-Komárom
melletti Izsára. Így én már ott nôttem föl, ott kezdtem a pályámat, ott alapítottam családot, s miután az az 1980-as évek közepére felbomlott, harminchat-harminchét évesen – lemondva
csehszlovák állampolgárságomról – visszaköltöztem szülôhazámba, szülôvárosomba. Nemrég azonban életem újabb fordulata folytán új családot kaptam a sorstól, ezúttal Pozsonyban. S
azóta itt élek, Szlovákiában megtelepedett magyar állampolgárként, miközben szülôvárosomba ismét – magát IBUSZ-lakásokban meghúzó – turistaként járok.
– Gondolom, nem egyszerûen családi okok miatt települt
Magyarországra a ’80-as években. Menekült-e valami elôl
Szlovákiából, vagy egyszerûen jobbak voltak Budapesten az
egzisztenciális lehetôségek?
– A kádári korszak vége felé Magyarországon jóval szabadabb
volt a légkör, mint a husáki Csehszlovákiában, ahol akkoriban még mindig egyfajta, különbözô kemény állampolgári
megszorításokban is testet öltött, ideológiai drill uralkodott.
Jómagam egyébként sem tartoztam az uralkodó párt- és belügyes elit kedveltjei közé, mindenféle tiltások, büntetések,
megfigyelések nehezítették az életem. Magyarországon addigra már javában recsegtek-ropogtak a diktatúra eresztékei, a
legtöbb ellenzéki írót már nem lehetett kitagadni az elsô nyilvánosságból; 1987-ben lezajlott Lakitelek is. Úgy gondoltam:
ez a nagyobb szabadság is segíthet mindabban, amire odahaza egyre kevesebb lehetôségünk volt.
– Most pedig önszántából visszament az oroszlánbarlangba… Szlovákiában mostanság nem rajonganak a magyarokért.
– Bár már két esztendeje Pozsonyban élek, a mindennapi életben vagy a közhivatalokban magyarságom vagy tökéletesnek
messze nem mondható szlovák beszédem miatt eleddig egyszer sem érzékeltem azt a fesztültséget, amelyet a politikusok
vagy a média szerint érzékelnem kellene. Persze, szlovák nacionalizmus ettôl függetlenül van, ám mint a közép-európai történelem útvesztôiben úgy-ahogy járatos mûvelôdéstörténész,
illetve értelmiségi nagyjából tisztán látom annak történeti elôzményeit, valamint a legfontosabb megnyilvánulásait mozgató
pszichés reflexeket, védekezési mechanizmusokat. De látnom
kell a múltbeli s jelenbeni magyar politizálás idevágó úttévesztéseit is. A Magyarországon is elismert kortárs szlovák író,
Lubomir Feldek jelentette ki közel két évtizede a két nemzet
történelmi reflexei közti különbséggel kapcsolatban: „A szlo-

vákok órája másként jár, mint a magyaroké.” Tudni kell ugyanis, hogy a szlovákság lényegében csak a 20. században járta be a fejlett nemzetté válás legfontosabb stációit, s államiságát is ekkor nyerte el elsô ízben a történelem folyamán. A
magyarkérdésben tapasztalható, kétoldali húzd meg, ereszd meg játékot, kis magyar–szlovák zsarolósdit így tehát kicsit
ennek a történelmi valóságnak a fényében is értelmeznünk kell. Ha a Fico-kormány most megint szabadabb teret hagy
az indulatoknak, az nem kis mértékben
azért is van, hogy ezzel megpróbálja eltakarni az egyéb belpolitikai problémákat.
– Hol könnyebb most könyvet kiadni,
Szlovákiában vagy Magyarországon?
– Szerintem mai vadkapitalista világunkban nem éppen nacionális alapon dôl el a kultúra s a könyv sorsa. A gazdasági kényszerûségek mindenhol fôleg a nem tôkeerôs kis kiadókat sújtják,
amelyek viszont a kulturális és szellemi élet, a hagyomány- és értékôrzés, értékteremtés szempontjából nemegyszer rendkívül
fontos feladatokat látnak el. Tény viszont, hogy egyelôre nem
elég erôs az a szlovákiai magyar vállalkozói réteg, amely nyereségének legalább egy részét a nemzetiségi kultúrába, könyvkiadásba kívánja visszaforgatni.
– Folytatja-e Pozsonyban a könyvkiadói tevékenységet, hiszen Magyarországról azért érkezhetnek pályázati pénzek a
határon kívüli kultúrába?
– Így, hatvan felé közeledve, nem gondolom, hogy az írás, az
írói szintézis helyett továbbra is a könyvkiadást kellene erôltetnem. Igaz – biztos, ami biztos alapon – egyéni vállalkozóként
könyvkiadásra is kiváltottam az engedélyt, amelyhez akár az
Ister nevet is megtarthatnám.
– Nemsokára két mesekönyve kerül a boltokba Magyarországon, amelyeknek szlovákiai kiadók a megjelentetôi.
– Az egyiket a Kalligram adja ki; ez Erdélyi János 1855-ös Magyar népmesék címû gyûjtésének újramondása a 21. század eleji gyerekek számára. Természetesen legkevésbé sem e történetek
világát, valóságát változtattam meg, hanem nyelvi-stiláris szempontból igyekeztem korszerûsíteni, napjainkban is mondhatóbbá tenni ôket. A dunaszerdahelyi Lilium Aurum viszont az
1980-as évek elejétôl írt prózameséimet adja ki Az elvarázsolt varázsló címmel.
– Melyik a kedvenc mûfaja, hiszen a verstôl a tanulmányig
terjed az írói oeuvre?
– Nálam mindig az írói anyag választ magának mûnemet, mûfajt. Például volt, amikor hosszú irodalmi interjúkat készítettem
szívesen. A rendszerváltás idején, amikor addig nem publikus témák váltak szabadon kutathatóvá, az irodalom- és mûvelôdéstörténeti búvárkodásban merültem el évekre. Az 1980-as években, amikor a mostani nagylányaim kicsik voltak, a mese és a
gyermekvers állt nálam az elsô helyen. Újabban megint van egy
egyéves pici lányom, ami láthatóan ismét a mesélôkedvemet
ösztönzi bennem.
– Az idô múlása nem sarkallja-e arra, hogy olykor töprengôn,
kicsit összegzô módon nézzen hátra?
– Két éve gyûjtöm az anyagot egy nagyobb vállalkozásomhoz, a
Halottaskönyvhöz. Ebben a halottaim – családtagjaim, barátaim, egyik-másik szellemi „felmenôm” – kapcsán beszélek majd
az életemrôl, illetve magáról az életrôl.
Mátraházi Zsuzsa
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Orwell – mítosz és valóság
Nagyon keveset olvashattunk magyarul eddig Orwellrôl, életérôl, környezetérôl – ezt a hiányt igyekszik
pótolni az Európa Kiadó Jeffrey Meyers Orwelléletrajzával, mely az író összegyûjtött mûvein és
Meyers saját kutatásain és interjúin alapul. Az igen
termékeny és gyakorlott életrajzíró (többek között
megírta Hemingway, Maugham, Poe életrajzát, és
Orwellét is már egyszer korábban – 1975-ben) megpróbálja kideríteni, hogyan élt valójában ez a meglehetôsen öntörvényû és sokszor nehezen érthetô ember.
■ Orwell Eric Blair néven született 1903-ban, Indiában, ahol
édesapja gyarmati tisztviselôként dolgozott. Miután édesanyja,
mikor ô egyéves volt, Angliába költözött gyerekeivel, a fiú nem
nagyon ismerte az apját. Az anyjával sem került közeli viszonyba,
hiszen ahogy elérte az iskoláskort, az anyja rögtön bentlakásos iskolába küldte. A családból leginkább
öt évvel fiatalabb húgával, Avrillal
volt jó viszonyban, Orwell halála
után ô nevelte fel árván maradt fiát is.
Hôsünk sosem békélt meg a névvel,
amelyen született, ez is jelzi, hogy
problémás volt viszonya a szüleivel.
Mindez talán magyarázatot nyújt arra is, miért volt egész életében a természete oly rideg és hûvös, magába
zárkózó.
Arra viszont nem ad magyarázatot,
miért választotta egész életében a
spártai körülményeket, a szenvedést,
a nélkülözést, amikor számtalan
esetben jobb körülmények között is
élhetett volna.
Középiskolai tanulmányai (Etonben) végeztével Burmába ment
rendôrnek. Az európai szervezetnek
egyébként is igen kemény próbát jelentô idôjárás Orwellt még jobban megviselte, hiszen egész életében tüdôbajban szenvedett, végül halálát is ez a betegség
okozta. A burmai négy évet Tragédia Burmában címmel írta meg
késôbb – de akkor ott rettenetesen érezte magát és nem csak az
idôjárás okán. Ráébredt, hogy ez az életforma egyáltalán nem
neki való, akármennyire jól keresett rendôrként, így végül hazatért Angliába. De nem keresett magának tisztes polgári foglalkozást, hanem a következô négy évet Angliában és Franciaországban csavargással töltötte. Így sikerült olyan közelrôl megfigyelni
ezt az életformát, ahogyan egy kívülálló sosem tudná. Külsejét
is megváltoztatta, szakadt, rongyos ruhákban járt, csak etoni kiejtése árulkodott valódi származásáról. Ez az öltözködési stílus
egész életében jellemezte, ráadásul tüdôbetegsége ellenére a leghidegebb idôben sem volt hajlandó az idôjárásnak megfelelôen
öltözködni. Amikor 1933-ban elsô regénye megjelent az ezen élményekbôl született Csavargóként Párizsban, Londonban címmel,
akkor a nevét is megváltoztatta: álnevét hosszas hezitálás után
egy folyótól kölcsönözte.
Megnôsült és feleségével, Eileennel picike boltot nyitottak egy
isten háta mögötti faluban, mely szintén „remek” ötletnek bizonyult, barátaik elmondása szerint rettenetesen spártai körülmények között és nagy nélkülözések közepette éltek.

Két további, késôbb megtagadott regény után folytatta az élmények gyûjtését, elôször a bányászélettel ismerkedett meg közelebbrôl (ebbôl az élménybôl született meg A wigani móló címû könyve), majd mind a saját mind a felesége életét kockáztatva részt vett
a spanyol polgárháborúban. Merô véletlenségbôl a POUM nevû
baloldali szakadár párthoz csatlakozott, végül nyaklövés érte, majd
menekülnie kellett. Ezután született a Hódolat Katalóniának címû
mûve. A spanyol tapasztalatok nyomán jutott el a kommunizmus
teljes elutasításához, illetve veszélyes mivoltának felismeréséhez,
mely felfogás saját korában egyáltalán nem volt általános.
A háború alatt Orwell felment Londonba, ahol különbözô
folyóiratokban publikált és kényszerûségbôl filmkritikákat írt.
1941-ben a BBC Keleti Szolgálatánál lett rádiós szerkesztô.
Kommentárokat, hamis riportokat, cikkeket kellett írnia, melyek rábeszélik az indai értelmiséget, hogy a háborúban az angolokat támogassák. Késôbb az 1984-ben számos BBC-beli élményét felhasználta.
Végül otthagyta a rádiót, hogy megírhassa az Állatfarmot,
mellyel 1944-re el is készült. A mû a Szovjetunió és a kommunizmus maró szatíráját nyújtja, de éppen ebben az
idôpontban – lévén Anglia a Szovjetunió szövetségese – nem jelenhetett meg, vagyis a kiadók ódzkodtak a kiadásától. Végül a következô év augusztusában napvilágot látott a kötet, és váratlanul hatalmas sikert aratott, számtalan nyelvre lefordították, és érdekes módon az egész világon használják
szövegét angoltanításra.
Az Állatfarm születésének évében, mivel saját gyermekük nem lehetett, feleségével örökbe fogadtak
egy kisfiút, Richardot, csakhogy a következô évben
felesége váratlanul meghalt. Így Orwell nevelte hátralévô éveiben a kisfiút, méghozzá megint egy isten
háta mögötti helyen, Skóciában, Jura szigetén. Ráadásul ismét egy olyan helyen sikerült megtelepedni, melynek klímája még jobban aláásta amúgy is törékeny egészségét. Ezen a szigeten töltötte hátralévô
néhány évét (illetve különbözô szanatóriumokban),
ott írta meg az 1984-et, melynek megjelenését csupán néhány hónappal élte túl.
Az 1984-gyel átlépett a halhatatlanok világába.
Könyvét szinte minden nyelvre lefordították, megfilmesítették,
kifejezései szállóigévé válták, és 1984-ben nem egy író (például
a magyar Dalos György) külön könyvvel hódolt a szerzônek,
összevetve a fantáziát a valósággal.
Utolsó idôszakában feleségül vett egy igen furcsa, labilis nôt,
aki minden valószínûség szerint csupán érdekbôl ment hozzá
az akkor már haldokló íróhoz. Az új feleség a saját szája ízének
megfelelôen ( vagy ahogy ô elképzelte, hogy Orwell hogyan
szerette volna láttatni magát) próbálta alakítani az életmûvet:
bizonyos szövegek kiadásához nem járult hozzá, minden erejével azon volt, hogy az általa sugallt kép terjedjen el a köztudatban az íróról.
A kiadás két fordító munkája, ez néhol látszik a szövegen, illetve az alapos szerkesztô keze munkája nem látszik, pedig idôhiányban biztos nem szenvedtek: az angol kiadás 2000-ben jelent meg. Hogy csak egyetlen kiragadott példát említsünk: Orwell magassága például egy helyütt lábban van megadva, száz oldallal késôbb pedig (helyesen) centiméterben.
jolsvai
Jeffrey Meyers: Orwell. Egy nemzedék fagyos lelkiismerete
Európa Kiadó, 448 oldal, 3500 Ft

„Kincseim hordják-viszik a szelek…”
Makkai-Kiss Nóra írásaival 2002. óta
számos szépirodalmi lapban, CÉH,
Lyukasóra, Új Ember, Polísz , Új Horizont, Napút, találkozhattak a kedves olvasók. Kötetei, Átvirrasztott csönd
(2004) és Lélekmentô Írások (2006), az
Összmagyar Testület, illetve a Nagyvilág Kiadó gondozásában láttak napvilágot. Megjelenés elôtt áll egy verseket
tartalmazó kézirata, a Lélekjelen-Lét, „S
mire vagyok jó én, a költô...?” címmel.
■ – Elôször is kiegészítem a címbeli idézetet:
„valóság poklából szivárvány mennyekbe tûnô
árnyakat kergetek”, és ismétlem a kérdést: „S
mire vagyok jó én, a költô”?
– A költészet számomra a kinyilatkozásnak az a
formája, amelyben egyfajta kényszerültség okán
megnyilvánulok, és ezzel eggyel több lehetôségem
van arra, hogy önmagamon javíthassak. Rilke gondolatát a mûvészet lényegének összegzéseként útmutatónak tartom: „A mûvészet nem önmagunk megértetése másokkal, hanem saját magunk halaszthatatlan igényû megértése.” A költészet, az alkotómunka egyáltalán, belsô ihletettségû, öntörvényû jelenség. Az
alkotó személyiség legtisztább visszatükrözése. Állandó törekvéseim közé tartozik, hogy merjek belenézni ebbe a tükörbe, és lássam azt, aki vagyok. „Az ember egy módon használhat a világnak, ha rendbe jön önmagával” – fogalmazza Németh László.
Hamvas Béla szerint: „A világban történô javulás az én javító tevékenységemtôl függ. A világ megváltoztatását csak a magam
megváltozása teszi lehetôvé”. A költészetet, melynek segítségével képes vagyok megszelídíteni a bennem és a körülöttem munkáló szellemiséget, szentségként vigyázom. A „jó vers” befelé
fordít, gondolkodásra, elmélyülésre késztet, egy belsô dimenzióba kerülünk általa. Verset olvasni belátás, vállalás, mert önmagunkkal szembesít, egy mélyebb valóságot tár fel. Az általam papírra kerülô írások egyfajta metafizikai körben, a bölcselet és költészet határán fogalmazódnak.
– Milyen megtartó erôk mentén ôrzi ezt a szentséget?
– Mindenki a saját bôrén tapasztalhatja, hogy énje iszonyatosan
sok hazugsággal terhelt, hogy személyiségében gyakorta meghasonlik, hogy egyre nehezebben viseli el a világ kihívásait, mert
rendre fogyatkozik az átörökíthetô szabály, szokás, hagyomány
törvénye. Tudatosítanunk kell, hogy ki-ki a saját életében milyen
embermegtartó erôt, értéket tud felelôsséggel vállalni, megôrizni. Pilinszky János imája természetes egyszerûséggel vált számomra napi fohásszá: „Add, Istenem, hogy azt, ami az
»enyém«, mindinkább belakhassam, boldogíthassam, kifejezhessem. Egyszóval: az, ami nélkül tökéletlenségemben már sehogy
se tudnék megélni, legalább ne dideregjen a közelemben, és ne
érezze magát rabnak és szerencsétlennek”. Hiszem, hogy a mûvészet megtartó ereje mindig jelen marad és segítségével mindenkor élhetünk. Szellemiségünk messze meghalad bennünket,
mert amibôl származik, betölti a világegyetemet, általunk pedig
lélekkel tölti meg az idôt és teret, amelyben élnünk adatik: a teremtés csodájában. Ahogy Babits, „úgy néztem magamra mindig, ahogy csodára nézni illik”. A modern ember méltóságavesztett. Költônek lenni annyi, mint vállalni az összes elhagyott és

feladott emberi méltóság jelképének ôrzését. Látnom kell,
hogy mögöttem több ezer év
bölcsessége. Ezt örökölhetem. Ahogy József Attila írtaélte, „már százezer év óta nézem azt, amit meglátok hirtelen”. Hamvas úgy fogalmaz,
„az embernek a gyökereit legalább tízezer évre kell visszanövesztenie, hogy e kor válságait kibírja”.
– Hogyan látja a kultúra szerepének változását?
– Kétezer év óta itt, Európában és öt-hatezer év óta az
emberiség történetében nem
a tömegigény és a tömegízlés
határozta meg a kultúrát, a
kultúra hatott legfeljebb a
tömegízlésre; ám a tömegízlés és a tömegigény mindig
megtalálta a maga szórakozásának változatait, illetôleg a hatalom minden korban megtalálta a tömegek szórakoztatásának módjait. A kultúra nem
azonos a szórakozással, árucikké is azért válhatott, mert mi azzá tettük. Pénzzé tettünk magunk körül valamennyi értéket,
hogy ne lássuk gyengeségeinket. Hivatkoztunk mindenféle
korszellemre, holott a szellem már egyáltalán nincs jelen az
életünkben. A kultúra szerepe, hogy ezt a szellemet éb(e)ren
tartsa, s azzal, hogy szórakoztat, könnyebbé tegye, de mindig
tudatosítsa bennünk gyarlóságainkat, hibáinkat (szembenézésre késztessen, ezt hívják katarzisnak), tudatosítsa bennünk,
hogy ha képesek vagyunk ezen felülemelkedni, akkor továbbvihetjük az életet, akkor megújulhatunk és megújíthatjuk a világot, ha nem, ha gyengének bizonyulunk, kiszolgáltatjuk magunkat a politika, a hatalom, a közízlés áramainak.
– Hogyan képviseli a hétköznapokban az Ön által fontosnak
tartott értékeket?
– Az emberi élet kérdéseit tekintve a fô hangsúly, hogy milyen
minôségben szolgálunk, hogyan jut kifejezésre tiszteletünk, milyen erôkhöz vagyunk hûek. Úgy hiszem, a legtisztább erô a szellem ereje, mert benne folyamatosan nyilvánul meg tiszteletünk
az élet iránt, és megtart fôhajtásunkban, hogy szolgálni tudjuk
mindazt, ami kiegyensúlyozza és áthatja a létezés szintjeit, állandóan fenntartja az összetartozást, az egységet, rendet, és arányt
teremt. Számomra a legfontosabb, hogy valaki a létszemléletét
magatartássá tudja alakítani. A magatartás pedig azt jelenti, hogy
folytonosan jelen van bennünk ez a szellemi erô, nem feltétlenül
és erôszakoltan a cselekedetek szintjén, hanem ahogyan minden
pillanatban megnyilvánulunk. E tekintetben is sokat merítettem
a szanszkrit hagyomány és a taoizmus bölcsességébôl, bejárva a
Tagore-féle hosszú utat: „A legmesszebb út az, amelyen az ember legközelebb jut magához”. Az idézett mondat értelmeként –
legközelebb jut magához, a benne lakozó Istenhez.
– Verseskötete szerkesztése mellett min dolgozik jelenleg?
– Kegyelmes, nagy tisztességû feladat számomra, hogy részt vehetek egy olyan munkában, ahol lehetôségem adódhat Tibet
egyik legnagyobb „szentje”, Milarepa dalai magyar nyelvû versezetbe lényegítésére-lélekítésére. Utoljára Rab Zsuzsa hozta el
nyelvünkön rokon-lelkeink üzenetét.
Illényi Mária
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füzetek, 7.) Fve 500 Ft
A teológia mûhelyében. Bp.: Vigilia. 307 p. (Sapientia füzetek, 9.) Fve 900 Ft

Morális teológia. Gyakorlati teológia

Marcel, Gabriel: A misztérium bölcselete: válogatott írások. Bp.: Vigilia. 193 p. (XX. századi
keresztény gondolkodók, 17.) Fve 1901 Ft

Gaál Éva: Óra-sziget: Jézussal egy hajóban. [Gyerekmesék] Új, bôv. kiad. Bp.: KIA. 38 p.
Fve 790 Ft

Merleau-Ponty, Maurice: A látható és a láthatatlan. Bp.; [Szeged]: L’Harmattan: SZTE BTK
Filozófia Tanszék. 312 p. (Rezonôr) Fve 2700 Ft

Heald, Cynthia: A kiváló nô. Bp.: KIA. 132 p. (Nôi kiskönyvtár) Fve 851 Ft

Nigg, Walter: Søren Kierkegaard: a költô, vezeklô és gondolkodó. Bp.: Kairosz. 216 p. Fve
2800 Ft

St. Clair, Barry: Jézus központú ifjúsági szolgálat. Bp.: Dünamisz Szolgálat Alapítvány: KIA.
140 p. Fve 1300 Ft

Schelling, Friedrich Wilhelm : Stuttgarti magánelôadások: a kéziratos hagyatékból: 1810.
Máriabesnyô; Gödöllô: Attraktor. 107 p. Fve 1901 Ft

Thérèse de l’Enfant Jésus: A rózsafüzér Lisieux-i Szent Teréz gondolataival. Bp.: Új Ember.
75 p. Fve 450 Ft

Tôkei Ferenc: Tanulmányok, cikkek, interjúk. [Emlékkönyv] Bp.: Magiszter Társtud.
Alapítvány. 630 p. (Tôkei Ferenc életmûsorozat, 8.) Kve 3600 Ft

Vingt-Trois, André: A család: az egyháznak feltett 15 kérdésre egy püspök válaszol. Bp.: Új
Ember. 129 p. Fve 1500 Ft

Hybels, Bill – Neff, LaVonne: Ki nem ér rá imádkozni? Bp.: KIA. 183 p. Fve 1300 Ft

ERKÖLCS. ETIKA

Kereszténység. Keresztény egyházak

Cicero, Marcus Tullius: A legfôbb jóról és rosszról. Bp.: Kairosz. 368 p. Fve 3500 Ft

Öhler, Markus: Barnabás: a “középút” embere. Bp.: Kálvin. 198 p. Fve 1700 Ft

PSZICHOLÓGIA
Butler-Bowdon, Tom: Pszichológia dióhéjban: 50 pszichológiai alapmû. Bp.: HVG Kv. 544 p.
Fve 3200 Ft
Chapman, Gary: Maradjunk együtt!: házassági krízisek megoldása. Bp.: Harmat. 207 p. Fve
2200 Ft
Csíkszentmihályi Mihály: A fejlôdés útjai: a harmadik évezred pszichológiája. Bp.: Nyitott
Könyvmûhely. 414 p. Fve 2980 Ft
Erôs Ferenc: Trauma és történelem: szociálpszichológiai és pszichoanalitikus tanulmányok.
Bp.: Jószöveg Mûhely. 203 p. Fve 1990 Ft
Famery, Sarah: Hogyan mondjunk nemet? Bp.: Athenaeum 2000. 166 p. (Emberi tényezô)
Kve 2290 Ft
Gedo, John E.: A pszichoanalízis nyelvei. Bp.: Animula. 152 p. Fve 3300 Ft
Mackintosh, Nicholas J.: Az IQ és az emberi intelligencia. Bp.: Kairosz. 542 p. Fve 5500 Ft
Márkus Attila: Számok, számolás, számolászavarok. Bp.: Pro Die. 288 p. Kve 2990 Ft
Pease, Allan – Pease, Barbara: Karácsonyi fegyverszünet: miért nyûgös a férfi?: mitôl borul
ki a nô? Bp.: Park. 228 p. Kve 2500 Ft
Ranschburg Jenô: Rögök az úton: egyén és család – pszichológiai írások. Bp.: Saxum. 460
p. Kve 3500 Ft
Szabó Lajos: Keresem a párom. Bp.: Kornétás. 157 p. Fve 1830 Ft

Söveges Dávid: Fejezetek a lelkiség történetébôl. 2. köt. A reneszánsz humanizmustól a II.
Vatikáni Zsinatot követô változásokig. 2. átd. kiad. Pannonhalma: Bencés K. 352 p.
(Napjaink teológiája, 7.) Fve 3550 Ft
Wick, Peter: Pál: a keresztyénség tanítója. Bp.: Kálvin. 211 p. Fve 1600 Ft

Általános keresztény egyháztörténet. Szerzetesrendek. Patrisztika
Borián Tibor – Koltai András: Piaristák. Bp.: Mikes. 80, [63] p. (Szerzetesrendek a Kárpátmedencében) Kve 4990 Ft
Evagriosz Pontikosz a gondolatokról. Bakonybél; Bp.: Szt. Mauríciusz Monostor:
L’Harmattan. 152 p. (Lectio divina, 5.) Fve 1250 Ft
Válaszd a szeretetet: a taizéi Roger testvér, 1915–2005. Bp.: Új Ember. 149 p. Fve 2400 Ft

Katolikus egyház
Gilbert, Guy: Egy bôrdzsekis pap vallomásai. [Memoár] Bp.: Új Ember. 258 p. Fve 2200 Ft
Lafont, Ghislain: Milyennek képzeljük el a katolikus egyházat? Pannonhalma: Bencés K.
434 p. (Napjaink teológiája, 8.) Fve 3850 Ft
Magyarország – missziós terület? [Konferenciakiadvány] Bp.: Vigilia. 141 p. (Sapientia
füzetek, 8.) Fve 600 Ft
Szabó Ferenc: Prohászka Ottokár élete és mûve: 1858–1927. Bp.: Szt. István Társulat. 384
p. Kve 2900 Ft
Tóth István György: Misszionáriusok a kora újkori Magyarországon. Bp.: Balassi. 427 p. Fve
3300 Ft

Tévé elôtt – védtelenül?: a média hatása a gyerekekre. Bp.: Pont. 150 p. (Fordulópont
könyvek) Fve 1680 Ft

NEM-KERESZTÉNY

Zurhorst, Eva-Maria: Szeresd önmagad, és mindegy, kivel élsz. Bp.: Bioenergetic. 244 p.
Kve 2800 Ft

Day, Malcolm: A klasszikus mitológia 100 alakja. Bp.: Gabo. 160 p. Kve 2990 Ft

VALLÁS
A VALLÁS

VALLÁSOK.

MITOLÓGIA

Bedürftig, Friedemann: A nagy világvallások. Pécs: Alexandra. 320 p. Kve 6999 Ft
Wiesel, Elie: Bölcsek és történeteik. Bp.: Partvonal. 301 p. Kve 3490 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK

KÉRDÉSEI ÁLTALÁBAN.

VALLÁSFILOZÓFIA

SZOCIOLÓGIA. SZOCIOGRÁFIA

Bagdy Emôke – Ferenczi Andrea: Lelkemben a templom, s rajtam a palást: Bagdy
Emôkével beszélget Ferenczi Andrea. Bp.: Kairosz. 113 p. (Miért hiszek?, 43.) Fve 1500 Ft

Ifjúságsegítés: probléma vagy lehetôség az ifjúság? Szeged; Bp.: Belvedere Meridionale:
Palócvilág Alapítvány: Új Mandátum. 430 p. (ÚISZ könyvek, 3.) Fve 3636 Ft

Dawkins, Richard: Isteni téveszme. Bp.: Nyitott Könyvmûhely. 428 p. Kve 3581 Ft

Ifjúságszociológia: szemelvények. Szeged: Belvedere Meridionale. 495 p. (Ifjúsági
korszakváltás) Fve 3636 Ft

Lengyel Péter – Sipos Márti: Mert én tudom, honnan jöttem, s hová megyek.: Lengyel
Péterrel beszélget Sipos Márti. Bp.: Kairosz. 126 p. (Miért hiszek?, 39.) Fve 1500 Ft
Molnár Tamás: Keresztény humanizmus: a szekuláris államnak és ideológiájának kritikája.
Bp.: Kairosz. 212 p. Fve 3000 Ft
Popper Péter: A széthasadt kárpit: írások a hitrôl és a vallásról. Bp.: Saxum. 471 p. Kve 3500 Ft

Kovács Tímea, N.: Helyek, kultúrák, szövegek. Debrecen: Csokonai. 172 p. (Antropos) Fve
2500 Ft
Mérô László: Mindenki másképp egyforma: a játékelmélet és a racionalitás pszichológiája.
Bp.: Tericum. 387 p. Kve 3170 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.
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MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 3960 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.
NÉV......................................................................................................................
CÍM......................................................................................................................
..............................................................................................................................

MATEMATIKA

KOMMUNIKÁCIÓ

Gripsrud, Jostein: Médiakultúra, médiatársadalom. Bp.: Új Mandátum. 325 p. Fve 3200 Ft

Számítógép-tudomány. Programozás

POLITIKA. POLITIKATUDOMÁNY

Kolmann Nándor: AJAX a JavaScript ereje. Bp.: Horváth és Fellner Kft. 235 p. Fve 4200 Ft

Babos Tibor: Az európai biztonság öt központi pillére. Bp.: Zrínyi: HM Zrínyi Kht. 231 p. Kve
2900 Ft

Magócsi Márton: Dreamweaver CS3 egyszerûen: [kezdôtôl a középhaladó szintig]. Bp.:
Perfact-Pro. XIX, 302, XIII p. Fve 3780 Ft

Demeter Gábor: Kisállami törekvések és nagyhatalmi érdekek a Balkán-háborúk idején,
1912–1913. Bp. : Hungarovox. 441 p. Fve 2900 Ft

CSILLAGÁSZAT

Klein, Joe: Az elveszett politika: hogyan trivializálták az amerikai demokráciát azok, akik
hülyének nézik az embert? Bp.: Napvilág. 255 p. (Demos könyvek) Fve 2300 Ft
NEMZETISÉGI

KÉRDÉS.

NEMZETI

KISEBBSÉGEK

Horváth Sz. Ferenc: Elutasítás és alkalmazkodás között: a romániai magyar kisebbségi elit
politikai stratégiái, 1931–1940. Csíkszereda: Pro-Print. 333 p. (Magyar kisebbség könyvtára)
Kve 3200 Ft
Lengyel Zsolt, K.: A kompromisszum keresése: tanulmányok a 20. századi
transzszilvanizmus korai történetéhez. Csíkszereda: Pro-Print. 382 p. (Múltunk könyvek)
Kve 2990 Ft
KÜLPOLITIKA. NEMZETKÖZI

POLITIKA

Goldfarb, Alexander – Litvinenko, Marina: A titkos ügynök halála. [Memoár] Bp.: Park. 419
p., [8] t. Fve 3500 Ft
GAZDASÁG. KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNY
Drábik János: Orwellia: a pénzhatalom globális magánbirodalma. [Debrecen]: Gold Book.
377 p. Kve 2499 Ft
Ergonómia. Bp.: Typotex: BMGE GTK Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet. 228
p. (Baccalaureus scientiæ tankönyvek) Fve 2400 Ft
Gazdag László: A közgazdaságtan alapjai. Bp.; Pécs: Dialóg Campus. 159 p. (Dialóg
Campus szakkönyvek) Fve 3725 Ft
Motta, Massimo: Versenypolitika: elmélet és gyakorlat. Bp.: GHV VKK. XXIV, 665 p. Kve
6000 Ft
PÉNZÜGY. ADÓÜGY
Járai Zsigmond: A pénz beszél: harminc év a pénzügyek szolgálatában. Bp.: Heti Válasz
Lap- és Kvk. 352 p. Kve 3990 Ft
JOG. JOGTUDOMÁNY. IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
Gál István László: Gazdasági büntetôjog közgazdászoknak. Bp.: Akad. K. 256 p. Kve 3820 Ft
Jakab András: A magyar jogrendszer szerkezete. Bp.; Pécs: Dialóg Campus. 296 p.
(Institutiones juris) (Dialóg Campus szakkönyvek) Kve 4875 Ft

Brian, May – Moore, Patrick – Lintott, Chris: Bumm!: a világegyetem teljes története. Bp.:
Kossuth. 191 p. Kve 6990 Ft
ÁSVÁNYTAN
Crowe, Judith: Drágakövek és ékszerek. Bp. : Gabo. 176 p. Kve 4990 Ft
ÕSLÉNYTAN. PALEOBOTANIKA
Veres János: A bükkábrányi 8 millió éves mocsárerdô. Miskolc: BAZ M. Múz. Ig. 48 p.
(Múzeumi mozaik) Fve 625 Ft
AZ

ÉLET KELETKEZÉSE.

SZÁRMAZÁSTAN. GENETIKA

Jáki Szaniszló: Evolúció hívôknek. Bp.: Kairosz. 98 p. Fve 1300 Ft
NÖVÉNYTAN
Je?ek, Zdenìk – Kunte, Libor: Pozsgás növények enciklopédiája. Bp.: Ventus Libro. 303 p.
Kve 2310 Ft
Johnson, Owen: Európa fái. Bp.: Kossuth. 463 p. Kve 6990 Ft
ÁLLATTAN
Szunyoghy András: A madarak összehasonlító mûvészeti anatómiája. Bp.: Kossuth. 303 p.
Kve 6500 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
ORVOSTUDOMÁNY. EGÉSZSÉGÜGY
Baker, Rod – Bass, David: Elsôsegélynyújtás családi vészhelyzet esetén. [Debrecen]:
Patricia Kv. 174 p. Kve 3490 Ft
Hornyánszky Gyula: A görög felvilágosodás tudománya: Hippokratész. Bp.: Liget. 370 p.
(Liget könyvek) Fve 2800 Ft
Tóta Julianna – Balikó Zoltán: Légúti gyulladások: a náthától a tüdôgyulladásig. Bp.:
SpringMed. 128 p. (SpringMed betegtájékoztató könyvek) Fve 1680 Ft

Általános és személyi higiéné. Mentálhigiéné
Guiliano, Mireille: Francia nôk télen-nyáron: titkok, receptek és örömök egész évre. Bp.:
Athenaeum 2000. 415 p. Kve 3490 Ft

Menyhárd Attila: Dologi jog. Bp.: Osiris. 529 p. (Osiris tankönyvek) Kve 4980 Ft

Koff, Erika Cornstuble – Seaburn, Paul: Huncut nagymamák. [Fényképalbum] Pécs:
Alexandra. 77 p. Kve 1699 Ft

Trócsányi Sára: Forradalom az irattárban: az információs kárpótlás jogi aspektusai. Bp.:
Holnap. 260 p. Fve 2700 Ft

Kovács Gábor: Hogyan szokjunk le a dohányzásról? [Budaörs] : SpringMed. 48 p. (SpringMed egészségtár) Fve 500 Ft

Varga Csaba: Jogállami? Átmenetünk? Pomáz: Kráter Mûhely Egyesület. 240 p. (Polísz
sorozat, 6.) Fve 2000 Ft

Mackonochie, Alison – Lewis, Sara: A terhesség és a csecsemô-gondozás gyakorlati
kisenciklopédiája. Bp.: B+V K. 511 p. Kve 6990 Ft

HADTUDOMÁNY. HONVÉDELEM. HADSEREG

Pohn, Alison: Nevetôráncok: az idôskor mókás! [Fényképalbum] Pécs: Alexandra. 72 p. Kve
1699 Ft

Bosco, Peter I.: Az elsô világháború. [Debrecen]: Gold Book. 199 p. (Amerika háborúban)
Kve 2499 Ft
Halpern, Paul G.: Otrantói ütközet: az Adria bejáratának ellenôrzése az I. világháborúban.
Gyôr: Laurus. 237 p. Kve 2880 Ft
Mackay, Francis: A normandiai partraszállás elôzményei. [Debrecen]: Gold Book. 244 p.,
[16] t. Kve 2499 Ft
SZOCIÁLIS

GONDOSKODÁS ÉS GONDOZÁS

TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT
Horsley, Mary: Csakra gyakorlatok: a csakrák harmonizálása jógával. Bp.: Bioenergetic. 159
p. Fve 2951 Ft
Stadelmann, Ingeborg: Bevált aromakeverékeim. Bp.: Katalizátor Kvk. 341 p. Kve 3900 Ft
Wauters, Ambika: Csakrák könyve: [fedezzük fel rejtett erôinket!]. Bp.: Gabo. 128 p. Kve
3990 Ft

Fazekas Judit: Fogyasztóvédelmi jog. Bp.: Complex K. 285 p. Fve 5460 Ft

TECHNIKA. MùSZAKI

Gyakorlati megfontolások és kutatási tapasztalatok a megváltozott munkaképességû
emberek foglalkoztatásához. [Debrecen]: Didakt. 433 p. Fve 2980 Ft

Rosta Erzsébet – Rábai Attila: Hiedelmek, hagyományok, babonák: a világ minden tájáról.
Bp.: Korona. 784 p. Kve 5980 Ft

Energiagazdálkodás
Reményi Károly: Megújuló energiák. Bp.: Akad. K. 297 p. (Energiaforrások és
hasznosításuk) Kve 4830 Ft
Jármûvek
Dahl, Claus: Modellvasúti elektronika a jármûvekben és a pályán. Bp.: Cser K. 171 p. Kve
3995 Ft
Davies, Peter James: Teherautók enciklopédiája: a világ klasszikus és modern
teherautóinak illusztrált kalauza. Bp.: Athenaeum 2000. 256 p. Kve 7490 Ft
Rizzo, Enzo: Motorok. [Fényképalbum] Bp.: Geographia K. 736 p. Kve 5500 Ft
Röcke, Matthias: Trabant-story. Bp.: Maróti. 151 p. Kve 4200 Ft
MEZÔGAZDASÁG
Mezôgazdasági ökotoxikológia . [Felsôoktatási tankönyv] Bp.: L’Harmattan. 382 p. Fve
4900 Ft
Növénytermesztés. Kertészet
Bagi István – Fekete András Oszkár: A szarvasgombász mesterség: kultúrtörténet, gyûjtés,
Kárpát-medencei fajok, kereskedelem, termesztés, gasztronómia. Bp.: Szerzô. 190 p. Kve
4990 Ft
Hackstein, Hermann – Wehmeyer, Wota: Vízi kertek lexikona: szép tervek és szakszerû
beültetés. Bp.: Mérték K. 298 p. Kve 2699 Ft
Állattenyésztés. Hobbiállatok tartása
Bonham, Margaret H.: Egy kutya bölcsességei az élet napos oldaláról. Pécs: Alexandra.
207 p. Fve 1999 Ft
Groce, Jay – Peppiatt, Francesca – Seaburn, Paul: Miért tartsunk kutyát? [Fényképalbum]
Pécs: Alexandra. [74] p. Kve 1699 Ft
Groce, Jay – Peppiatt, Francesca – Seaburn, Paul: Miért tartsunk macskát?.
[Fényképalbum] Pécs: Alexandra. [74] p. Kve 1699 Ft
Salviati, Stefano: 100 legendás macska. Bp.: Aréna 2000. 144 p. Kve 5980 Ft
Halászat. Vadászat. Akvarisztika
Baumeister, Werner: Tengeri akvarisztika. Bp.: Gazda. 215 p. Kve 5880 Ft

Shuker, Karl: Sárkányok természetrajza. Bp.: Athenaeum 2000. 120 p. Kve 3990 Ft

HÁZTARTÁS. VENDÉGLÁTÁS. SZAKÁCSKÖNYVEK

Várnai Ferenc: Szivárványos az ég alja: 300 magyar népdal: válogatás. Pécs: Mûvészetek
Háza. 359 p. Kve 4772 Ft

Clark, Aimée – Turckheim, Stéphanie de: Ínyenc fogások az ôrület szélén álló anyukáknak:
50 stresszmentes recept, ami tényleg beválik a gyerekeknél. Pécs: Alexandra. 160 p. Fve
1499 Ft

Pszichológiai szempontok megváltozott munkaképességû emberek munkaerôpiaci
integrációjának elôsegítéséhez. Debrecen]: Didakt. 291 p. Fve 2880 Ft
PEDAGÓGIA. GYERMEKNEVELÉS
Adams, Ken: Hozd ki a legtöbbet a gyerekedbôl! Bp.: Gabo. 143 p. Fve 3500 Ft
Dobson, James C.: Hét megoldás kiégett szülôknek. Bp.: KIA. 127 p. Fve 851 Ft
Lewis, Clive Staples: Az emberiség felszámolása avagy Elmélkedések az oktatásról,
különös tekintettel a felsôbb osztályokban folytatott irodalomtanításra. Bp.: Harmat. 102 p.
Kve 2200 Ft
Nagy Beáta: Pszichoterápia és rehabilitáció a gyermekellátásban a speciális szükségletû
gyermekekkel végzett vizsgálatok tükrében. [Debrecen]: Didakt. 125 p. Fve 2280 Ft
Széplaki György: Levelek az irodalom tanításáról. Bp.: Trezor. 183 p. Fve 1600 Ft
NÉPRAJZ. ETNOLÓGIA. FOLKLÓR
Andrásfalvy Bertalan: A Duna mente népének ártéri gazdálkodása: ártéri gazdálkodás Tolna
és
Haáz Ferenc: Udvarhelyszéki famesterségek. Székelyudvarhely: Litera-Veres. 95 p. (Pro
memoria) Fve 1500 Ft

Folklór. Szellemi néprajz
Bársony János: Cigány mesék. Bp.: Móra. 110 p. Kve 2190 Ft
Bryant, Steve: A démonvadász kézikönyve. Bp.: Egmont-Hungary. [31] p. Kve 4799 Ft
Goldsack, Gaby: Lépj be a sárkányok veszélyes világába a térhatású képek segítségével.
Bp.: Elektra. [12] p. Kve 2990 Ft
Howard, Martin: A vámpírvadász kézikönyve. Bp.: Egmont-Hungary. [33] p. Kve 4799 Ft
Knight, Mary-Jane: A vámpír. Bp.: Egmont-Hungary. [30] p. Kve 4999 Ft
Mesék férfiakról nôknek. Bp.: Magvetô. 297 p. Kve 2690 Ft
Mesék nôkrôl férfiaknak. Bp. : Magvetô. 293 p. Kve 2690 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
Levy, Joel : A tudomány zsebkönyve: 3999 alapvetô adat. Pécs: Alexandra. 144 p. Kve
2699 Ft

Megjelent könyvek

TÁRSADALMI

TUDOMÁNYOK

Egér a levesben...: receptek és történetek konyhai blogokról. Pécs: Alexandra. 160 p. Fve
1499 Ft

TERMÉSZETVÉDELEM. TERMÉSZETRAJZ

Egészséges egytálételek: [250 gyorsan elkészíthetô, ízletes recept]. Bp.: Reader’s Digest K.
351 p. Kve 7991 Ft

A magyarországi vadvizek világa: hazánk ramsari területei. Pécs: Alexandra. 416 p. Kve
14990 Ft

Ízletes ételek a magas vérnyomás ellen. Bp.: Reader’s Digest K. 319 p. Kve 6990 Ft

Az egytálételek bibliája. Pécs: Alexandra. 320 p. Kve 4999 Ft
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Megjelent könyvek

Jacquet, Claire – Veuillet, Marina: Hogyan felejtsük el az exünket egy pazar lakomával:
egyedülálló receptek átmenetileg egyedülállóknak. Pécs: Alexandra. 160 p. Fve 1499 Ft
Joachim, David: Szószok ínyenceknek: 160 recept négyféle szószhoz. Bp.: Gabo. 257 p.
Kve 2990 Ft
Keng-Peralta, Gabrielle: Varázslatok evôpálcikákkal: kínai konyha Lyonból. Pécs: Alexandra.
160 p. Fve 1499 Ft
Lawson, Jane: Japán. Bp.: Aréna 2000. 256 p. (Egy falat...) Kve 3550 Ft
Lesbros, Dominique: Trópusi zöldségek és gyümölcsök tárháza, hogy ne legyünk olyan
elveszettek. Pécs: Alexandra. 160 p. Fve 1499 Ft
Oliver, Jamie: Jamie konyhája. Bp.: Park. 333 p. Kve 5900 Ft

ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI.

MûVÉSZETTÖRTÉNET

Boyle, David : Impresszionizmus. Bp.: Képzômûvészeti K. 144 p. (Mû és mestere) Kve
3700 Ft
Igaz Rita : A barokk Magyarországon. Bp.: Corvina. 172 p. (Stílusok – korszakok) Fve
3990 Ft
Köves Iván: Absztráció: vizuális kommunikáció és dialektikus képnyelv. Kiskunhalas:
Thorma J. Múzeum: Halasi Múzeum Alapítvány. 47 p. + mell. (Thorma János Múzeum
könyvei, 24.) Kve 4833 Ft

Építészet. Urbanisztika

Pavlowitch, Anna: Félkész falatok dicsérete, avagy Hogyan fôzzünk finomat konyhakész
alapokból. Pécs: Alexandra. 160 p. Fve 1499 Ft

Horváth György – Borsos Mihály: Magyarország rejtett kincsei: historicum. Bp.: Kossuth.
151 p. Kve 4990 Ft

Pavlowitch, Anna – Vidaling, Raphaële: Leszámolás a nagyi fôztjével: ötletes receptek a
XXI. századból. Pécs: Alexandra. 160 p. Fve 1499 Ft

Makovecz Imre: Rajzok és írások. [Válogatott mûvek] Bp.: [Serdián Kvk.] 98 p., [5] t.fol. +
mell. (eu21, 2007/1.) Kve 4476 Ft

Pavlowitch, Annie – Pavlowitch, Anna: Tündérek konyhája, avagy Hogyan tegyünk csodát
anélkül, hogy varázslók lennénk. Pécs: Alexandra. 160 p. Fve 1499 Ft

Zentai Tünde: Adorjás. [Pécs]: Pro Pannonia. 93 p. (Pannónia könyvek) Kve 2390 Ft

Sandklef, Viveka: Fiatal, világjáró svéd lány kísérleti nyulakat keres, akik megkóstolnák a
fôztjét... Pécs: Alexandra. 160 p. Fve 1499 Ft
Seeman, Nicole – Vidaling, Raphaële: Nosztalgikus receptek gyermeklelkû felnôtteknek.
Pécs: Alexandra. 160 p. Fve 1499 Ft
Seeman, Nicole: Segítség! Nyolcan jönnek vacsorára, és nem tudok fôzni... Pécs:
Alexandra. 160 p. Fve 1499 Ft
Seeman, Nicole: Szakácskönyv csajoknak, akik még be se tették a lábukat a konyhába.
Pécs: Alexandra. 160 p. Fve 1499 Ft
Seeman, Nicole: Szakácskönyv pasiknak, hogy elkápráztassák a nôket. Pécs: Alexandra.
160 p. Fve 1499 Ft
Stahl Judit: Gyors édességek. Bp.: Kulinária. 93 p. Kve 1990 Ft
Stahl Judit: Gyors olaszos tészták. Bp.: Kulinária. 93 p. Kve 1990 Ft
Stahl Judit: Gyors szárnyas ételek. Bp.: Kulinária. 93 p. Kve 1990 Ft
Vágó Edit: Mézesbábok, sütemények. Bp.: Cser K. 76 p. Kve 2995 Ft
Vidaling, Raphaële: Kóstold meg és vegyél el! Pécs: Alexandra. 160 p. Fve 1499 Ft
RUHÁZAT. TESTÁPOLÁS
Divatötletek. Bp.: Egmont-Hungary. 80 p. Fve 1999 Ft
Henderson, Veronique – Henshaw, Pat: Találd meg a stílusodat: férfiaknak. Bp.: Gabo. 160
p. Fve 3590 Ft
VEZETÉSTUDOMÁNY. MENEDZSMENT. SZERVEZÉS
Döntéstámogató rendszerek . Bp.: Panem. 406 p. (Panem gazdaságinformatika) Fve
4800 Ft
Hofmeister-Tóth Ágnes – Mitev Ariel: Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika. Bp.: Akad.
K. 386 p. Fve 3990 Ft
Kommunikáció az üzleti világban. Bp.: Akad. K. 305 p. Fve 3675 Ft
A siker kulcsa: munka – család. 1. Karriertervezés, álláskeresés. [Felsôoktatási tankönyv]
Bp.: Szókratész Külgazdasági Akadémia. 199 p. Fve 3600 Ft
A siker kulcsa: munka – család. 2. Az egyensúly. [Felsôoktatási tankönyv] Bp.: Szókratész
Külgazdasági Akadémia. 207 p. Fve 3600 Ft

Szobrászat
Ács Pál: Tóth István: a küzdelem szobrásza. Pomáz: Kráter Mûhely Egyesület. 143 p.
(Belsô tárlat, 8.) Fve 3800 Ft
Balázs-Arth Valéria : Délvidéki magyar képzômûvészeti lexikon. Bp.: Timp. 671 p. Kve
11990 Ft
Goda Gertrúd: Varga Miklós szobrászmûvész. Miskolc: HOM. 104 p. (Officina musei, 15.)
Fve 1000 Ft
Péter Vladimir könyve. Máté Gábor (fotó) Bp.: Terc. 175 p. Kve 4800 Ft

Kerámiamûvészet
Ambrus Lajos – Albert Anna: Korondi fazekasalbum. Csíkszereda: Pro-Print. 175 p. Kve
3500 Ft

Festészet
Brodskaya, Nathalia: Impresszionizmus. Bp.: Ventus Libro. 287 p. Kve 8990 Ft
Frida Kahlo. Bp.: Ventus Libro. 80 p. Kve 2400 Ft
Henri Matisse. Bp.: Ventus Libro. 80 p. Kve 2400 Ft
Joan Miró. Bp.: Ventus Libro. 80 p. Kve 2400 Ft
Lovász Erzsébet. Budaörs: [Mamû Társaság] 168 p. Fve 2864 Ft
Papp László: [festômûvész]. Miskolc: HOM. 71 p. (Officina musei, 16.) Fve 1000 Ft
Vaszilij Kandinszkij. Bp.: Ventus Libro. 80 p. Kve 2400 Ft
Zichy. Bp.: Corvina. 44 p., [66] t. Kve 6990 Ft

Fotómûvészet. Fényképezés
Az év természetfotói: Magyarország 2007. [Fényképalbum] Pécs: Alexandra. 159 p. Kve
4999 Ft

Zene
Budden, Julian: Verdi. Bp.: Európa. 480 p., XVI t. (Életek & mûvek) Kve 4200 Ft
Pettitt, Stephen John: Opera. Bp.: Képzômûv. K. 144 p. (Mû és mestere) Kve 3700 Ft

Színházmûvészet
Honti Katalin: Színház: típusok és alapfogalmak. 2. bôv. és jav. kiad. Bp.: Corvina. 143 p.
(Corvina tudástár) Fve 1600 Ft

KÖNYVNYOMTATÁS. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVKERESKEDELEM

Filmmûvészet. Rádió és televízió

Bényei Miklós: A cívis szellem nyomtatott hírnökei: írások a debreceni könyv- és lapkiadás
történetérôl. Debrecen: Szerzô. 266 p. Fve 3200 Ft

Bellér Ágnes: Antal Imre: ahogyan ôk látják. [Interjúk] Bp.: Totem Plusz. 135 p. Fve 1498 Ft

ÉLELMISZERIPAR. ÉLVEZETI

CIKKEK IPARA

Girard-Lagorce, Sylvie: 100 legendás parfüm. Bp.: Aréna 2000. 143 p. Kve 5489 Ft

Bor. Borászat. Szeszgyártás
Borhibák, borbetegségek. Bp.: Mezôgazda. 205 p. (Borász akadémia) Kve 2900 Ft
Steidl, Robert – Renner, Wolfgang: Borerjedési problémák: okok, megítélés, orvoslás. Bp.:
Mezôgazda. 81 p. (Borász akadémia) Kve 2900 Ft
Steidl, Robert – Leindl, Georg: Borkészítés barrik eljárással: alapok, lehetôségek, variációk.
Bp.: Mezôgazda. 79 p. (Borász akadémia) Kve 2900 Ft
Szepsy István – Benkei Ildikó: Az aszúkirály: Szepsy István tokaji borásszal Benkei Ildikó
beszélget. Bp. : Kairosz. 131 p. (Magyarnak lenni, 21.) Fve 1500 Ft
SZÁMÍTÁSTECHNIKA

Dínom-dánom: vigasságok magyar filmen. [Válogatott fénykép-gyûjtemény] Bp.: MFFA. 255
p. Kve 6000 Ft
Fonda, Jane: Eddigi életem. [Memoár] Bp.: Európa. 670 p. Kve 4600 Ft
SPORT
Holderness-Roddam, Jane: Lovasiskola hétvégén: hogyan tanuljunk könnyedén lovagolni.
Pécs: Alexandra. 160 p. Fve 2999 Ft
McKenna, Tim – Dufau, Guillaume: Hullámlovasok: a világ legveszélyesebb hulláma: a tahiti
Teahupoo. [Fényképalbum] Bp.: Gabo. [192] p. Kve 6500 Ft
Szepesi László: Vívástanulás csoportban. Bp.; Pécs: Dialóg Campus. 109 p. (Dialóg
Campus sport) (Dialóg Campus szakkönyvek) Fve 3600 Ft
Vörös Csaba: A sportriporter is ember. [Interjúk] Bp.: Sport-Háló. 383 p. Fve 2900 Ft

NYELV ÉS IRODALOM

Adobe Photoshop CS3: tanfolyam a könyvben. Bp.: Perfact-Pro. XI, 403 p., VIII t. + mell.: 1
CD Fve 6300 Ft

NYELVTUDOMÁNY

Bártfai Barnabás: Access 2007 zsebkönyv. Bp.: BBS-INFO. 174 p. Fve 970 Ft

Nyelvelmélet – nyelvhasználat. [Konferenciakiadvány] Székesfehérvár; Bp.: KJFVE: Tinta.
389 p. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, 74.) Fve 2940 Ft

Gottdank Tibor : Windows Vista felhasználóknak. Bp.: Computer-Books. X, 378 p. Fve
4940 Ft

Szécsi Gábor: Kommunikáció és gondolkodás: tanulmány a nyelvi kommunikáció és a
mentális világ kapcsolatáról. Bp.: Áron. 179 p. Fve 1860 Ft

Ila László: A számítógépem: PC-hardver. Bp.: Panem. 248 p. (Idôsebbek is elkezdhetik)
Fve 1901 Ft
Kôhalmi Éva – Kôhalmi Mariann Tünde: Photoshop CS3: alapok és trükkök: angol és
magyar változathoz. Bp.: ComputerBooks. IX, 528 p., XIII. t. + 1 CD-ROM Kve 6995 Ft
Schönhofen Péter: Nyílt forráskódú adatbázis-kezelôk. Bicske: Szak K. XV, 508 p. + 1 CDROM Fve 9000 Ft
DÍSZTÁRGYAK

KÉSZÍTÉSE.

BARKÁCSOLÁS. JÁTÉKKÉSZÍTÉS

Brinkmann, Katja – Koch, Stephanie – Schütze, Barbara: Hangulatos lakásdíszek. Bp.: Cser
K. 30 p. + 2 mell. (Színes ötletek, 55.) Fve 798 Ft
Budaházi Brigitta: Különleges albumok: scrapbooking. Bp.: Cser K. 30 p. (Színes ötletek,
59.) Fve 798 Ft
Hahn, Angelika: Papírrepülôk. Bp.: Cser K. 30 p. (Színes ötletek, 60.) Fve 798 Ft
Hoffmann, Susanne: Aranykarácsony. Bp.: Cser K. 30 p. + mell. (Színes ötletek, 57.) Fve
798 Ft
Radics Mária: Ajándékcsomagolás. Bp.: Cser K. 30 p. (Színes ötletek, 58.) Fve 798 Ft

2
0

MÛVÉSZET. SZÓRAKOZÁS. SPORT
A MûVÉSZET

Magyar nyelv
Magyar nyelvjárások. 44: a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének
évkönyve. [Tanulmányok] Debrecen: DE BTK M. Nyelvtud. Tanszék 194 p. Fve 3333 Ft
Thoroczkay Miklósné: A beszéd építôelemei: százharmincëgy fëladatlap: beszédtëchnikai
tankönyv. [Oktatási segédlet] Bp.: Bárczi G. Kiejtési Alapítvány. 142 p. (Bárczi füzetëk, 14.)
Fve 1925 Ft

Idegen nyelvek
Agócs Károly: Spanyol fordítóiskola: nem csak fordítóknak: nyelvi továbbképzés a
felsôfokon túl: felkészítés a fordító- és tolmácsvizsgára: a fordítás elmélete és gyakorlata:
bevezetés a mûfordításba. [Felsôoktatási tankönyv] Bp.: Holnap. 255 p. Fve 3500 Ft
Pálinkás Tímea: Angol nyelvtan magyar fejjel: nulláról a nyelvvizsgákig. Bp.: Pálinkás T. 208
p. Fve 2500 Ft

Szótárak
Bárdosi Vilmos – Szabó Dávid: Francia – magyar kéziszótár. Bp.: Akad. K. XV, 1183 p. + 1
CD-ROM Kve 6490 Ft

A memória és a szónoki beszéd: „A retorika a társadalomban – a társadalom a retorikában”
konferencia elôadásai és a nyolcadik országos Kossuth-szónokverseny beszédei.
[Tanulmányok] Bp.: Trezor. 287 p. (A régi új retorika) Fve 2685 Ft

Nemzeti mûvelôdések az egységesülô világban: szöveggyûjtemény. Bp.: Ráció K. 570 p.
(Ráció-tudomány, 11.) Kve 3450 Ft
Polhemus, Robert M.: Lót leányai: szex, megváltás és a nôk ön-érvényesítési törekvései.
Bp.: Napvilág: Népszabadság. 461 p. (Népszabadság könyvek) Kve 3490 Ft
Rátai János: Úrvacsora: a kannibalizmus kultúrtörténete napjainkig. Bp.: K.u.K. K.:
Elipszilon. 545 p. Kve 4500 Ft

Modern kínai elbeszélôk: tanulmányok és fordítások Galla Endre 80. születésnapjára. Bp.:
Balassi. 203 p. (Sinológiai mûhely, 6.) Fve 2400 Ft

Világunk mûvészeti kincsei: UNESCO világörökség. Bp.: Kossuth. 359 p. Kve 9990 Ft

Puskás István: Herkules színpadán: egy humanista, egy fejedelem és a reneszánsz színház
születése Itáliában. Bp.: Hungarovox. 245 p. Fve 1901 Ft

Clayton, Peter A.: Fáraók krónikája. Bp.: Móra. 224 p. Kve 5900 Ft

Safranski, Rüdiger: Friedrich Schiller avagy A német idealizmus felfedezése. Bp.: Európa.
599 p. (Életek & mûvek) Kve 4500 Ft
Shields, Carol: Jane Austen. Bp.: Ulpius-ház. 263 p. Fve 2499 Ft

Magyar irodalom
Átélések: Turczi 50: 50 írás. [Antológia] Bp.: Tinta. 229 p. Fve 1750 Ft
Duba Gyula: Gondok emléke – emlékek gondja: írókról, irodalomról. Pozsony: Madách
Posonium. 221 p. Fve 2400 Ft
Faludy György: Pokolbeli víg óráink: újabb beszélgetések Faludy Györggyel. Pécs:
Alexandra. 173 p. Kve 2499 Ft

Ókori történelem
Hawass, Zahi : A fáraók hegyei. [Debrecen]: Gold Book. 206 p., [8] t. Kve 2499 Ft

Európa (és az európai államok) története
Ormos Mária: Közép-Európa: Volt? Van? Lesz?: a fogalom változásai a 19-20. században.
Bp.: Napvilág. 322 p. Fve 3400 Ft
Rees, Laurence : A nácik: történelmi tanulságok. Pécs: Alexandra. 311 p., XXIV t. Kve
3499 Ft

Magyarország és a magyarság története
Az 1956-os szabadságharc és utóélete, 1956–1990. Szeged: Belvedere Meridionale. 151
p. (Belvedere Meridionale kiskönyvtár, 17.) Fve 1431 Ft

Füst Milán: Tanulmányok. Bp.: Fekete Sas Kiadó. 270 p. Kve 2500 Ft

Czigány Magda: Kényszerû tanulmányúton: 1956-os magyar egyetemi hallgatók NagyBritanniában. Bp.: Jószöveg Mûhely. 184 p. Fve 1990 Ft

Keresztesi József : Hamisopera: kritikák, 1999–2007. Pozsony: Kalligram. 262 p. Fve
2400 Ft

Ezerkilencszázötvenhat az újabb történeti irodalomban: tanulmányok. Bp.: 1956-os Intézet.
418 p. Kve 5990 Ft

Szegedy-Maszák Mihály: Kemény Zsigmond. Pozsony: Kalligram. 297 p. (Szegedy-Maszák
Mihály válogatott munkái) Kve 2800 Ft

Menczer Gusztáv: A Gulág rabtelepei: a bolsevizmus népirtásának színtere. Bp.:
Századvég. 295 p. Kve 3360 Ft

Vida Lajos: Szép Ernô-könyv: Szép Ernô élet- és pályarajza. Debrecen: Csokonai. 290 p.
Kve 1481 Ft

FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM
HONISMERET. HELYTÖRTÉNET
Koncsol László: Csallóközi merülések. 1. Pozsony: Madách-Posonium. 176 p. (Magyar
Antaeus könyvek) Kve 2500 Ft
Lóránt Attila: Wapponi: Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Kenya, Peru, Tanzania, Venezuela:
2002-2005. [Fényképalbum] Bp.: Kossuth. 196 p. Kve 6990 Ft
Váradi Péter Pál: Erdély, Székelyföld. [16.]. Kis-Küküllô és vidéke: a történelmi Marossszék
2. Bp.: Közdok. 119 p. Kve 6900 Ft
Yamashita, Michael S. – Bibb, Elizabeth: Magasan New York felett. [Fényképalbum] Bp.:
Geographia K. 408 p. Kve 6500 Ft
FÖLDRAJZTUDOMÁNY. EXPEDÍCIÓK. ÚTLEÍRÁSOK. ÚTIKÖNYVEK
Kornya István: Debrecen, Hajdúszoboszló és a Hortobágy vidéke. Miskolc: Well-Press. 215
p. (Vendégváró útikönyvek) Fve 3200 Ft
Leidig, Michael – Zoech, Irene: Bécs. Bp.: Panemex: Grafo. 160 p. (Útitárs top 10) Fve
1901 Ft
Logan, Lesley: London. Bp.: Kossuth. 144 p. (Berlitz zsebkönyv) Fve 1390 Ft
McGonigal, David – Woodworth, Lynn: Antarktisz a kék kontinens. Bp.: Totem Plusz. 224 p.
Kve 9990 Ft
TÉRKÉPEK. ATLASZOK
A világ – tömören: világatlasz és országlexikon. Bp.: Mérték K. 432 p. (Varázslatos Földünk)
Fve 4999 Ft

SZÉPIRODALOM
Ady Endre: Versek. 1. köt. Bp.: Kossuth. 334 p. (Metro könyvtár) (Klasszikus magyar líra,
6.) Kve 990 Ft
Aich Péter: A harmadik: jegyzetek a történtekhez. [Elbeszélések] Pozsony: MadáchPosonium. 159 p. Fve 1500 Ft
Ajvaz, Michal: A másik város. Pozsony: Kalligram. 155 p. Fve 1999 Ft
Anderson, Joan: Befejezetlen házasság. [Memoár] Bp.: Animus. 183 p. Kve 1980 Ft
Arany János: Versek. 2 köt. Bp.: Kossuth. 189 p. (Metro könyvtár) (Klasszikus magyar líra,
4.) Kve 990 Ft
Barbie a sziget hercegnôje. Bp.: Egmont-Hungary. [28] p. Kve 1890 Ft
Báthori Csaba: Haluc Áron dolgozatai. [Elbeszélések] Bp.: Ú-M-K. 246 p. Kve 2280 Ft
Baudelaire, Charles: A Rossz virágai. 2. jav. kiad., új bev. esszével. Pomáz: Kráter Mûhely
Egyesület. 284 p. Fve 2000 Ft
Benedek Elek: Ördög Rózsa: mesék és mondák. Bp.: Helikon. 163, [4] p., [16] t.fol. + mell.:
1 CD (MP3) Kve 4490 Ft
Berry, Steve: A templomosok öröksége. Bp.: Palatinus. 646 p. Kve 3500 Ft
Bhutto, Benazir: A Kelet lánya: önéletrajz. Bp.: Ulpius-ház. 669 p. Fve 3499 Ft
Bölcsek ajándéka mindenkinek: gondolatok az év minden napjára. [Aforizmák] Bp.: K.u.K. K.
215 p. Kve 2900 Ft
Bukowski, Charles: Tótumfaktum. Bp.: Cartaphilus. 191 p. Kve 2800 Ft
Cabot, Meg: Hogyan legyünk népszerûek? Bp.: Ciceró. 293 p. (Tök jó könyvek) Fve 2200 Ft
Callen, Gayle Kloecker: A szépség és a kém. Pécs: Alexandra. 351 p. Fve 699 Ft

ÉLETRAJZOK. CSALÁDTÖRTÉNET

Carson, Paul: Fogolyszöktetés. Bp.: General Press. 302 p. (Világsikerek) Kve 1990 Ft

Hibbert, Christopher: A Medici-ház tündöklése és bukása. Átd. kiad. Bp.: Holnap. 371 p. Fve
2300 Ft

Casati Modignani, Sveva: Fekete hattyú. Bp.: Maecenas. 390 p. Fve 1398 Ft

Levine, Tom: A Windsor-ház. Bp.: Gabo. 303 p. (Híres családok) Kve 2990 Ft

Collins, Jackie: Halálos szépség: Lucky visszatér. Bp.: JLX K. 376 p. Fve 2690 Ft

Panyuskin, Valerij: Mihail Hodorkovszkij: a bebörtönzött milliárdos. [Dokumentumregény]
Bp.: Gabo. 271 p. Kve 2990 Ft

Collodi, Carlo: Pinocchio kalandjai: egy bábu története. Bp.: Noran. 188 p. Kve 3499 Ft

Potok, Chaim: November a küszöbön: a Szlepak család krónikája. [Dokumentumregény]
Bp.: Ulpius-ház. 349 p. Fve 3499 Ft

Cooper, Susan: Ébredô sötétség. Bp.: Egmont-Hungary. 267 p. Kve 2499 Ft

Weissensteiner, Friedrich : Kicsik és híresek. [Életrajzok] Bp.: Sziget Kvk. 214 p. Kve
2500 Ft
TÖRTÉNETTUDOMÁNY. TÖRTÉNETI

SEGÉDTUDOMÁNYOK

A múlt politikai felhasználásai. Bp.: L’Harmattan: Atelier. 175 p. (Atelier füzetek, 10.) Fve
2000 Ft

Világtörténet. Régészet
Jacobovici, Simcha – Pellegrino, Charles R.: Jézus családjának sírboltja. [Debrecen]: Gold
Book. 236 p., [16] t. Kve 2499 Ft

Cole, Martina: Könyörtelenül. Pécs: Alexandra. 414 p. Kve 2699 Ft

Connelly, Michael: Halálszoros. Pécs: Alexandra. 311 p. Kve 2699 Ft
Cornwell, Bernard: Sharpe zsákmánya: Richard Sharpe és Koppenhága ostroma, 1807.
[Debrecen]: Gold Book. 345 p. Kve 2499 Ft
Courths-Mahler, Hedwig : A duhaj kapitány. Bp.: EX-BB K. 139 p. (Bastei romantik) Fve
790 Ft
Cowell, Cressida: Így lehetsz kalóz. Bp.: Egmont-Hungary. 224 p. Fve 1799 Ft
Cowell, Cressida: Így neveld a sárkányodat. Bp.: Egmont-Hungary. 222 p. Fve 1799 Ft
Cseke Gábor: Sashegyen innen, Sashegyen túl. [Gyermekregény] Bp.: Littera Nova. 116 p.
(Erdélyi mesélôk, 1.) Fve 1490 Ft

Vékony Gábor: A rézkortól a hunokig: régészeti tanulmányok. Bp.: Nap. 177 p. Kve 2990 Ft

Daday Loránd: Egy régi udvarház árnyékában + A térkép. [Életrajzi regény és társadalmi
dráma] Pomáz : Kráter Mûhely Egyes. 311 p. Fve 2000 Ft

Világtörténelmi enciklopédia. 15. Az elsô és a második világháború. Bp.: Kossuth. 119 p.
(Metro könyvtár) Kve 1490 Ft

Doherty, Paul C.: Gyilkosság a császári palotában. [Debrecen]: Gold Book. 248 p. Kve 1999 Ft

Világtörténelmi enciklopédia. 16. A globalizálódó világ. Bp.: Kossuth. 119 p. (Metro könyvtár)
Kve 1490 Ft

Mûvelôdéstörténet
Abbott, Elizabeth: A szeretôk története. Pécs: Alexandra. 544 p. Kve 3999 Ft
Dixit et salvavi animam meam: tanulmányok a 65 éves Szegfû László tiszteletére. Szeged:
Belvedere Meridionale. 479 p. Fve 3636 Ft
Etchegoin, Marie-France – Lenoir, Frédéric: A da Vinci-kód nyomában. Bp.: Kairosz. 233 p.
Fve 2800 Ft
Európai szemmel : tanulmányok Köpeczi Béla tiszteletére. Bp.: Universitas. 215 p. Fve
1050 Ft
Fanthorpe, R. Lionel – Fanthorpe, Patricia A.: A templomosok titkos temploma: Rennes-leChâteau rejtélyei. [Debrecen]: Gold Book. 274 p., [16] t. Kve 2499 Ft
Ferrero, Giorgio: Egyiptom. [Fényképalbum] Bp.: Gabo. 207 p. (Évezredek kincsei) Kve
7991 Ft
Hétköznapi élet a Habsburgok korában: 1740–1815. Bp.: Corvina. 196 p. (Mindennapi
történelem) Kve 5590 Ft
Hétköznapi élet a kínai császárok korában: 1368–1644. Bp.: Corvina. 191 p. (Mindennapi
történelem) Kve 5990 Ft
John, Paul: Lépj be a kalózok veszélyes világába a térhatású képek segítségével. Bp.:
Elektra. [12] p. Kve 2990 Ft
Magyari Imre, D.: Párizsi szeletek. Bp.: Korona. 314 p., [38] t. (Kulturális útikalauz) Kve
3700 Ft

Megjelent könyvek

Irodalomtudomány
Aranykor – Árkádia: jelentés és irodalmi hagyományozódás. Bp.: L’Harmattan. 302 p.
(Párbeszéd-kötetek, 3.) Fve 2500 Ft

Divakaruni, Chitra Banerjee: Szívtestvérem. Bp.: Geopen. 437 p. Kve 2990 Ft
Doherty, Paul C.: Ptah méregkeverôje. [Debrecen]: Gold Book. 282 p. Kve 1999 Ft
Doyle, Roddy: Henry csillaga. Bp.: Európa. 495 p. Kve 2900 Ft
Dudák, dobok, dalok: muzsikás mesék. Bp.: Rózsavölgyi. 155 p. Kve 2990 Ft
Egan, Kate – Matere, Marcelo: Transformers: a történet. Bp.: Egmont-Hungary. 47 p. Kve
1999 Ft
Egészrész: fiatal költôk antológiája. Bp.: JAK: L’Harmattan. 183 p. (JAK, 150.) Fve 1500 Ft
Emmett, Jonathan – Cabban, Vanessa: Téli varázslat. Bp.: Naphegy K. [28] p. Kve 2250 Ft
Erdélyi szép szó 2007. [Antológia] Csíkszereda: Pro-Print. 420 p. Kve 2800 Ft
Esterházy Péter: Az elefántcsonttoronyból. 3. kiad. Bp.: Magvetô. 172 p. Kve 1990 Ft
Esterházy Péter: A kitömött hattyú: írások. 3. kiad. Bp.: Magvetô. 343 p. Kve 2490 Ft
Fábián László: Hazatérô lovam körmén virágos rét illatát hozza, avagy Furcsa görcs a
torokban. Bp.: Mundus. 112 p. (Mundus – új irodalom, 70.) Kve 2100 Ft
Falcones, Ildefonso: A tenger katedrálisa. Bp.: Kiss J. Kvk. 487 p. Kve 2990 Ft
Fante, John: Kérdezd az út porát. Bp.: Cartaphilus. 219 p. Kve 2800 Ft
Fekete István: Sárgaréz patkók. [Elbeszélések] Szeged: Lazi. 201 p. (Fekete István mûvei)
Kve 2400 Ft
Friedman, Michael Jan: Eredendô bûn. [Szeged]: Szukits. 253 p. Fve 1790 Ft
Friggieri, Oliver: Koránta és más történetek Máltáról. [Elbeszélések] Szeged: Boda M.:
Bába. 185 p. Fve 1500 Ft
Fulghum, Robert: Mi a csuda?: történetek és írások. [Esszék] Bp.: Cartaphilus. 202 p. Kve
2500 Ft
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Megjelent könyvek

Furst, Alan: Az éjszaka katonái. [Debrecen]: Gold Book. 414 p. Fve 2499 Ft

Onetti, Juan Carlos: Egy névtelen sírra: kisregények. Bp.: Európa. 382 p. Kve 2900 Ft

Gaál Éva: Safir és Safina Afrikában. Bp.: KIA. 61 p. Kve 2500 Ft

Onetti, Juan Carlos: A hajógyár. Bp.: Európa. 280 p. Kve 2800 Ft

Gaiman, Neil: Csillagpor. Bp.: Agave Kv. 211 p. Fve 2480 Ft
Garwood, Julie: Álmaim hercege. [Bp.]: Gabo. 511 p. Fve 1990 Ft

Otxoa, Julia: Különös küldemény: félperces novellák. Leányfalu: Patak Kv. 126 p. (Spanyol
elbeszélôk) Fve 2500 Ft

Gittai István: Érzelem(szó)tár: versek. Nagyvárad: Europrint. 153 p. Fve 2310 Ft

Oz, Ámosz: Hirtelen az erdô mélyén. [Mese] Bp.: Európa. 92 p. Kve 2000 Ft

Gnone, Elisabetta: Fairy Oak. 1. köt. Az ikrek titka. Szeged: Könyvmolyképzô K. 290 p.,
[32] t. Kve 2999 Ft

Ôszinte részvéttel. [Aforizmák] Pécs: Alexandra. [89] p. Kve 1299 Ft

Gorschlüter, Jutta: A Mikulás és a kiscica. Bp.: Naphegy K. [28] p. (Mûvészi mesekönyvek)
Kve 2250 Ft

P a l a , I s k e n d e r : Halál Babilonban, szerelem Isztambulban. Bp.: Európa. 427 p. Kve
2900 Ft

Griffin, W. E. B.: Kémek háborúja. 5. kv. Szabotôrök. [Debrecen]: Gold Book. 379 p. Kve
2499 Ft

Parti Nagy Lajos: A vak murmutér: négy elemi szócikk. [Karcolatok] Bp.: Népszabadság Kv.:
Magvetô. 168 p. Kve 2990 Ft

Heltai Jenô: Te pajkos, kis kokott: Heltai Jenô Budapestje. [Válogatott humoros írások és
versek] Bp.: Papirusz Book. 118 p. Fve 1950 Ft

Péter Erika: Verselhetek: versek. Bp.: Móra. 37 p. Kve 1490 Ft

Hoffman, Alice: Itt a Földön. Bp.: Palatinus. 309 p. Fve 2800 Ft

Piumini, Roberto: Mesék egy szuszra. Bp.: Katalizátor Kvk. 135 p. Kve 2900 Ft

Hohlbein, Wolfgang – Hohlbein, Heike: Genezis. 1. Jég. Bp.: Egmont-Hungary. 333 p. Kve
2799 Ft
Hunter, Erin: Harcosok törzse. 1. Hív a vadon. Bp.: Egmont-Hungary. 312 p. Fve 1999 Ft
Hunter, Erin: Harcosok törzse. 2. Tûz és jég. Bp.: Egmont-Hungary. 340 p. Fve 1999 Ft
Hunter, Erin: Harcosok törzse. 3. Titkok erdeje. Bp.: Egmont-Hungary. 333 p. Fve 1999 Ft
Irving, John: A negyedik kéz. Bp.: Palatinus. 403 p. Fve 3100 Ft
Karahasan, Devad: Keleti díván. Pozsony: Kalligram. 382 p. Fve 2700 Ft
Kästner, Erich: Erich Kästner mesél. Münchhausen báró csodálatos utazásai és kalandjai
szárazon és vízen + Az elmés Don Quijote lovag élete és tettei + Gulliver utazásai. Bp.:
Ciceró Kvk. 145 p. (Klasszikusok fiataloknak) Kve 1800 Ft
Kerr, Peter: Egy ôsz Mallorcán: viva Mallorca! Bp.: Tericum. 265 p. Kve 2970 Ft
Kiss Gy. Csaba: Ariadné avagy Bolyongások könyve. [Esszé] Bp.: Ráció K. 231 p. (Változó
Európa, 3.) Fve 1901 Ft
Kiss Tibor: Ventilátor blues: válogatott dalszövegek. Bp.: JAK: L’Harmattan. 70 p. (JAK,
148.) Fve 1200 Ft
Kluun, Ray: Ne vedd el az életem! Bp.: Partvonal. 357 p. Kve 2990 Ft
Kovács András Ferenc: Hajnali csillag peremén. [Gyermekversek] Bp.: Magvetô. 151 p. Kve
2690 Ft
Kôrösi Zoltán – Burger Barna: Délutáni alvás: a történet árnyéka. [Memoár] Pozsony:
Kalligram. 263 p. Fve 3990 Ft
Lábass Endre: Felnôttláncfû. Bp.: Noran. 297 p. Fve 2290 Ft
László Zoltán: A keringés. Bp.: Metropolis Media. 271 p. (Galaktika fantasztikus könyvek)
Fve 2470 Ft
Laurie, Hugh: A balek. Bp.: Kelly. 333 p. Fve 2580 Ft
Leon, Donna: Bíbornál is sötétebb. Bp.: Geopen. 267 p. Fve 1990 Ft
Lévai Katalin: Vörös szônyeg: a szerelemben mindent szabad. Pécs: Alexandra. 302 p. Kve
2499 Ft

Ozick, Cynthia: Egy letûnt világ örököse. Bp.: Novella. 348 p. Kve 2990 Ft

Pilcher, Robin: Újrakezdés. Bp.: Palatinus. 482 p. Fve 2900 Ft
Pynchon, Thomas: A 49-es tétel kiáltása. Bp.: Magvetô. 198 p. Kve 2490 Ft
Ragde, Anne B.: Berlini nyárfák. Bp.: General Press. 300 p. Kve 2500 Ft
Rákóczi jön: elbeszélések a kuruc korból. Bp.: Noran. 471 p. (Novella) Kve 2999 Ft
Reményik László: Feketeleves. Bp.: Hungarovox. 159 p. Fve 1600 Ft
Roberts, Nora: Biztonságos kikötô. Bp.: Gabo. 538 p. Fve 1990 Ft
Roberts, Nora: Halálos alkotás. [Debrecen]: Gold Book. 377 p. Fve 1598 Ft
Rochlitz Kyra: Válaszúton. Bp.: Vigilia. 229 p. (Vigilia esszék) Fve 1500 Ft
Salamon Pál: Ábrahám fiai. Bp.: Tericum. 386 p. Kve 3570 Ft
Sánchez Ferlosio, Rafael: A Jarama. Leányfalu: Patak Kv. 413 p. (Spanyol elbeszélôk) Fve
3500 Ft
Sáni, Raja Abdallah: A rijádi lányok. Bp.: Ulpius-ház. 378 p. Fve 3499 Ft
Scott, Michael: Az alkímista: a halhatatlan Nicholas Flamel titkai. Bp.: Egmont-Hungary. 316
p. Kve 2499 Ft
Shan, Darren: Démonvilág. 5. kv. Fenevad. Bp.: Móra. 244 p. Kve 2190 Ft
Spurgeon, Maureen – Davies, Gill: Varázslatos karácsonyi történetek. Bp.: Elektra. 64 p.
Kve 2990 Ft
Stewart, Sean – Weisman, Jordan: Cathy könyve: ha megtaláltad, hívj fel! [Napló] Bp.:
Egmont-Hungary. 143 p. + mell. Fve 2999 Ft
Stilton, Geronimo: A szerelem, akár a sajt... Pécs: Alexandra. 116 p. (Mulatságos történetek)
Fve 1299 Ft
Stone, Jeff: Az öt harcos. 4. köt. Daru. Bp.: Egmont-Hungary. 216 p. Kve 2199 Ft
Szabó Tibor: A lányos apák puskája: kisprózák, szerelmek, Loliták. [Elbeszélések,
karcolatok] Bp.: Pont. 115 p. Fve 1640 Ft
Szakonyi Károly: Adáshiba: drámák. Bp.: Stádium. 359 p. (Szakonyi Károly életmûsorozata,
5.) Kve 2800 Ft
Szívek szállodája. 3. Hozzámenjek? Vagy mégse? Bp.: Ciceró. 205 p. Fve 1890 Ft

Lôrincz L. László: Thumo. 1-2. Bp.: Gesta. (299 + 380 p.) Fve 1995 Ft

Tillmann József A.: A ladomi lelet. [Vegyes mûfajú prózai kötet] Bp.: Palatinus. 298 p. Fve
2450 Ft

Magyar Elemér : Karácsonyi kaland. Kakucs: Taxfree Film. [36] p. (Egon & Dönci) Kve
1990 Ft

Tolvaly Ferenc: Boszporusz felett a híd: regény. Bp.: Kortárs 295 p. + videodok. [S.l.] ; Bp.:
Cameofilm. Kve 3950 Ft

Martel, Yann: A helsinki Roccamatio család a tények tükrében. [Elbeszélések] Bp.: Európa.
199 p. Kve 2500 Ft

Ulrich, Heidi: A cowboykalapos fiú. Bp.: Evangéliumi K. 151 p. Fve 1200 Ft

Lewis, Clive Staples: Kozmikus trilógia. 3. A rettentô erô. Bp.: Harmat. 572 p. Fve 3200 Ft

Masannek, Joachim: A vad focibanda. 13. köt. Márk, a csodakapus. Bp.: Fabula Stúdió. 214
p. Kve 1990 Ft

Ulickaja, Ljudmila Jevgenyeva: Odaadó hívetek, Surik. Bp.: Magvetô. 461 p. Kve 2890 Ft
Usenko, Natalia: Tavaszi játékok. Bp.: Egmont-Hungary. [24] p. Kve 1699 Ft
Usenko, Natalia: Téli játékok. Bp.: Egmont-Hungary. [24] p. Kve 1699 Ft

Matthews, Caitlín: Hogyan legyünk hercegnôk? Pécs: Alexandra. [30] p. Kve 3999 Ft

Vandenberg, Philipp: A Golgota-akta: regény. Bp.: K.u.K. K. 397 p. Kve 3500 Ft

McAllister, Margaret I.: Ködfátyol-sziget krónikái. 2. A Fehér Szárnyak szigete. Pécs:
Alexandra. 328 p. Fve 1699 Ft

Varga Dániel: Könnyû októberi haldoklástörténetek. Bp.: Fekete Sas Kiadó. 188 p. Kve 1600 Ft

McDonald, Megan: Durrbele Dorka 8 és fél nap alatt a világ körül. Bp.: Egmont-Hungary.
166 p. (Nagybetûs kiskönyvtáram, 7.) Kve 1599 Ft
M e y e r , K a i : A hullámok gyermekei. 1. A kalózhercegnô. Pécs: Alexandra. 283 p. Kve
1999 Ft

Vargas Llosa, Mario: A rossz kislány csínytevései. Bp.: Európa. 447 p. Kve 2800 Ft
Vaszary Gábor: Alszik az Isten. Bp.: Helikon. 319 p. Kve 3290 Ft
V i s k y A n d r á s : A különbözôség vidékén. Bp.: Vigilia. 246 p. (Vigilia esszék) Fve
1600 Ft

Minot, Susan: Dôreség. Bp.: General Press. 280 p. Kve 2500 Ft

V o n Z i e g e s a r , C e c i l y : Bad girl. 2. Imádom, ha utáltok. Bp.: Ulpius-ház. 301 p. Fve
2999 Ft

Montgomery, Lucy Maud: Emily. 2. Barátságok. Szeged: Könyvmolyképzô K. 199 p. Kve
1999 Ft

Vonnegut, Kurt: Isten hozott a majomházban! [Novellák] Bp.: Maecenas. 425 p. Kve 1950 Ft

Moriarty, Sinéad: Született szülôk. Bp.: Európa. 378 p. (Belladonna) Fve 1901 Ft
Murányi Zita: DuplApu. Bp.: Korona. 299 p. Kve 2300 Ft
Müller László: Egy jó szó: versek és versfordítások. Bp.: Hungarovox. 82 p. Fve 1000 Ft
Nagy Bandó András: A táltossá lett kiscsikó. Orfû: Szamárfül. 101 p. (Lovas mesék, 1.) Kve
2500 Ft
Nemere István: A fantasztikus nagynéni. Szeged: Könyvmolyképzô K. 210 p. Kve 1999 Ft
Nemeskéri Kiss Margit: Emlékeim: 1891–1973. Bp.: Kairosz. 295 p. Fve 3000 Ft
Németh Zoltán: Állati nyelvek, állati versek. Pozsony: Kalligram. 82 p. Kve 2200 Ft
Nisbet, Jim: A Szirakúza-kódex. Bp.: Gabo. 504 p. Kve 2490 Ft
Nyirô József: Mi az igazság Erdély esetében? [Válogatott mûvek] Bp.: Kairosz. 339 p. Kve
3200 Ft
Obermeier, Siegfried: Salamon és Sába királynôje. [Debrecen]: Aquila. 378 p. Kve 2990 Ft
Oldfield, Jenny: Vadlovak. Pécs: Alexandra. 135 p. (Félhold farm, 1.) Fve 999 Ft
Olsen, Mary-Kate – Olsen, Ashley: 16 leszek. 6. A barátnôm barátja. [Debrecen]: Aquila.
122 p. Fve 799 Ft

Vörösmarty Mihály: Versek: válogatás. Bp.: Kossuth. 349 p. (Klasszikus magyar líra, 5.)
(Metro könyvtár) Kve 990 Ft
Vujity Tvrtko: Pokoljárás. Pécs: Alexandra. 335 p. Kve 2699 Ft
Wass Albert – Makhult Gabriella: A legkisebb királyfi és a táltos paripa. Pomáz: Kráter
Mûhely Egyesület. [32] p. (Válogatott magyar népmesék sorozat, 3.) Kve 1600 Ft
Wass Albert – Gábor Emese: A mátyás és az ôz meséje. Pomáz: Kráter Mûhely Egyesület.
[24] p. (Erdôk könyve mesesorozat, 6.) Kve 1400 Ft
Wass Albert – Borsódy Eszter: A zöld szakállú király fia. Pomáz: Kráter Mûhely Egyesület.
[24] p. (Válogatott magyar népmesék sorozat, 4.) Kve 1400 Ft
Weitze, Monika: Mese a rózsaszín elefántról, aki... Bp.: Naphegy K. [28] p. (Mûvészi
mesekönyvek) Kve 2250 Ft
W e n i n g e r , B r i g i t t e – T h a r l e t , E v e : Pauli, gyere haza! Bp.: Naphegy K. [28] p. Kve
1990 Ft
Wilder, Thornton: The bridge of San Luis rey = Szent Lajos király hídja. Bp.: Noran. 253 p.
(Kentaur könyvek, 29.) Fve 2300 Ft
Yoshikawa Eiji: Muszasi. 3. kv. A kard útja. Bp.: Ulpius-ház. 412 p. Fve 3999 Ft

Nagy karácsonyi könyvvásár a Kódex Könyváruházban.
Meglepetésekkel és különbözô akciókkal,
engedményekkel várjuk kedves vásárlóinkat!
1054 Budapest Honvéd u. 5.
Ünnepi nyitva tartás:
dec. 15. és 16.: 10-tôl 16 óráig, dec. 22. és 23.: 10-tôl 18 óráig
(Hétköznapokon továbbra is 10–18 óráig.)
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Balassi Kiadó
1075 Bp., Károly krt. 21.
T: 483-07-50 F: 266-83-43
E-mail: balassik@t-online.hu
Déry Tibor levelezése/A, B, C.
1901–1944
■ Déry Tibor hagyatékában megközelítôleg 8000
levél maradt fenn,
az író sajátjai és
másoké egyaránt.
A levelezés felöleli
szinte az egész 20.
századot, s irodalmunk egyik legmozgalmasabb
idôszakáról ad élô, hiteles, személyes indítékokkal színezett képet.
A sajtó alá rendezô, Botka Ferenc a Déry
Archívum eddig megjelent köteteiben már
hozzáférhetôvé tette az író elfeledett vagy
elveszettnek hitt mûveit. A levélváltások
kiadásával ezt a munkát, a hatalmas életmû teljességre törekvô kiadását folytatja rá
olyannyira jellemzô módon, nem száraz
adathalmazként kezelve a dokumentumokat. Megjegyzetel minden apró részletet és
olyan magyarázó szövegeket fûz hozzájuk,
amelyek összeolvasva egységes életrajzot
adnak. A levelezést számos illusztráció kíséri – korabeli képeslapok, a levélírók portréi és írásai, kötetek, folyóiratok címlapjai.
A Déry Tibor levelezése elsô, legnagyobb egysége, a pályakezdés idôszaka
(1901–1944) a nagy terjedelem miatt három kötetben jelent meg. A második
(1945–1960), a lelkesedés és csalódás,
1956 és a börtönévek emlékeit tartalmazza majd, a harmadik és az azt követôek 1977-ig, a pálya kiteljesedését és
gazdag nemzetközi vonatkozásait kísérik
nyomon.
(X)
Közreadja Botka Ferenc
B/5, 380 oldal
(4 ív képmelléklettel), papírtábla
I/A ISBN 963 506 681 3, 3000 Ft
I/B ISBN 978-963-506-719-0, 3200 Ft
I/C ISBN 978-963-506-732-9, 3500 Ft
A felkelô nap árnyéka
Kozák Gyula beszélget Ferber Katalinnal
■ Ferber Katalin
közgazdász, ma a
tokiói Waseda
Egyetem docense, 1993 tavaszán
indult útnak Budapestrôl, hogy
új életet kezdjen.
Másfél évtizede
ismerkedik
Japánnal, megkí-

sérli megérteni e számunkra máig minden tekintetben távoli ország és nép
valódi, nem idealizált képét, hétköznapjait, szokásait, hagyományait, a
gazdasági élet, a sikerek és kudarcok
mozgató rugóit.
Kozák Gyula szociológus három nyáron
át faggatta beszélgetôpartnerét a Japánban töltött évek tapasztalatairól és tanulságairól, de arról is, miként alakult karrierje, miért tanulta meg a nyelvet, milyen
az élete japán férje oldalán.
(X)
B/5, 220 oldal, kartonált
ISBN 978-963-506-751-0
2400 Ft

Beholder Kiadó
www.beholder.hu

Álomfogó regények a Beholder kiadótól
Böszörményi Gyula:
Rúvel hegyi legenda
Álomfogók sorozat
■ A Tetejetlen Fa
nem más, mint a
MINDEN. A látható világon kívül
magán hordja a
láthatatlan világok
sorát is: a legendák
földjét, a sötét Alsó Világot, az Álmok Földjét, a regék ligeteit.
Aki képes révülni a Tetejetlen Fán,
vagyis belefeledkezve olvasni egy-egy
történetet, az elutazhat a Világfa lombjának levelein, törzsének repedéseiben,
tövének gyökérszálain gubbasztó álomvilágokba.
S íme, most új hajtással lett gazdagabb
az Álomfogó-történetek levélcsoportja!
Ezüstujjú Balajtár, az álomvarázsló,
aki együtt kalandozott Bogi fia, Farkassal, most ellátogat az Ôsök Városába,
hogy megismerje a Rúvel hegy mélyén
élô különös népet. A galetkik egyetlen
más álomlényre sem hasonlítanak. Képesek bûvös hatalmukkal összegyûjteni
a lélekenergiát, s azzal olyanná fejleszteni a saját testüket, amilyenné csak szeretnék. A galetkik a hegyek mélyén élnek, mert az Ellenség évszázadokkal korábban elfoglalta bolygójuk felszínét.
Most a sötét barlangjáratok urai, akik
között varázslók, tudósok, bölcsek éppúgy akadnak, mint bûvös hangú bárdok, huncut tolvajok és asztrálutazók.
Révülj velünk a Gyökérszintre, ismerd
meg a galetki nép regéjét!
(X)
Ára: 2498 Ft
Megrendelhetô: www.beholder.hu

Böszörményi Gyula:
A Bolhedor lovagjai
Álomfogók sorozat
■ Sámánok dobszava kel a Tetejetlen Fán. A
nyugtalan dübörgés elér a legtávolabbi világok legsötétebb zugába
is: a Gyémánt
Jurta
bölcsei
vészt hirdetnek.
A Gyökérszint
komor árnyakkal teli vidékén halálos átkokat ôrzô varázstárgyakat loptak el az
Ôsök Jurtájából. Az Álomfelügyelet különleges ügynökei úgy vélik, a nyomok
egy kicsiny, a révülôk által még alig ismert világba, a titokzatos galetkik hegymélyi birodalmába vezetnek.
Szállj alá velünk ismét a Rúvel hegy rideg, sötét mélyére, hogy meghalld a
messzirôl jött bárd dalát. Szemed ne rebbenjen, hogy lásd a tolvajlány sorsát, akit
azért fûztek rabláncra, és számûztek a csatornaszintekre, mert megvédte becsületét.
Hallgasd a Fekete Kos szektájának történetét. Tekints a Démon vulkán magmakamráiban morajló hegymélyi óceán szigeteire, ahol vad csaták dúlnak. Légy tanúja a Bolhedor Lovagi Klán születésének, akik a levegôben suhanva, csodás teremtményeik hátán ülve harcolnak népükért. És figyeld a sötétség mélyén a pikkelyes testû ében sárkányok szívének halk
lüktetését.
(X)
Ára: 2990 Ft
Megrendelhetô: www.beholder.hu

Könyvismertetô hirdetés

X. úr a KH-ban

gnéczi Gergely: NÖVENDÉK
Ig
Hangoskönyv, szerzôi kiadás

KÁVÉHÁZI KÉT ASZTAL:
Kaszás Attila, Timkó Eszter,
Bodrogi Gyula, Garay Dorottya
MAGYAR FAUSZTUSZ:
Kaszás Attila
Zene, ének: Kullay Tímea
www.haranglakodalom.hu
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X. úr a KH-ban
Fekete Sas Kiadó

1064 Budapest, Vörösmarty utca 53.
www.feketesas.hu, 06-1/332-89-31
Branczik Márta–Demeter Zsuzsanna:
Budapesti építkezések állomásai
■ Néhány évvel
ezelôtt a Budapesti Történeti
Múzeum Kiscelli
Múzeuma a millenniumi földalatti vasút állomásain rendezett
kiállítása mutatta
be Budapest városépítészetének egy fejezetét. Ennek nagy
sikere nyomán vetôdött fel a Fekete Sas Kiadóban a könyv megjelentetésének ötlete.
A kötet e kiállítás könyvben továbbgondolt változata. A fôváros 19–20. századfordulós építkezését, tulajdonképpeni kialakulását, lendületes fejlôdését bemutató mû
a megállók környékén lévô jelentôs, híres,
korabeli épületeket jeleníti meg fotók, rajzok, festmények, látványtervek segítségével. A közel négyszáz építészeti terv és
fénykép Budapest újkori építészettörténetének sok fontos, eddig ismeretlen dokumentumát tárja a nagyközönség elé.
Az anyag azonban nem szûkül az Andrássy útra – egész Budapest képviseltetik
benne, hiszen a szerzôk ismertetik a környezet jellemzô építészeinek munkásságát is. Az angol–magyar nyelvû album rácsodálkoztat minket Budapest építészetének múltjára, s méltón képviseli fôvárosunkat és hazánkat az egész világon.
(X)
Formátum: 230 x 290 mm,
kötött, 368 oldal, 9 600 Ft
Szabadi Judit: Gulácsy Lajos
■ Gulácsy Lajos
(1882–1932) a századforduló magyar
festészetének egyik
legmagányosabb és
egyben legrejtélyesebb alakja. Miközben
mûvészetét
már életében csodálat övezte, 1907 és
1911 között megrendezett kiállításai komoly sikert arattak.
Egész élete folyamán súlyos megélhetési
gondokkal küszködött, amihez lassanként,
elmebajának kiteljesedésével a mûvészeti
életbôl való kirekesztettsége társult. Pályája
a betegség okozta megszakítások miatt csupán tizenöt évet ölel fel. A gyûjtôk körében
az egyik legkeresettebb és legdrágább mûvészként ismerik, a hamisítványok özöne, a
szakmai körök „feledékenysége”, az értetlenség és a közöny kövületeivel falazzák el

az alakját. Szabadi Judit mûvészettörténész,
a Képzômûvészeti Egyetem professzora
monográfiájában különös érzékenységgel
avatja be az olvasót Gulácsy rendkívüli mûvészi világába, munkája minden eddiginél
teljesebb képet nyújt errôl a kivételes alkotószemélyiségrôl. A szépirodalmi stílusban
megírt könyv nemcsak szakmai elmélyültségével tûnik ki, hanem élvezetes olvasmány is. A szöveget csaknem több mint
200 fekete-fehér kép illusztrálja.
(X)
B/5, kötött, 336 oldal, 3 900 Ft

Geopen Könyvkiadó
1036 Budapest, Lajos u. 48–66. B2
Tel: 9999 – 521, 9999 – 522
E-mail: info@geopen.hu, www.geopen.hu
Bernard Malamud: A lakók
■ Egy zsidó és egy
néger író ül egy lebontásra ítélt New
York-i házban; regényt írnak. A romos
ház és a két, kisebbséghez tartozó író,
meg egymáshoz és a
mûvészethez való viszonyuk nagyszabású jelképpé növekszik, többet tudunk
meg belôle a 20. század utolsó harmadának
amerikai társadalmát feszítô valódi ellentétekrôl, a benne gyökerezô irracionális gyûlölködésekrôl, mint megannyi szociológiai
tanulmányból. Úgy tûnik, a regényben felszínre kerülô jelenségek harminc év múltán
a tengeren innen aktuálisabbak, mint valaha.
Az 1986-ban elhunyt amerikai író a 20.
század világirodalmának kiemelkedô
alakja. Hôsei többnyire zsidó kisemberek, a körülmények rabjai, akik örökös
küzdelemben állnak a társadalom által
köréjük vont korlátokkal és önmagukkal.
Zsidó létük legfôképpen abban tükrözôdik, hogy szinte vonzzák magukhoz a
szenvedést és az üldöztetést. A Csehov,
Hemingway és Joyce hatását elismerô
Malamud egyszerre volt romantikus és
realista. Romantikus énje hôsökrôl írt, a
realista azok elbukásáról.
(X)
200 oldal, 2490 Ft
A fagyöngyös gyilkosság
Karácsonyi bûnügyi elbeszélések
■ Békés, szép karácsony és krimi vagy sötét
rejtély? Vajon említhetô-e egy napon a szeretet ünnepe, a legszebb családi és egyházi
ünnep egy bûnténnyel vagy holmi riasztó
kísértetekkel? Bizony, ilyen a világ, jó és
rossz együtt jár, elôfordul hát, hogy egyik
nem zárja ki a másikát.

Kötetünkben tizenhat
olyan
klasszikus kriminovellát és misztikus
történetet gyûjtöttünk össze, amelyek valamiképpen
mind éppen karácsony napjához
kötôdnek.
Ha már elegünk
van a csillagszórókból, a vendégjárásból, a
sok-sok finomságból meg a beiglihalmokból, dôljünk kényelmesen hátra egy karosszékben, és borzongjunk kedvünkre a kötetben összeválogatott izgalmas elbeszélések
olvasása közben. Peter Lovesey, Ed McBain,
John Collier, P. D. James, Arthur Conan
Doyle, Agatha Christie, Arthur C. Clarke és
méltó alkotótársai gondoskodnak arról,
hogy szellemes történeteik elszórakoztassák
az ünnepekbe belefáradt olvasót, aki azzal a
jó érzéssel csukhatja be majd a könyvet,
hogy bezzeg vele nem történt baj.
(X)
256 oldal, 2490 Ft

Múlt és Jövô Kiadó
1024 Bp., Keleti K. u. 27.
Tel/fax: 316-7019
mandj@multesjovo.hu, www.multesjovo.hu
Magyar zsidó történelem – másképp
Szerkesztette: Michael K. Silber
■ A kötet öt tanulmányt tartalmaz. Jakov Katznak, a Jeruzsálemi
Héber Egyetem
professzorának és
tanítványainak
tollából.
(X)
Ára: 3600 Ft

David Flusser: Judaizmus a második
templom korában
Qumrán és az apokalipszis
■
A
szerzô
(1917–2000) hithû,
ortodox zsidóként
egy életen át tanulmányozta a második
jeruzsálemi
templom korabeli
zsidó írásokat, a kereszténység elsô
iratait és a holt-tengeri tekercseket.
(X)
Ára: 6600 Ft

Életrajz
Közelkép

nétozik egy étteremben, így
édesapja vette át a díjat helyette. Az olvasmányos, jó néhány
fényképpel illusztrált könyvben nyomon követhetjük
Woody pályáját, olvashatunk
fontosabb filmjeirôl a Játszd
újra Sam!-tôl kezdve a Manhattanen át a Zeligig.
jj
Stephan Reimertz: Analízis
macskagyökérrel. Woody Allan
Háttér Kiadó, 204 oldal, 2200 Ft

Történelem
Egy szép reményû
fiatalember
■ A Háttér Kismonográfiák sorozatban (mely már hat könyvet foglal magában) ezúttal
Woody Allannel ismerkedhetünk meg.
Woody Allant nem kell bemutatni, mégis érdemes elolvasni a kötetet, hiszen számos
érdekességet találunk benne
mind a filmrendezôrôl, mind
filmjeirôl. Példának okáért a nevérôl: eredeti neve ugyanis Allen Stewart Konigsberg, melyet
16 éves korában cserélt le az általunk ismertre, mert ekkoriban
kezdett el viccírással foglalkozni, és az eredetit nem találta
megfelelônek. (A Woody
egyébként magyarul fás, fával
borított területet jelent, a keresztnevét pedig egyszerûen
megtette vezetéknévül.) Mint a
filmjeibôl is kiderül, Brooklynból indult a világhírnév felé, és
eleinte komikus szövegíróként
kereste kenyerét (az egyetemet
igen rövid idô után hanyagolni
kezdte), majd saját maga kezdte
elôadni humoros szövegeit.
Harmincas évei közepén forgatta elsô filmjét, a Fogd a
pénzt és fuss!-t, melynek –
ahogy sok más késôbbi filmjében is – a forgatókönyvét is ô
írta, és a fôszerepét is ô játszotta. Nyolc évvel késôbb tizedik
filmjét, az Annie Hallt Oscardíjjal jutalmazták, többek között megkapta a legjobb rendezônek szóló díjat is. Woody Allan nem jelent meg a díjátadó
gálán, mivel nem ért rá: minden hétfôn este barátaival klari-

■ A Magyar Királyság élén Horthy Miklós kormányzói jogviszonyban állt 1942. február 19én (is), midôn a magyar országgyûlés „kormányzóhelyettessé
választotta vitéz nagybányai
Horthy Istvánt, a kormányzó
idôsebb fiát.” A szerzô releváns
kérdésekkel kezdi mondandóját: mi szükség volt az új státusra, annak mi is volt/lett volna a
tényleges tartalma, és egyáltalán: dinasztia-alapítási cél vagy
„a fennálló alkotmányos berendezkedés megerôsítésének szándéka” volt-e a motorja a kezdeményezésnek?
Következtetései az utóbbi verzió mellett szólnak: Horthy
Miklós a konzervatív értékek és
az ezekbôl eredeztethetô alkotmányosság rendíthetetlen híveként oly nagy – és egyre növekvô – egzigenciák szorításában
kényszerült mintegy arra, hogy
további jogokat magához vonva szûkítse potenciális utódainak körét, mely egzigenciák két-

ségkívül éppenséggel nem növelték mozgásterét, különösen
a német–szovjet háború kitörését követôen. Ô pedig mindenféle másként gondolkodók
mozgásterét igyekezett szûkíteni, midôn keresztülvitte fia helyettesi pozícióba emelését. Aztán – mint oly gyakorta! – „felgyorsultak az események”. Az
ifjú Horthynak legitimációja
növelése, a tiszti klán által való
elfogadtatása érdekében a front
felé kellett vennie az irányt. A
történet vége ismert: 1942. augusztus 20-án a tartalékos fôhadnagy Héja típusú vadászgépe a földbe csapódott.
Pedig…pedig a szerzô Istvánportréja egy olyan ifjú embert
mutat, aki ekkortájt (nota bene: már korábban is) szélesebb
látókörrel rendelkezô, „nyugatosabb értékeket” (is) birtokló,
egyáltalán: realistább politikus
volt, mint apja. És ez a személyiség születésétôl fogva harmonikusan fejlôdik, nincsenek
szerepzavarai, midôn származását és éppen aktuális pozícióját kell egyeztetnie. Olasz Lajos érzékletes fogalmazását
idézve: „a legapróbb dolgokban is igyekezett példamutatóan eljárni”, vagy: ...„Nem volt
leereszkedô, mindenkivel barátságos módon viselkedett,
anélkül hogy lezsernek vagy bizalmaskodónak tûnt volna.”
Bajtársai kedvéért a dohányzásról is leszokott, sôt még focizni
is beállt alkalmasint. Jó arc, rokonszenves ember.
Szó nincs ám ironizálásról, ezt
ugyanis a történelem készséggel
megteszi kéretlenül is. A kormányzóhelyettesi pozíció ürességét ugyanis a késôbbiek markánsan bizonyították: ez bizony egy lufi volt. A szerzô kínál éppenséggel magyarázatot,
miért is került le a napirendrôl
az „utód utódlása”, ám ez némileg elnagyoltnak tûnik: „…
Horthy Miklós népszerûsége és
vitathatatlan tekintélye, az István fia körül kibontakozó kultusz és Miklós fia háttérben
végzett, bizalmas politikai tevékenysége jobb megoldást, nagyobb segítséget jelenthet a parlamentáris berendezkedés védelme, a háborúból való sikeres
kiválás és a rendszer bizonyos
mértékig átalakított formájának

a háború utáni fenntartása
szempontjából, mint a kormányzóhelyettesi poszt /…/
betöltésének kezdeményezése.”
A gond – úgy tûnik – alapvetôen az egész „országvezetési”
struktúra kialakulatlanságával,
bizonytalanságaival, egyáltalán:
efemer voltával volt; s ami ezzel
szoros összefüggést mutatott,
az igen erôsen eltérô törekvéseket megjelenítô politikai (érdek)csoportok aktuális állapotának, erejének, törekvéseinek
konglomerátuma nem éppen
egy tiszta vizû hegyi tavacska
rezzenetlen tükörképét mutatta. Arról nem is beszélve – ez itt
a közhely helye! –, hogy ezen
struktúra érdemi átformálása az
adott körülmények között szinte szó szerint vált napról napra
mind illuzórikusabbá, ha ugyan
eleve nem vélelmezhetô annak.
Olasz Lajos mûvének forrásgazdagsága lenyûgözô, stílusa
tiszta, történetvezetése áttekinthetô és olvasmányos, várjuk hát
a vitára serkentô, megalapozott
hozzászólásokat, dolgozatokat
– meg hát a szerzô újabb szövegeit is. Nyilván van még a tarsolyában ez-az.
Sz. J.
Olasz Lajos: A kormányzóhelyettesi intézmény története
(1941–1944)
Akadémiai Kiadó, 486 oldal,
3990 Ft
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Vallás
„Ti adjatok nekik
enni!”
■ A csoda a racionális gondolkodás számára megfoghatatlan
jelenség, a csodához hívô közönség szükséges, mely átélve a
történés transzcendenciáját, képes valóságként elfogadni a természetfelettit. Az Újszövetség
bizonysága szerint Jézus számtalan csodát tett, melyekre mind
ez idáig számos igenlô és tagadó
magyarázat született; egyike
ezeknek a csodáknak az ötezer
ember megvendégelése. Az
evangéliumok – talán éppen a
történés jelentôségét hangsúlyozandó – hatszor beszélnek
Jézus csodás ételszaporításairól.
Kamarás István – „hétköznapi”
hívôként és szociológusként – a
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csoda ma is érvényes üzenetét
keresve hetedszerre is újramondja a történetet, szociológia és irodalom határán egyensúlyozó dramatikus játékként.
Kamarás István a keresztény
közösségek világát és a vallásos
embereket mély empátiával,
humorral, ugyanakkor kíméletlen (ön)kritikával szemlélte
már korábbi, nagy sikerû Ipiapi
atya címû könyvében is.
Prózája rendre a szociológiai
kutatás, irodalomkritika, a képzelet tájait bejáró mese és a
pamflet mûfajainak határterületén helyezkedik el, mûfajilag
meghatározhatatlan, ugyanakkor élvezetes szellemi kalandozás múltban és jelenben, szövegvilágokban. A Jézus-projektum egy fiktív szociológiai
munka (kutatási jelentés),
melynek hitelessége az olvasó
számára az elsô pillanattól
kezdve kétséges, ugyanakkor
még a kételkedô olvasót is elbizonytalanítja (hátha mégis
igaz…) a szöveghez lábjegyzetelt tudományos magyarázatok
referenciális volta.
Belépve a szöveg világába,
mintha egy misztikus utazásra
indulnánk Cumulus – a kétszeres Nobel-díjas agnosztikus meteorológus-viselkedéskutató –
sorsát bogozva a történetet újraélô mesélô-szereplôkkel. Kamarás István könyve azonban a látszat ellenére sem csupán kutatási jelentés, hanem irodalom. A

történet szereplôiben önmagunkra, saját erkölcsi normáink
kétségbevonhatóságára ismerünk; a beszélgetés résztvevôinek kétségei, felismerései számunkra is lehetôséget adnak,
hogy a csodáról alkotott
(tév)képzeteinket mérlegre tegyük, és a jézusi történet rekonstrukciójának hat stációján
keresztül eljuthassunk az önálló morális döntések világába.
„Ti adjatok nekik enni!” –
hangzik Jézus szava; hol vagyunk ettôl a mustármagnyi
hittôl, mely megváltoztathatja
egyéni és közösségi életünket?
P. Z.
Kamarás István:
Jézus-projektum (kutatási jelentés)
Pannónia könyvek, 2007.

Hitrôl hitre

■ A féligazságok korát éljük: a
televíziós kvízmûsorokból, bulvármédiából szerzett félmûveltség elegendô, hogy a társasági
életben ellavírozzunk; mélyebb
ismeretekre, igényesebb gondolatokra nincs sem igényünk, sem
idônk (elég csak a televíziós mûsorok nézettségi adatait, vagy a
könyveladási listákat végigböngészni). A Da Vinci-kódnak (és
klónjainak) köszönhetôen napjaink slágertémája a Biblia és a
keresztyénség hitelességének
megkérdôjelezése. A valós elemekkel színezett kitalált történetet olvasva sokan megfeledkeznek arról, hogy regényt tartanak

a kezükben, így aztán a Dan
Brown-teremtette fikcióról, úgy
gondolkodnak, mintha az egy
létezô, alternatív világ lenne,
melyet a gonosz Vatikán, vagy
valamiféle misztikus összesküvés álarcos résztvevôi szándékosan eltakarnak értelmünk elôl.
Karácsony közeledtével nagy
sláger „bibliás” könyveket megjelentetni: népszerûsítô irodalmat, hiteleset, populárist vegyesen. Ádventi idôszakban hajlamosak vagyunk kedvezni egy
kicsit egyházias énünknek („adjátok meg Istennek, ami az Istené…”), Alister McGrath szerkesztésében a Kálvin Kiadónál
megjelent A keresztyén hit címû könyv hiteles kalauzunk lehet a Biblia és a keresztyénség
világához. A kiadvány hat nagyobb fejezetben (A hit, Isten,
Jézus, A megváltás, Az egyház
valamint A keresztyén reménység) kínálja a keresztyénség
alapvetô dogmatikai elveit a
hétköznapi hívô és nem hívô
számára is fogyasztható formában. Az egyes fejezetek szerzôi
a lehetô legszélesebb spektrumát mutatják be témájuknak,
így például a Jézusról szóló fejezetben nemcsak az evangéliumok Krisztus-képét ismerhetjük meg (ez csupán a minimális alap), hanem érdekes kortörténeti exkurzus olvasható a korabeli zsidó hagyományról és
gondolkodásról, Szûz Mária
személyérôl, sôt Jézus tanításai
és a többi világvallás szellemi
kapcsolatáról is. Az egyébként
az egész kötetrôl elmondható,
hogy a száraz dogmatikai témákat a szerzôk élvezetes tudományos stílusa és személyes keresztyén elkötelezôdése nagymértékben fellazítja. A fôszöveg mellett található rövid fél-,
egyoldalas „kitérôk” valamint a
gazdag illusztrációs anyag a mûvelôdés- és kultúrtörténet iránt
érdeklôdôk számára is igazi csemegével szolgál.
A könyv biblikus alapokról
építkezve mutatja be a keresztyénség két évezredének – Gau-

dí Sagrada Familiájához hasonlóan – ez idáig befejezetlen épületét. A könyv nagy erénye,
hogy az olvasó – keresztyén és
laikus egyaránt – megtalálhatja
benne azokat a fontos életkérdéseket, melyekben megvizsgálhatja Istenhez és embertársához
fûzôdô viszonyát. Nagy segítség ehhez a könyvet záró, meditációra is alkalmas forrásgyûjtemény, mely számos keresztyén
gondolkodó mûveibôl összeállított hitvallásként is olvasható.
A keresztyén hit korunk elbizonytalanodó, kiábrándult emberéhez szól: a könyv szerzôi
arról tesznek bizonyságot, hogy
a hit annak ellenére, hogy sokszor felfoghatatlanul misztikusnak tûnik, mégis megélhetô,
megismerhetô. Az ismeret pedig elvezethet a bulvár féligazságoktól az Igazsághoz.
P. Z.
A keresztyén hit
Szerk. Alister McGrath
Kálvin Kiadó, 2007.

Keresztény témák
– Karácsonyra
a Kairosztól

■ Az Egyesült Államokban élô
idôs filozófia-professzor sokadik kötetét foghatjuk kezünkben a Kairosz Kiadó jóvoltából.
Molnár Tamás 1978-ban írt és
Amerikában
megjelentetett
könyve olyan témát jár körül,
amely azóta sem vesztett aktualitásából.

A Ciceró Könyvstúdió kiadásában megjelent
Az év könyve elismerést elnyert, és 64 kiadásban megjelent mû:
John Boyne: A CSÍKOS PIZSAMÁS FIÚ címû regény.
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A humanizmus eszméje
visszanyúlik a reneszánsz idôszakába. Az Istentôl szabadulni
akaró ember útkeresése csodálatos eredményekkel ajándékozta
meg a világot a tudományban
és a mûvészetben. A keresztény
közgondolkodásban azonban
kiemelkedik ezen eredmények
közül az Istennel való szembenállás, amely hosszú történelmi
idô alatt szintén vallássá fejlôdött. A humanizmus a katolikus intézményeken kívül született és virágzott, ezért nem is lehet egyszer s mindenkorra legyôzni; újraéled. A szerzô minden értelmes ember vallási és
kulturális kötelességének tartja,
hogy teljes mélységben megértse a humanistákat, és amikor
csak lehetséges, észérveket használjon velük szemben.
Molnár Tamás keresztény hiten alapuló filozófiája megértôen, ám vaslogikával elemzi a
humanista vallás jelenségét.
Könyvének elsô fejezete a nyugati emberközpontú – humanista – ideológia eredetének és
kifejlôdésének történeti és filozófiai hátterét vázolja fel. A második fejezetben azt vizsgálja,
hogy van-e létjogosultsága a keresztény humanizmusnak, fôleg akkor, ha Krisztus-központú
megvilágításba helyezzük az elsô fejezetben megismert adatokat és tényeket. A harmadik fejezet végül rendszerezi az érveket, amelyek az Egyházon belüli radikális újítók ellen alkalmazandók, miután kimutatta,
hogy e személyek ihletôje a radikális humanizmus.
A téma szinte kimeríthetetlen, így a rövid könyvecske vállaltan csak a kérdéseket teszi
fel, amelyek megválaszolása arra a hosszú vitára marad, amelyet egy félelmetes Isten-ellenes
ideológiával szemben kell
megvívni. A keresztény hit
ugyanis Krisztus isteni és emberi természetének tanát nyomatékosítva hirdeti: hiba csak
a túlvilági célokra összpontosítani, de ugyanilyen egyoldalú
lenne, ha csak az evilági tevékenységben találnánk meg a
kereszténység lényegét.
■ Ha valaki múlhatatlan szükségét érzi annak, hogy a teológiával behatóbban foglalkozzon,
akkor megkerülhetetlennek lát-

szik Müller regensburgi püspök
atya vaskos kötetének tanulmányozása.
A Kairosz Kiadó lenyûgözô
vállalkozása bátor tett, hiszen ez
a mû a számos német és egyéb
nyelvû kiadás után olyan idôszakban látott magyarul napvilágot, amikor egyébként neves
szerzôk szembesülnek a rögmagyar könyves valósággal: a minél kisebb kockázatot vállaló
kiadók és a perc-sikerek profitját hajszoló könyvterjesztôk
ülik torukat a kiszolgáltatott vásárlók és „az eszi, nem eszi,
nem kap mást”-kínálat fölött.
Nem kell nagy jóstehetség ahhoz, hogy azt mondjuk: ezt a
könyvet ne a nagy választékú
áruházakban keressük. Eldugott kisboltok, egyházi fenntartású szakboltok polcain fogják
várni azokat az érdeklôdôket,
akik akár tanulmányaikhoz szeretnék elolvasni, akár érdeklôdô
laikusként szeretnék megismerni a témáját rendkívüli alapossággal feldolgozó kézikönyvet.
Erdô Péter bíboros, prímás, érsek a könyv elôszavában röviden vázolja, hogy a magyar katolikus könyvkiadásban nem áll
példa nélkül ez a mû. A dogmatika tárgyában, hasonló címeken, magyar szerzôk tollából,
jelentek már meg nem kevésbé
hasznos és jól használható mûvek, ám ez a könyv mégis modern és új jelenség, mert bár igazi terjedelmes egyetemi tankönyv, mégsem unalmas és száraz traktátus. Nem fukarkodik a
szakirodalom felsorolásával, de
ezzel nem az elkápráztatás a célja, hanem rendbe szerkesztett és
pontos módszertani eligazítást
ad az Egyház tanításaiban. Szigorú tudományossága segít a hí-

vô ember hitének erôsítésében,
hasznára van a dogmatikát a felsôoktatásban tanulóknak, biztos eligazítást ad a gyakorló papságnak és az egyházi szolgálatban mûködô világi hívôknek.
■ Minden templom Isten hajléka. Az ôsi szentély, a modern
katedrális, a városrészünkben,
falunkban lévô egyszerû imaház, mind Isten hajléka. Hányszor vágyunk oda, akár csak a
csönd miatt, amikor ellepnek a
gondok, keressük az utat, haragszunk a fônökre, aggódunk
családtagjainkért. És ha van
elég bátorságunk, akkor betérünk Isten hajlékába. Elnyugodni, megpihenni, szembenézni
magunkkal és a sorsunkkal.
Minden vallás felépíti templomait. Az ember kielégíthetetlen
vágya, örök építô hajtóereje Isten hajlékának megépítése.

Norman gyönyörû kiállítású
kötete. A többszáz látványos fotóval illusztrált kiadvány,
amelyben még a fekete-fehér
fényképeken is megcsillan a különlegesség, végigkalauzol bennünket történelmen és építészeti stílusokon, s teszi ezt közérthetôen, mégis tudományos alapossággal.
Az itt bemutatott ismert és kevésbé ismert templomokon keresztül minden korszak jellegzetes stílusával találkozhatunk.
A szerzô elismert szaktekintély, véleményét mérvadónak
tartják a tekintetben, hogy a kereszténység fejlôdése miként felelt meg minden idôben az
adott kor követelményeinek.
Nekünk, magyar olvasóknak
lehet csak egy pici hiányérzetünk: szívesen láttunk volna
akár csak egyet a Kárpát-medencei csodák közül, egy pötty utalást akár, hogy hazánkban is
számos meghitt hangulatú vagy
éppen lenyûgözô templom ad
alkalmat Isten meglátogatására.
Kemény András
Molnár Tamás:
Keresztény humanizmus
Kairosz Kiadó, A/5, 212 oldal,
kartonált, 3000 Ft

Könyv

panoráma

Gerhard Ludwig Müller:
Katolikus dogmatika a teológia
tanulmányozásához és
alkalmazásához
Kairosz Kiadó, B/5, 830 oldal,
kötve, enveloppal, 5900 Ft
A világ legváltozatosabb és
legizgalmasabb épületei a
templomok. Turista úton látnivaló, mindennapjainkban
megnyugvás.
A Kairosz Kiadó karácsonyi
slágerkönyve lehet Edward

Edward Norman: Isten hajléka
A templomépítészet stílusai
és története
Kairosz Kiadó, 312 oldal,
kötve, enveloppal, ff. és színes
illusztrációkkal

2
7

„AZ ÉV BOROS KÖNYVE”
Pályázati felhívás a cím elnyerésére
A pályázat célja
A címet a Magyar Bor Akadémia (továbbiakban MBA) évente egyszer, minden
naptári évet követôen ítéli oda az arra érdemes könyvnek, amely a legjobban
szolgálta a magyar bor ügyét, elismerve ezzel együtt a könyvben megtestesülô kiadói, szerzôi, esetleg fordítói, vagy illusztrátori teljesítményt.
A pályázás módja
Pályázni lehet – terjedelmétôl függetlenül – minden, nyomdai úton készült,
magyar nyelvû, a borral kapcsolatos szakmai, tudományos és ismeretterjesztô, valamint szépirodalmi kiadvánnyal, így különösen azokkal, amelyeknek
tárgya a borászat és szôlészet, bor-ökonómia, bor-kultúra-történelem, borgasztronómia, bor-egészség-életmód.
Pályázni csak újdonsággal, azaz a meghirdetés évében megjelent új mûvel
vagy 4 évnél régebben megjelent mû átdolgozott kiadásával lehet. A javított
kiadás nem számít új megjelenésnek.
Pályázatot szerzô(k) vagy kiadó(k) nyújthat(nak) be az MBA-hoz „Az Év Boros Könyve” címen. A pályázat benyújtásának feltétele a nevezési díj befizetése, amelynek összege 30 000 forint/mû.
A pályázat tartalmazza az MBA bizottsága által kialakított és a pályázati felhívással egyidejûleg közzétett nevezési lapot. A pályázathoz mellékelni kell
a megjelent mû 5 példányát.
A pályázat benyújtásának rendje
A nevezési lap letölthetô:
A pályázat benyújtásának helye:

www.magyarborakademia.hu
Magyar Bor Akadémia
1124 Budapest, Somorjai u. 21. I. em.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. december 31.
A pályázatot postai úton, zárt borítékban kell eljuttatni a fenti címre.
A borítékon fel kell tüntetni: „Az Év Boros Könyve” pályázat címet.
Az eredmény nyilvánosságra hozatala
Az MBA „Az Év Boros Könyve" cím odaítélésének eredményét, a nyertes
könyv címét, szerzôjét (esetleg fordítóját vagy illusztrátorát), kiadóját megjelölve, az MBA honlapján teszi közzé.
Az elismerô címet a kiadó és a szerzô(k) közösen kapják. A cím átadására a
nyerteseknek az MBA ünnepi alkalmat szervez.

Sorsmozaikból életút
■ Súlyos betegség gyógyulási fázisában, 2003 decemberében bomlott ki az álom, mely az akkor
hetvennegyedik évét taposó
●

Slawomir Mrozek
„új nevét”, majd – írásterápiai, regeneráló célzattal
is – önéletrajzának, a Baltazárnak címét hozta meglepetésül (Európa, fordította – jól, mert szárazon,
pontos metszésû mondatokkal –: Mihályi Zsuzsa).
Az éntörténet hézagos, sôt töredékes: az idôbeli
elôre-hátraszánkázások ellenére is csak a gyermek-,
ifjú- és fiatal felnôttkort érinti közelebbrôl. A „Tudom, mit beszélek” igéje mindvégig érvényes. Bár
a szerzô bevallottan sok mindenre nem emlékszik
(hogyan érte régóta kórházban ápolt anyja halálhíre stb.), az eseményeket józan
tárgyilagossággal, mindig a jövô, a majdan
bekövetkezô élettények felôl vizsgálja.
Hûvös elbeszélô, az enyhén ironikus-bölcselkedô tárgyszerûséggel önmaga terapeutája. Érdekes „mesét” mond. Felbukkan
a legjobb ifjúkori barát szerepében is megrótt Leszek Herdegen színész (emlékszik-e
valaki: A fáraó címû film egyik fôalakja
volt; 1980 januárjában, ötvenévesen
hunyt el). Felbukkan egy költô, Adam
Wlodek (halála idôpontjára – 1986. január 19. – Mroz·ek rosszul emlékszik; a
lengyel kiadó elôszót íratott, de ezt – sem
– korrigálta), s vele akkori felesége, ugyancsak költô. Wislawa Szymborska. Az 1996. évi irodalmi Nobeldíjas. Talán Mroz·ek „helyett” kapta e „lengyel” Nobelt…? (Állítólag egy másik jelentékeny krakkói költônô a díjosztás elôtt
úgy nyilatkozott: a meghívót tévedésbôl három utcával arrébb
címezték.) Ifjúkori élethelyszínek; Párizs, Velence, Mexikó… –
kulisszának ennyi is elegendô a tragigroteszkhez, melynek „címe” és „szüzséje”: Mroz·ek. Azaz Baltazár.

Katona József
áll a Kérdôjelek címû, olvasmányos és tartalmas könyvecske
centrumában (Balassi Kiadó): Egy Katona-kutató töprengése a
tárgy. A töprengô tudós, Orosz László nevét illett volna kiemelnem, noha ez ellen közismert szerénysége tiltakozna. Immár két
emberöltôt szánt arra, hogy szeretett (iskola)városa, Kecskemét
egyik leghíresebb szülöttének életmûvét feltárja. Nélkülözhetetlen például Katona-kismonográfiája (1974), a Bánk bán kritikai kiadása (1983), A Bánk bán értelmezéseinek története (1999). Ezúttal kisebb lélegzetû, de cseppet sem érdektelen – s fôleg: érdekesen kidolgozott-megválaszolt – kérdéseket taglal Katonával kapcsolatban: Hogyan közeledett Széppataki Rózához, hogyan távolodott el tôle?;
Mikor és hol játszották elôször a Bánk bánt?; Hogyan lehetne (kellene) a
Bánk bán iránt érdeklôdést kelteni az iskolában?; Mit jelentett Katona
számára a vallás? stb. Az irodalomtörténész az elhivatott pedagógus katedrájáról mondja el árnyalt véleményét (akár már megválaszoltnak, feloldottnak hitt problémákról is), tehát: érettségizôk,
figyelem! Az egyik tételhez itt egy remek forrás. Csak 133 oldal,
de az a 133: amilyen kicsi, oly sûrû.

Kovács Dénes
emlékezik (élete vége felé, 2003–2004-ben készült magnófelvételek
szerkesztett szövegén át) A Mesterhegedûs címû, Ottó Péter által jegyzett könyv lapjain (Európa). A mûvész idegenkedett a vallomástól,

végül engedett, s csapongva bár, de magánélete és
karrierje, gondolkodásmódja és hite, munkássága és
világjárása kapcsán sok mindent tudomására hozott
felkészült kérdezôjének, valamint emlékét tisztelô,
felvételeiért rajongó híveinek. Az ellenségeinek is.
Nem marad titok az emberi, szakmai konfliktusok
egy része, a mûvészi rivalizálás természetrajzának néhány vonása. Kovácsot erôs önkritika és humor segíti a visszatekintésben, ám mivel élete legtöbb epizódjába épp csak beavat, idônként olyan diskurzust
kell követnünk, amelyben a két fél szavak nélkül is
érti egymást, mi azonban nem egykönnyen rekonstruáljuk – például
–, honnan bukkan elô s miért ôsgonosz az egyik világhírû magyar mûvész-vetélytárs? Vagy miként is maradt magára (az egyedüllétet igencsak kedvelô, s a testvérei, gyerekei
szeretetétôl övezett) Kovács Dénes, aki ötször nôsült (egy asszonyt
kétszer vett el, mindkétszer megszakította vele az együttélést). A
névmutató önmagában is beszédes, és szerencsére jelzi: a hegedûs,
a Mester akkor van elemében, ha a
muzsika csodájáról és pályája állomásairól elmélkedhet, emlékezhet.
Könnyedebb hangba váltva anekdotái
rendre poén nélkül foszlanak el – de ha
elôadói és tanári tevékenységét eleveníti
fel, pompásan fogalmaz, mélyre lát.

Könyv

könyvbölcsô

Békés Pál
régi és újabb novellák és bélyegek címkézésû
kötete (Palatinus) szerencsés kézzel szerkesztett, kitûnô összeállítás, regényesen
terebélyesedô rövidtörténetek és elbeszélések együttese. Az autobiografikus
jelleg nem tolakodó: a takarékos (líraiságukat fegyelmezô) írások örvényében él,
téblábol, szeret, dolgozik, alkot, cselleng, szemlélôdik (lô bakot vagy takarít
be termést) az a Valaki, akit változó neve, státusa, jelleme, külleme,
élethelyzete ellenére az irodalomtudomány régebben alakmásnak,
ma epikai énnek, holnap meg másnak mondana. Békés írói erényei
– a fordulatos, gazdag, az olvasók közös emlékezetébe illô cselekménytôl a szavak mögöttesének tarka képzettársításaiig – arányosan érvényre jutnak.
E parányi helyre már mikroelemzés sem fér – egy parányi remekbôl (Rendrakás) vett idézet még igen. Van úgy, hogy egynapos-örök ifjúi szerelem sebtében letépett, felhasadó pulóverrel kezdôdik… „Két évtized múltán a férfi a karácsonyfát díszítette a három
gyerekkel. Éppen csak futotta a fára a munkanélküli segélybôl.
A postás díszcsomagot hozott, benne elvásott pulóver, oldalán
gondosan bevarrt hosszú szakadás. Mellette levél, a Magyar Köztársaság Oszakai Fôkonzuljának fejlécével, aláírás nélkül: Századvégeken mindig rendet rakok.
– Mi ez? – kérdezte az asszony.
A férfi fényesíteni kezdte a régi holmival a karácsonyi üveggömböket.
– Pulóver.”
Tarján Tamás
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Kultuszhántás
■ Hát akkor ott folytatom, ahol
a múlt hónapban abbahagytam, következzék egy újabb fôhajtás egy újabb muszájherkulesi gyürkôzés elôtt. Ágoston
Vilmos író, irodalomtörténész,
megunva, megelégelve azt,
hogy úgymond mértékadó irodalmárok és történészek, tudomást nem véve az évtizede kibontakozó irodalmi-politikai
kultuszról, nem vagy csak érintôlegesen, egy-egy Wass-mû
kapcsán foglalkoztak az életmûvel, annak kártékony hatásával. A nacreál, vagyis nacionalista realista „lektûrszerzô” hozsannázása, az 1970-es évekbeli
kabarétréfasorozat szlogenjének, a „nyomják Krahácsot”
mintájára
megfogalmazódó
„bezzeg ô nem kapott Nobeldíjat” kesergô magyarkodása talán azért is bokrosodhatott kóros mértékûre…
… De nem, ezt a gondolatsort
nem folytatnám, mert akkor
még abba az illúzióba ringatnám magam és az olvasót, hogy
a megfontolt szavak, érvek képesek befolyásolni a vakhitet. Ebben pedig, én, a keserû
tapasztalataim alapján már nem igen hiszek, rövid távon
semmi esetre sem, hosszabb periódusokat tekintve pedig
legfeljebb csak reménykedem.
Éppen ezért nevezem Ágoston új, A kisajátított tér címû
kötetét muszájherkulesinek, mert nem csak hogy szembe
a kultusznak, de sokunk helyett elvégzett valamit, utána
járt, a végére járt egy legendának, s bizonyította is azt,
amit eddig – legfeljebb – zsigerbôl éreztünk, sejtettünk, s
aminek elsô, második – s ha az ember elég mazochistának
tartotta magát – harmadik nekifutásra (értsd: a harmadik
Wass-mû elolvasására) hangot is adtunk: azazhogy a király
meztelen. Nos Ágoston nem két-három mû, hanem az
életmû elolvasása s mikroszkopikus alaposságú elemezése
után jutott erre a következtetésre.
De nemcsak erre, hanem arra is, hogy egy mára jószerével elfeledett román író, bizonyos Doru Munteanu „nemzeti konfrontatív életmûve” kísértetiesen emlékeztet, ezért
párhuzamba is állítható a Wass-oeuvre-rel. Munteanu pedig nem is oly régen még nagyon hatott Romániában, Fekete péntek címû – idehaza joggal „mániákus magyarfalónak” titulált – regénye 1986-ban jelent meg a Ceausescuérában. Ágoston könyve leginkább arról az általa legfontosabbnak tartott alapkérdésrôl szól – aminek a két tárgyalt szerzô mûvei csak a paradigmái –, nevezetesen, hogy
a magyar és román nemzeti képzeletben az a közös, hogy
mindkettô Erdély (legalábbis Székelyföld) „visszacsatolásáról”, visszaszerzésérôl elmélkedik – még ma is. Ágoston
határozott álláspontja szerint ez a fajta nacionalizmus
mindkét oldalon eltereli a figyelmet „az egyetlen megoldásról”, az emberi jogi, kisebbségi kérdések mai, európai
kezelésérôl, merthogy ezen kérdésekben nem lehet törté-

nelmi érvekre hivatkozni,
mert azok népirtáshoz, diszkriminatív törvényekhez és kirekesztéshez vezetnek, vezethetnek csupán. Ágoston monografikus nekifutással mutatja be, hogy az általa elemzett
szerzôk írásaiban – akár egy állatorvosi lóban manifesztálódik – a nemzeti önfelmentô
képzelet, amely a történeti
szembenézés helyett olyan érveléssel, olyan csoportosítással
operál, olyan, hogy mindig a
másik kegyetlenkedik, mindig
a másik antiszemita, kirekesztô és mindig a másik a területrabló – innen egyébként a kötet találó címe is.
Nem vitatva, persze, hogy
Ágoston könyvének ez a legfontosabb vonulata, ha úgy
tetszik, üzenete, s alighanem a
szerzô ezen gondolatok kifejtése miatt írta a könyvét, számomra azonban legalább
ennyire jelentôs az, amire már
utaltam, hogy valaki végre érdemben szól magáról a Wassjelenségrôl az író születésének
centenáriumán. Itt és most csak jelzésszerûen utalhatok
arra, hogy Ágoston a meghurcoltként beállított író háborús bûnösségének megítélésében mennyire méltányos,
hogy a pro és kontrákat ismertetve a tisztázás érdekében
maga is a perújítást tartaná a legszerencsésebbnek. Viszont
jóval kevesebb megértést mutat Ágoston, amikor már a
Wass-írásokban felfedezhetô ellentmondásokról – vagy
hogy pontosabban fogalmazzak: hazugságokról – értekezik, az itt tetten érhetô történeti ön- és nemzeti mítoszépítésekkel szemben kérlelhetetlen. Azonban számomra mégis azok a könyv legfontosabb fejezetei, amelyek alapján a
grandiózussá növelt, ízléstelenségben tobzódó és torkolló
évfordulós ünneplésben lesz – lett – olyan érvelô hang is,
amely a vátesszé felkent író-költô valódi irodalmi értékét
is mérlegre teszi, tette – s nemcsak politikai felhasználhatóságát és kisajátíthatóságát. Ha pedig Ágoston segítségével innen tekintünk rá a politika légüres terébe betüremkedett életmûre, akkor derül ki igazán az irodalmi súlytalanság. Pátosz mázával leöntött hazafiaskodás, népieskedéssel rejtett, azzal elfedett nyelvi pongyolaság, nevetséges, félreértéseket szülô szóhasználat egyrészrôl, másrészrôl pedig klisékbôl összegyûrt papírosfigurák, és könyvrôl
könyvre való „kiteljesedése” annak, amit már 1940-ben
felrótt Wassnak egyik kritikusa, a Nyugatban publikáló
Kádár Erzsébet, hogy az író „a gyerekkönyvek könnyen olvasható illusztrációinak szûk szókincsével beszél”.
Murányi Gábor
Ágoston Vilmos: A kisajátított tér
A nemzeti képzelet Doru Munteanu és Wass Albert mûveiben
EÖKIK. 398 oldal, ármegjelölés nélkül
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Bôvített karácsonyi kínálat
Vers, mese,
meseregény
■ Négy éven felülieknek ajánlja a
Móra Kiadó azt a
verseskötetet, Péter Erika Verselhetek c. munkáját,
amely megújíthatja az óvodai ünnepélyeket, megfrissítheti a kisiskolások ünnepi mûsorait. Az
untig ismert gyermekversek
(dalok, mondókák, verses köszöntôk, rigmusok stb.) helyett
választhatnak ebbôl az óvó nénik és tanító nénik új szövegeket, elsôsorban a jeles napokra
(Farsang, Anyák Napja, Mikulás, Karácsony). A gyerekek hallva, olvasva vagy mondva élvezhetik a könnyen megjegyezhetô versek játékos rímeit, dallamát. Pap Anikó Míra igényes képei teszik vonzóvá a kiadványt.
A Cigány mesék c. kötetben Bari Károly és Daróczi Ágnes gyûjtötte-fordította eredetmondákat és népmeséket is találunk, de a
könyv nagyobb része – 22 mese – Bársony János keze alól került
ki. A sokszínû összeállításban találunk a cigányság és a magyarság sok évszázada tartó együttélését megörökítô történeteket, de
mai, modern meséket is. Elôbbire példa: Zsigmond király és
László vajda története, Czinka Panna története, Negyvennyolcas történet, utóbbira: A boksz meséje, A pomána története, A
Fekete vonat. (A pomána áldozati ajándék, szertartás.) Sinkó Veronika ha kell, varázslatos színekkel, ha kell, fekete-fehérrel idéz
fel idôt és helyet, hol a naiv festôk, hol régi faliképek modorában teremti meg a szöveg vizuális ekvivalensét.
Karácsonyi meséket tartalmaz Kamarás István Betlehembe kéne menni c. kötete, mely a Móra Kiadó gondozásában jelent meg, Kalmár
István frivol, a mesék különös hangnemét nagyszerûen visszaadó,
színes rajzaival. Nem a hagyományos, az ilyenkor megszokott mesehangulatot, áhítatot sugározzák ezek a furcsa történetek.
Modern korunkba helyezte a
szerzô a hat, csupa-ötlet, csupameglepetés történetet, ráadásul a
színhely a budapesti állatkert, a
kelenföldi lakótelep, egy iraki
hadikórház. Meggyôzôdésem,
hogy a Kamarás-Kalmár szerzôpáros kötete a felnôttek által ismert
eseményeket éppen így, a lényeghez ragaszkodva,
de a formát megváltoztatva tudja a
leghatásosabban
közel hozni a gyerekekhez, átélhetôvé tenni nekik
Krisztus születésének csodáját.

A General Press kínálatából a Nyúl Péter
Könyvtára sorozat elsô
két kötetét ajánlom az
óvodások korosztályának. Beatrix Potter elôbb
egy szófogadatlan és
ezért bajba került nyusziról és a családjáról
(Nyúl Péter kalandjai),
majd egy szemtelen és
ezért bajba jutott mókusról és a testvéreirôl
(Bikkmakk Mókus kalandjai) mesél el egyegy tanulságos történetet. A szerzô finom
vonalú rajzaival színesen illusztrált, Szabó
T. Anna fordította mesekönyvekhez egy
foglalkoztatókönyv – Karácsony Nyúl Péterrel – csatlakozik. Ebben rejtvények, kifestôk, színes matricák vannak, és sok-sok
olyan ötletet találnak a 8 év körüliek, amelyek segítségével maguk készíthetnek karácsonyi ajándékokat, illetve az étel- és italreceptek felhasználásával kellemes ünnepi
délutánt szervezhetnek barátaiknak.
Sose vedd félvállról Erdômélye veszélyeit! – nagyon fontos
figyelmeztetés ez annak, akinek ebben a rejtelmes és titokzatos erdôben vezet az útja. Otthona ez a mészárlóknak, mézgoblinoknak, hárpiatrogoknak, és még számtalan furcsa szerzetnek, közülük a tudós szarvmadár és a mohamedve említendô, mivel ôk segítenek Ágosnak. Elkél neki a segítség néhányszor, miután letért az ösvényrôl, ami szigorúan tilos egy
fatrollnak. Hogyan kerül újabb és újabb veszélyes helyzetbe,
hogyan menekül meg? Sikerül-e alakváltóárnylidércet elkerülnie? Errôl mesél ez a furcsa, a legjobb Tolkien-i hagyományt folytató könyv, az Erdômélye, amelybôl 1 milliónál
több fogyott már, s most nálunk is felveszi a versenyt akár
Harry Potterrel is. A Szirt Krónikái sorozat elsô kötetét, a
Paul Stewart–Chris Riddel szerzôpáros mindvégig izgalmas,
fordulatos, helyenként humoros meséjét a Könyvmolyképzô „varázsolja” a karácsonyi ajándékok közé.

Képeskönyvek
■ A Naphegy Kiadó Mûvészi mesekönyvek sorozatában látott napvilágot az a kötet,
amelynek szövegét Monika Weitze írta, illusztrációit pedig Eric Battut alkotta. A Mese
a rózsaszín elefántról, aki nagyon szomorú volt,
aztán újra jobban érezte magát a különös kis
elefántról,
Mambóról
szól. Mambó vidám volt,
amíg együtt játszhatott,
szaladgálhatott vagy éppen lustálkodhatott a barátjával, a piros pöttyös
Pöttömmel. Amikor Pöttömék elköltöztek, a két jó
barátnak el kellett búcsúznia egymástól. És nagyon
szomorú lett Mambó. De
mint a remek képeskönyv
alcíme elárulja, késôbb

mégiscsak megvigasztalódott.
Ez a vidám és szomorú történet
a barátságról, illetve a jó tanács
segítô hatásáról, a megvigasztalódásról, az érzelmeinkkel való
megbirkózásról nyújt megszívlelendô, hatásos példát. (Fordította Szigethy Katalin.)
A kelekótya Pauliról, a rosszcsont nyuszigyerekrôl olvashatunk a Brigitte Weninger–Eva
Tharlet szerzôpáros sorozatában, amelynek 2. kötete a Pauli, gyere haza! címet viseli. Ebben igazságtalanul bánnak Paulival, ez egyszer
valóban nem ô a tettes, nem ô okozott
kárt. Bánatában elhatározza, hogy világgá megy. Persze megnyugszik, amikor a sötétben végre felhangzik az ôt
keresô aggódó szülôk és testvérek kiabálása: Pauli, gyere haza! Ez a történet is szomorú meg vidám, és ugyancsak fontos érzelemrôl szól:
az igazságtalanságból eredô bánatról, csalódottságról. És a boldogságról, a szeretetrôl, a családi összetartozás jó érzésérôl. A
szép példázathoz – szerencsére – nem tiritarkán részletezô, inkább elnagyolt, meleg színekkel ható, de a figurákat, az érzelmeket pontosan kifejezô rajzok illeszkednek.
Bálint Ágnes Mazsola és Tádé nevû mesefiguráinak karrierje még
a 70-es években kezdôdött, méghozzá könyvben és a TV-ben. Ha
jól számolok, már a kisgyerekek negyedik nemzedéke „tanulhat”
az oktondi kismalac és az okos, megfontolt, igazságos manó történeteibôl. A Holnap Kiadó adta most újra közre a kilenc mesét
tartalmazó kötetet, amelyet Bródy Vera rajzai és az ô bábfiguráiról készített színes fotók illusztrálnak.
Keresd meg a kalózokat! és Keresd meg a lovakat! biztatja címével
kis olvasóit a Napraforgó Kiadó két újdonsága. Francisco Arrendo rövid meséinél talán lényegesebbek a színpompás illusztrációk meg a feladatok, amikbôl olyik oldalon 5-6-ot is találunk. Az
oldalpárok mintha kaland- illetve ismeretterjesztô filmekbôl való standfotók lennének. Szórakoztatás, ismeretközlés és képességfejlesztés a sorozat kifejezett célja.

Ezerszínû kamaszvilág
■ A norvég Klaus Hagerup Markus és Diána c. mûvének – megjelentette a Napkút Kiadó – 13 éves fiú „hôse” kicsi, vézna, szemüveges gyerek, aki mindentôl fél, amitôl félni lehet. De
fantasztikus autogram-gyûjteménye van, és nagyon
élénk a fantáziája. Amikor aláírást kér híres emberektôl, elképesztô dolgokat talál ki. A nála csak pár
évvel idôsebb TV-sztárnak pl. egy milliomos üzletember és szerencsétlenül járt hegymászó nevében
ír. Nem csak az osztálytársai lepôdnek meg, ô maga is elképed, amikor Diána az egyik levelében közli vele, hogy hamarosan meglátogatja. Hasonló
helyzetbe kerül Fehér Klára Bezzeg az én idômben c.
ugyancsak sok humorral megírt regényének 15 éves
„hôsnôje”, Kati, aki barátnôi unszolására kitalál nekik-magának egy Laci nevû egyetemista szerelmest.
Mondanom se kell, a fiú hamarosan felbukkan teljes valójában, és a lány ekkor összeszed egy egyest kedvenc tantárgyából, és faggatni kezdi az édesanyját: hogyan ismerkedtek meg a szülei annak idején... Az írónô népszerû, 6. kiadásban a Móra Pöttyös sorozatában megjelent regénye
1940-es évek elején játszódik, csakúgy mint az ír John Boy-

ne A csíkos pizsamás fiú
c. mûve. (Kiadta a Ciceró Könyvstúdió,
Szabó Mária fordításában.) Ez a szívszorító, felkavaró könyv a
II. világháború történeti valóságát eleveníti meg finom eszközökkel. A német lágerparancsnok fiának,
a 9 éves Brúnónak a
története eddig 64 kiadásban jelent meg, 2006-ban elnyerte
az Év Gyermekkönyve díjat, és a Harry
Potter filmek producere filmet készített
belôle. A Magyarországon forgatott filmet hamarosan bemutatják nálunk is.
Meg Rosoff Majd újra lesz nyár... c. kötete
– Tóth Tamás Boldizsár fordításában –
egyaránt szól fiúknak és lányoknak, és
legalább annyira szuggesztív, emlékezetes olvasmánya lehet a kiskamaszoknak, mint az elôbbi. A félárva Daisyt New Yorkból angliai
rokonaihoz küldik, hogy ott töltse a szünidôt. (Apja újra nôsül, az
új feleség gyereket vár.) A lány beleszeret unokatestvérébe, Edmondba, de nem csupán emiatt válik sorsfordítóvá ez a nyár. Hirtelen megváltozik körülöttük minden. A gyerekek magukra maradnak a vidéki házban, majd amikor kitör a háború, elszakítják ôket
egymástól. Bár ez a háború nem ismerôs a történelembôl, a boldogság törékenységét, a fôszereplôk küzdenitudását reálisan, különös
perspektívából, egyikük emlékeiként, ábrázolja a szerzô. A Rosenberg Lovas Kollégium sorozat elsô kötetében – Az új fiú – persze
szintén sok szó esik a szerelemrôl, hiszen a négy barátnô egyike beleszeret az új fiúba. Dagmar Hossfeld mai kamaszhôseinek világa szerencsére békésebb, derûsebb, de feszültség, izgalom, konfliktus
azért itt is akad. A Mezôgazda Kiadó sorozata különösen a lovakat, a lovaglást kedvelô kamaszok körében lehet népszerû. (A fordító: Zsilinszky Fanni.)
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Mi micsoda
■ Két kötettel bôvült-gazdagodott a sorozat, a 99-es sorszámú Monica Beurer Fényképészet c. munkája a fotográfia, a fénnyel festés 170
esztendôs történetének összefoglalásával kezdôdik. Majd „beléphetünk” elôbb a sötétkamrába, aztán egy fotóstúdióba. Áttekinti a
szerzô a fotográfia területeit, a fényképészeti stílusokat. A technikai
fejlôdés lenyûgözô. A fényképezés és valóság kapcsolatának elemzése elgondolkoztató. Olvashatunk a fényrôl, az emberi szemrôl, amely a fényképezôgéphez hasonlóan mûködik. A kötet nemcsak fontos, érdekes információkat ad, hanem számos dolog kipróbálására is
biztatja ifjú olvasóját. Egy fejezet a magyar fotográfiával, a világhírû magyar fotográfusokkal is foglalkozik.
(Fordította: Frenkel Éva.)
A 101-es kötetben Rainer Köthe az Építészet világába kalauzol bennünket: elsôsorban az európai építészet történetét, remekmûveit mutatja
be. Majd szól az építôanyagokról és a statika tudományáról. Bemutatja, hogyan építenek fel
egy családi házat. Foglalkozik a különféle településekkel, azok történetével. (Fordította: Varga Csaba.) A Tessloff és Babilon mindkét újdonsága lenyûgözôen szép illusztrációkat (fotókat, rajzokat) tartalmaz.
Cs. A.
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Mesevilág
Berg Judit – alig múlt harmincéves, de már négy gyerek anyukája és jó néhány igen sikeres
gyerekkönyv szerzôje. A közelmúltban megjelent kötetei apropóján beszélgettünk.
■ – Hogyan született elsô könyve, amely
a Hisztimesék címet viseli?
– Másfél éves kora körül kezdtem a legnagyobb lányomnak, Lilunak – aki ma már 9
éves – figyelemelterelô szándékkal mesélni. Rettentô nagy hisztiket csapott
és sehogy nem lehetett lecsillapítani, csak ha szép halkan meséltem neki.
A legjobb barátnôm férje könyvkiadással foglalkozik, ô sokszor hallott engem mesélni, és ô találta ki, hogy jelentessük meg a meséket. Ez egy olyan
könyv, amely kimondottan segítô, fogódzó szándékkal született azok számára, akik gondban vannak, mert a gyerekük rettentô sokat hisztizik, és a
visszajelzések alapján úgy tûnik, másoknak is beválik.
– Hogy került ezek után a Pagonyhoz?
– Idôközben belejöttem az írásba, úgy éreztem, hogy én ezt nagyon szeretném csinálni, nagyon élvezem, ez egy nekem való dolog. Viszont az elsô
kiadómnak egyáltalán nem a gyerekkönyvek kiadása volt a fôprofilja, ôk
nem arra voltak ráállva, hogy évente több mesekönyvemet is kiadják. A
Pozsonyi Pagony boltjaiban viszont nagyon jól
ment a Hisztimesék, olyannyira, hogy a 2005-ös
Könyvhéten még dedikálni is meghívtak a standjukra. Miután már régóta forgattam a fejemben,
hogy megírom a Panka és Csiribit, szinte magától
adódott, hogy ôket keressem meg az ötlettel. Gyakorlatilag kész kötetet vittem el nekik, még az illusztrációkat is megcsináltam hozzá. Egy egész
nyáron át festettem hozzá a rajzokat. Elolvasták,
megnézegették és azt mondták, hogy nagyon jók
a mesék, meg akarják jelentetni, legyen belôlük sorozat, de ugye nem sértôdöm meg, ha felkérnek
egy illusztrátort. Így is történt, ráadásul egy igen jó
és a meséimhez illô rajzokat készítô illusztrátort, Pásztohy Pankát sikerült
megnyerni a sorozathoz.
– Mi történt a Micsoda idô!, a Panka és Csiribi elsô kötetének megjelenése után?
– Már amikor bevittem a Pagonyba a Panka és Csiribit, akkor jeleztem,
hogy van egy másik könyv is készülôben, amit Lilunak írtam karácsonyra,
és nagyon jól sikerült, ez volt a Rumini. Szerencsére ez is nagy tetszést aratott a kiadóban. Amikor megállapodtunk, hogy megjelenik a könyv, a fejembe vettem, hogy kell hozzá térkép, mert anélkül nem kalandregény a
kalandregény. Jók lettek az illusztrációk, melyeket Kálmán Anna készített,
nagyon elégedett vagyok velük, de borzasztó lassan készültek el. Ennek ellenére ragaszkodtam
hozzá, hogy legyen
térkép, még azt is
Berg Judit
vállaltam, hogy mi(1974. január 28. –)
vel nekem úgyis a fe2005 Hisztimesék
jemben van az egész
2006 Panka és Csiribi – Micsoda idô!
térkép, én mintegy
elôrajzolom, az An2006 Panka és Csiribi – Tündér biciklin
na meg annak alap2006 Rumini
ján megrajzolja. Így
2007 Mesék a Tejúton túlról
is történt, és amikor
2007 Panka és Csiribi – Tündérváros
a belívek már a
2007 Rumini Zúzmagyarmaton
nyomdában voltak,

akkor vette észre az apukám, hogy a térképen rosszul vannak jelölve az irányok, kelet helyett nyugat van és fordítva,
bizony elrontottam. Két lehetôség volt, vagy új térkép készül, vagy át kell írni a szövegben az összes elôfordulást.
Mivel az elsô térkép olyan nehezen készült el, az utóbbi
mellett döntöttünk. Így visszakértük a nyomdából a szöveget és kijavítottuk mindet. A második kötetnél, amely most
jelent meg, a térképvázlatot, amit megint én készítettem,
idôben ellenôriztettem apukámmal.
– Hogyan született a Rumini? Melyik gyerekének mesélte?
– Egy családi nyaralás alatt találtam ki Lilunak, mert állandóan nyúzott, hogy meséljek valamit. Annyira imádta,
hogy egy teljes éven keresztül minden áldott nap Ruminirôl kellett mesélni. Mindenféle kalandot kitaláltam már neki, például két
héten keresztül Ruminiék vadvízi evezni voltak, az összes környezô szigetet meghódították, számtalan hihetetlen lénnyel harcoltak. A végére én
már idegbajt kaptam tôle, a gyereknek meg ez volt a legnagyobb örömforrása, ezért úgy döntöttem, hogy karácsonyra leírom neki Rumini néhány kalandját, és akkor nekem is sokkal egyszerûbb lesz, mert nem kell
újabb történeteket kitalálnom, és neki is jó lesz, hiszen hallgathatja. El is
kezdtem írni, de mindig újabb és újabb dolgok jutottak eszembe, sokszor
én se tudtam, hogy mi lesz a történetbôl és olyan szinten voltam izgatott,
hogy éjszakákon át nem aludtam, hogy mi fog történni Ruminivel. Írás
közben nagyon megszerettem mind a fôszereplôt, mind az egész mesét.
– Hogyan tudja négy gyerek mellett megoldani, hogy jusson ideje az írásra?
– A négygyerekes lét még nagyon új számomra, hiszen a kisfiam még csak három
hónapos. Eddig úgy volt, hogy amíg Lilu
oviba járt, ebéd után lefektettem a két kicsit,
és akkor garantáltan volt másfél órám dolgozni. Ilyenkor nem érdekelt se a házimunka, se más, csak az írás. Rá is állt az agyam
erre, már ebéd közben éreztem, hogy pörgök fel kávé nélkül is, leraktam a gyerekeket, és írtam. A mai napig meg
tudom ezt csinálni: felkészülök arra, hogy mit akarok írni, összeáll elôre a fejemben, végül is agyalni lehet homokozás közben is, és amikor
leülök a géphez, akkor iszonyú gyorsan írok. Tehát ha már egyszer kitaláltam, akkor pillanatok alatt megvannak a könyvek. Persze Lilu azóta már iskolás lett, Bori és Dalma is ovisok. Vilmossal pedig most alakul ki a napirendünk, úgyhogy mostanában nehezebben jön össze az írás.
– Meséli a gyerekeinek könyveit?
– Igen, mindig és még megjelenés elôtt. Ez úgy zajlik, hogy mielôtt egy történetet odaadnék a kiadónak, mindig elmesélem a gyereknek, van, hogy fel
is olvasom, van, hogy csak fejbôl, ilyenkor látom, hogy reagálnak rá, vagy
hogy valahol elkalandozik a tekintetük, és akkor tudom, hogy onnan húznom kell, vagy újra kell írnom, mert nem elég érdekes az a rész. Amikor
menet közben az illusztrátorok küldik a készülô rajzokat, azokat is megnézik, hozzászólnak.
– Mik a tervei?
– Nemsokára elkészül és remélem, könyvhétre meg is jelenik a Panka és
Csiribi negyedik kötete. Ezen kívül van egy másik nagy ovisoknak, kisiskolásoknak tervezett meseregényszerûség, amit félig írtam meg, amit ezután
szeretnék befejezni. És már alig várom, hogy mindezzel elkészüljek, mert
akkor elkezdem írni a Rumini harmadik kötetét.
Jolsvai Júlia
Berg Judit: Rumini Zúzmaragyarmaton, Kálmán Anna rajzaival,
Pagony Könyvek-PrintXBudavár, 248 oldal, 2250 Ft
Berg Judit: Tündérváros, Pásztohy Panka rajzaival,
Pagony Könyvek-PrintXBudavár, 48 oldal, 2190 Ft
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Keletrôl majd fölragyog egyszer a fény...
Beszélgetés Sári Lászlóval
Sári Lászlóval A Himalája arca – Ázsiáról
és a végtelenségrôl, Nyugat–keleti utazás
címû könyvérôl beszélgettünk.

3
6

■ – Mikor kezdett el érdeklôdni Kelet iránt?
– Talán nem is kezdôdött ez soha, mintha mindig
így lett volna. Emlékszem kisgyerekkoromra, amikor otthon, a Gyulai Pál utcában üldögéltem, s az
édesapám, aki tengerész volt, sorban küldözgette
haza a varázslatos képeslapokat, beszámolókat a távoli tengerekrôl. Mindig irigyeltem ôt, milyen gyönyörû, nagyszerû helyeken jár. Ilyenkor képzeletben
mindig odavarázsoltam magamat azokra a tájakra.
Az egyetemen azután tibeti szakos voltam, de csak
sokkal késôbb, már végzett tibetológusként jártam
elôször Ázsiában.
– Mit kezd a frissen végzett tibetológus a tudományával?
– Akár tanár vagyok, vagy tudományos kutató, akár
„civil” érdeklôdô, mindenképpen jó tudnom, hogy
miért érdemes itt a nyugati világban keleti filológiával, az irodalommal és a hozzá kapcsolódó tudományokkal foglalkozni. Egyetlen ismeret sem ér semmit, ha nem tudok a használati értékérôl, ha csak az anyagi megélhetésem szempontjából
tudom hasznosítani. A régi Kelet bölcseletének, irodalmának az
ismerete nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy könnyebbé és talán
egy kicsit boldogabbá váljon az életünk. Ezért fontos a megszerzett tudományt minél szélesebb körben ismertté tennünk. Manapság Kelet szellemi értékei, ha egyáltalán fölkeltik az érdeklôdést, egyelôre fôleg csak játékszerként jutnak el nyugatra.
– Ön szerint a másféle szellemi alapokra épülô közösségi élet
a régi Ázsiában milyen tapasztalatokat gyûjtött több ezer éves
gyakorlata során?
– Elôször is, erôfeszítés nélkül kellene élni, ahogy a legöregebb
civilizációk élnek. Kelet-Ázsia bölcselete nem állította szembe az
emberi akaratot a világgal, hanem hozzáigazította szándékait a
világban tôlünk függetlenül uralkodó törvényhez; finom eleganciával igazodtak a világhoz, amelyben megbíztak, s közben a kötelezô feladatok terhe nélkül derûsen élvezték az életüket. Meggyôzôdéssel hitték, hogy tanulással megszerezhetô az a tudás,
amely az élet és az emberi természet lényegének megértéséhez
szükséges. A létezés legfontosabb meghatározója (feltétele) az
együttélés minôsége. A finoman, érzékenyen összehangolt és sértetlenül fenntartott kapcsolatok rendszere. A keleti gondolkodók
szélesebb felületen keresték a kapcsolatot a mindig változó világgal. Ez a felfogás az, mely Kelet-Ázsia lakóit minden korban megajándékozta a teljesség érzetével, minden korban kárpótolta az
anyagivá változott szellemi értékekért, a szorongássá változott
otthonosság-érzésért.
– A régi és mai keleti gondolkodásra is jellemzô, hogy mindenekelôtt a kontextusra, a környezet változásaira figyel. A kontextust tekintve: milyen viszonyban áll legutóbbi mûve korábbi írásaival?
– Ebben a könyvben, különösen a második részben, a nyugati ember számára haszonelvûen próbáltam megfogalmazni, miért lenne számára fontos, hogy megismerje a régi keleti kultúrát.
Az elsô része a könyvnek mintegy véletlenszerû találkozásokat ír
le azokkal az ázsiai életben máig föllelhetô jelenségekkel, a szép-

séges hegyekkel és völgyekkel, e vidék különös lakóival és persze a
múlt szellemi kincseivel is, amelyekbôl aztán kibontható az a következtetés, amely a második részben fogalmazódik meg, egyben
ajánlásképpen is. Azt igyekszem
bizonygatni, hogy a régi keleti bölcseletbôl megismerhetôk olyan
gondolkodási és életvezetési „technikák”, amelyek könnyen beépíthetôk a mi mai nyugati életünkbe
is. Mik ezek, és hogyan építhetôk
be? Ennek felmutatása röviden a
kötet célja. A mai életbôl és a mitológiából vett történetek így valójában „példabeszédekké” válnak.
A többi könyvem (fôként a Lincsi-könyvek) külön-külön veszik
számba azokat a szellemi és érzelmi élményeket, amelyek az életünket leginkább jellemzik. Itt összegzôdve jelennek meg, és következtetéseket vonunk le belôlük.
– Hogyan alakulhat ki párbeszéd, híd a két kultúra, Nyugat és
Kelet között? A könyv alcíme is ez, Nyugat–keleti utazás...
– Eddig az volt a meggyôzôdésünk, hogy sehogyan sem, hiszen a
nyugati világot mindig a közelében fellelhetô, megragadható, birtokba vehetô és átalakítható anyag érdekelte, míg a keletit fôleg
az anyagon túli. Természetesen az anyagon túli (a „metafizikai”)
mindig rejtôzködôbb, rejtélyesebb. Itt az ember szellemi hatalma,
az emberi létezés kompetenciái szinte teljesen megszûnnek. Ezért
sem igyekezett errefelé tájékozódni a nyugati ember. Itt nem lehetett sikeres, hôsies, eredményes, ezért a védtelen anyagot vette
célba, birtokba, alakította át. Ez az ô teremtô, alkotó hajlamainak
meg is felelt, ezért aztán örökké le is nézte a tûnôdô és kevésbé
aktív keletieket, s nem is igyekezett párbeszéd kialakítására.
Kelet ugyanígy megmosolyogta valaha az iparkodó, serénykedô
Nyugatot, számára a homo faber épp olyan öntelt, ostoba képzelgô, mint a kínai hitvilág kôtojásból született majomkirálya, Szun
Vu-kung, akit megvetett az egész isteni és emberi világ.
A „nyomorult majom”, a „barbár ész- és erôszörnyeteg”, érezve
hatalmát az anyagi világ felett, úgy gondolta, hogy lebírja az anyagon túlit, a szellemit, az érzelmit is. Mindenen akart uralkodni, s
a szellemit és az érzelmit birtokolni még csábítóbb volt, mint a
megragadható anyagit. Csakhogy a két világ között nehéz az átjárás, tudják a mitológiák történetei és a népmesék is.
Véleményem szerint most van itt a pillanat, amikor a haszonelvû
gondolkodás rávezetheti a nyugati embert, hogy a keleti gondolkodás, szemlélet és a ráépülô életvezetési gyakorlat ismerete számos súlyos gondjától megszabadíthatja. Ez a felismerés teremtheti meg a párbeszédet a két világ között.
– Kiknek ajánlja a könyvét?
– Mindenkinek, aki egy kicsit kíváncsi rá, miként látja egy távolabbi kultúra tükrében magát. Ha valakiben a kép felébreszti az
önbecsülés, a méltóság igényét, akkor az már mehet a saját útján,
mondták a régiek Keleten. Talán ebben segít legtöbbet a szelíd tûnôdés a keleti gondolkodás eredményein, tapasztalatain.
Illényi Mária
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Róka a fûzfán
Eretnek irodalomtörténeti felfedezések
Az Írószövetségben novemberben
mutatták be Kemsei István Róka a
fûzfán címû, az Orpheusznál megjelent új esszékötetét, amelyben irodalomtörténészek számára eretneknek
számító gondolatok is helyet kaptak.
Az esemény után megkérdeztem a
hatvanon felüli szerzôt:

3
8

■ – Méltatói arról beszélnek, hogy néhány
évvel ezelôtt lépett bele a második alkotói
korszakába. Ön is érzékeli ezt?
– Talán igen, mert van egy nagyon éles határ,
1998. Addig is írtam ugyan, publikáltam kritikákat, tanulmányokat, de jóval kevesebbet, mint azóta. Valahogy 1999-ben lendületbe jöttem.
– Van ennek valami konkrét oka, életrajzi magyarázata?
– Azt hiszem, az összegyûlt tapasztalatok adták ki így magukat,
összesûrûsödtek az élményeim. Talán mostanra értem be. Van
olyan alkat, aki huszonhét éves korában már halott, teljes életmûve van, másnak nyolcvanéves koráig kell írnia ahhoz, hogy
maradandót hozzon létre.
– Hogy indult a költôi pályája?
– Meglehetôsen jól és simán, mert nagyon korán nagyon jó barátságba kerültem olyan emberekkel, akik segítettek. Abban az
idôben, ha egy neves pályatárshoz elment egy kezdô, akkor az
idôsebb költô elmesélte a barátjának, hogy itt volt nálam ez a
gyerek, így és így hívják, egészen jó. Ment tovább a híre és körülbelül egy éven belül megismerték az ember nevét. Ma másként van, a fiatalok egyedül akarják fölküszködni magukat, önállóan próbálják keresni a helyüket.
– Tanácsokkal is segítették? Lehet, hogy egyikre-másikra még
mindig emlékszik?
– A kezdetektôl fogva nagyon jó barátom volt Marsall Laci. Egyszer megmutatta nekem azt a hosszú levelet, amelyet pályája elején kapott Weöres Sándortól. A mai napi ôrzöm azt a tanácsot,
amelyet a levélbôl olvastam ki, hogy szabadon kell írni, görcsök
és mindenféle kendôzés nélkül. Ôszintén. Elsôsorban önmagunkkal kell ôszintének lennünk. Sok költônél tapasztalható,
hogy hazudik önmagának, mert olyan normákat tart szem elôtt,
amelyek valójában nem is léteznek, csak valahol valaki egyszer
beléjük sulykolta. Azt például, hogy ilyen vagy olyan stílusban
kell írni, ezeket és azokat a szavakat szabad csak használni, és így
tovább. Az ilyesmit le kell rázni magunkról. A mívesség azonban elsôrendû fontosságú.
– Mire talál rá elôször a készülô költeménybôl, a verselésre
vagy a témára?
– Ez változó, de gyakran megesik, hogy a vers beleszületik egy
formába, amelyet azután csak ki kell tölteni. A Levelek Pontusból kötet darabjai beleszülettek a disztichonba. Igaz, nem vettem
szigorúan, kicsit felszabadultabban kezeltem, modernizáltam az
idômértéket. Úgy érzem, hogy az egészen szabályos disztichon
nem jól mûködik a mai nyelvünkben, ezért valamelyest föl lehet
oldani, nem kell feltétlenül betartani a horatiusi metszetet. Azután az Immanuel Kant hálósipkájában eszembe jutott a tercina.
– A versei mutatják, hogy a társadalmi, közízlésbeli változások erôsen megérintik Önt, vélhetôen bosszantják is.

– Csak bántóan szembetûnôk, tizenöt évig
órákat buszoztam naponta, szomorú volt
látni azt a fajta egzisztenciális változást,
amelyet például a ruházat tükröz. Elhagyja
az ember Budapest belsôbb területeit, és
azonnal a kínai piacon találja magát, mert
az utasok minden egyes ruhadarabja onnan
származik. Szomorú volt látni a megtört,
fáradt tekinteteket.
– Ezért született belôle a Zsánerképek az
autóbuszon. A Vén tanár címû verse pedig az új diáknemzedék érdektelensége
miatt dohog. Ebben a köznapi ember
Kemsei István üzen, hiszen Ön sokáig
gimnáziumban tanított?
– Engem nem értek közhelyes pedagógusi kudarcok, meglehetôsen sikeres tanár voltam, ebbôl a szemszögbôl nézve költôi túlzások sorát tartalmazza a vers, inkább a kollégák itt-ott hallott
panaszai szólalnak meg benne.
– A most megjelent kötetében a címadó Róka a fûzfán természetélmény-esszé mellett ott vannak a filozofikus gondolatokat tartalmazó írások is. Nem túl sok jót jósol nekünk: pusztul a nyelvünk, a képernyôbámulás miatt kétdimenzióssá
csökevényesedik a látásunk.
– A látványos hazai nyelvromlás és gyakori jelentés-elcsúszás jeleire elôvettem Jakab apostol levelét, amelyben a nyelvrôl beszél, s kimutatja, hogy a nyelvrombolás a manipuláció legjobb
eszköze, mert idôvel az ember már nem tudja, hogy mirôl beszélnek neki. A nyelvmanipuláció elsô mûvelôi a rómaiak voltak, ennek következtében pusztult el Jeruzsálem. Szerintem
szörnyû képlet ez a mi számunkra.
– Irodalmi esszéiben eddig evidenciának elfogadott verseket,
hôsöket, részleteket helyez új, kissé meghökkentô megvilágításba. Mibôl jutott például arra a következtetésre, hogy Toldi Miklós identitászavarral küszködött, valamint „tintázott”?
– Végiggondoltam, hogy ki is ez a Toldi, akirôl mindig azt hallottuk az iskolában, hogy népi hôs. Elôször is nemes gyerek,
mégpedig nem is akármilyen nemesi famíliából, mert a király tányérváltójának az öccse rangos családból való. Aztán megnézegettem különbözô fonákságokat a Toldiban, nagy szeretettel
persze, mert imádom az Arany-trilógiát, évente legalább kétszer
végig szoktam olvasni. Két öregkanna bort kap az a legény, akinek alig pehelyzik állán. Egy öregkanna nyolc liter, a másodiknak a felét a földnek adja, tehát megiszik egy este alatt 12 liter
bort, majd lehajtja fejét két izmos karjára, elalszik, másnap pedig legyôzi a csehet. Ez nem akármilyen sportteljesítmény! Érdekes az öreg Toldinak a tragédiája is, amikor a sírját ássa. Abból, hogy minden esik szét körülötte, kiderül: ez az ember még
életében nem csinált meg maga körül semmit. Különös figura
Toldi, ellentmondásos és gazdag figura. Azt mondta egyszer
Arany János, még jóval Flaubert elôtt, hogy Toldi én vagyok.
– Mit szólnak az irodalomtörténészek a sajátos meglátásaihoz?
– Néha haragszanak, neheztelnek. De azért független alkotó az
ember, hogy ne ragaszkodjon az általános iskolában belesulykolt állítólagos alapigazságokhoz, hanem gondolja tovább a dolgokat. Az egységes látásmódhoz az is hozzátartozik, hogy a dolgoknak ne csak a színét, hanem a fonákját is nézzük meg.
Mátraházi Zsuzsa

Az Argumentum Kiadó ajánlata
1085 Budapest, Mária u. 46.
Telefon/fax: 485-1041
VIDÉK- ÉS FALUKÉP A VÁLTOZÓ
IDÔBEN
Szerkesztette: Kovách Imre
A szövegek és képek a 19. század közepétôl napjainkig mutatják be a vidék létezô megjelenítéseinek sokoldalúságát. A vidéki imázs többnyire a városiak produktuma, amely kifejezi a valós társadalmi alávetettséget is.
3800 Ft

Knapp Éva
„JUDIT KÉPIT ÉN VISELTEM”
A kötet tanulmányai a 17–18. századi iskoladrámák kutatásához kapcsolódnak.
Az eddigi irodalomtörténeti eredményeket
mûvelôdéstörténeti és szociológiai szempontokkal egészíti ki a szerzô.
1600 Ft

Brian Innes

Bûnös elmék
248 oldal, 2990 Ft

Skandi-Wald Könyvkiadó
Ez az olvasmányos és izgalmas
könyv híressé-hírhedtté vált
bûntényekrôl és elkövetôikrôl
tudósít, feltárva a nyomozások
izgalmas világát. Ismerje meg
Ön is Hasfelmetszô Jack, Ted
Bundy vagy a Bostoni fojtogató
és áldozataik hiteles történetét,
valamint a felderítés módszereit. Pillantson bele a gyilkos
elmék mûködésébe! A könyv
megvásárolható a nagyobb
könyvesboltokban.

Dávid Csaba
VÁROS ÉS KÖLTÔJE
A könyv fôszereplôje az idén 750 éves Krakkó és a 100 éve elhunyt Stanislaw Wyspianski. A szerzô abban a világban kelti életre Wyspianskit, amely a költô-festô-szerkesztô színházcsinálót nevelte és körülvette.
1850 Ft
Standeisky Éva
ANTISZEMITIZMUSOK
Miért volt Magyarországon a holokauszt
utáni évtizedekben antiszemitizmus? A
zsidóellenesség hogyan kapcsolódott a
megváltozott politikai és társadalmi viszonyokhoz? Mit örököltünk 1945 elôttrôl? A
könyv – többek között – ezekre a kérdésekre keresi a választ.
2800 Ft
Bitó László
A TECHNOPUCCS-DOSSZIÉ
A politikai pamflet egy újságírónô krimibe
illô története, amely a világban zajló politikai manôverek, a modern technika adta lehetôségek veszélyeire figyelmeztet.
1850 Ft
Bill Tinley
MINDENT AKARÁS
Bill Tinley Chicagóban született (1965) ír költô, akinek 40 versét az ugyancsak Írországban élô Kabdebó Tamás fordította magyarra.
1200 Ft

Kovács Ádám –
Dr. Vámos Attila

Aranyháromszög
130 oldal, 1980 Ft

Mûszaki Kiadó
Nem csak matematikusoknak…
A könyv a legteljesebb tudományos igénnyel, mégis közérthetôen megírt mû az aranymetszés
arányszámairól, a Fibonacci-sorozatról és a szabályos ötszög számításáról, valamint arról, hogy a
minket körülvevô világban mindezek a dolgok hogyan jelennek
meg az építészetben, az elektronikában, a képzômûvészetben és a
természetben.
www. muszakikiado.hu • vevoszolg@muszakikiado.hu • Telefon: 06-1-437-2448
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Pesti Kornél: egy 21. századi útkeresô
Beszélgetés Prágai Tamással
Prágai Tamás az idôrôl idôre megújuló, szüntelen új utakat keresô,
kísérletezô írók közé tartozik.
Legújabb kötete az alkotói lét
kérdéseit feszegetô Pesti Kornél –
mely a fiatal szerzô mûvészetében
egyfajta stílusváltást is jelent –
sajátos hangot képvisel: múltidézés
a jelen tanulságaival.
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■ – Miért épp Kosztolányi; mennyiben lehet azt állítani, hogy a Pesti Kornél novellák újraértelmezési kísérletek?
– Inkább életmódkísérletekrôl van szó, azt
hiszem. Kosztolányi – ahogy leírja az Esti
Kornél elején – megteremtette saját alteregóját: egy rossz polgárt, egy társadalomba be
nem illeszkedô, ilyenformán deviáns ént, a mûvészt. Történetein keresztül képet formált a századfordulós Budapestrôl, az akkori mûvészvilágról. Arra gondoltam, izgalmas lenne ezt a fajta
alkotói életformát – amelybe némiképp én is belecsöppentem –
megvizsgálni a jelen körülmények között. Történeteimbe lazán
beleszövôdtek saját élményeim – a barátok, események, anekdoták kezdték írni ezt a könyvet. Kosztolányihoz egyébként –
azon túl, hogy nagyon szeretem – van egy személyes kötôdésem is: fontos számomra az ô szabadkai háttere, mivel családom is részben arról a vidékrôl, Bácskából származik.
– Pesti Kornél neve szimbolikus, ugyanakkor a kötetben
szerepel egy novella, ami a névváltoztatással foglalkozik. A
névnek milyen mágikus szerepe van itt?
– A 'P' betûhöz tartozik egy korábbi történet. Eljátszottam a
gondolattal, mi lenne, ha – Anonymus jegyzôjének mintájára,
aki a Gesta Hungarorumban P. Mesterként szignálja magát – én
is használnám az így szimbólummá váló P-t? Ez is visszaköszön
az Esti~Pesti szójátékban. A Folyamodvány címû elbeszélésben
a fôhôs valóban leadja családnevét, és fölvesz egy másikat. Ennek a momentumnak történelmi jelentôséget tulajdonítottam; a
névcsere a múlttal való szakítást jeleníti meg. Abban a novellában nagyon hangsúlyosak a történelmi utalások, például amikor
nyilvánosan „népfölkelésnek" lehetett nevezni '56-ot. Minket,
akkori fôiskolásokat-egyetemistákat elragadott ez a forró szél. Az
azóta szerzett tapasztalatok miatt azonban úgy érzem, át kell
gondolnunk az akkori változásokhoz való viszonyunkat is. Meggyôzôdésem, hogy a történelem által ránk mért tapasztalatok újragondolása és értelmezése értelmiségi feladat. Ez a magyarázata hôsöm névváltoztatásának.
– A kötet visszatérô szereplôi: mûvészek, humán értelmiségiek több-kevesebb sikerrel balanszíroznak a társadalom perifériáján. Valóban ennyire kilátástalan lenne az értelmiségi
lét, konkrétan az írói életforma?
– Nem szeretném, ha Pesti Kornél kilátástalannak tûnne. A komor gondolatokat humorral ellensúlyozom, az emberi relációkat,
kapcsolatokat, viszonyokat helyezem elôtérbe. A hôsök valóban
mindennapos létharcokat folytatnak, és ez sokszor reménytelennek látszik. A novellákban benne rejlik az üzenet, hogy az a fajta
európai humán életforma és kultúra, amiben bíztunk, zátonyra

futott, nem folytatható tovább. Tehát végighúzódik egy elég erôs társadalomkritikai szál is a könyvben. Az irányt, amerre
tartunk, nem tartom jónak, így megpróbáltam alternatívákban gondolkodni.
Ahogy mondtam, az emberi kapcsolatok
ezekben a mûvekben nagyon fontos szerepet játszanak. Vissza kell találni az emberi dolgokhoz. Talán ez a törekvés érvényesült a realistább, megfoghatóbb stílus
felé való elmozdulásban is.
– Kosztolányi mellett a kötetbe számos más szöveg is bekerült. Az egyik
legizgalmasabb novella például Kafka
Átváltozását idézi meg.
– Ebben a novellában lényegében megfordítottam az Átváltozás-történetet. Egy ízeltlábú arra ébred egy nap a padlásszobában, hogy puha, bôrbevonatú végtagjai nôttek...
emberré változott. Egy kívülrôl jövô vajon hogyan találja
meg magát, hogyan építi fel a
kapcsolatait ennek a (konkrétan budapesti) életformának a
keretei között? Ez is egy életmód-kísérlet, a szürrealistább,
abszurdabb írások közül való.
– A Pesti Kornél mellett
szintén az idén jelent meg az
a Páros-könyv, amiben Papp
Tibor költôvel beszélgettek
irodalomról és a személyes életút eseményeirôl. Mi adta az
alapot kettôtök együtt szerepeltetésére, hiszen elég különbözô az életutatok és az irodalom más-más irányát képviselitek?
– A különbözôségek ellenére Papp Tibor munkássága meghatározó számomra. Nagyon tanulságos az a fajta kísérletezés és irodalmi megújulás, amit a magyar irodalomban hosszú idôn keresztül ô – mint a párizsi Magyar Mûhely egyik alapítója és szerkesztôje – képviselt. Poétikaelméletbôl írtam a disszertációm, és
az általuk felvetett kísérletek inspirálóan hatottak rám. Tibor
másrészrôl hatott a költészetemre is, igaz, ezek a hatások áttételesek, a problémafelvetés szintjén mozognak, hiszen én nem vagyok avantgard költô; tehát valóban más utakon járunk. Régóta
személyesen is ismerem, így – a kiadó felkérése után – örömmel
jelöltem ôt meg beszélgetôtársamul.
– És most, merre tovább?
– Szeretek idôrôl-idôre megújulni; új könyvemben, ami ismét
egy századfordulós visszanyúlás – egy kicsit oldottabb és közvetlenebb stílussal kísérletezem. Mûfajilag lazább szerkezetû regény
lesz. Forrása egy régi fotó, az Elsô Magyar Részvény Serfôzôde
tablóképe. A gyárudvaron készült csoportképen 37 figura látható, persze csupa férfi, a maguk századfordulós eleganciájában és
komolyságában. Ebbôl a csoportképbôl egy-egy meghatározó
alakot próbálok kiemelni, és történetet rakni az arcok mögé, a
történeteken keresztül pedig életre kelteni az akkori miliôt.
Maczkay Zsaklin

„Hogy megtaláljam a legjobb formát”
Varró Dániellel új verses kötetérôl beszélgettünk
■ – A játékosság, mely erôsen jelen van a ver– Miért pont szerelmes verses köseidben, gondolom a hétköznapi életben is
tet lett ez a második?
jellemez.
– Az elsôben is volt egy csomó sze– A játékosság lényem és költészetem fontos
relmes vers, lényegében ez az egyeteleme. Nagyon szeretek játszani, erôs a játéklen téma, ami igazán foglalkoztat,
szenvedély bennem. Szeretek pókerezni, gombezenkívül viszonylag kevés dolog
focizni, sakkozni vagy ultizni. Amennyire félvan, ami ilyen szinten megérint. Álszeg, gátlásos, visszahúzódó vagyok általában,
talában is elég kevés dolog érdekel,
annyira kinyílok, ha valamit játszhatok, játék
annyira meg fôleg, hogy verset is írközben érzem igazán jól magam. Gondolom,
jak róla. A szerelmen kívül még érez a játékszeretet szivárog át a verseimbe.
dekel például a foci, az is megihlet
– Úgy tudom, drámafordításból élsz.
néha. Meg az evés. De hát a szerelem az, amitôl leginkább da– Igen, leginkább fordításból élek, régebben fôleg csak fordítottam. loskedve lesz az embernek, ebben nyilván nincs semmi meglepô.
Mostanában mást is csinálok: megjelent ez a kötetem, ezenkívül elô- – Még mi az, ami érdekel?
zô könyvemnek, a Maszat-hegynek komoly utóélete van, bábelô- – Nem túl sok minden, például a költészet maga, de unalmas
adás készült belôle, lehet hogy lesz belôle rajzfilm, meg arról is szó mindig arról írni. A játékok, a kártya, a foci – de ezekrôl már esett
van, hogy esetleg elôadják a Vígszínházban, hiszen korábban Pres- szó. Amúgy meg persze érdekel, hogy mi történik mások lelkéser Gábor írt hozzá zenét. Mindezek mellett Hamvai Kornél bará- ben, meg úgy a világban, de sose éreztem, hogy ezekhez a doltommal írtunk egy zenés darabot, melynek én írtam a dalszövegeit. gokhoz igazán hozzá tudnék és akarnék szólni. Ami nem ilyen
Tehát az utóbbi idôben inkább írtam, illetve ilyen dolgokkal foglal- alanyi, személyes dolog, hanem valami komolyabb és általánokoztam, mint fordítottam. Alapvetôen irodalmi dolgokat csinálok, sabb, azokról a témákról sosem éreztem, hogy írnom kellene.
tehát nincs polgári foglalkozásom, aminek nagyon örülök, hiszen – Elvárnák tôled?
így nagyjából a magam ura lehetek.
– Vannak, akik ilyesmit várnak a költôktôl. Sokszor elôfordul,
– 12 éves korodban írtad elsô mûvedet, egy elbeszélô költe- amin nagyon furcsálkodom, hogy meghívnak egy beszélgetésre
ményt.
például '56-ról, amikor nem is éltem, de nyilván úgy gondolják,
– Igen, az volt a címe, hogy Nyuszika, aztán nagyon szellemesen hogy egy költô mindenrôl megmondja a tutit. Amúgy ez az új
a Nyuszika szerelmét és estéjét is megírtam. Akkoriban tanultuk kötetem kicsit komolyabb, mint az elôzô, nagyon kíváncsi vaPetôfit, majd Aranyt, és hogy a János vitéz, illetve a Toldi meg- gyok, hogy mit szólnak majd hozzá a kritikusok, mert a korábbi
jelenését követôen egy csapásra híresek lettek. Ez nekem nagyon verseimbôl mindig hiányolták a tragikumot meg a mélységet.
tetszett, így én is írtam egyet.
– Viszonylag hosszú idô alatt született meg ez a kötet.
– A 22 éves korodban megjelent elsô kötetben lévô versek – Igen, nem vagyok nagyon termékeny költô. Sokszor nincs
hány év termését foglalják magukban?
idôm verset írni, ha meg van rá idôm, akkor meg nagyon sokat
– Rengeteget írtam hatodikos koromtól kezdve, és a Bögre azúr- szöszölgetek egy-egy szövegen. Általában hosszabbacska verseket
ban már szerepeltek gimnazista kori verseim is. Eleinte – életko- szeretek írni, azt figyeltem meg magamon. Furcsa, mert az emleromból adódóan – idétlenebb verseket írtam, majd kamaszosa- getett magyartanárom a tömörségre próbált szoktatni, Pilinszkyt
kat, tele világfájdalommal. Szigorú és nagyon jó magyartanárom olvastatott velem, négysorosokat írattatott, és úgy gondolta, a
volt a középiskolában, Gaszner Tibor, aki a többiekkel ellentét- költészet lényege a sûrítés. Én meg inkább hígítok.
ben nem dicsért, hanem megmondta, hogy rosszak a verseim, és – Ô a költészetet ennyire a mesterség oldala felôl közelítetrávett, hogy többet és tudatosabban olvassak, metaforákat írjak, te meg?
ne hasonlatokat, költôi képeket használjak, és olvassak verstant. – Igen, és igaza is van egyébként. Nagyon hálás vagyok neki, mert
Mindez nagy hasznomra volt a késôbbiekben.
azóta voltam ilyen helyzetben, egy Cimbora táborban például, ahol
– Költészeted olvasva érezhetô, hogy nagyon jól ismered a ifjú költôpalántákat kellett volna valahogy tanítgatnom, és tapasztalmagyar irodalmat.
tam, milyen nehéz ôket meggyôzni arról, hogy nem csak úgy van,
– Sokszor felmerül ez velem kapcsolatban, hogy mennyi utalás, idé- hogy az embert elkapja az ihlet és megszületik a vers.
zet stb. található a verseimben, illetve hogy mikor találom meg végA verseimre visszatérve, késôbb rájöttem, hogy én inkább fecsere a saját hangom. El szoktam ezen tûnôdni, de arra jutottam, hogy gôs típus vagyok, a hosszabb verseket szeretem, inkább körbebemindig is voltak olyan típusú költôk, mint például Arany János vagy szélni a lényeget, mint megpróbálni rábökni. Nagyon röviden,
Weöres Sándor, akik nemcsak egyfajta verset, hanem nagyon sokfé- nagyon tömören nem megy. És abból adódóan, hogy hosszabbalét írtak, gyakorlatilag minden létezô mûfajban és stílusban, és épp kat írok, egy-egy verssel nagyon sok idôt, akár heteket, hónapokat
ettôl voltak annyira nagyok.
el tudok babrálni.
Engem sosem az érdekelt,
– A kötetben megjelenteken kívül milyen verseid szühogy nagyon eredeti legyek
lettek az utóbbi idôben?
Varró Dániel
és valami nagyon egyfélét ki– Fôleg alkalmi verseket írtam, valószínûleg össze tud(1977. szeptember 11.–)
találjak, hanem az, hogy a
nék rakni még egy kötetet azokból is, de az nagyon szeköltészet minél több területét
dett-vedett lenne. Írtam paródiákat is, azokból majd sze1999 Bögre azúr (versek)
meghódítsam, sok mindent
retnék egy kötetet megjelentetni.
2003 Túl a Maszat-hegyen (verses regény)
kipróbáljak, és hogy ami épJolsvai Júlia
pen foglalkoztat, ahhoz megVarró
Dániel:
Szívdesszert.
Rácz
Nóra
rajzaival
2007 Szívdesszert (versek)
találjam a legjobb formát.
Magvetô Kiadó, 96 oldal, 2490 Ft
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körkép

Életre tanító mesterek
A karácsonyi könyvkínálat néhány olyan érdekességet is tartogat, amely az igazán értékes
meglepetés minden ismérvét magán hordja:
nem hivalkodó, ám annál figyelemreméltóbb
„csomagolásba”, azaz borítóba rejtett szellemi
kincs; nem pillanatnyi, vagy egyheti olvasói élmény, hanem örökül hagyható tudás az utánunk következô generációnak is.
■ Csiffáry Gabriella nevéhez számos tudományos-kultúrtörténeti
gyûjtemény összeállítása fûzôdik.
Tavaly jelent meg a Búcsúszavak
címû kötet, amely magyar mûvészek búcsúleveleit, utolsó szavait,
illetve az ôket búcsúztató beszédeket adja közre. A hatalmas levéltári gyûjtômunkának mintegy
teljessé tétele a Talán eltûnök hirtelen… Magyar politikusok, mûvészek, tudósok búcsúszavai (Athenaeum Kiadó). Túl azon, hogy a
több száz évet befogó történelmi
távlat egyfajta új, személyiségcentrikus történelemkönyvet hoz létre, amelyben a magyar politika,
tudomány és mûvészet óriásainak
legbensôbb küzdelmei, önvallomásai, sokszor önmarcangolása,
vagy éppen iróniával fûszerezett
látleletei (önmagukról és korukról) sorakoznak egymás mellett, e
pályaösszegzô beszédek között eddig sehol nem publikált szövegek, páratlan felfedezésekkel szolgáló tények is felbukkannak, melyek a levéltár valamely
dossziéjában hevertek eddig érintetlenül. De miért
olvasnánk búcsúról, halálról, legfôképpen karácsony
elôtt? S úgy általában, a 21. században, amely igyekezete szerint az örök fiatalság és vitalitás pezsgôs
mindennapjaival kecsegtet? A kötetben elmélyülve
azonban kiderül – az olvasás nem kíván kronologikus elôrehaladást – hogy, bármilyen furcsán hangzik
is, a halál ellenében az élet sûrûjébe csöppenünk itt:
ugyanis ezeknek a kivételes embereknek (köztük számos, a szó klasszikus értelmében vett zseninek) mûve kezdete és vége láncszemek sorozataként kapcsolódik elôdeikébe és utódaikéba. Elmúlásukban épp
végtelenségükkel viaskodnak: anyagi részük kiszakad
a világból, de távozásukkal legalább annyi újat generálnak, mint születésükkel. A kérdés tehát: mit tesz a
halhatatlan a halál pillanatai elôtt? Mérhetô-e a valódi nagyság a saját végességhez való viszonyulás módjában
is? Nem kevésbé érdekes a búcsúztató személy szerepköre:
hogyan oldja meg az egyébként megoldhatatlan feladatot az
arra méltó kiválasztott?
Neveket sorolni a kötetbôl, s ezáltal bárkit is kihagyni a több
mint száz szereplôbôl szinte kár… De íme: Bartók Béla, Bolyai Farkas, Deák Ferenc, Jókai Mór, Kossuth Lajos, Munkácsy
Mihály, Nagy Imre, Rippl Rónai József, Széchenyi István,

Szent-Györgyi Albert, Zichy Mihály, Zrínyi Ilona. „Ne bonyolódjék túl sok részletbe. Az én életrajzomat inkább kitalálni
kell, semmint másolva leírni.” Ez volt Liszt Ferenc utolsó sora
életrajzírójához, Lina Ramannhoz. És valóban: bármelyik szövegrôl elmondható a kötetbôl: egy regényt rejt magában.
Emlékidézô kötet Marafkó Lászlóé is, akit az Irodalmi séták
szerzôjeként ismertek és szerettek meg annyian. A Hét Krajcár Kiadó gondozásában megjelent kötete címe most hasonlót sejtet: a Litera-túra karon fogja olvasóját és idôhatárokon
túli barangolásra hívja. Saját emlékein átszûrve varázsolja élôvé Illyést, Kampis Pétert, Kolozsvári Grandpierre Emilt, Illés
Endrét, Lengyel Balázst, Nemes Nagy Ágnest, máskor egészen konkrét eseményekhez, pillanatokhoz kötve Adyt, Babitsot, Petôfit, Madáchot, Karinthyt, Ottlikot. Ha létezik ilyen mûfaj – egyezzünk meg: mostantól kezdve létezzen – akkor Marafkó Lászlóé
a szellemidézés. (Ahogyan egyik cikluscíme
is ez a kötetnek.) Mesteri hangulatvarázslat a
Szindbád visszatér, amelyben a régi Budapest körképe mellett a ma még sokkal aktuálisabb és ismerôsebb, nyomasztó Budapestlét fájdalma is elôbukik Krúdy szavaiból:
„És Szindbádot véghetetlen szomorúság kerítette hatalmába: hiszen ez a város egy meggyötört, öbölbe szorult óriás cet, kíméletlen
mitugrászok futkorásznak rajta, bôrét metszik, belevájnak, zsírját csapolják, s az
agyongyötört gigászi lény feltört, szétdúlt
utcáin fájdalmában vizet és gôzt lövell a magasba, fújtat és ráng.” A
szellemidézés legfontosabb kiindulópontja Marafkónál a hely szelleme:
Angyalföld és Kassák, Józsefváros és Cholnoky
László, a Belváros és Krúdy, Zugló és József Attila
– e helyek, utcák és épületek köveiben az életrajznak kevésbé közismert
pillanatai, évei rejtôznek,
amit csak aprólékos régészi munkával, érzékeny
figyelemmel lehet közkinccsé tenni. És mennyi
nem-véletlen összefüggés,
földrajzi és szellemi kapocs! „Az írói tekintélye
teljében levô Móriczot
például, amikor a hányatott sorsú József Attilát
faggatja gyermekkoráról,
alapvetôen a ferencvárosi
viszontagságok érdeklik, s nem is esik szó arról, hogy »Zsiga
bátyám« abban a kisvárosban találkozott elsô feleségével,
ahova – mármint Budapest egyik kerületébe – késôbb az ifjú
József Attila is kijárt…” Marafkó barangolásaiból történetek
kerekednek: mesélhetôk és elgondolkodtatók, továbbadhatók
és tanulságosak, de legfôképpen: igazak, mert bármiféle meggyôzés vagy eszmei táborba terelés szándéka nélkül egyszerûen felelevenít és leletet ment. Vas István vendégeskedései

Ottlikéknál épp olyan elevenné lesznek szemünk elôtt, mint
a szerzô saját látogatása Nemes Nagy Ágnesnél: „Ott álltam
a szalonban – vajon az irodalom okán nevezem annak? –,
Nemes Nagy Ágnes szigorúan szép antikszobor-arca, a puritán nôiségével, háttérben könyvekkel… »Kér egy whiskyt?«
Zúzmarás ízületekkel már hogyne kértem volna! Az asztalon
ott volt kikészítve a kézzel írt vers, Az alvó lovasok.”
Mind Csiffáry Gabriella, mind Marafkó László kötete akár
tankönyv helyett is forgatható lenne: bárcsak…! Mindjárt javítanám is magam, hogy tankönyv
mellett, hiszen a tankönyv mégiscsak komoly dolog és nem számûzhetô vagy helyettesíthetô történetmeséléssel – de biztos ez? A töprengésre egy világirodalmi újdonság
késztetett: Frank McCourt új regénye magyarul, A tanárember. A szerzôt az Angyal a lépcsôn (magyarul
1999, Magvetô) tette világhírûvé, a
bevezetô fejezetben maga is elmeséli azt a váratlan és lenyûgözô fordulatot, amelyet ez a könyv hozott
az életébe. Következô mûve, a De!
(2001, Magvetô) már érinti McCourt Egyesült Államokban töltött tanáréveit, a tanárság harminc esztendejének tanulságait azonban csak
most, A tanárember lapjain tárja
fel. Hogy rendkívül szuggesztív mesélôvel van dolgunk, akinek pusztán saját élete, gyerekkora, különösebb regényírói fogások nélkül is,
akár száraz tényeket sorolva döbbenetes hatással voltak olvasóira, azt hazai sikere is méltán
bizonyítja. Ne feledjük: a jó értelemben vett mûvészi sikerrôl van szó, nem a petárdázó, sztárgyártó, semmiségbôl
kreált szenzációról. McCourt egy Írországba települt család negyedik gyermeke, több testvére meghalt még csecsemôként. Az emberi nyomorúság végleteit tapasztalta meg
Írországban, a bigott katolicizmus és a koldusszegénység
tonnás ôrlôkövei között csiszolódva-nevelôdve, ha nevelô
tényezônek lehet nevezni az elvakult és ostoba felnôttek,
tanárok különféle manipulációs, kínzási és büntetési stratégiáit. Dickensi világ elevenedik meg McCourt elsô regényében: az elvetemült és mocskos, mindemellett életveszélyes környezetben egy-egy tiszta felnôtt (külsô és belsô
tisztaságot is értve ezen) jelenléte, akár idôleges felbukkanása életmentô lehetett egy gyermek számára. A tanárember arról vall, hogy egy tizennégy éves koráig az összes létezô megpróbáltatáson átesett fiatalember miként áll a katedrára egy sereg kamasz elé irodalmat tanítani, tele szép
reményekkel és illúzióval az ötvenes évek Amerikájának fiataljairól, akik azt sem tudják, hol van az az Írország, vagy mi. Az
illúziókból épített fellegvár az elsô tanóra elsô percében akkora robajjal dôl össze, hogy az igazgató is bejön a folyosóról.
McCourt, azaz a tanárember számára innentôl kezdve világos:
a teljes érdektelenségben, dekadenciában, korszakhatárok zûrzavarában tomboló kamaszsereg elôtt nincs más eszköze a nevelésre, mint önmaga: saját élete és történetei. A tananyagot
kényszerûen számûzve mesélni kezd diákjainak, míg mi, olvasói, azt vesszük észre, hogy tátott szájjal figyeljük ôt a padból,
elszorul a torkunk vagy nyirkosodik a tenyerünk, vágyakozunk vagy megkordul a gyomrunk, és közben lassan bevésôdik minden sejtünkbe: honnantól és meddig nevezhetô valaki embernek – és tanárembernek.

A nem középiskolás fokú életre-tanítás másik letehetetlen
mûve szintén íróemberé: Kornis Mihályé. A Vigasztalások
könyve után most a Kalligram Kiadó gondozásában elkészült
a Lehetôségek könyve. A letehetetlen jelzôt nem véletlenül használtam: az olvasás az elsô néhány sor után legszemélyesebb
ügyünkké fog válni. Mondhatni, saját bôrünkre megy. Hogyan kell ezt érteni? Fejezetrôl fejezetre haladunk elôre az önmegismerés és a megoldatlan-kérdéses élethelyzetek rejtélyeiben, a sokszor még saját magunk számára sem artikulált félelmek, örömök, vágyak, illúziók, remények
tüskés bozótjában. És lassan egyenletesebb
lesz a terep, kevesebb a szemünkbe csapodó
ág, egyre tisztábban látni az útkanyarulatokat és amit magunk mögött hagytunk: felismerés jön felismerésre, ahogy tisztul a táj. A
magunkkal kapcsolatos felismerés pedig
sokszor kínos és fájdalmas. Olykor rettenetesen. Ha más hozza tudomásunkra, legyen
az barát vagy ellenség, rokon vagy ismerôs,
akár gyûlöletet szülhet. De mi jó sülhet ki
abból, ha rájövünk, hogy sebezhetôk vagyunk, vagy irigyek és lusták? Hogy utáljuk
a munkánkat, vagy elviselhetetlenné lett a
házastársunk? Vagy magányosak vagyunk és
türelmetlenek? Hiszen minden jó ebbôl
születhet, vedd észre, mondja Kornis, mert
a legnagyobb lehetôség a válságból való kilábalásra, a növekedésre, a továbblépésre éppen önmagunk tisztánlátása! „A magunkra
vonatkozó tudatlanságból fakadó könnyek
tiszták: az értelmes
szenvedés gyémántjai.”
A Lehetôségek könyve
nem a mai válságkezelô praktikák könyvdömpingjének egyik
darabja, meghökkentô
testi-lelki diétajavaslatokkal és fitneszgyakorlatokkal, hanem a szépirodalom egyedüli teremtô és ható eszközével: a nyelvvel, a szóval
kezd hatni olvasója életében és lesz logosszá.
Nem megoldási praktikákat kínál tipizálható
esetekre: Kornis saját
tapasztalatait (gyötrelmeset, örömtelit, felemelôt, nyomasztót) osztja meg olvasójával, miközben beavat az értelmes magunkra figyelés végtelen távlatokat nyitó tudásába. A Vigasztalásokban e klasszikus mûfaj segítségével a szomorúságból
húzta ki olvasóját, az ô „képzelt gyermekét”, a Lehetôségek
könyve most a továbblépésben segít, annak a felismerésében,
hogy „a sorsfordulatok szerelmes levelek”, az élet üzenetei arról, hogy vegyük észre: létezésünk minden pillanatát megélhetjük a legfantasztikusabb kalandként. S ha mi magunk tartjuk a gyeplôt a kezünkben, akkor még a megpróbáltatások is
csodás fordulatokat tartogathatnak számunkra. Mert: „Tôled
függ, mit látsz és mit értesz meg abból: újra itt a napfényes
délután. És még hányszor jön el!”
Laik Eszter
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2008 A Biblia éve
Szerze azért az Isten…
A magyar nyelvû bibliakiadás évszázadai
Majdnem hat évszázada rendelkezünk bibliai szövegeket érdemben tartalmazó, kéziratban vagy
nyomtatásban fennmaradt magyar nyelvû szövegekkel. A két nagy felekezet fordításai mégis egyegy nagy fordítás köré csoportosulnak: a protestánsok a Károli-, a katolikusok a Káldi-Bibliára támaszkodnak évszázadok óta. Nyelvi és könyvmûvészeti szempontból rendkívül sokféle teljesítmény született az évszázadok során.
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tartalom és forma között. A Bécsbôl származó silány betûkészlet és a hiányos szaktudás azonban csökkentik az elsô Magyarországon nyomtatott magyar nyelvû könyv értékét. Fordítása
olyan népszerû volt, hogy gyors egymásutánban kétszer kinyomtatták, 1960-ban pedig hasonmás kiadása is készült.
A reformáció szellemében készült az elsô, majdnem teljes bibliai kiadás Heltai Gáspár és társai; Gyulai István, Ozorai István,
Vízaknai Gergely, Egri Lukács, Szegedi Lajos, Eszéki Imre és Tövis Mátyás összefogásával. Nem egy kötetben, hanem szakaszokra osztva kívánták megjelentetni az Ó- és Újszövetség könyveit.
Öt szakaszban az Ószövetség jelentôs része, az Újszövetség pedig teljes egészében megjelent. Friss nyelvezete és egységes
nyomdai helyesírása ellenére sem ter■ Az elsô magyar nyelvû fordíjedt el széles körben ez a kiadás. Tatások még nem a teljes Bibliát,
lán azért, mert Heltai négyszer váltott
csak annak bizonyos részeit
vallást, így nem tarthatták autentikus
református szellemûnek. Heltai vitatölelik fel. Az ún. Huszita Bibhatatlan érdeme viszont a megközelília, Pécsi Tamás és Újlaki Bátôleg egységes nyomdai helyesírás és a
lint munkája, mely a latin Vulmagyar tipográfiai stílus kialakítása.
gata alapján 1414–60 között
Méliusz Juhász Péter Sámuel két
készült el. A Bécsi-kódexben
könyvét és a Királyok két könyvét ülmaradt ránk belôle néhány
tette át héber nyelvbôl magyarra
ószövetségi részlet. A Döbren(Debrecen,1565). Bizonyos helyeken
tei-kódexben (1508) néhány újközölte a héber nyelvû szöveget is,
szövetségi rész található bizohogy az olvasó egybevethesse az erenyos Bertalan pap keze írásáGutenberg 42 soros bibliája
detivel. Méliusz hivatali utóda, Féval. Az elsô országosan ismert
legyházi Tamás görögbôl fordította le
és elterjedt részleges Biblia-fordítással a Jordánszky-kódexben találkozunk, keletkezésérôl, for- az Újtestamentumot (1586), és oly bôséges jegyzetanyaggal látdítójáról azonban semmit sem tudunk. Az Ószövetség hét, az ta el, hogy szinte agyonnyomta vele az eredeti szöveget.
Károli Gáspár volt az elsô, aki a teljes Bibliát lefordította és
Újszövetség 11 fejezetének fordítását ôrizte meg az utókornak.
A sorban következô fordítók Rotterdami Erasmus filológiai meg is jelentette 1590-ben Vizsolyban. Károli Bibliája nem
pontosságára törekedtek a Biblia magyar nyelvû tolmácsolása- csupán a Károli köré csoportosuló szellemi kör bibliafordításkor. Komjáti Benedek 1533-ban Szent Pál leveleit adja közre ma- ként és irodalmi alkotásként óriási teljesítménye, mely évszágyarul (Krakkóban nyomtatják ki), munkája az átmenetet tükrö- zadokra meghatározta és befolyásolta a magyar bibliakiadásozi a középkor és a reformáció között. Pesti Gábor Új Testamen- kat, hanem a 16. század legszínvonalasabb tipográfiai terméke,
tuma, amely csak a négy evangéliumot tartalmazza, 1536-ban lát egyben legnagyobb kiadói vállalkozása. A 2500 oldalból álló
napvilágot. Fordítása a beszélt magyar nyelvre alapul, némelyik Bibliát 800 példányban nyomták ki. „Finom elegancia jellemkésôbbi fordítónál is jobban függetleníti magát a középkori la- zi például az Újtestamentum címlapját. A szedésanyagból egytin szerkezetektôl. Könyvmûvészeti és irodalomtörténeti szem- bekomponált keret, az ornamens-oszlopok közé iktatott fametpontból is kiemelkedôen fontos Sylvester János Új Testamentu- szetes illusztráció, a harmonikus hatású, arányos soresés ezt a
ma, amely 1541-ben jelent meg Újszigeten (Sárváron). A fordí- szép címlapot örök értékévé teszi múltunk magyar könyvtipogtás szókincse gazdag és szabatos. A fametszetes kezdôbetûk és il- ráfiájának” – írja Szántó Tibor A szép magyar könyv címû
lusztrációk (143 ékítmény) a kötet lapjain szintézist teremtettek munkájában. A Vizsolyi Biblia utóélete messze túlmutat a református egyház keretein. Az elmúlt
évszázadok alatt 300-szor nyomtatták ki. Elsô utánnyomásait külföldön
■ A magyarországi keresztyén egyházak közös szándéka szerint 2008 a Biblia éve. A
Magyar Bibliatársulat Alapítvány felhívásának szövege szerint fontos szempont volt a
végezték: Szenci Molnár Albert
Biblia éve gondolatának felvetésében és meghirdetésében, hogy egyházakon belül és
1608-ban Hannoverben, majd 1612kívül, Magyarországon mindenki érezze magáénak a Bibliát.
ben Oppenheimben nyomta újra a
A Biblia éve 2008 központi programjai:
Vizsolyi Biblia javított változatát. A
Nemzetközi biblikus szimpózium Esztergomban 2008. június 23–26.
Váradi Biblia (1660) szintén a KároHangverseny a Mûvészetek Palotájában Budapest 2008. szeptember 30.
linak a revíziója volt, melyet Rákóczi
Bibliakiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban 2008. november 21. – 2009. március
György fejedelem megrendelésére
Minden programról és egyéb ehhez kapcsolódó információról a Biblia éve honlapján
Szenci Kertész Ábrahám nyomtatott
lehet tájékozódni: www.bibliaeve2008.hu
ki. Címlapját a legfôbb mecénás
Bethlen István tiszteletére Bethlen-

címerrel látták el. Értékes jegyzetei
1717-ben megjelent
miatt 1802-ben és 1806-ban újra ki■ A Könyvek könyve, a Biblia a könyvszakma számára is
egy Biblia, amelyet állínyomtatták Pesten.
különleges könyvnek számított mindig, múltjában és jeletólag Bél Mátyás emenA reformátusok bibliafordításai
nében egyaránt. A könyvnyomtatás kezdeteinek jelképi
dált, azaz javított a Kászükségessé tették egy katolikus maerejû kiadványa a Gutenberg-Biblia, a magyar nyomdároli-Biblia alapján az
gyar nyelvû Biblia létrehozását is.
szat, könyvkereskedelem és könyvkiadás kezdeteinek
evangélikus hívek száTelegdi Miklós, a magyarországi elugyanezt jelenti a reformáció bibliakiadása, amely a Vimára. Nem tisztázott
lenreformáció elsô nagy személyisézsolyi Biblia megjelenésében teljesedett ki. 2008 a Biblia
azonban, hogy valóban
ge még csak fordítástöredékeket épíéve, emiatt közöljük most újra a gyûjtôk szûkebb körének
ezt a kiadást javította-e
tett bele munkáiba (1577). Szántó
szánt Magyar Könyvgyûjtô 2004. évi 2. számában már
a neves polihisztor,
Arator István késôbb elveszett munmegjelent írás rövidített változatát. (A szerk.)
mert neve nem szerepel
kája – az Ószövetség teljes és az Úja kiadáson. 1736-ban
szövetség egy részének a lefordítása –
Torkos András, szintén
Káldi György késôbbi fordításának alapjául szolgált.
evangélikus lelkész újrafordította az Újtestamentumot. Ez az elsô
Káldi György volt az, aki megalkotta az elsô teljes katolikus lutheránus bibliafordítás. Besenyei György kéziratos Bibliája
bibliafordítást, a katolikus egyház álláspontját képviselve és a tri- 1737-bôl Károli és Komáromi Csipkés fordítása nyomán született
denti zsinat szelleméhez igazodva természetesen a Szent Jero- és a debreceni kollégium könyvtára ôrzi. Szeniczei Bárány György
mos-féle latin Vulgata alapján (1626). Nyelvileg gondosan csi- és fia, János, valamint Sartorius János evangélikus lelkipásztorok
szolt, gördülékeny munka az övé, mellôzi az olvasást megnehe- az Újtestamentumot görög nyelvbôl fordították le és jegyzeteikzítô jegyzeteket és a magyarázatokat, de Károli nyelvezetét erô- kel igencsak vaskos kötetté dagasztották (1754, Lauban). Pethe Feteljesebbnek, magyarosabbnak és bizonyos szempontból mo- renc Bibliája (1794) a legszebb az Utrechtben nyomtatott Bibliádernebbnek tartják az irodalomtörténészek. A Biblia kiadását ink közül. Kijavította az 1765-ös szintén utrechti kiadás hibáit,
egyébként a magyar államon túl a protestáns Bethlen Gábor is még két térképet, valamint egész évre szóló bibliai kalauzt is kétámogatta. A Károli-Biblia töretlen népszerûszített a maga kiadásához. A mintegy tízezer
ségét mutatja azonban, hogy mire a Káldipéldányban nyomtatott Szentírást a reformáBiblia megjelenik, a vizsolyit már négyszer újtus egyházkerületekben használták.
ranyomták, s mire elkészül ennek második kiA katolikus és a református bibliaszöveg frisadása (Nagyszombat, 1732), a Károli-féle már
sítésének többször nekikezdtek. 1908-ban jetizenkétszer megjelent. Pedig a protestáns
lent meg egy sikeresnek mondható frissítés,
Biblia nyomását a Habsburgok megtiltották,
amelynek munkálatait 1886-ban kezdték el.
ezért is jelentek meg az utánnyomások külfölSzász Károly, Hunfalvy Pál, Szilády Áron,
dön, a Váradi Bibliát kivéve, melynek kiadáBallagi Mór voltak a fordítóbizottság tagjai,
sát az erdélyi fejedelmek segítették.
de tucatnyian dolgoztak a végsô változaton.
Idôközben a Vizsolyi Bibliának további kiEz a munka megôrizte a Károli-Biblia erényeadásai születtek, mint például Misztótfalusi
it, nyelvének zamatát, nem kívánt teljesen új
Kis Miklós Aranyos Bibliája 1685-ben. Az
fordítást létrehozni, egyszersmind a kor kíváAmszterdamban tanult és dolgozó, nagy hírnalmaihoz igazította nyelvezetét, és figyenevet szerzett nyomdász igencsak jól keresett,
lembe vette a bibliai tudomány megállapíEurópa-szerte keresett szakember volt. Jövetottnak vett eredményeit. Az új Biblia próbadelmének jelentôs részét arra fordította, hogy
kiadását 1898-ban jelentették meg, majd a tela Károli-Bibliát újból kinyomtassa. Addigra az
jes kiadásra 1908-ban került sor 1905-ös évA Vizsolyi biblia címoldala
idegen korrektorok és nyomdászok hibájából
számmal. A korszerûsítési törekvések folyaa Biblia a fordítási hibák mellett megtelt sajtómatosan új kiadásokat eredményeztek.
hibával, különösen az 1645-ös Jansonius-féle kiadásban.
Károli Gáspár születésének 400. évfordulójára jelent meg RafDebrecen város megbízatásából elôbb Komáromi Csipkés fay Sándor evangélikus püspök Újszövetség-fordítása (1929),
György, majd saját elhatározásából Misztótfalusi is nekilátott a mely kedvelt fordítássá vált. Raffay késôbb Czeglédy Sándorral
javításnak. Misztótfalusi maga szedte a betûket, könyvének sze- együtt elvégezte a Károli-Biblia újabb revízióját (az 1908-ast ködése, nyomása és kötése is remekbe szabott. 3500 példányban vetve), de ez minden értéke mellett is próba-Biblia maradt
nyomta újra a teljes Bibliát, melyben az elôzô kiadásokhoz ké- (1938). Érdekes vállalkozás volt Farkas László Újszövetség-forpest 3000 hibát javított ki, majd külön az Újtestamentumot és dítása (1938), mely a Biblia eseményeit regényszerûen, párbekülön a zsoltárokat 4200-4200 példányban. Mindezeket „ara- szédekben mesélte el. A Szent István Társulat végezte el a Kálnyosan” beköttette és kalandos utazás során hazajuttatta. Ezt a di- Biblia valódi revízióját. 1921-ben Mihályfi Ákos vezényletékiadást hetvenszer nyomták újra a 20. századig.
vel bizottság alakult a feladat elvégzésére: a munka alapjául a
A másik fordító, Komáromi Csipkés György egyházi megbízásra Vulgata mellett a héber és görög eredeti szövegek, valamint a
készítette el a maga fordítását. Bottyán János szerint az elôtte meg- régebbi fordítások szolgáltak (1934). A háború alatt jelent meg
jelent fordításokat messze túlhaladó munkát végzett. Az 1650 táján a református Kállay Kálmán Zsoltárok könyve fordítása (1941),
megkezdett fordítás kinyomtatott példányai majd egy évszázad a katolikus Székely István Jézus Krisztus élete címet viselô, az
múltán érkeztek csak meg a megrendelôhöz Debrecenbe. A kuruc evangéliumokból összeállított regényes életrajza (1941) és az
háborúk, a török kiûzése, a Rákóczi szabadságharc mind akadályoz- evangélikus Karner Károlytól Pál apostol leveleinek fordítása
ta, hogy a szállítmányt útnak indítsák. Az 1754-ben nehezen elin- (1942). A háború utáni új katolikus Újszövetség-fordítást Ródított könyvrakományt a magyar határnál aztán csempészáruként mában végezték el és az NSZK-ban jelentették meg (1951). A
elkobozták, és mint eretnek Bibliát megsemmisítették. A 2915 pél- reformátusok közül Budai Gergely Új Testamentuma itthon
dányból mindössze 31-et sikerült a debreceni tanács megbízottjá- (1967), Ravasz Lászlóé az USA-ban jelent meg (1971). A végsô
nak megmentenie. A második szállítmányt Danzigban visszatartot- revízió 1975-re készült el.
ták és csak 1789-ben került Magyarországra.
Szénási Zsófia

Könyvkultúra

bibliahistória
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Roberto Saviano

Gomorra
■ „A camorra földjén
születtem, egy olyan
helyen, ahol a legtöbb
gyilkosság
történik
Európában, ahol a kegyetlenség az üzlet része, ahol nincs értéke
annak, amibôl nem
születik hatalom. Itt
mindent az utolsó,
döntô ütközet hangulata leng körbe, mindenki állandó harckészültségben él. Bármelyik mozdulat megadásként, bármilyen
szükség
gyengeségként
értelmezhetô,
ezért mindent úgy kell
megragadni, mintha a
húst tépnéd le a csontról. A camorra földjén
szembeszállni a klánokkal nem csupán
osztályharc, nem csak
a polgári jogok visszaszerzése. Nem csak a
saját becsületünk vagy
a büszkeségünk ébredése. Valami sokkal
fontosabb, sokkal húsbavágóbb. Ha a camorra földjén felismerjük a klánok megerôsödésének mechanizmusát, ha megértjük a zsarolás és a pénzügyi mûveletek logikáját, akkor azt
értjük meg, hogyan mûködik ez a kor. A klánokkal való
szembenállás a túlélésért folytatott háborúvá lényegül,
mintha maga a létezés, az étel, amit megeszünk, az ajkak,
amelyeket megcsókolunk, a zene, amit hallgatunk, az oldalak, amelyeket elolvasunk, önmagukban nem volnának képesek értelmet adni az életnek, csak a túlélésre jogosítanának fel. A megismerés immár nem csupán erkölcsi kötelesség. A megismerés szükségletté válik. Az egyetlen lehetséges
módszer arra, hogy továbbra is létezésre méltó lényekként
tekinthessünk magunkra.”
(részlet a könyvbôl)
Roberto Saviano pontos, ugyanakkor szenvedéllyel átitatott
jelentése lesújtó képet fest Campaniáról, Dél-Olaszország
nyugati régiójáról, amely egy óriási pénzügyi holdingként
mûködô, külföldi befektetésekkel és nemzetközi üzleti kapcsolatokkal rendelkezô bûnszövetkezet, a camorra uralma
alatt él.
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A Rendszer – ahogyan a camorra önmagát nevezi – immár saját törvényei szerint irányítja Nápolyt és a környezô városokat. Részletes képet kapunk szervezeti felépítésérôl, tetteirôl

és azok következményeirôl, arról, hogyan, hol és
miért vesztegetnek, zsarolnak és ölnek meg embereket. A szerzô lerántja
a leplet a klánok legálisnak álcázott üzleteirôl, a
camorra és a közhivatalok összefonódásairól, az
alvilág és a politika kapcsolatáról. Rádöbbenünk,
hogy a nápolyi bûnszövetkezetek állnak a nemzetközi piac ismert márkanevei, a hulladékfeldolgozás, a cementgyártás és
az építkezések mögött, és
megismerhetjük a fônökök véres, ugyanakkor
hollywoodi filmekre emlékeztetô életét.
Roberto Saviano 1979ben született Nápolyban.
Elsô regénye a közönség
óriási érdeklôdése mellett
elnyerte a szakmai elit elismerését is, a fiatal újságíró a 2007-es berlini Irodalomfesztivál meghívott
vendégeként szerepelt.
Ôszinteségéért azonban
nagy árat fizet, 2006 óta
több halálos fenyegetést
is kapott.
A Partvonal Könyvkiadó Újdonsága
Fordította Bíró Júlia
Puhafedelû, kartonált, behajtott fülekkel
352 oldal, 2990 Ft
Könyveink 30 %-os kedvezménnyel megvásárolhatók a
kiadó szerkesztôségében.
További kedvezményeink:
– minden két teljes áron vásárolt könyv mellé egy könyvet ajándékba adunk, vagy
– két azonos cím vásárlása esetén a második példány ingyenes (kiskereskedelmi mennyiség esetén).
Kérjük kedves Olvasóinkat, telefonon elôre egyeztessenek idôpontot!
Telefon: (1) 215-2818; 30/537-4206; 30/289-7112
Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 18/B, IV. em. 8.
Könyveink interneten keresztül is megrendelhetôk, a
www.partvonal.hu weboldalon

Patrick Süskind

A parfüm – Egy gyilkos története
■ „Most már a szaglásával is megbizonyosodott róla, hogy a lány ember, érezte hónaljának izzadságszagát, hajának zsírszagát, nemi
szervének halszagát, és mindezt tetszéssel
szívta be. Izzadsága olyan friss volt, mint a
tengeri szél, haján a zsír édes, mint a dióolaj,
nemi szerve, mint egy csokor vízililiom, bôre, mint a barackvirág… és ezek az összetevôk egy olyan gazdag, kiegyensúlyozott, varázslatos parfümillattá egyedültek, hogy
mindaz, amit Grenouille eddig parfümként
ismert, vagy amit a lelkében lévô szagépítôkockákból összerakott, egyszeriben balga esztelenségnek minôsült. Ez az egy szag felért
százezer másikkal. Ez maga volt az a magasabb elv, ami szerint az összes többinek rendezôdnie kell. Ez maga volt a tiszta szépség.
Grenouille megértette, hogy e szag nélkül
életének nincs többé értelme. Nem elégedett
meg az illat egészével, a legkisebb részecskéig meg kellett ismernie.
Tüzes bélyegként akarta a kinyilatkoztatásszerû parfümöt fekete
lelkébe égetni, és a pontos elemzés után csakis eme varázsformula
belsô szerkezete szerint akart élni, gondolkodni, szaglászni.
Lassan megközelítette a lányt, egyre közelebb és közelebb ért,
belépett az elôrenyúló tetô alá, és egy lépéssel a lány mögött állt.
A lány nem hallotta meg.
Vörös haja volt, és szürke, ujjatlan ruhát viselt. Karja nagyon fehér volt, kezét sárgára festette a sárgabarack kicsorduló leve. Grenouille fölé hajolt, és most tisztán szívhatta be az illatát, ahogy
felszállt a tarkójáról, a hajából, a ruhája kivágásából; szívta, hagyta, hogy beléáramoljon, mint egy lágy fuvallat. Még sohasem
érezte magát ilyen pompásan. A lány viszont megborzongott.
Nem látta Grenouille-t. De szorongás tört rá, valami titokzatos
borzongás, mintha valami régi, elfeledett félelme tért volna
vissza. Úgy érezte, mintha léghuzat érné a hátát, mintha valaki
egy hatalmas, hideg pincébe vezetô ajtót tárt volna ki mögötte.
Letette a kést, melléhez emelte a kezét, és megfordult.
Moccanni sem bírt a rémülettôl, amikor megpillantotta Grenouille-t, akinek így bôven volt ideje megmarkolni a lány torkát.
Az nem sikoltott, nem kapálódzott, semmiféle védekezô mozdulatot nem tett. Grenouille nem nézett rá. Nem látta a finom,
szeplôs arcot, a piros ajkakat, a nagy smaragdzöld szempárt,
mert szorosan becsukta a szemét, míg fojtogatta, és csak arra figyelt, hogy egy szemernyit se veszítsen el az illatból.
Amikor a lány már halott volt, lefektette a padlóra a barackmagok közé, feltépte a ruháját, és az illatfolyó áradattá vált, teljesen elborította. Grenouille arccal a lány bôrére borult, és hatalmasra tágult orrcimpákkal csúszkált rajta a hasától a melléig,
nyakáig, arcáig és hajáig, majd újra vissza a hasához, nemi szervéhez, combjához, fehér lábához. Feje búbjától a lába ujjáig végigszaglászta, s az illat utolsó maradványait az álláról, köldökébôl és karhajlatának ráncaiból gyûjtötte be. (…)
Ezen az éjszakán kuckóját palotának érezte, deszkapriccsét mennyei ágynak. Eleddig nem tudta, mi a boldogság: egyfajta tompa
elégedettségének ritka pillanatait ismerte csupán. De most, reszketett a gyönyörtôl, és a boldogságtól már aludni sem tudott.
Mintha másodszor született volna – de nem; mintha most született volna, hiszen eddig állatként vegetált, s csupán ködös ismeretei voltak önmagáról. A mai nappal, úgy tûnt, megtudta, kicsoda

Hirdetés

könyvszemelvény

is ô valójában: nem kevesebb, mint zseni; valamint, hogy életének értelme, célja, oka és magasabb elhivatottsága van, ez pedig nem csekélyebb,
mint hogy forradalmasítsa az illatok birodalmát… Megtalálta az iránytût eljövendô életéhez.
És mint minden zseniális szörnyeteg, akinek lelke
csavarosan tekergô zûrzavarán át valami külsô
esemény von egyenes utat, Grenouille sem tágított többé attól, amit sorsa irányaként felismert.
Most értette csak meg, miért is csüng oly szívósan
és elkeseredetten az életen: illatok alkotójává kell
válnia. De nem akármilyenné. Hanem minden
idôk legnagyobb parfümkészítôjévé.”
(részlet a könyvbôl)
Jean-Baptiste Grenouille a 18. század egyik legzseniálisabb és egyben legvisszataszítóbb jelensége, aki az illatok géniuszaként írta be magát korának történetébe. A sors fintoraként szag nélküli testtel, Párizs legbûzösebb negyedében, a halpiacon látta meg
a napvilágot, ahol nem várta senki, így szeretet sem jutott neki.
Pedig semmire sem vágyott jobban, mint hogy szeressék, és kivívja az emberek elismerését. S mivel számára a világ illatok és
szagok forgataga, megalkotta minden idôk legtökéletesebb parfümjét. Az ellenállhatatlan szépség, a visszautasíthatatlan szeretet illatának forrása s legfontosabb alapanyaga azonban az emberi bôr, de Grenouille-t ez sem állíthatta meg.
A mindvégig hátborzongató történet olvasása közben lehetetlen eldönteni: a mû a zsenialitásról, a mûvészi tökély áráról, a
magányról, a bûnrôl írott példabeszéd-e, vagy dermesztô horror.
Egy biztos, a különös hangulatú regény ellenállhatatlan olvasmány, amelyet lefordítottak 40 nyelvre, és amely eddig csaknem
20 millió példányban kelt el.
Hosszú ideig váratott magára, de elkészült a nagy sikerû regény
filmváltozata is, amely meghódította a nemzetközi közönséget.
A Partvonal Könyvkiadó Újdonsága
Fordította Farkas Tünde
Keménytáblás, 259 oldal, 2690 Ft
Könyveink 30 %-os kedvezménnyel megvásárolhatók a
kiadó szerkesztôségében.
További kedvezményeink:
– minden két teljes áron vásárolt könyv mellé egy könyvet
ajándékba adunk, vagy
– két azonos cím vásárlása esetén a második példány ingyenes (kiskereskedelmi mennyiség esetén).
Kérjük kedves Olvasóinkat, telefonon elôre egyeztessenek
idôpontot!
Telefon: (1) 215-2818; 30/537-4206; 30/289-7112
Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 18/B, IV. em. 8.
Könyveink interneten keresztül is megrendelhetôk, a
www.partvonal.hu weboldalon
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Légrádi Gergely

Titokfa
[Ilyesfajta figyelembôl, megérzésbôl
lenne jó egy kalapra való az élethez.]

4
8

■ Míg kicsi volt, bizonyíték nélkül hitte, hogy ez úgy történt, és
nem is történhetett másként.
Édesapja egy baráti társasággal
Baden-Badenben járt. Az egyik
este meglátogatták a hely egyik
hírességét, a kaszinót. Sok részletet nem tudott meg az akkor történtekrôl, de annyi bizonyos,
hogy édesapja a piros hármassal
jókora összeget nyert. A rulettsiker után egy szép fehér bôrkabáttal tért haza. Vagy egy évtizeddel
késôbb, Monacóban voltak, ahol
már késôre járt, amikor édesapja
elindult a híres helyi játékbarlangba. Ô a szállodában maradt.
Másnap
reggel
érdeklôdött
(visszahívva a Baden-Badenben
történtek emlékét), hogy szerencsével járt-e? Nem, fiam, nem,
ugyanis be sem engedtek. Nem
volt nekik jó az útlevelem (az országunk), még egy jó adag pénzzel sem, hogy rohadjanak
meg. (Ritkán láttam megalázottnak és dühösnek, ennyire
tehetetlennek apámat.) Évekkel késôbb együtt utaztunk el
a kaszinók városába. Egész úton szinte csak azt a pillanatot vártam, amikor végre felnôtt fejjel vehetem bizonyosságát annak, hogy apám miként bánik el a rulett számaival,
és ragadja grabancon a szerencsét. Az elsô este csak kóstolgatta a termeket. Egyik szórakozóhelyrôl a másikba révedeztünk, de nem játszott. Figyelt. A nagy hôség elültével a
következô nap éjjel is elindultunk, én már szinte türelmetlenül vártam, hogy mikor játszik, mikor és hogyan nyer. Az
egyik terem sokadik asztalához érkeztünk, ahol sokáig nézelôdött. Négyen játszottak, pörgött a játék. Húsz perc elteltével egyszer csak kijött a piros hármas. Éreztem, szólt
halkan édesapám. Akkor meg miért nem tetted meg?, tettem fel a kérdést, magamban. Odébbálltunk, de csak a következô asztalig. Az elsô percekben itt is folytatódott a már
tapasztalt forgatókönyv. Majd apám rátett jó néhány dollárt a hármasra, és helyet foglalt az asztal mellett. A krupié
fogadta a téteket. Miután a játékosok eldöntötték, hogy ebben a körben szerintük mi lesz a nyerô, a játékmester pörgetett. Néhány másodperc múlva a kis golyó szél-sebesen
kezdett szaladni a nagy tál forgásával ellentétes irányban.
A golyó, engedve a fizika törvényeinek, a tál felsô karimájához tapadva rótta köreit. A játékosok is forgolódtak,
apám azonban mozdulatlanul ült. Én mögötte álltam, egyre gyorsabb pulzussal. Mintha a játékosok zsivaja is alábbhagyott volna, ahogy a golyó lejjebb ereszkedett. Apám
változatlan testtartásban. A tál és a golyó lassult. Én kissé
jobbra mozdultam, hogy leghamarabb lássam meg, a kis
labda melyik szám területére érkezik. A tál kis, fehér kitüremkedésein – amelyek díszül és feszültségfokozóul szolgálnak – a golyó meg-megbicsaklott, majd némi pattogás

után a rohanó számok felé vette az
irányt. A golyót nézve a számok elmosódtak a szemem elôtt. A tál számokkal és kis elválasztófalakkal tarkított részében a golyó sok-sok gellert kapott,
majd megpihent egy piros mezôben. A
hármason. Az elmúlt napokban annyiszor felkészültem e képre, most azonban csak akkor ocsúdtam fel, mikor
apám néhány dollárt szórt a krupiénak, jattként. Pár kört maradtunk még
(nem nyert többet), majd levezetô bámészkodás után hazasétálunk.
Még két napot maradtunk a kaszinók
városában, de ô nem játszott többet.
Nem nyernék, érzem, válaszolt kérdésemre, és rendelt még egy sört.”
(részlet a könyvbôl)
Ez a könyv, amelyet az új történetre
éhes könyvböngészô találomra vett le
a polcról, egy eddig még ismeretlen író
elsô könyve. Belelapozás és néhány
sor elolvasása után – ami minden izgalmakat ébresztô papírkötegnek kijár – most épp azt találgatja, vajon milyen élményt nyújt majd. Hogy mirôl szól
ez a kisregény? Az útkeresésrôl, a titokfáról, az igaziközelirôl, a könyvek illatáról. A többit azonban nem árulhatom
el. Csak annyit mondhatok, érdemes átfutni, ha már véletlenül a kezébe akadt. Vagy talán nem is véletlenül?
Légrádi Gergely 1975-ben született Budapesten. Ez a
könyv az elsô nyomtatásban megjelent kisregénye.
A Partvonal Könyvkiadó Újdonsága
Kartonált, puhafedelû, visszahajtott fülekkel
96 oldal, 6 oldal illusztrációval
2490 Ft
Könyveink 30 %-os kedvezménnyel megvásárolhatók a
kiadó szerkesztôségében.
További kedvezményeink:
– minden két teljes áron vásárolt könyv mellé egy könyvet ajándékba adunk, vagy
– két azonos cím vásárlása esetén a második példány ingyenes (kiskereskedelmi mennyiség esetén).
Kérjük kedves Olvasóinkat, telefonon elôre egyeztessenek idôpontot!
Telefon: (1) 215-2818; 30/537-4206; 30/289-7112
Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 18/B, IV. em. 8.
Könyveink interneten keresztül is megrendelhetôk, a
www.partvonal.hu weboldalon
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Az utolsó rítus
(részlet)
■ Harald megszállottja a boszorkányüldözések történetének. Németországból
Izlandra megy tanulni, hogy ismereteit
elmélyítse. Egy reggel a diákot megcsonkítva, testén különös jelekkel, holtan találják az egyetem egyik szobájában. Az
izlandi krimiirodalom kirobbanó tehetségének regénye 30 nyelven jelent meg!
– Kezdjük azzal, hogy szedd össze magad! Ülj normálisan azon a széken,
hagyd ezt a vinnyogó hangot, és viselkedj
úgy, mint egy férfi, legalább addig, amíg
itt vagyunk.
Thóra felsóhajtott: mi ez a macsó hablaty? Arra számított, hogy a fiatalember
felpattan a helyérôl, és könnyezve távozik, megtagadva a velük való beszélgetést. Megtehette volna, elvégre a szabad
akaratából találkozott velük. Már közbe
akart szólni, de Matthew folytatta: – Nagy bajban vagy, ezt nem
azért mondom, hogy az orrod alá dörgöljem. Akárhogy is nézzük, számodra mi vagyunk az utolsó szalmaszál. Úgyhogy kapd
össze magad, válaszolj ôszintén, és legyél mindenben segítségünkre. Az önsajnálat most nem segít, ne játszd itt a kölyköt,
férfi lennél, vagy mi a fene! Ülj egyenesen, nézz a szemembe, és
válaszolj a kérdéseimre. Te is jobban fogod érezni magad, ha
úgy teszel, ahogy mondom. Próbáld meg!
Thóra meglepetten tapasztalta, hogy a fiú engedelmeskedik.
Görnyedt tartása a múlté lett, és megpróbált férfiasan viselkedni. Ezt kölykös képe némileg megnehezítette, de bizonyos változás szemmel látható volt. Hangja is sokkal erôteljesebben
csengett, mint az elôbb, amikor megszólalt:
Arra kér, hogy nézzek a szemükbe, mintha ez olyan könnyû lenne. Gyógyszerekkel kezelnek, meglehetôsen zavart vagyok tôlük.
– Thóra is erre gyanakodott a fiú le-lecsukódó pillái láttán. A
nyugtató hatása minden mozdulatában jelen volt. – De igyekszem válaszolni a kérdéseikre.
– Hogyan ismerkedett meg Haralddal? – kérdezte Thóra.
– A városban. Együtt buliztunk. Beszélgettünk egymással, és kiderült, hogy vicces fickó. Utána Dórinak is bemutattam.
– Ki az a Dóri?
– Halldór Kristinson. Orvostanhallgató – mondta némi büszkeséggel a hangjában. Gyerekkorunk óta barátok vagyunk. Egymás
mellett laktunk Grafavogurban. Nagyon okos fiú, de nem az a
professzortípus. Mindig kész a bulizásra.
Thóra jegyzeteket készített. Bekapcsolta ugyan a diktafonját, de
tartva attól, hogy nemmûködik rendesen, a hagyományos módszerre is támaszkodott. Halldór volt az, aki a bulizókat egy belvárosi bárban várta meg.
– Jó barátok voltatok? Mármint Haralddal?
Hugi vállat vont:
– Persze, de nem voltam vele olyan közeli viszonyban, mint Dóri. Néha eladtam Haraldnak egy kis… – a mondatot félbeszakítva Matthew-ékra nézett, az arcára aggodalom ült.
– Folytasd, most senkit sem érdekelnek a kisded üzleteid! – rivallt rá Matthew.

Hugi nyelt egy nagyot, mielôtt folytatta:
– Értem. Néhanap a legjobb barátjának
nevezett, de csak olyankor, amikor drogot akart. Vicces ürge volt, mindenki
mástól különbözött, akit eddig ismertem.
– Ezt hogy érti?
– Fürdött a pénzben, mindig meghívott erre-arra a bárban. Ott volt az a méregdrága
lakása, meg a semmivel sem olcsóbb kocsija. De nem is ez volt a lényeg, hanem a viselkedése. A vagánysága, hogy így mondjam. Nem félt semmitôl. Mindig kitalált
valami ôrültséget, amibe aztán másokat is
belerángatott. Ott volt például a testmûvészet. Egyikônk sem merte volna úgy televarrni magát, mint ô. Dóri megpróbálta,
de meg is bánta. Beparázott, hogy tönkrevágja a karrierjét vele. Harald az ilyesmivel
nem törôdött. Rá se rántott a jövôre.
– Mert az nem is volt neki, amint az kiderült – jegyezte meg Matthew. – Mirôl
beszélgettek, hova jártak?
– Nem emlékszem, sok mindenrôl dumáltunk…
– Nem beszélt a tanulmányairól, vagy a boszorkányégetésrôl? –
kérdezte Thóra bizakodva.
– Dehogynem! Egybôl arra akart rávenni, csatlakozzam a boszorkánytársaságukba.
– Boszorkánytársaság?! – csapott le Matthew. – Mi volt a neve?
– Malleus akármi. Olyan fiatalok köre volt, akiket a boszorkányüldözés és más ehhez hasonló történelmi dolgok érdekeltek. –
Thóra tekintetét elkerülve Matthew-ra nézett, és elpirult: – De az
egész teljesen másról szólt. Négy fô dolog körül forgott minden:
szex, drogok, fekete mágia és még több szex – mosolygott. –
Ezért is szerettem vele lógni. Engem nem érdekelt a történelem,
sem a gyerekes varázsigék és szimbólumok, de a nôk annál inkább, sok csinos lány volt körülöttük – mélázott el Hugi, nyilván
felidézve magában pár kellemes estéjét. – De azért akadt egy-két
izgi boszorkányos történet is. az volt a kedvencem, amelyben egy
terhes asszonyt égettek meg boszorkányság miatt, és a lángok között megszült. A pap sértetlenül kiemelte a gyereket, de visszadobta, mondván: benne is boszorkányvér csörgedezhet. Elég
durva, nem? Harald esküdött rá, hogy ez egy igaz történet.
Thóra undorodva elhúzta száját.
– Kik voltak a társaság tagjai, kik azok a „csinos lányok”?
– Harald, a fônök, Dóri, a jobb keze, én, Bríet, a történelemhallgató – azt hiszem, ô vette ezt a legkomolyabban mindannyiunk
közül; aztán tag volt még Brjánsi, vagy Brjánn, szintén történelem szakos hallgató, Andri, aki kémiát tanul, és Marta Mist, aki
Gender-tanulmányokat folytatott. Ô volt a legrosszabb, mindig
a nôkkel szembeni igaztalanságról beszélt. Sokszor elrontotta a
mulattságunkat. Harald sokszor heccelte, például Marta Mísznek csúfolta, érti, ugye? – Thóra bólintott, de Matthew továbbra is pókerarccal ült. – Szóval mi voltunk a kemény mag, emberek jöttek-mentek, csak mi voltunk az állandó tagok. Nem nagyon folytam bele a tudományos részbe, sem a fekete mágiába,
mint mondtam, engem csak a buli része érdekelt.
Megjelent az Animus Kiadó Skandináv krimik sorozatában
Fordította: Acsai Roland
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Csillagórán született folyóirat
100 éves a Nyugat
„A Nyugat nem légüres térben jött létre, – vagyis aki
meg akarja írni történetét, az nem kezdheti azzal,
hogy ekkor és ekkor összeült a Royal-kávéházban
Osvát Ernô Fenyô Miksával és a második »fekete
pohárnál« – Osvátnál nyilván a harmadiknál, elhatározták, hogy folyóiratot alapítanak. Nem. A történetírónak messzebbre kell visszanyúlnia, s képet írni
azokról a múlt század végén, a század elején megvolt politikai, kulturális és szociális viszonyokról,
amelyek determinálták a Nyugat létrejöttét – még ha
ez a kép nem is rajzolódott ki teljes világossággal a
Nyugat alapítói elôtt.”
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■ Micsoda szerencse, hogy januári
számunk, amelybe köszöntô-megemlékezô cikkemet rendelte a fôszerkesztô, már Karácsony elôtt
megjelenik, mert így nem fogunk az
események után kullogni – ahogy
mondani szokás –, hanem elôre beharangozzuk a centenáriumot.
Hölgyeim és Uraim, legyenek szívesek nem 1908. január 1-jén pezsgôt
bontani a Nyugat százéves évfordulója alkalmából, hanem már december 23-án, vagy 24-én tegyék
meg ezt. Lévén, hogy a Nyugat elsô
száma a közhiedelemmel, a lexikonok, kézikönyvek és tankönyvek
adatával ellentétben, már 1907 Karácsonyán kikerült a nyomdából.
Máskülönben hogyan írhatott volna róla már ekkor a Pesti Hírlap, illetve 29-én Juhász Gyula a Szeged és Vidékében?
Persze ez csak (?!) filológia, de mintha ravaszul-kajánul jelezné, hogy talán nem tudunk mindent a Nyugatról, mint ahogy
valóban nem tudunk, vagy sok mindent rosszul tudunk. Nagyra
becsüljük, szeretjük, rajongunk érte, sôt, tán még olvassuk is, csak
azt nem tudjuk megmondani, mi volt a Nyugat. Egy 33 évfolyamot és 8 számot megért folyóirat, na persze. A=A. Azonkívül
1909-tôl 1944-ig volt a Nyugat Könyvkiadói Rt. Történetét megírta Buda Attila. De ki írta-írja meg a folyóirat történetét? Sok
forrás menthetetlenül, véglegesen elveszett, megsemmisült. És
hol az ô Szerb Antala? Vagy az a „munkaközösség”? Mert hogy
mégiscsak fel kellene dolgozni monografikusan a történetét! De
hát mivel nem vagyunk lemaradva – már ami az irodalomtörténet-írást illeti.
Hadd folytatom optimistán: A nagy könyvtárakban ott vannak
a bekötött évfolyamai, a reprint kiadást (amelyet 1978-ban kezdett meg az Akadémiai Kiadó) sokan hazavitték, az egész anyag
hozzáférhetô elektronikus könyvtárban is. Rengeteg cikket, tanulmányt olvashatunk róla. Csak egyet emelek ki: Kenyeres Zoltánét, amely az Új Írás 1989. 2. számában jelent meg: A „Nyugat” története rövid elôadásokban. És ugyancsak tôle, ami az interneten található: A Nyugat és kora.

„A modern magyar irodalom nem az új századdal kezdôdött”
– áll a „Spenót” 5. kötetében A Nyugat és az „irodalmi forradalom” c. fejezet élén. (Ezt írta Fenyô Miksa is, akit fentebb idéztem!) Kicsivel késôbb a szerzô (B. Gy.) „meghatározza”, mi volt
a Nyugat – „A korszak új vonásainak összefoglalója...” Ennek
némileg ellentmond, amit Sôtér István a Nyugat megjelenésének 75. évfordulója alkalmából írt: „... legkezdete még nem ígért
annyira új korszakot, mint a folytatása.” Szóval, rögtön benne
vagyunk a kérdések sûrûjében: mikor is kezdôdött a modern magyar irodalom? – nem lehet egy évszámhoz kötni. A Nyugat – a
kezdetekkor – teljesen átfogta mindazt, ami a magyar irodalomban „modern” volt? Aligha. De a folytatása annál inkább? Hogy
lehet fokozni az alighá-t? És – némi Ady Endrés gesztussal –
mégis! A Nyugat több (?!) volt, mint egy folyóirat: mozgalom,
tábor, eszmény, követendô példa, mérce...
Egy kis identitásprobléma: Elsô száma mint a Figyelô új folyama
jelent meg! A Lesznai Anna tervezte címlapon Beck Ö. Fülöp védjeggyé vált Mikes-plakettje. Tudjuk, 1941-ben a lapot be se kellett szüntetni-tiltani – Babits augusztus 4-én bekövetkezett halálával „szûnt meg”. (Az ô nevére szólt a lapengedély.) Szeptemberben tehát nem volt lap. Az Illyés
szerkesztette Magyar Csillag októberben jött ki a nyomdából, rajta a Mikes-plakett. Vagyis 1944-ig tartott a Nyugat
története? És hány korszaka volt? Három? (1908–1919,
1919–41, 1941–1944.) Netán öt? (1908–19, 1919–24, 192529, 1930–33, 1933–44.) Tulajdonképpen ki fô- és társ- és egyszerûen csak
szerkesztette: Ignotus? Osvát? Babits?
Móricz? Fenyô? Ady? Schöpflin? Illyés?
Kinek a lapja volt? Mit képviselt a Nyugat? Liberalizmust, dekadenciát, klasszikus modernséget? Hogy viszonyult a
nem sokkal késôbb jelentkezô avantgárdhoz? Miért támadták balról is (l.
Népszava) meg konzervatív oldalról is
(pl. Horváth János)?
Talán nem is az a fontos, hogy a Nyugat (akár azonnal, akár csupán csak késôbb), új irodalmat hozott, hanem,
hogy szembefordult a régivel, a maradisággal, a „perzekutor esztétikával”, legnagyobb érdeme ez, még ha kicsit késôn tette is.
Indulásához a már jó nevû szerzôkön és szerkesztôkön kívül
három dolog kellett: pénz, hogy ne mondjam: tôke, ifjú, „feltörekvô” tehetségek (vö. Osvát–Hatvany vita) és olvasótábor. Ami
a példányszámot illeti: úgy tudom, 600 elôfizetôvel indult a
Nyugat. Az elsô nemzedék névsora a legfényesebb, de a második és a harmadik sem akármilyen. Az ún. negyedik nemzedék
a lap nélkül volt „nyugatos”. Többször is újraindították volna.
Hol pénzt nem tudtak hozzá szerezni, hol a(z) (irodalom)politika nem volt benne biztos, hogy „haladó hagyomány-e a Nyugat”, hol „elbambulták” a lehetôséget, negyedszerre meg csupán
meddô vitákig jutottak a szervezôk és az ellenzôk. Többé talán
nem kéne erôltetni. Vitathatóságában is maradjon meg annak
az egyszeri Nyugatnak, ami volt. (A=A.)
Miután kiderült valódi születésnapja, ami nem azonos az
anyakönyvezésével, mondja valaki, hogy nem „csillagórán”
született...
Csokonai Attila

Az olvasás öröklôdô szenvedélye
■ Az olvasás szenvedélyét legtöbben már gyerekkorunkban
megtapasztaltuk, emlékszünk talán arra, hogy egy-egy izgalmasabb regénybe belemerülve azt sem vettük észre, ha már az egész
család csak ránk várt a vasárnapi ebéddel, vagy szüleink kedvesen feddô szavára: „jobban tennénk, ha az utcán szaladgálnánk
a többiekkel, nem pedig a szobában porosodnánk”. Olvasásból
fakadó mihasznaságunk persze csak szüleink számára volt
bosszantó, minket sem ígéret, sem fenyegetés nem tudott eltántorítani a kedvenc hôseinktôl, a fantáziánk vetítôvásznán pergô
a kalandoktól, melyeket éppen úgy át tudtunk élni, mintha a valóságban velünk történtek volna meg.
Valószínûleg a Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár Dagály utcai
könyvtárának munkatársai is hasonló gyermekkori élmények miatt
lettek a könyvek szerelmesei, így amikor könyvtáruk alapításának
25. évfordulójára pályázatot írtak ki, nem volt nehéz dönteniük: arra kérték olvasóikat, hogy a könyv és az olvasó meghitt kapcsolatát,

■ „Sokáig voltam barátok nélkül. Néha még a macskáim sem
álltak velem szóba. A szüleim elfoglaltak, sokat dolgoznak.
Ilyenkor a könyvekhez fordulok. Egy magányos idôszakomban megvettem a Fantasy enciklopédiát.
Miután kiolvastam, a félelmetes lények jó ismerôsökké váltak.
A könyvben szereplôk valódiak, na jó, nem fizikai értelemben.
Arra senki se számítson, hogy egy domojov kitakarítja a lakását, vagy ha az erdôben váltott farkast keres, legfeljebb egy szôrcsomót talál. Az olvasás után este az ablakomon kopogást hallottam. Kinyitottam. Jött Pegazus, és elragadott – Küklopsz
barlangjába, Vlad Dracula kastélyába, Baba Jaga erdei kunyhójába vitt. Megtanultam bánni a félelmetesnek tartott lényekkel,
megszelídítettem egy tündérkutyát, összebarátkoztam – bármilyen hihetetlen – egy váltott farkassal, segítettem megölni egy
gonosz vámpírt. Mindegyik képzeletbeli lénynek megvannak a
szabályai, amit a könyvbôl megismerhetünk, valamint a hozzájuk kapcsolódó hiedelmeket is. Így az emberek könnyen „barátaikká” tehetik ôket. Írok egy könyvet, amelyben szerepeltetem ezen lényeket, és a Fantasy enciklopédiát ehhez kézikönyvként használom, hasznos ismereteket szerzek belôle.
Ajánlom minden olyan embernek, akinek gazdag a fantáziája, érdekli ez a témakör, vagy nem akar félni. Unatkozni biztos nem fog! A könyv segítségével leküzdhetjük félelmeinket,
barátainkká tehetjük a szörnyeket.”
Kotritz Kinga – gyerek kategória – elsô díj

az olvasás ezerféle lehetséges módozatát jelenítsék meg pillanatfelvételekben – írásos vagy fényképes formában. A pályázat mottójául Márai Sándor gondolatát választották: „Gondold meg, hogy csak
az ember olvas…”
Vörösné Jánosi Katalin a könyvtár vezetôje szerint a vártnál is
több, összesen 104 pályamû érkezett mindkét stílusban, melyek közül három kategóriában (gyermek, diák, felnôtt) 25 alkotást díjazott
a háromtagú zsûri: Nógrádi Gábor – író, újságíró; Kende Tamás –
fotós, fotóriporter; Hegedûs György – könyvtáros, tanár. A pályázat – hála az Internetnek – nem csak a tagkönyvtár olvasótáborának figyelmét keltette fel, vidékrôl, sôt külföldrôl is érkeztek pályamunkák. Manapság, amikor annyit hallani a fiatalok közömbösségérôl, az olvasás elutasításáról, üdítô alkalomnak számít találkozni
olyan emberekkel, akik rajonganak a könyvekért, hajlandók leírni
gondolataikat az olvasásról. A pályázat sikere bizonyította számukra, hogy a nehézségek ellenére is érdemes olyan programokat rendezni, melyek szorosabbra fûzik a könyvek és az olvasók közötti viszonyt. Szomorú tapasztalat, hogy a könyvtári rendezvényeken évrôl évre kevesebben vannak, ugyanakkor Vörösné Jánosi Katalin
bíztatónak találja, hogy hétvégenként egyre több olyan családot látni, ahol szülôk és gyermekek együtt jönnek olvasmányt választani.
A gyermekkategória elsô díjasával, a 7. osztályos Kotricz Kingával – stílszerûen – a Futár utcai Eötvös József Általános Iskola
könyvtárában beszélgettem kedvenc olvasmányairól, a képzeletrôl és a fiatalok olvasási szokásairól.
Díjnyertes pályázatában a Fantasy enciklopédiáról (Kiss József
Könyvkiadó, 2006) írt, kíváncsi voltam, hogyan választotta ki
ezt a könyvet, mi tetszett meg neki az enciklopédiában. „Szeretem a fantasyt, és amikor egy alkalommal a Stonehenge titkát
kutattam, találtam rá erre a nagyszerû kézikönyvre” – meséli.
Nem is tudott ellenállni a könyvben rejlô izgalmaknak, rögtön
megvásárolta, azóta pedig hasznos kalauza fantasztikus irodalmi
kalandjai során. Kinga irigylésre méltó otthonossággal mozog a
fantasy világában, fiatal kora ellenére már többször átrágta magát a mûfaj alapkönyvének számító A Gyûrûk Urán, a Harry
Potter-sorozat azonban nem tetszett neki, kritikus szemmel olvasta, és – elismerve a könyv érdemeit – kompilációnak tartja.
Érdekes, hogy amikor a kedvenc könyvére kérdeztem rá, nem egy
fantasyt nevezett meg, hanem Huckleberry Finn kalandjait, kisgyermekként pedig a kisvakond kalandjai és a Grimm-mesék voltak a kedvencei. Szülei rendszeresen olvastak fel neki – nem véletlen, hogy maga is olvasó lett –, otthon halmokban állnak a könyvespolcról kiszorult könyvek, és nemcsak a szülôk szobájában!
Fontos szerepe van a könyvek iránti pozitív attitûd kialakulásában az iskolának is, képes-e a tanító, vagy késôbb az irodalomtanár a bontakozó érdeklôdést érdekes, kalandos irodalommal,
ötletes kötelezô olvasmány-feldolgozásokkal elmélyíteni. Kotricz Kinga és osztálytársai szerencsés helyzetben vannak, olyan
irodalomtanáruk van (Almási Klára), aki fogalmazásórán könyvajánlás írását adja feladatul, felhívja a diákok figyelmét a könyvtár pályázatára, bátorítja ôket. Az igazsághoz hozzátartozik,
hogy a pedagógus minden erôfeszítése sem elég ahhoz, hogy
minden tanulója olvasóvá váljon. Kotricz Kinga szerint a fiúk
például nem szeretnek annyira olvasni, „mert nem értik, amit olvasnak, és ez elveszi a kedvüket a további próbálkozásoktól.”
Biztos vagyok benne, hogy a termékeny olvasókörnyezetnek köszönhetô, hogy Kinga az írással is próbálkozik, könyvének (természetesen fantasy!) elsô három fejezete már készen van, és látva eltökéltségét, nem lepôdnék meg, ha a következô évtizedben valamelyik
népszerû fantasy-regény címlapján találkoznánk a nevével.
P. Z.

Könyvkultúra
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Könyvkiadók gazdasági helyzete

■ Több mint tíz éve a könyvszakmában dolgozó
közgazdászként mindig is érdekelt, hogy a szakma
fejlôdését, állapotát hogyan lehet számvitelbôl
nyert gazdasági mutatószámokkal elemezni, és levonhatók-e következtetések a jövôre vonatkozóan.
A lehetséges adatforrások, amelyek már az Internet segítségével is elérhetôk, a következôk: a
MKKE honlapján a könyvszakma forgalmára vonatkozó éves összeállítások (a tagok önbevallásai
alapján), a KSH ötéves összefoglalói a könyvkiadás
mennyiségi adatairól, továbbá a cégnyilvántartási
1. táblázat: Az adatgyûjtés összefoglalása, nagyságrendek 2006. évi adatokból. (Érték millió forintban)
rendszerbôl lekérdezhetô nyilvános mérlegbeszámoló adatok. Létezik ezeken kívül az iparstatisztikai összesítés – hiszen a jelentôsebb kiadók kötelezettek éves ségét, illetve ennek vagyoni alapját. Nettó árbevételben és vagazdaságstatisztikai adatszolgáltatásra árbevételi, teljesítmény- és gyonban a minta átlagos értéke felett 5–6 cég volt, átlag alatt
készletadatokról.
13–14 cég, utóbbiakból az alsó sávban (400 millió forint alatt)
A könyvkiadók gazdálkodását alapvetôen meghatározó folya- 5–8 cég szerepelt (ld. 1. sz. táblázat).
matnak a könyvkészlet–árbevétel összefüggést tartom, ezért elemA könyvkiadási tevékenység eredményességét az eredmény-kizésem adatforrásaként a nyilvános beszámolóadatokat választot- mutatásokból ismert üzemi-üzleti eredménynél jobban jellemzi
tam. A számviteli törvény gondoskodik az összehasonlítható tar- a tevékenységi eredménymutató, melyet az elemzés céljára alatalmakról és az ezt biztosító készítési módról, elég itt arra utalnom, kítottam ki. A tevékenységi eredmény az üzemi-üzleti eredmény
hogy mind a beszámoló összeállítása, mind annak ellenôrzése a visszakorrigálása az egyéb bevételekkel és ráfordításokkal. E télegmagasabb gazdasági képzettségekhez kötött (regisztrált mérleg- telek tartalmazzák a támogatásokat, eszközeladásokat, értékveszképes gazdasági szakemberek, könyvvizsgálók). Természetesen téseket, hitelezési veszteségeket, selejtezéseket, kulturális és iparcsak a tulajdonosok által elfogadott beszámoló tehetô közzé.
ûzési adót. A tevékenységi eredményben igen nagy eltérés van a
A vizsgálathoz a mintát szubjektív módon kiválasztott 19 ki- minta kiadói között, a három kis veszteséget mutató vállalkozásadó 2005. és 2006. évrôl szóló mérlegbeszámolójának adatai ad- tól a 280 millió forintot is meghaladó eredményekig.
ták. Mindegyik kiadó nettó árbevétele évi 100 Mft feletti. Nem
A vizsgálat megmutatta, hogy szinte minden kiadónál a vaválasztottam jellemzôen tankönyvkiadással foglalkozó kiadót, gyon döntô része forgóeszközökbôl áll, és a forgóeszközök megés ugyancsak kimaradtak a mintából a vegyes profilú – kereske- határozó eleme a készletadat, sôt a vagyon növekedése a készledelmi és kiadói tevékenységet folytató cégek -, akiknél jelentôs tek növekedésébôl adódik.
vagy döntô a kereskedelmi tevékenység aránya.

A minta nagysága, az adatgyûjtés
összefoglaló bemutatása
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2005–2006

A vizsgált kiadók többsége a kis- és mikrovállalkozási csoportba
sorolható be, a közepes nagyságú vállalkozások 50 fô feletti létszámát és 2,5 milliárd forintos vagyonát nem éri el.
A MKKE felmérése alapján a könyvkiadás összforgalomban
mért teljesítménye – tankönyvek és nyelvkönyvek nélkül – 2005ben 47 743 millió forint, 2006-ban 49 639 millió forint volt. Ennek 90%-át 140–160 kiadó adta, ebbôl 13–14 kiadó részesedése
a forgalom 58–59 %-át határozta meg. Az általam kijelölt 19 kiadó a számító kiadók közel 13%-át teszi ki, és mivel jelentôs a
bevételük, valószínû, hogy a szakmát meghatározó kiadókból a
minta legalább 7–8-at tartalmaz. Az elemzett 19 kiadó nettó árbevétele 2005-ben: 10 537 millió forint, 2006-ban 11 626 millió
forint volt. Ez becslésem szerint megfelel 2005-ben 20 116 millió forint, 2006-ban 22 195 millió forint forgalmi értéknek. A választott minta reprezentálja a tankönyvek és nyelvkönyvek nélküli összforgalom több mint 40%-át.
A becslésnél tapasztalati alapon 45 % átlag-árrést és 5%
Áfát vettem figyelembe. Itt kell megjegyeznem, hogy a nettó árbevétel és az értékesített mûvek forgalmi értéke közt
egzakt átszámítási szabály nincs, a forgalmi adat nem jelenik meg a számvitelben, mert a kiadók árbevétele az árengedményekkel és árréssel csökkentett, áfá-t nem tartalmazó
könyvár. Az adott árrések és árengedmények rendszere cégenként (szerzôdésenként, akciónként) eltérô lehet. Kétkét mutató jellemzi a 2006. évi gazdálkodás eredményes-

Árbevétel és készlet, megtérülés és forgás
A könyvkiadási tevékenység eredményessége – egyedi, kulturális
tartalmat hordozó termékrôl van szó – a megjelentetett mûvek
értékesítésétôl függ. A négy szereplôs tevékenységben (szerzô,
nyomdász, kereskedô és kiadó) a kiadóé a fôszerep, ô az, akinek
a vállalkozást irányítania kell(ene), de fôleg ô az, aki az alapvetô kockázatot vállalja. Ami abban jelentkezik, hogy bizományosi értékesítés keretében néhány nagykereskedôre bízza könyvét,
a többi kiadó hasonló termékével találkozik a vásárolni kívánó
olvasó, azaz versenypiaci körülmények közt értékesíthetôk a termékek. Néha elgondolkozom azon, hogy az értékesítési információ elégtelen volta, vagy a hiánya miatt beszélhetünk-e valódi felmérhetô kockázatról, annak gazdasági értelmében a kiadási döntés (téma, ár, példányszám stb.) meghozatalakor, vagy
csak bizonytalanságról és saját várakozásainkról.
A mérlegbeszámolók elemzése a bevétel és készletek összefüggéseinek szempontjából azért hasznos, mert legalább az egyes kiadók szintjén képet kaphatunk errôl a kockázatról. Sôt, bizonyos
összefüggéseket a könyvszakma szintjén is megfogalmazhatunk.

2. táblázat: Bevétel, készlet, forgás

A vizsgált mintában az átlagos nettó árbevétel
növekedése 2005-ben 2004-hez képest 8,9%,
2006-ban 2005-höz képest 6,6%-ra jött ki. (MKKE
szerinti forgalom-növekedés 2005-ben 7,8%,
2006-ban 4,9%.) Azonos tendencia mutatható ki
a forgalom és bevétel növekedési ütemének csökkenésében 2006-ra.
A készletek átlagos növekedése 2005-ben 23%,
5. sz. táblázat: jövedelmezôség, tôkemegtérülés. * adózott eredménnyel, ** mérleg szerinti eredménnyel
2006-ban 7,1% volt. Az árbevétel az átlagos készletérték 2,7–2,8-szorosa. A forgási sebesség 50%os becsült önköltség/bevétel aránnyal 1,4 fordulat, azaz 260 készletek – forrásául szolgál. Hosszú lejáratú kötelezettség,
nap (ld. 2. sz. táblázat). Ez azt fejezi ki, hogy az elôállított azaz tartós fejlesztési hitel és tulajdonosi kölcsön kevés cég
új könyv átlagosan 260 nap alatt adható el, és elôre jelzi a ki- mérlegében volt fellelhetô.
adók vagyoni és likviditási helyzetét. A mutató változatlanKözgazdaságilag arányosnak tekinthetô egy mérleg, ha a besága inkább negatívan értékelhetô, mivel készletnövekedés fektetett eszközök nagysága kibôvítve értékpapírokkal, részetörtént.
sedésekkel és lekötött pénzeszközökkel, összhangban áll a saMind a bevételek alakulásában, mind a készleteknél a ki- ját tôke és hosszú lejáratú eszközök értékével. Azaz a halmoadók között rendkívül nagy eltérések jellemzôk. A bevételek zott gazdálkodási eredmények miatti többlet-pénzek tartós
növelése – kevés kivételtôl eltekintve – általában magasabb eszközzé válnak. A könyvkiadók többségénél az eredmény és
készletnövekedés mellett megy végbe.
a tôke készletet finanszíroz, abban van lekötve. Alacsony a
befektetett eszközök aránya, átlagosan 12% a saját tôke 50%ával szemben.
Likviditási helyzet, mérlegszerkezeti
A bizományosi rendszer az ilyen mérlegszerkezet kialakuláarányok
sára és fennmaradására bizonyosan hat, az értékesítésre a kiA likviditási mutatók kifejezik, hogy az éven belüli szállítói, adóknak kevés ráhatásuk van, a kereskedô pedig abban érdeadó-, munkavállalói tartozásokat milyen mértékben lehet kelt, minél több utólagos elszámolásra átvett könyvet tudjon
rendezni a rövid távon pénzre váltható eszközökkel. Az kihelyezni, vagy tárolni. A plázákhoz kapcsolódó nagy polcelemzés eredményeit a 3. sz. táblázat tartalmazza.
területû boltok feltöltése a kiadási tevékenységre szívóhatást
gyakorol és túlkínálathoz vezet, amennyiben az
összkereslet nem emelkedik ezzel arányosan.
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Jövedelmezôség, tôkemegtérülés
3. sz. táblázat: Likviditási helyzet

A sürgôs fizetéseknél az elsô két mutató 100% alatti szintje
likviditási problémákra utal. A készletek beszámításával a
közgazdaságilag kívánatos 200% feletti érték éppen kijön. A
likviditás nem javult. A pénzhányad mutatóban 17 cég, a Likviditás II. mutatóban 12 cég nem éri el a 100%-ot.
Egy vállalkozás vagyonát a hosszú és rövid távú hasznosítás
szempontjából befektetett és forgóeszközökre oszthatjuk. (A
befektetett eszközök részét képezik az immateriális és tárgyi
eszközök, valamint a tartós befektetések). A vagyon, keletkezését tekintve, az alapító által rendelkezésre bocsátott tôkébôl és a gazdálkodás halmozott eredményébôl (együtt: saját
tôke, vagy tôke), illetve idegen forrásokból, kötelezettségekbôl áll (ld. 4. sz. táblázat).
A könyvkiadókra jellemzô vagyonszerkezet és annak változatlansága, véleményem szerint kedvezôtlen. A mérleg szerinti eredményekbôl lassan növekvô tôke (2006-ban 355 millió forinttal nôtt) nem válik tartós befektetéssé vagy hosszú
távú pénztartalékká, hanem az elôállítás – a lassú forgású

4. sz. táblázat: Mérlegszerkezeti arányok

A bevétel növekedése 2005-ben és 2006-ban nem
eredményezett jövedelmezôség-növekedést, kismértékû romlás jellemzô a szakmára. A 19 cégbôl csak 5nél nôtt a tevékenységi jövedelmezôség. A mutatók
viszonylag magas költségtartalomra utalnak, amiben az értékesítés közvetlen és rezsiköltségei együtt értendôk (ld. 5. sz. táblázat.)
A befektetôk szemszögébôl nézve a könyvkiadás csökkenô
tôkehozamú tevékenység képét mutatja a 2005–2006. évek
elemzése alapján. Mindössze 5 cégnél javult a profitráta.

Néhány következtetés
Az üzemi-üzleti eredmény kisebb, mint a tevékenységi eredmény. Ez felveti a kulturális járulék és iparûzési adó szerepének kérdését, igazolja, hogy kevesebb támogatást kap vissza a
szakma, mint amennyit speciálisan elvonnak tôle. Véleményem szerint diszkrimináció történik a versenysemlegesség
megsértésével, amit elszenvedünk. Ezek az adók az amúgy is
gyenge likviditási helyzetet tovább rontják.
Ha a bevétel növekedése lassul, a készlet-túltermelési tendencia tartóssá válik, el kell gondolkozni a rögzített ár és bizományosi rendszer jövôjén, hiszen a kiadók termékei úgy
versenyeznek egymással, hogy arra a kiadóknak kevés ráhatásuk van. Minden kiadónak szóló tanácsom
csak az lehet, hogy a belsô információs rendszert
olyan irányba fejlesszék, amely gyors jelzéseket ad a
készletek forgásáról, és a külsô értékesítési környezet
változásáról, azért, hogy gyorsan tudjanak reagálni,
és alacsony kockázatú kiadási döntéseket hozzanak.
(A Gutenberg klubban 2007. november 27-én tartott elôadás összefoglalása)
Dr. Bódis Béla
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Tûnôdés egy támogatás megszûnésén
Idestova már 10 éve annak, hogy egy jelentôs tudománypolitikai kezdeményezés elindítója volt az akkori OKM (Mûvelôdésügyi Minisztérium), illetve személy szerint az SZDSZ-es minisztere, Magyar Bálint.
A pártállás és a név említését azért tartom fontosnak,
mert mai szemmel nagyon is nem szabad demokrata
jellegûnek tûnô – rendeletekkel is biztonságossá tett –
iniciatíva koncepciójában és megvalósulásában is jó
példája az utóbbi idôkben nagyon hiányolt értékalapú és konszenzuson alapuló törekvéseknek.
■ A fenti indítás arra enged következtetni, hogy a tôlem elvárható szakmaiság helyett mintha politikai jellegû morgolódásokat szeretnék a következôkben megfogalmazni. Ez csak részben
lesz igaz. Mert éppen hogy nincs okom sem valamiféle politikai
szempontú elítélésre, sem morgolódásra azon a kézzelfogható
tényen, hogy egy liberális szemlélet felülemelkedett egy tényen.
Nevezetesen azon, hogy a magyar nyelvû, elsôsorban a felsôoktatást szolgáló tankönyvek és szakkönyvek hangsúlyozott állami
támogatása egy szemellenzôs nézôpont szerint például piacellenes, például nem szolgálja a tudományok nemzetköziségét biztosító, valamely globalizáló világnyelv hazai újabb erôsödését.
A programot szakmailag irányító elsô felkért kuratórium világnézet, indíttatás, habitus szempontjából is igen különbözô tagjai
jó hangulatú és egymást (nem csupán személyükben, ám nézeteiket illetôen is) tisztelô üléseiken egyetértettek a magyar felvilágosodás Bessenyeijének örökérvényû mondatával, ami valahogy
így hangzik: minden nemzet a maga nyelvén lett tudós… S azzal is természetesen, hogy ha nem akarjuk a tudományok anyanyelven mûvelését, sôt majd késôbbi mûvelhetôségét veszélyeztetni (hovatovább kihalasztani), akkor bizony célzott támogatás
kell. Kinek? A magyar nyelvû tudományos mû megjelentetôjének, a kiadónak. Aki vagy amely e támogatás birtokában a szerzôket is ösztönözheti. Jól kigondolt koncepció, jól megfogalmazott technikai paraméterek tették világossá a pályázati kiírásokat,
amelyekre általában ezren felüli tényleges pályázat érkezett.
A program – különbözô intenzitással, amit az egyes években a
szétosztásra megítélt összegek nagysága befolyásolt – egészen
2007-ig folyt. A közel teljes 10 év alatt a támogatás több milliárd forintot tett ki, a támogatás révén megjelent könyvek egy kisebb tudományos szakkönyvtárat tesznek ki (ténylegesen is, hiszen a kiadóknak a megjelenés bizonyítékául az elkészült mûvet
a minisztériumnak el kellett juttatniuk). Ha valaki egyszer veszi
a fáradságot, hogy a megjelent, profi kiállítású szakmunkák, tankönyvek polcsorait ne csak gyönyörködve nézze, hanem elemezze is azokat tudományos értékük szerint, végsô konklúziója
nem lehet más, mint hogy soha jobb befektetés nem történt.
A kezdeményezés nem esett áldozatul politikai változásoknak, a
szintén név szerint említendô Pokorni Zoltán miniszter a folytatást teljes erejébôl támogatta, finomíttatta a támogatás feltételeit s
elôdjéhez hasonlóan elfogadta a kuratórium szakmai döntéseit.
Amelyek azért lehettek megalapozottak, mert a kuratórium a magyar tudós társadalom kiválóságaira támaszkodhatott az ítéletalkotásban. Akadémikusok, egyetemi tanárok közel 30 tudománycsoport szakbírálóiként a bírálati szombatokon sokszor késô estig
vitatkoztak egy-egy megszületendôben lévô mû további sorsáról,
felemelôen komolyan véve alig megfizetett tevékenységüket.

És folytatódott a tudósok, kiadók és a könyvkereskedelem bólintó egyetértésével már szokássá váló tevékenység az újabb kormány régi-új minisztere idején is, ismét bizonyítva, hogy vannak
olyan dolgok is, amelyek evidenciája nem kérdôjelezhetô meg
egyes politikai irányváltásokkor.
Vagy mégis? 2007 a megszorítások éve, eufémikusan szólva a
reformok kezdete. Megszorításként még értelmezhetô, reformként viszont eltûnôdtetô (inkább elkeserítô) lehet az a tudománypolitikai hátraarc, amit a döntéshozók tudománypolitikai
téren ez év elejétôl elôadtak. Megszûnt a magyar nyelvû tudományos szakkönyvek, tankönyvek kiadásának állami támogatása. Megszorítás? Lehet, de akkor hiábavaló Klebelsberg annyiszor s most is felhozott példája, miszerint az oktatás, a tudomány támogatása a legnagyobb nehézségek között is elsôdleges,
mert csak ez visz kifelé a bajból. Reform? A piac törvényszerûségeinek beléptetése tíz év után? Inkább egy múltbeli szocializmust tükrözô elképzelés: a kiadók lelkesedésbôl támogassák a
magyar nyelvû tudományt, mert hiszen mi más késztethetné
ôket piaci viszonyok között a más területeken megszerzett nem
nagy nyereséget a tudományos kiadás terén elapasztani.
De csomag van itt is: nemcsak a tudományos könyvkiadás támogatása szûnt meg, hanem az a könyvtártámogató pályázat is,
amelynek segítségével a felsôoktatási könyvtárak szélesebb körben, nagyobb mennyiségben vásárolhatták meg pl. a támogatottan kiadott mûveket. Meg az a pályázat is megszûnt, aminek
alapjain (némi önrész hozzáadásával) a hazai tudós társadalom
egyetemek, akadémiai intézmények oktatói, kutatói különféle
elektronikus szakadatbázisokból tájékozódhattak a legújabb
eredményekrôl. De még nincs vége, tetézhetjük: a következô évtôl, 2008-tól nagy valószínûséggel megszûnik az EISZ néven
szintén lassan évtizedes szolgáltatás állami támogatása, vagyis a
nagy általános adatbázisok használatához, elektronikus nélkülözhetetlen folyóiratcikkekhez való hozzájutás támogatása. Ennek a furcsa tudománypolitikának persze megvan az a veszélye
is, hogy a politikailag jól felhasználható „mindent rombolni kívánó összeesküvés elmélet” hívei majd találnak benne újabb bizonyítékokat. Ami engem illet, én egyelôre az értékeket prioritási sorrendbe rendezni nem tudó, e területen tehetségtelen bürokratikus megnyilvánulásnak tudom be az egészet, bár így
együtt a megszorító reform finoman szólva kicsit sok.
Ne tévedjen a kedves olvasó, hiába írtam én az elején a tevékenységre fordított milliárdokat. A program fenntartása évente
kb. 300–350 millió forintot jelentene, ez az illetékes minisztérium költségvetésének szinte ezrelékben kifejezhetô része. S abban se tévedjen az olvasó, hogy ezen a kiadók nyerészkednének,
hiszen a megjelentetett könyv teljes bekerülési költségének csak
töredék része volt a mindenkori támogatás. „Nyerészkedés”,
nyereség egyedül a tudomány, a felsôoktatás, az akadémiai szféra köreiben volt ill. lenne, s nyertünk és nyernénk vele mindannyian, elménk, nyelvünk épülne, gyarapodna, sôt a tudományok magyar nyelvû mûvelése is erôsítené nemzeti tudatunkat.
Valamikor a gimnáziumban egyik tanárom nagy problémák
esetén mindig azt mondotta volt (s elég sok alkalma nyílott ismételgetni): fiacskám, bízzál Istenben… Én sem tudok nagyon
mást ajánlani szerzônek, kiadónak, magyar tudósnak, nem tûnik
úgy, mintha bárki is belátva tévedését, lázasan dolgozna a tankönyv- és szakkönyvkiadás állami (minimál)támogatása újraindításán. Amire pedig szükség van.
Mader Béla
Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár fôigazgatója

„Csak bolyban lehet…”
■ Az újságírói kényelmes zsargon így szotérképen Magyarországot. S nyomában jött Szabó
kott fogalmazni: bensôséges légkörben ünMagda, Konrád György, Mészöly Miklós. Egy-egy
nepelték…
nagy siker nyomában jönnek a többiek, Márai nyoAzt mondhatjuk, a téma fontosságához kémában például, látjuk, a Szerb Antal „boom”. Visszapest viszonylag szûk körben, de csodálattal
felé mûködik ugyanis az érdeklôdés, ha megindul egy
és elismeréssel adózva a teljesítménynek, ünmû, fellendül a kutakodó-kedv. Óriási tehát a felelôsnepelték alapítói, mûködtetôi, kezdvezméség, mikor csökken vagy
nyezettjei a Magyar Könyv Alapítvány Forstagnál a támogatás: jelendítástámogatási Irodáját, abból az alkalomtôs múltbéli avagy most
ból, hogy tíz éve áll fenn az intézmény.
feljövô fiatal szerzôk nem
Alapítója, a kulturális minisztérium, helyefognak szóhoz jutni. Szesebben Inkei Péter akkori államtitkár 1997rinte is a mûfordító a leginben külföldi példák nyomán kezdeményezkább honorálandó: a minte, hogy Magyarország is járuljon hozzá küldig és mindenütt alulfizeföldi kiadók azon költségeihez, melyekkel
tett munka végzôi kénytemagyar alkotásokat jelentetnek meg. Kálenek a jobban fizetô
rolyi Dóra, aki azóta is egyszemélyes innyelvbôl fordítani, s nem a
tézmény, sôt, feladatai bôvültek, hiszen a
fáradságosabb „kisnyelv”Magyar Könyv Alapítvány igazgatójaként
tudásukat kamatoztatni.
évi kétszer magyar kiadók is immár hozzá
Nádas Péter szól még arról
pályáznak támogatásért, óriási tapasztalatis, mennyire jó lenne zsebtal, nemzetközi színtéren kivívott megbekönyv-kiadásokkal próbálcsüléssel végzi a magyar irodalom külfölkozni, vagy hogy egy utándi megismertetését nemcsak a kiadói párendelést segítô, un. „backlyázatok révén, hanem katalógusokkal, kilistet” fenntarthatóvá tenni.
adványokkal, meggyôzô beszélgetésekkel,
Mert a felosztható összeg, sajrecenziós példányok küldésével, honlanos, nem növekszik. Jelenleg
pok mûködtetésével, a magyar irodalom
is az indításkori évi 20 millió
fordítóinak állandó informálásával. Most
Ft-on vesztegel. A pályázatok
készült el például a 16 kortárs írót egyenkb. felét támogathatja a kuraként bemutató füzetsorozat vagy a gyetórium, de a pályázatok összerekirodalom-katalógus, olasz és spanyolsített pénzigényének csak a
nyelvû ajánlófüzet.
18–20%-át tudja adni. Egy-egy
A kiállított több mint 500 kötet – összekönyv, ha támogatja a kuratósen 165 szerzôtôl – nemcsak számra, harium, a fordítási költségek
nem látványra is impozáns, a nyelvek és a
30–50%-át kapja (más orszászerzôk összefüggései pedig igazi csemegét
gok 60–80%-ot tudnak adni),
jelenthetnek kultúrantropológusok számápedig a minôség és az ösztönra. (Itt is hangsúlyozni kell, hogy több enzés 80 százalékot kívánna.
nél a magyarból fordított mûszám, hiszen
A közép-európai térségben
nem mindegyik kiadó fordul segítségért a
„zászlóshajók” voltunk a formagyar Fordítástámogatási Irodához.) Ki
dítástámogatással, minta, kögondolta volna, hogy a német után bolgávetendô példa a szomszédok számára. De a balti orrul jelenik meg a legtöbb magyar mû?
szágok, szlovákok, horvátok bizony arányaiban elVagy, hogy Damaszkuszban a mindenütt
húznak már a mi számainktól.
lefordított Sorstalanság mellett Móricz RoTermészetesen botorság lenne nem felismerni az „orkonok-ját is olvashatják? Örményországszágimázs-teremtés” ezen kipróbált eszközét: a jelenSzabó Magda: Az ajtó
ban kiadták Pilinszkyt, Olaszországban az
legi kulturális kormányzat is tudja, használja, él vele.
Anfora Rejtô Jenôtôl A szôke ciklont – de
Nagyné Varga Melinda, az OKM fôosztályvezetôje a
vannak még ennél érdekesebb és a támogatárca képviseletében azonban igen óvatosan fogalmatás során még inkább figyelembe veendô tendenciák.
zott: nem látják még a keretszámokat, nem tudják, mire számítTény, hogy van igazi kíváncsiság a magyar irodalom iránt, akár hat 2008-ban az Alapítvány, azon belül az Iroda. (Más kérdés,
a bartóki zene nyomvonalán a zene, akár a 60–70-es években a hogy kiszámítható fejlesztés – melynek útjait Károlyi Dóra ponmagyar film: húzóágazat lett a magyar irodalom, s az maradhat, tosan ismeri, számtalanszor alaposan kidolgozta – csak legalább
ha a kultúrpolitika is látja: jó célra nem kell sajnálni a pénzt.
3 évre tervezhetôen mûködik megbízhatóan.)
Nádas Péter, aki az egyik legtöbbet fordított magyar íróként naPedig ha nekünk nem fontos, ugyan kinek lenne fontos, hogy
gyon pontos megfigyeléseket osztott meg az érdeklôdôkkel (bár az irodalom és a nagyszerû mûvek által is meg- és elismertesaz ô esetében is érdekes a statisztika, kb. 120 lefordított munká- sünk? José Saramago, a Nobel-díjas portugál író mondta: íróink
jából az Iroda tizenkettôt támogatott). Elmondta, hogy Hilde- nemzeti irodalmat írnak: világirodalom csak a mûfordítók és a
gard Grosche, a német mûfordítás nagyasszonya a hatvanas évek- mûfordítás révén válik belôlük.
ben Németh László Iszonyával helyezte el újra az olvasottsági
Kállai Andrea
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ránylag kevés képet láttunk, de megvehetLehet, hogy csak nekem jutott eszembe Csontvátük Szentandrássy albumát a L’Harmattan
ry, de engem igenis az ô belsô, expresszionista fûés a Kossuth Klub közös kiadásában, s láttöttségére, látomásos színeire, El Greco módján
hattunk egy hallatlanul izgalmas, igaz, nem tökéeltúlzott formáira, és magányosságára emlékeztet
letes minôségû, de annál fontosabb dokumentuez a festészet. Sem elôdök, sem utódok nem namot, egy félórás fölvételt 1985-bôl, az akkor hugyon tolonganak körülötte.
szonnyolc éves mûvész megkapóan érdekes önvalSzámomra mindig az volt a mérce, megszólít-e a
lomásával. Több mint húsz évvel ezelôtt már tudkép. Ezek a képek nemcsak megszólítottak, de
ta a mûvészetrôl és a világról a legfontosabbakat,
egyenesen rám kiáltottak. Egyszerre éreztem lelkiés ma sem mond mást, csak mélyebben és árnyalismeret-furdalást és boldogságot. Egyszerre éreztabban, a megélt esztendôk keserû tapasztalataival
tem, hogy vezekelnem kell a bûneimért, és hogy
gazdagabban mondja. Vagyis hû
ebben a világban szeretnék élni,
maradt önmagához. És tudjuk, ez
ezek között a színek és formák,
a legfontosabb. This above all!
asszonyok és férfiak, lombok és
Barátaink engem kértek föl, így
tájak között, amit Szentandrássy
hát nekem jutott az a megtisztelô
István megteremtett. Nekem. És
föladat, hogy megnyissam Szentnekünk, mindannyiunknak, akik
andrássy István kiállítását.
nem zárjuk be a szíveinket az emAnyáinktól és nagyanyáinktól, a
berség elôtt, embertársaink szennehéz sorsú, háborúkat megélt
vedése és öröme elôtt.
Akkord kávéház
bölcs asszonyoktól tanultuk,
A másik fontos kritérium száhogy minden rosszban van valamomra, tudnék-e élni ezek köVIII. Krúdy Gyula utca 20.
mi jó, hát így próbálok én is
zött a képek között, noha ezek a
elônyt kovácsolni abból a hátképek olykor igenis kegyetlenek,
rányból, hogy laikus vagyok, nem értek igazán – mûvészettörté- sokkolóak. De mégis annyi emberség, gyöngédség és szeretet sunészként, esztétaként – a képzômûvészethez.
gárzik ezekrôl a komorabb vásznakról is, hogy fölemelô érzés
Amit mondani tudok, az nem kánon, az csak az én teljesen nézni ôket, a közelükben lenni.
szubjektív magánvéleményem. Igen ám, de tudvalevô, hogy az
Hogy ez roma festészet-e? De még mennyire! Hogy ez eualkotó is a szubjektumán keresztül szûrve mutatja föl a világot rópai, sôt globálisan érvényes festészet? De még mennyire!
és a mûélvezô is a szubjektumán keresztül szûrve képes befogad- Mert a minôség az értéke, nem az etnikai gyökerek. De mégni, magáévá tenni a mûvész üzenetét. Azt mondta errôl meste- is egy nép íratlan történelme, megalázottsága, szenvedése és
rem és tanítóm, Füst Milán, hogy a mûvészet nem az eszünk- öröme sugárzik a vásznakról – és ugyanilyen erôvel az embehöz, hanem az érzékeinkhez, érzelmeinkhez szól, vagyis a mû- riség szenvedéstörténete, lázadástörténete, szabadságvágya és
vészet a vegetatíva dolga, nem az elvont gondolkodás, hanem az boldogságvágya is.
érzelmi intelligencia tudja csak megközelíteni.
Petôfi mondja: ha a nép megjelenik a költészetben, elôbb-uSzentandrássy Pista képei tíz évvel ezelôtt, amikor elôször bot- tóbb meg kell jelennie a politikában is. A gondolat igazsága mit
lottam be gyanútlanul egy kiállítására, fejbekólintottak, a léleg- sem változott. Ha egy nép, egy hazátlan, mindig földönfutó,
zetem elállt tôlük és földbegyökerezett a lábam. Nem hiszem, mindig elnyomott, megalázott, meggyötört és sokszor megtizehogy túlzok. Ha valakiben van bátorság, hogy megnyissa a lel- delt nép, egy etnikum mûvészete megjelenik az egyetemes világkét, az érzelmeit ezek elôtt a képek elôtt, alighanem ugyanazt ér- mûvészetben, az a nép elôbb vagy utóbb meg kell jelenjen, egyezi, amit én.
lô jogokkal, egyenlô esélyekkel a népek nagy családjában is.
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■ Lapzártánk után, december 3-án mutatta be az Osiris
Kiadó Gyurgyák János Ezzé lett magyar hazátok címû
kötetét az Országos Széchényi Könyvtárban. A magyar
nemzeteszme és nacionalizmus története alcímet viselô
monumentális (660 oldalas) mûvet Schmidt Mária,
Gerô András és Romsics Ignác mutatta be a sajtó
munkatársaiból és a szakmai érdeklôdôkbôl összegyûlt
nagyszámú közönségnek, az eseményt moderáló Monok
István, az OSZK fôigazgatója meg is jegyezte: arra
számítva helyezték el a díszteremben az eseményt, hogy
sokan jönnek el a meghívásra. Ez be is igazolódott.
„Ez a könyv (írja elôszavában Gyurgyák János) – amelynek
megírására mindig is készültem – a magyar nemzeteszme és
nacionalizmus történetérôl szól. A magyar nemzeti kérdés a
legösszetettebb és egyben a különbözô politikai-intellektuális csoportok érzékenységét leginkább sértô témák egyike.” Ennek az
állításnak az igazát nem is vitatták a kötetet bemutató történészek,
próbálták viszont némileg értelmezni – a kötet címéül választott
Vörösmarty-idézettel összefüggésben – Gyurgyák Jánosnak a kötet
epilógusában írott zárószavait: „A 20. század nyolcvanas éveiben
sokan reménykedtek – reménykedtünk –, hogy nem kevésbé
nehéz helyzetben, nem kisebb feladatok elôtt állva, egy új reform-

nemzedék születik, s az elôttünk tornyosuló problémák megoldását célzó szellemi pezsgés indul
meg a diktatórikus szocializmus által itt hagyott
romokon. Ebbôl a reformnemzedékbôl és szellemi reneszánszból azonban nem lett semmi:
egymásra acsarkodó politikai-intellektuális csoportok, magukat államférfiaknak képzelô kisszerû
politikai percemberkék, korrupt, dologtalan
hivatalnokok, csekély intellektuális teljesítményt
nyújtó értelmiségiek, hiányzó nagy mûvek. De
mindenekelôtt politikai és érzelmi szempontból
kettészakadt, múltját és értékeit nagyrészt elvesztett nemzet, darabjaira hullott s végletekig atomizált társadalom, két nagy tehetségû,
környezetébôl magasan kiemelkedô, de a nemzet szempontjából
meddô, öncélú és önpusztító küzdelmet folytató politikus.
Ezzé lett magyar hazátok...”
A kezdet és a vég között a mû, amely bizonyosan komoly szakmai folyóiratok hasábjain kerül majd megvitatásra, de idézzük
itt Schmidt Máriát, aki amellett, hogy hiányolta a nôket a
mûbôl, azt is kimondta: a további kutatások számára már megkerülhetetlen mû született Gyurgyák János „tollából”.
k. j.

Sikerlista

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája

2007. november 16. – november 30.
Széprodalom
1. Hugh Laurie: A balek
Kelly Kft.
2. Leslie L. Lawrence: Thumo 1–2.
Gesta Könyvkiadó
3. Vámos Miklós: Utazások Erotikában –
(Ki a franc az a Goethe?)
Ab Ovo Kiadó
4. Lévai Katalin: Vörös szônyeg
Alexandra Kiadó
5. Havas Henrik: Méhkirálynô
I.A.T. Kiadó
6. Vavyan Fable: A Hold forró jegén
Fabyen Kiadó
7. Nora Roberts: A nyugat dala
Harlequin Magyarország Kft.
8. Szabó Magda: Für Elise
Európa Könyvkiadó
9. Danielle Steel: Nôvérek
Maecenas Könyvkiadó
10. Szabó Magda: Katalin utca
Európa Könyvkiadó
Ismeretterjesztô
1. Müller Péter: Örömkönyv
Alexandra Kiadó
2. dr. Csernus Imre: A nô
Jaffa Kiadó
3. Vujity Tvrtko: Pokoljárás
Alexandra Kiadó
4. Rhonda Byrne: The Secret / A titok
Édesvíz Kiadó
5. Bunyevácz Zsuzsa: A Szent Grál üzenete
– Az eltitkolt magyar vonatkozások
Alexandra Kiadó
6. Müller Péter: Szeretetkönyv
Alexandra Kiadó
7. Árpa Attila, Bochkor Gábor,
Gesztesi Károly: Macsópapák
Arpaco Kft.
8. Stahl Judit: Gyors ételek sorozat
Kulinária Kiadó
9. Talmácsi Gábor: Életem 200 felett…
4Sales System Kft.
10. Marco Cattaneo, Jasmina Trifoni:
Az emberiség kincsei
Alexandra Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Thomas, a gôzmozdony nagykönyve
Egmont-Hungary Kft.
2. Bartos Erika: Anna, Peti és Gergô –
Nagycsalád lettünk!
Alexandra Kiadó
3. Marék Veronika: Boribon autózik
Pozsonyi Pagony Kft.
4. Thomas, a gôzmozdony –
Téli matricás foglalkoztatókönyv
Egmont-Hungary Kft.
5. Bartos Erika: Anna, Peti és Gergô –
Irány az iskola!
Alexandra Kiadó
6. Darren Shan: Fenevad:
A szörnyeteg elszabadul…
Démonvilág V. könyv
Móra Kiadó
7. Geronimo Stilton:
A szerelem, akár a sajt…
Alexandra Kiadó
8. Ashley Olsen – Mary-Kate Olsen:
16 leszek – A barátnôm barátja
Aquila Könyvkiadó
9. Füzesi Zsuzsa: Mondókáskönyv 1.
Urbis Könyvkiadó
10. Thomas, a gôzmozdony –
Válogatott mesék
Egmont-Hungary Kft.

Bookline sikerlista
2007. október 20. – november 29.

A Könyvtárellátó Kht. sikerlistája

Szépirodalom
1. Laurie, Hugh: A balek
Kelly Kft.
2. Vámos Miklós: Utazások Erotikában
(Ki a franc az a Goethe?)
Ab Ovo
3. Lawrence, Leslie L.:
Thumo 1–2. – A szrinpók völgyében
Gesta könyvkiadó
4. Havas Henrik: Méhkirálynô
(Kelemen Anna története)
I.A.T. Kiadó
5. Tvrtko, Vujity: Pokoljárás
Alexandra Kiadó
6. Coelho, Paulo: A portobellói boszorkány
Athenaeum Kiadó
7. Singer Magdolna: Partitúra –
Utolsó beszélgetés Polcz Alaine-nel
Jaffa Kiadó
8. Varró Dániel: Szívdesszert
Magvetô Könyvkiadó
9. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Kiadó
10. Grobel, Lawrence: Al Pacino – Életem
Kelly Kft.

Széprodalom
1. Steel, Danielle: Nôvérek
Maecenas Könyvkiadó
2. Holt, Victoria:
A Tower asszonya
I.P.C. Könyvek
3. Roberts, Nora: Folyóvégi panzió
Gabo Kiadó
4. Vámos Miklós: Utazások Erotikában
Ab Ovo Kiadó
5. Müller Péter: Örömkönyv
Alexandra Kiadó
6. Szurmainé Silkó Mária:
Ajándékomat megbecsüld!
Tóth Könyvkereskedés
7. Csillag a máglyán
In memoriam Sütô András
Nap Kiadó
8. Roberts, Nora: Biztonságos kikötô
Gabo Kiadó
9. Marsh, Evelyn: A krétai szeretô
Budakönyvek Kiadó
10. Moldova György:
Az utolsó töltény 8. kötet
Urbis Könyvkiadó

2007. november 1. – november 30.

Ismeretterjesztô
Ismeretterjesztô
1. Országok lexikona A–Z
1. Csernus Imre Dr.: A nô
Park Könyvkiadó
Jaffa Kiadó
2. Hecker, Frank–Hecker, Katrin:
2. Müller Péter: Örömkönyv
Az erdô állatai és növényei
Alexandra Kiadó
Sziget Kiadó
3. Stahl Judit: Gyors szárnyas ételek
3. Világtörténelmi enciklopédia 14.
Kulinária Kiadó
Kossuth Kiadó
4. Byrne, Rhonda: The Secret – A titok
4. Kôfalvi Tamás:
Édesvíz Kiadó
Közgyûjteményi ismeretek
5. Stahl Judit: Gyors olaszos tészták
Nemzeti Tankönyvkiadó
Kulinária Kiadó
5. Világtörténelmi enciklopédia 13.
6. Greifenstein, Gina:
Kossuth Kiadó
Karácsonyi aprósütemények
6. Celler Zsuzsanna: Építsünk könyvtárat!
Holló és Társa
Fôvárosi Pedagógiai és
7. Stahl Judit: Gyors édességek
Pályaválasztási Intézet
Kulinária Kiadó
7. Veczkó József: Gyermekvédelem
8. Müller Péter: Szeretetkönyv
pszichológiai és pedagógiai nézôpontból
Alexandra Kiadó
Nemzeti Tankönyvkiadó
9. Stahl Judit: Gyors sorozat 1–3. (dísztokban)
8. Gyarmathy Éva:
Kulinária Kiadó
Diszlexia, a specifikus tanítási zavar
10. Karádi Ilona (Szerk.): Az emberiség krónikája
Lélekben Otthon Kiadó
Helikon Kiadó
9. Drabant András: A rajzolás alapjai
Cser Kiadó
Gyermek, ifjúsági
10. Világtörténelmi enciklopédia 15.
1. Awdry, W.: Thomas, a gôzmozdony –
Kossuth Kiadó
Téli matricás foglalkoztatókönyv
Egmont Kiadó
Gyermek, ifjúsági
2. Awdry, W.: Thomas, a gôzmozdony
1. Mertiny, Andrea: Mi micsoda –
nagykönyve
A természet felfedezése
Egmont Kiadó.
Tessloff és Babilon Kiadó
3. Awdry, W.: Thomas, a gôzmozdony –
2. Brümmer, Elmar–Zeyer, Jürgen:
Válogatott mesék 1.
Mi micsoda – Sport
Egmont Kiadó
Tessloff és Babilon Kiadó
4. Marék Veronik: Boribon autózik
3. Bábjelenetek könyve
Pozsonyi Pagony
Item Könyvkiadó
5. Awdry, W.: Thomas, a gôzmozdony –
4. Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem
Válogatott mesék 3.
Talentum Kiadó
Egmont Kiadó
5. Molière: Hat színmû
6. Awdry, W.: Thomas, a gôzmozdony –
Európa Könyvkiadó
Válogatott mesék 4.
6. Schmauder, Michael: A népvándorlás
Egmont Kiadó
Tessloff és Babilon Kiadó
7. Marék Veronika: Télapó és Ezüstmackó
7. Klasszikus detektívtörténetek
Ceruza
Európa Könyvkiadó
8. Scarry, Richard: Karácsonyi kavarodás
8. Übelacker, Erich:
Tesz-vesz városban
Mi micsoda – Modern fizika
Gulliver Lap- és Könyvkiadó
Tessloff és Babilon Kiadó
9. Awdry, W.: Thomas, a gôzmozdony –
9. Marék Veronika: Télapó és Ezüstmackó
Válogatott mesék 2.
Ceruza Kiadó
Egmont Kiadó
10. Rajzolta: Radvány Zsuzsa:
10. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
A Mikulás útja
Talentum Kiadó

Libri sikerlista
2007. november 1. – november 30.
Szépirodalom
1. Vámos Miklós:Utazások Erotikában
Ab Ovo Kiadó
2. Ulickaja, Ljudmila:
Odaadó hívetek, Surik
Magvetô Könyvkiadó
3. Vargas Llosa, Mario:
A rossz kislány csínytevései
Európa Könyvkiadó
4. Coelho, Paulo: A portobellói boszorkány
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
5. Szabó Magda: Für Elise
Európa Könyvkiadó
6. Coelho, Paulo: Tizenegy perc
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
7. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
8. Boldizsár Ildikó:
Mesék férfiakról nôknek
Magvetô Könyvkiadó
9. Szabó Magda: Az ajtó
Európa Könyvkiadó
10. Hirsi Ali, Ayaan:
Az engedetlen
Ulpius-Ház Könyvkiadó
Ismeretterjesztô
1. Csernus Imre: A nô
Jaffa Kiadó
2. Byrne, Rhonda: A titok – The secret
Édesvíz Kiadó
3. Stahl Judit: Gyors szárnyas ételek
Kulinária Kiadó
4. Stahl Judit: Gyors olaszos tészták
Kulinária Kiadó
5. Stahl Judit: Gyors édességek
Kulinária Kiadó
6. Singer Magdolna: Partitúra
Jaffa Kiadó
7. Restany, Pierre:
Hundertwasser
Vince Kiadó
8. Dawkins, Richard:
Isteni téveszme
Nyitott Könyvmûhely
9. Szakácskönyv naptárral
Magvetô Kiadó
10. Szepes Mária: A vörös oroszlán
Édesvíz Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Thomas, a gôzmozdony nagykönyve
Egmont-Hungary Kft.
2. Gnone, Elisabetta:
Az ikrek titka – Fairy Oak
Könyvmolyképzô Kiadó
3. Marék Veronika: Boribon autózik
Pagony Könyvek
4. Marék Veronika:
Télapó és Ezüstmackó
Ceruza Kiadó
5. Gazdag Erzsi: Honnan jöttél?
Pro Junior Kft.
6. Hull a pelyhes fehér hó
Santos Könyvkiadó
7. Marék Veronika:
Kippkopp karácsonya
Ceruza Kiadó
8. Thomas és a nagy verseny
Egmont-Hungary Kft.
9. Olsen, Ashley – Olsen, Mary-Kate:
A barátnôm barátja
Aquila Kiadó
10. Bartos Erika: Bogyó és Babóca
Pagony Könyvek

Karácsonyra könyveket a Typotextôl!
Jared Dimaond: Összeomlás
Stanislaw Lem: Sex Wars
Daniel Arasse: Festménytörténetek
Szalóczy Péter: Elfelejtett zeneszerzôk
Háy György: Légibalesetek pilótaszemmel I–II.

A Typotex Kiadó minden kiadványát 35%-os kedvezménnyel kínálja december 17–22-ig
az Olvasók boltjában (Millennium Center, Bp. 1052 Pesti Barnabás u. 4. 266-0018) www.olvasokboltja.hu
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Líra sikerlista
2007. november 1. – november 30.
Szépirodalom
1. Hugh Laurie: A balek
Kelly Kiadó
2. Vámos Miklós: Utazások Erotikában
Ab Ovo Könyvkiadó
3. Lôrincz L. László: Thumo I–II.
– A szrinpók völgyében
Gesta Könyvkiadó
4. Ali Ayaan Hirsi: Az engedetlen
Ulpius-Ház Kft.
5. Nora Roberts: Egy házban az ellenséggel
Harlequin Kiadó
6. Frank McCourt: A tanárember
Magvetô Kiadó
7. Vavyan Fable: A Hold forró jegén
Fabyen Könyvkiadó
8. (Szerk.) Boldizsár Ildikó:
Mesék nôkrôl férfiaknak
Magvetô Kiadó
9. Paulo Coelho: A portobellói boszorkány
Atheneaum Kiadó
10. Nora Roberts: A Nyugat dala –
A megszelídíthetetlen
Harlequin Kft.
Ismeretterjesztô
1. Müller Péter: Örömkönyv
Alexandra Könyvkiadó
2. Rhonda Byrne: The Secret – A Titok
Édesvíz Kiadó
3. Havas Henrik: Méhkirálynô
Inter-Active-Team
4. Müller Péter: Szeretetkönyv
Alexandra Könyvkiadó
5. Szakácskönyv, naptárral 2008.
Magvetô Kiadó
6. Tom Bridge: Csirke – A legjobb receptek
Vince Kiadó
7. Mireille Guiliano: A francia nôk télen-nyáron
Athenaeum 2000 Kiadó
8. Somos Zoltán Dr.:
Tánczos – Az utolsó szó jogán
Kelly Kft
9. Tom Bridge: Tészta – A legjobb receptek
Vince Kiadó
10. Frank Júlia: Ünnepi asztal
Corvina Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Christopher Awdry; Wilbert Vere Awdry:
Thomas, a gôzmozdony
Egmont-Hungary Kiadó Kft
2. Hupikék törpikék – Törpilla kalandja
Manó Könyvek
3. Ki látta a Mikulást? – Színezô
Ex-BB Kiadó
4. Bartos Erika: Anna, Peti és Gergô –
Nagycsalád lettünk!
Alexandra Kiadó
5. Bújj és húzz! Pamacs kutya
Manó könyvek
6. Darren Shan: Fenevad – Démonvilág 5.
Móra Kiadó
7. Szôrmók suli – Tanítsd meg a számokat!
Manó Könyvek Kiadó Kft.
8. Gazdag Erzsi: Honnan jöttél, Télapó?
Pro Junior Kft.
9. Mary-Kate és Ashley Olsen:
A barátnôm barátja – 16 leszek
Aquila
10. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô – Irány az iskola!
Alexandra Kiadó

■ Újabb cég, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. eladási sorrendjének közlésével gyarapodott sikerlista rovatunk.
Annyira gyarapodott, hogy
mint az látható, már el sem
fér egy oldalon a sok sikeres
könyv felsorolása.
A sikerlistákat böngészni
mindig érdekes, fel lehet fedezni, hogy eltûntek róluk
azok, akik korábban hétrôlhétre, hónapról-hónapra szerepeltek rajta, lehet ámuldozni, hogy még mindig sikeres
az a szerzô, amelyiknek a mûvei a két évvel ezelôtti, azonos idôszak sikerlistáján is
megtalálhatóak voltak, lehet
csodálkozni, hogy rákerültek
olyanok, akikrôl szakmai tapasztalatainkra támaszkodva
egy pillanatig sem gondoltuk
volna, hogy annyit eladnak
majd mûveikbôl, hogy valamelyik cég sikerlistáján felbukkannak. És lám, mégis,
mindenre van példa.
Ugyanakkor persze éppen
az összehasonlítás lehetôsége
ad módot arra, hogy eltöprengjünk annak a sikernek a
természetén, amelyet a sikerlista tükröz. Mitôl függ, hogy
egy mû egyetlen cég eladásai
között jó eredményeket ér el,
más cégeknél fel sem bukkan. Technikai okokon túl
(eltérô listakészítési idôpontok, eltérô forgalomba-kerülési idôpontok, árusítási helyek számának különbsége
stb.), a cég és vásárlóinak kölcsönhatása is okozza az említett különbséget. Ezt most
jól mutatja a Könyvtárellátó
sikerlistája: az ô vásárlóik a
könyvtárak, illetve a könyvtárosok, akiknek vásárlási
szempontjai némileg eltérnek a könyvesbolti törzsközönség szempontjaitól. A
Könyvtárellátó és a többi cég
listájának elsô harmadában
alig találni átfedést.

Kôszeghy Elemér
A magyarországi ötvösjegyek a középkortól 1867-ig
2043 ötvösjegy hasonmásával, 48 szövegközti ábrával,
30 mûmelléklettel
2. reprint kiadás, 464 oldal, 8479 Ft
Az 1936-ban kétnyelvû – magyar és német – kiadásban
napvilágot látott mû a történelmi Magyarországhoz tartozó
városok szerinti csoportosításban tartalmazza a mûkincsek
ötvösjegyeit, mestereit, tulajdonosait és egyéb adatait.
Magyarország különbözô részein már a XIV. századból megtaláljuk egymástól eltérô bélyegzések nyomait korabeli ötvös-

A New York Review of Books 2006-os bestseller világranglistáján a 4. helyezett
Több mint 1 000 000 eladott példány Spanyolországban

Ildefonso Falcones

A Tenger Katedrálisa
Fordította: Cserháti Éva
486 oldal, 2990 Ft

A Tenger Katedrálisa Arnau Estanyol története, aki megélte
földesurak önkényét, az inkvizíció kínzatásait, királyok embernyúzó
uralmát, aki üldözött zsidókat mentett – majd azok ôt mentették –,
volt háborús hôs, látott zendülést, pestisjárványt, gazdasági
válságot. Ahogy múló idejét megélte, úgy épült meg a barcelonai
nép temploma, a Santa María del Mar, A Tenger Katedrálisa.

A katalán középkor regénye

Kapható a könyvesboltokban

mûveken. A XVI. századtól kezdve az ötvöstárgyak
bélyegzése általánossá vált a céhekben, ha a bélyegzés módja
nem is vált egységessé. 1867-tôl a fémfinomság vizsgálata állami hivatalok hatáskörébe került, s e téren az osztrákokéhoz
hasonló fémjelzési rendszer lépett életbe. Ez az oka annak,
hogy a Magyarországi ötvösjegyek... c. munka csak eddig az
idôpontig ismerteti a jeleket, hiszen azon túl már alig érdekli
a mûvészettörténeti kutatást az ötvöstárgyak származása.
A mû közismert, ám nehezen hozzáférhetô, mégis nélkülözhetetlen kézikönyv becsüsök, gyûjtôk, ötvösök, történészek
számára.
KAPHATÓ A KÖNYVESBOLTOKBAN!
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A BUDAPESTI TELEKI TÉKA
AJÁNLJA
Költôpárok – Dichterpaare
Christina Koschel – Székely Magda
VERSEK KÉT NYELVEN
(német–magyar)
A CD-mellékleten a költôkkel készült
hangfelvétel hallható.
Kortina Kiadó, 160 oldal, 4900 Ft
KARÁCSONYI SÜTEMÉNYEK
Készülôdés a Szentestére Advent idején
Arcus Kiadó, 960 Ft
Harsay Ilona: BÔR
Szerszámoskönyv
Én a mesterség mostohán mellôzött,
egyszerûen nagyszerû kéziszerszámait választottam. Ôket helyezem írásom középpontjába.”
A szerzô kiadása, 336 oldal, 3800 Ft

KÉZ-ÁRNYKÉPEK
Anno sorozat
Tandem Grafikai Stúdió
88 oldal, 950 Ft
József Attila: A DUNÁNÁL
Az eredeti kézirat és a vers nyolc
idegen nyelvû fordítása (angol,
francia, német, szlovák, román, horvát, szerb és bolgár), valamint nyolc
kortárs képzômûvész (Gaál József,
Konkoly Gyula, Konok Tamás, Kopasz Tamás, Swierkiewicz Róbert,
Szabados Árpád, Szurcsik József,
Véssey Gábor) eredeti litográfiája,
Tverdota György irodalomtörténész
elôszavával száz aláírt, számozott
példányban.
Arcus Kiadó, 78 oldal, 26 900 Ft

A kötetek megvásárolhatók: Budapesti Teleki Téka 1088 Budapest, Bródy S. u. 46. Tel.: 787-5661, Fax: 266-0857, e-mail: otkonyv@chello.hu, www. telekiteka.com

www.abovo.hu

Vámos Miklós:
Dr. Orángutay
Tivadar
2100 Ft
Leslie Silbert:
A jádesárkány
rejtélye
2690 Ft

Thomas Laird:
TIBET TÖRTÉNETE
Beszélgetés
a Dalai Lámával
Igazi történelmi olvasókönyv, mely 30 év Tibetben eltöltött kutatómunkából és a Dalai Lámával
Indiában folyatott beszélgetésekbôl született. A
szerzô saját készítésû képeivel gazdagon illusztrálva.
Kötve 400 oldal, 4890 Ft

TRIVIUM KIADÓ

trivium.konyvek@chello.hu Tel./fax: 248-1263

www.triviumkiado.hu

Miyuki Miyabe:
TÛZEMBER
Japán leghíresebb misztikus thriller írójától.
Több millió eladott példány és filmsiker!
424 oldal, 2890 Ft

Michael Peinkofer:
THOT ÁRNYÉKÁNAK
NYOMÁBAN
Az istenek kísértése
Történelmi thriller, 2006ban 14 kiadás Németországban!
Kötve, 400 oldal, 2 990 Ft

Thomas
Bernhard:
Önéletrajzi
írások
3490 Ft

A CICERÓ KÖNYVSTÚDIÓ AJÁNLJA
Rajnáné Sághy Gabriella:

Régi iratok,
ha megszólalnak…
„Régi családi iratok és tárgyak
szólítottak meg, és addig nem
hagyták nyugtom, amíg titkuk
történetté nem rendezôdött.
Könyvemben elmesélem egy
család életén keresztül Magyarország legutolsó 150 évének történelmi megpróbáltatásait és ritka örömeit. Ez a cselekményes és korhû emlékirat
az ‘Egy ház Budán’ címû
könyvem folytatásának is tekinthetô, 2002-ben jelent meg
a CICERÓ Könyvstúdió közremûködésével.”

A/5, 228 oldal, kötve, 1800 Ft

www.cicerokonyvstudio.hu

A Jó könyv – szolgálat

A

Kairosz Kiadó ajánlata
Adriányi Gábor:
EGY ÉLET NYOMÁBAN
244 oldal, 2600 Ft
Az önéletrajzi írás egy nyugatra sodort honfitárs változatos életútját
mutatja be. Hogyan és milyen körülmények között próbálta hazáját, egyházát, jelesen a magyar katolikus egyházat és annak történetét szolgálni.
Karl Pfleger:
KRISZTUS HAT MERÉSZ KÉPVISELÔJE
212 oldal, 2500 Ft
Karl Pfleger nagy témája a Krisztusközéppontúság. Írásaiban mindig újra egészen sajátos módon azt mutatta be, hogy miként történt és milyen
hatást fejtett ki a Nyugat nagy egyéniségeiben a Krisztussal való találkozás. Augustinus, Pascal, Luther, Schelling, Szolovjev és Teilhard de Chardin
a hôsei ennek a „kalandnak”.
Nagymihályi Géza:
ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA
Az idegen szent
164 oldal, 3400 Ft
Piroska volt az a méltatlanul elfelejtett császárné, aki világi és az egyházi mûködése terén is elévülhetetlen érdemeket szerzett. Fokozatosan bomlik ki az „idegen szent”
(Xéné) Piroska alakja, s tevékenységének fô színtere a Pantokrátormonostor. Izgalmas, lebilincselô olvasmány.

Jáki Szaniszló:
EVOLÚCIÓ HÍVÔKNEK
92 oldal, 1300 Ft
Az evolúció tudománya és a keresztény hit között csak az lát
föloldhatatlan ellentétet, aki
szándékosan nem veszi tudomásul, hogy mit jelent az evolúció
tudománya, és szándékosan tájékozatlan a keresztény hit tekintetében. Az igazság szigorúan racionális, gondos vizsgálata,
meg fogja menteni a darwinistákat attól, hogy a darwinizmus
támogatói legyenek.
MIÉRT HISZEK? SOROZAT
A kötetek ára 1500 Ft
ISTENRÔL BESZÉLÔ VONALAK
Simon András grafikussal
beszélget Csengei Ágota
LELKEMBEN A TEMPLOM
Bagdy Emôke pszichológussal
beszélget Ferenczi Andrea
HÍVOM A CSALÁDOKAT
Bíró László püspökkel
beszélget Simon Erika
MERT ÉN TUDOM,
HONNAN JÖTTEM
Lengyel Péter
táncmûvész-koreográfussal
beszélget Sipos Márti

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

Könyvipar

interjú
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Mûfajok szülôszobája a Litera
A Könyvesblog és a Netnapló a legnépszerûbbek
az internetes oldalon. A felhasználók szeretnek alkotni, hozzászólni a mûvekhez, és vitázni az irodalomról név nélkül, aztán elmenni az offline
rendezvényre, és megismerkedni a többiekkel.
■ Az elmúlt hónapban ünnepelte a Litera online irodalmi
oldal ötödik születésnapját. Az
irodalommal foglalkozó nagytestvérek – a papíralapú folyóiratok – bámulva nézik internetes rokonuk szárnyalását.
2002-ben az alapítók – Csejdy
András és Sebôk Marcell – csak
remélték, hogy ennyi embert érdekel a kortárs irodalom. A lapnak ma naponta két-három ezer
olvasója van, fórumában komoly, naprakész és az olvasói
szokásokat meghatározó vitákat
folytatnak a felhasználók.
Tematikus lapot indítani nagy
merészség, a tapasztalatok azt
mutatják, hogy nem maradnak
fenn sokáig. – Körülbelül tizenöt éve folyik diskurzus, hogy meddig lesznek még egyáltalán
nyomtatott irodalmi lapok – magyarázza Németh Gábor, a Litera fôszerkesztôje. – A finanszírozásuk nincs megoldva. A
világhálón induló lapoknak valamivel könnyebb a helyzetük:
kevesebb a terjesztési költségük, és sokkal több a lehetôségük.
Az olvasókat is egyszerûbb elérni, csak egy kattintásnyira
vannak. Internetes újság támogatására nincs elkülönített pénz
a Nemzeti Kulturális Alapnál, a nyomtatott lapokkal kell versenyeznünk. A fenntartásban sokat segít a Magyar Szak- és
Szépirodalmi Szerzôk és Kiadók Reprográfiai Egyesületének
támogatása is.
Az internet nagyon sokakat mozgat meg. A háló szabadsága viszont feszegeti az irodalom határait: a már elismert mûvészek mellett amatôrök is publikálnak az oldalon. – Hát
igen, ez érdekes helyzet – fejtegeti Németh Gábor. – Nemcsak az irodalmi kánonba befogadott költôk és írók mûvei kerülnek föl. A kánonon kívül is születhetnek értékek. A Literán mindkettô megjelenik, és az olvasók mindenhez hozzá
tudnak szólni.
Aztán hozzáteszi, hogy a pályakezdôknek szükségük van
visszajelzésre. Ám ezt többnyire egymástól kapják meg. – Az
a tapasztalatom, hogy a Haddszóljon! rovat és a profi irodalom nem találkozik össze a Literán.
A Haddszóljon! oldalra navigálva Victor Poe fedônéven írt
vers bírálója arról érdeklôdik a kommentek között, mióta rímelget a szerzô. Igen, igen. Nincs viszonyítási alap, csak a
csupasz mû. Az internetes publikálás (vissza)hozta az anonim
költészetet. Igaz, ma már a költô szinte azonnal visszakommentel, ha megszólítják.
Az amatôr költôk mellett a kortárs irodalom neves képviselôi is mind megmutatkoznak. A Kritika rovatban pedig a
kánon vonalán haladva kritikusok mondanak véleményt a
mûvekrôl.

A Litera szerkesztôi naponta hat-hét frissüléssel igyekszenek
fenntartani a pezsgést. – Fôleg irodalommal kapcsolatos eseményekre hívjuk fel a figyelmet, de néha filmes, képzômûvészeti vagy más társmûvészeti hírt is közlünk, ha az valamilyen
módon érintkezik a kortárs irodalommal – mondja a fôszerkesztô. – A hírekre, eseményekre az olvasóink azonnal reagálhatnak a fórumban – fûzi hozzá.
Arra pedig, hogy mennyire eredményes az ajánló rovatuk, a fôszerkesztô így válaszolt: – Az irodalom nyilvános tere meglehetôsen intim. Ha
húszan elmennek egy eseményre, az
siker, ha közülük páran azért, mert
tôlünk értesültek róla, nem hiába
dolgoztunk. Igyekszünk minden
eseményt ajánlani, amirôl tudomást
szerzünk, ám csak a legfontosabbakról írunk helyszíni szemlét.
Talán a legizgalmasabb oldala az
internetes lapnak a Netnapló. – Új
irodalmi mûfajjá lépett elô, anonim
felhasználók mellett ismert írók is
vezetik internetes naplójukat – magyarázza büszkén Németh Gábor. –
Jelenleg például Marék Veronika internetes lejegyzéseit hirdeti a kezdôoldal.
Mindemellett egy másik ébredô mûfajnak is lehetôséget ad az internetes portál – Nemrég Szijj
Ferenc lepett meg minket egy versklippel – példálózik Németh Gábor. – Mi szerencsére ilyen friss mûfajnak is helyet
tudunk adni az oldalon, amely sehol máshol nem látható. A
Litera tévében rövid interjúk és versklipek is megélnek.
Mikor elôször jártam a Hungarian Literature Online oldalain – szintén a Litera lapcsaládjának része –, érdekelni kezdett, hány külföldi látogatja, hogy a magyar irodalmat bújja.
– Sokan – nyugtat meg a lap fôszerkesztôje. – Számos ímél
érkezik a postaládámba, amelyeket külföldiektôl kapok: fordítókat vagy bizonyos fordításokat keresnek. Írókról is kérdezôsködnek.
A Litera szerkesztôsége a fôlapon és az idegen nyelvû oldalon kívül még fenntart egy könyvfesztiválos és egy könyvhetes oldalt is. Ezeken az idénylapokon folyamatosan tudósít a
rendezvények helyszínérôl mint hivatalos online hírvivô.
A Könyvesblog olvasónaplós vitafórum. Közös élménnyé
teszi az olvasást. Arról szól a fáma, ami az olvasókat mozgatja. A felhasználók elemeznek, vitáznak, de ami a legfontosabb: olvasnak.
Az elmúlt öt év visszaigazolta az alapítók elképzeléseit. Az
ötödik születésnapi ünnepségen, a Merlin Színházban pedig
találkozhattak a felhasználók személyesen is egymással. –
Amellett, hogy a fórumozáshoz nem szükséges felfedni kilétüket, minden évben többször is szervezünk offline rendezvényeket – meséli a fôszerkesztô. – Ilyenkor az olvasók találkozhatnak a szerzôinkkel és egymással. Jó alkalom erre a novemberi születésnap és a december 30-i elôszilveszter. Jövôre folytatjuk sorozatunkat a Merlin Színházzal, következô darabjaként közös „orosz“ estet tervezünk a Gondolat Kiadóval, Szorokin magyarországi látogatásához kapcsolódva. De
errôl egyelôre ennyit.
Ócsai Dorottya

