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Magunkat ajánljuk
Kényelempróba
Könyvhét, 2009. augusztus
■ Magunkat ajánljuk a kánikula közepén is, kiegészítve jókívánságunkkal: lapozzák, olvassák a
Könyvhetet a magyar tenger – a Balaton –, vagy
akár bármely külföldi tenger partján (lelkes olvasóink bizonyára viszik magukkal nyaralásukra lapunkat). Kellemes körülmények között történô
Könyvhét-olvasásra van még egy ötletünk, igaz,
ez „jövôidô”: vegyenek részt a KÉNYELEMPRÓBÁN (ld. 385. oldal), ezt hedonista olvasóinknak
ajánljuk elsôsorban, ezzel a beállítódással lehet
leginkább élvezni a Könyvhét-olvasást egy kellemes hômérsékletû szobában, kényelmes fotelben,
elérhetô közelségben körülvéve mindenféle élvezeti cikkekkel. (És még némi megtakarítást is elérhetnek: ez magában is élvezet.)
Augusztusi számunkat egyben bizonyítékul is
szánjuk megrögzött hiedelmekkel szemben,
melyek szerint a könyvszakma nyáron aluszik…
Nem, nem alszik. Könyvek jelennek meg nyáron is, a könyvesboltok nyitva tartanak, a vásárlók vásárolnak.
Válság persze – mármint gazdasági válság – azért
van: nagy kiadók bejelentették, hogy csökkentik
idén a megjelentetni szándékozott mûvek számát, alighanem bezárni kényszerül egy-két kisebb, vagy nagyobb könyvesbolt a nyereséges
mûködtetés lehetetlensége miatt, és persze nyílnak is még idén – inkább nagyobb – könyvesboltok, de válság van, írásos nyoma lesz a jövôben
ennek a napi sajtó számos cikke, tanulmánya mellett a sok-sok könyv is, mely e tárgyban jelent
meg. Ezekbôl a könyvekbôl válogatott és ismertetett néhányat Hudra Árpád Válságkönyvek böngészdéje c. cikkében. A gazdasági válsággal foglalkozik Almási Miklósnak és Szentes Tamásnak

egy-egy kötete is,
szerzôkkel készített interjúkból
megismerhetôek a
gazdasági válságról
kialakult nézeteik.
A sors, mint lapszerkesztô
úgy
hozta, hogy e számunkban két külföldi szerzôt is
megszólaltatunk: Imma Monsó, a katalán fôvárosból, Barcelonából látogatott el Budapestre, az
emigráns kubai költô, Heriberto Hernandez Miamiból érkezett, barátja, Ferdinandy György – akivel szintén készítettünk e számunkban olvasható
interjút – meghívására a budai Litea könyvesboltba. A három alkotóval külön-külön folytatott beszélgetés közös vonása, hogy rávilágítanak az irodalmi mû és a személyes élmények, életút, sors alkotáslélektani összefüggéseire is.
A Deák Lászlóval készített interjúból is annak a
tételnek a megerôsítését olvashatjuk ki, hogy az
irodalmi mûalkotás befogadásához még mindig
tud értelmezô mozzanatokat hozzátenni a szerzô
életrajzi vonatkozásainak ismerete, és igaz lehet
ugyanez akár kiadói mûhelyek irányítóira is, erre
jó példa mindaz, amit megtudhatunk a Sebestyén
Ilonával készített interjúból.
Az Emberben könyv címû rovatában Mátraházi Zsuzsa Vágó Istvánt kérdezte a könyvekhez való viszonyáról, s amit errôl megtudhatunk szûkös
terjedelmi viszonyaink közepette, hát az mindenképpen érdekes. Idézzük itt egy megállapítását,
ami a Gutenberg-galaxis vándorai számára nem
túl biztató: „Nem olyan nagy tragédia, ha vége
van a Gutenberg-galaxisnak.”
A Szerk.
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Ki kicsoda a magyar könyvszakmában
■ A Kiss József Könyvkiadó 2005-ben jelentette meg a Ki kicsoda a magyar könyvszakmában címû kortárs magyar könyvszakmai
adattárát, 532 magyar és határontúli magyar
szakember adataival. A papíralapú kiadványok egyik legfôbb jellegzetessége természetesen e kiadvány esetében is érvényesül, azaz a
megjelent, és ily módon „örökké” tett anyag
nem változik, módosul.
A Magyar Könyvbarát Közhasznú Alapítvány alapítványi céljaival összhangban állónak
ítélte meg e kiadvány internetes változatának
létrehozását, és a Magyar Szak- és Szépirodal-

mi Szerzôk és Kiadók Reprográfiai Egyesületének anyagi támogatását pályázati úton elnyerve munkálkodásuk eredményeképpen megvalósult a www.konyvesek.hu weboldal, az ingyenes, nyilvános, kortárs magyar könyvszakmai
adattár. Az internetes megjelenés lehetôvé teszi
azt, ami a nyomtatott változat esetében lehetetlen, vagy csak nagyon nehezen megvalósítható, vagyis az adatok frissítését, aktualizálását,
naprakészségét, és mivel nem kötik a papíralapú változat korlátai, például minden szereplô
feltöltheti arcképét is. Az adatok feltöltése, kezelése rendkívül egyszerû, így az adatbázis bôvülése és naprakészsége kizárólag a könyvszakma szereplôinek aktivitásán múlik.

www.konyvesek.hu
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■ „A mûbútorasztalossal, bármilyen hihetetlen is, távoli atyafiaságban állok. Ezt akkor
tudtam meg, amikor ott állt a Ferihegyi repülôtéren egy szál papírral a kezében, egy hatvanéves ember, aki ötven éve nem volt itthon,
nem beszélte a nyelvet és nem tudott hova
menni...” – Ferdinandy György

374
■ „A közélet és a politika hírei nagyon érdekelnek, de közismert vitázó kedvemet
elveszítettem, mert az egész interaktív médiát elöntô szélsôséges hang ellehetetleníti az értelmes párbeszédet.” – Vágó István

374. oldal

Vágó István nem kongat
vészharangot
(Mátraházi Zsuzsa)

ellátó adatbázisa
alapján. A teljes lista és a mûvek további adatai a
Könyvtárellátó
honlapján (www.kello.hu) tekinthetôk meg.
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EMBERBEN KÖNYV

A vers több, mint
nyelvi játék

PANORÁMA
Ottlik Géza: Rádió
Kemény István:
Kedves Ismeretlen
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SZUBJEKTÍV
Tandori Dezsô

A közelmúlt
Berzsenyije, a franciák
Szentkuthyja
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KÖNYVBÖLCSÕ
Tarján Tamás

F mint Ferdinandy,
Forrás, Phelps
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Megjelent könyvek
2009. június 19. – július 16.
A forgalomba került könyvek
válogatott listája a Könyvtár-

396

388. oldal

Mitôl lesz pszichopata
a társadalom?
Imma Monsó, a katalán író
Budapesten

391. oldal

Nyilatkozat a magyar
nyelvrôl

392. oldal

„A költészet isteni
adomány”
Beszélgetés Deák Lászlóval

LAPMARGÓ
Murányi Gábor

Kész regény

„Tíz óra után öt perccel
egy vörösre gyúlt képû
gyerek esik be a szobádba,
a tüdejét majd kiköpi, úgy
rohant, s most megszólalni
sem tud, csak álldigál az
ajtóban és gyanakodva méreget, végül azt zihálja,
hogy a kritikai rovatot keresi. Megtalálta, mondod
kíváncsian, ô azonban
szemlátomást nem hiszi el,
inkább pontosítja a kérdést, azt mondták, valami
Hektort keressek. Tessék,
bólintasz, én vagyok a valami Hektor.”

386. oldal

Inkább ne meséld el! Olyan,
sokunkban rejtôzô védekezô
mechanizmussal szembesít Imma Monsó kötetének címadó
novellája, amellyel még gondolatainkból, de kimondott szavainkból is mindenképpen
számûzni kívánjuk a rosszat: a
végzetes betegséget, a halált.
(mátraházi)

390. oldal

GYERMEK, IFJÚSÁGI

„Fényképíró érkezett
városunkba”

(Cs. A.)

Beszélgetés
Lugosi Lugo Lászlóval
(Szepesi Dóra)

Klasszikus, vidám,
izgalmas

A könyvhétre jelent meg nyolcadik verseskötete, A felejtés
angyala címmel. Költészetrôl,
öregedésrôl, alkotástechnikáról beszélgettünk…
(Jolsvai Júlia)

393. oldal

A kis Ferenc József
magyarul tanul
Beszélgetés Pelcz Katalinnal
(Jolsvai Júlia)

www.konyv7.hu
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■ „A Balaton és a Bakony mély benyomást tesz a tizenhárom éves gyermekre, de
arról már nem tesz Ferenc József a feljegyzéseiben említést, hogy Kisfaludy Sándor
saját mûveivel szórakoztatta ôket a sümegi várban.” – Pelcz Katalin
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Beszélgetés Bajor Zoltánnal

(Hudra Árpád)

Mit tudunk
magunkról? (2)

Természeti csodák
Budapesten

Válságkönyvek
böngészdéje
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ANTIKVÁRIUM

A Fordulat Éve:
a Diárium vége
(Cs. A.)
(Hegedûs Eszter)
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Túl sok helyen éltek
Fredinandy György
gyökértelen hôsei
(Szénási Zsófia)

405. oldal

Kubából Miamiba…
Beszélgetés
Heriberto Hernandezzel

408. oldal

Tudomány
és hit párbeszéde
Történet – metafora –
párbeszéd
(Pompor Zoltán)

410. oldal
Sikerlista

414. oldal

Szellemi
összeszikrázás

Beszélgetés Almási Miklóssal
(Mátraházi Zsuzsa)

(Jakab Sára – Faix Dóra)

406. oldal

Benkô Samuval
beszélget
Hovanyecz László

A KÖNYVHÉT KAPHATÓ:
ANIMA KÖNYVESBOLT
(Mamut, 1026 Bp., Lövôház u. 2–6.
L0 szint, 13–15.)
ANIMA KÖNYVESBOLT
(MOM PARK, 1126 Bp., Alkotás u. 53.
1 szint 1.8.)
ANIMA KÖNYVESBOLT
(Savoya Park, 1117 Bp.,
Hunyadi János u. 19.)
ARANY JÁNOS KÖNYVESBOLT
(1013 Bp., Krisztina krt. 34.)
BUDAI LIBRA KÖNYVESBOLT
(1122 Bp., Magyar Jakobinusok tere 4/b.)
FEJTÔ FERENC KÖNYVESBOLT
A KOSSUTH KIADÓ mintaboltja
(1043 Bp., Bocskai u. 26.)
HELIKON KÖNYVESHÁZ
(1064 Bp., Bajcsy-Zsilinszky út 35.)

(Laik Eszter)

Obama és a falra
hányt borsó

Szentes Tamás könyve a válságkezelés kritikája
(Szénási Zsófia)

Kertész Ákos

Szeged örök szellemei

VÁLSÁGKÖNYVEK

Leegyszerûsítô
válságkezelés és
antiszociális reformok

■ „Sok rosszat mondok az amerikai
gazdaságról, pénzügyekrôl, de ha nekik
nem sikerül kimászni a gödörbôl, akkor
mi is bajban vagyunk. Vagyis drukkolnunk kell azért, hogy ôk ott még ebben
az évben minimális fellendülést tetô alá
hozzanak, s ebben egy-két év múlva mi
is kövessük ôket.” – Almási Miklós

412. oldal

399. oldal

400. oldal

Tartalom

■ „Naponta mérhetetlen mennyiségben
termeljük és fogyasztjuk a képeket, fényképezôgépeinkkel, telefonjainkkal és a
számítógépeinkkel. Tudomásul veszem,
csodálkozom, és lenyûgöz.” – Lugosi
Lugo László

Beszélgetés Sebestyén Ilonával
Sebestyén Ilona a Nap Kiadó
ügyvezetô igazgatója, ez a kiadó jelentette meg az In memoriam sorozatában Domokos Mátyás író-szerkesztôrôl a
Leltárhiány alcímû könyvet az
idei Ünnepi Könyvhétre, s ennek oka volt…
(Illényi Mária)

ÍRÓK BOLTJA
(1061 Bp., Andrássy út 45.)
LIBRA KÖNYVESBOLT
(1085 Bp., Kölcsey u. 2.)
LITEA KÖNYVESBOLT ÉS TEÁZÓ
(1014 Bp., Hess András tér 4.)
MILLENNIUM KÖNYVESHÁZ
(1066 Bp., Teréz krt. 22.)
MÛVÉSZETEK PALOTÁJA,
MUSEUMSHOP
(1095 Bp., Komor Marcell u. 1.)
OLVASÓK BOLTJA
(Millennium Center üzletközpont,
1052 Bp., Váci utca 19-21.
PONT KÖNYVESBOLT
(1051 Bp., Nádor u. 8.)
RÁDAY KÖNYVESHÁZ
(1092 Bp., Ráday u. 27.)
TOLDY FERENC KÖNYVESBOLT,
A KOSSUTH KIADÓ mintaboltja
(1011 Bp., Fô u. 40.)
valamint a
BOOKLINE.HU NYRT. boltjaiban
LÍRA KÖNYV ZRT. boltjaiban
és újságárusoknál
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Könyv

emberben könyv

A vers több, mint nyelvi játék
Vágó István nem kongat vészharangot

A tévés mûveltségi vetélkedôktôl a nyár végéig szabadságot kapott Vágó István az utóbbi idôben több
könyves rendezvényen tûnt föl szerzôk beszélgetôtársaként. Mégsem egykönnyen állt kötélnek, amikor sorozatunkba meginvitáltam.
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■ – Sokat olvasok, ha tágan értelmezzük ezt a cselekvést – érvel
–, de ha olvasáson csak a szépirodalommal való megismerkedésre gondolunk, akkor sajnos keveset. Ezzel kapcsolatban sokan
mondtak bölcsességeket. Talán Gorkij állította azt például, hogy
irodalom nélkül lehet élni, csak nem érdemes… Picit olyan ez a
kérdéskör, mint amikor néhányan kihívóan azt mondják, hogy
nem néznek televíziót. Amire én általában felkapom a fejem,
mert Magyarországon körülbelül nyolcvanöt magyar nyelvû adó
között lehet választani. Ezeket mind egyszerûen televíziónak nevezni olyan, mintha a pornográf irodalomra meg a versekre meg
az asztrológiai kötetekre is azt mondanám, hogy ezek egyszerûen csak könyvek.
Köztudottan sok idegen nyelven beszél Vágó István, négybôl
felsôfokú nyelvvizsgája van, s ezek egy részét tanári segítség nélkül, a maga erejébôl sajátította el. A nyelvkönyvek terén tehát
sokunknál jóval tájékozottabb.
– A magyar népességnek abba a feltehetôleg kisebbségnek számító csoportjába tartozom, amelyik szerette az iskolai nyelvi
órákat – mondja –, s ha egy nyelvkönyvet úgy szerkesztettek,
hogy az még feladatokat is ad a tanulónak, és hátul a megfejtést
szintúgy közli, akkor ez számomra olyan, mint egy szórakoztató Füles-rejtvény.
– Némi ellentmondás – folytatja a gondolatmenetet –, hogy noha a nyelvek gyerekkorom óta érdekelnek, a szépirodalom nincs
ott a fôsodorban; elvégre az irodalom legfôbb eszköze a nyelv.

A versek tekintetében talán éppen ez az érdeklôdés magyarázza, hogy a költészetet kamaszként nem élveztem annyira, mint
sok más kortársam. Leragadtam a
vers nyelvi megfogalmazása fölötti csodálatnál, a benne rejlô
nyelvi játék vonta magára a figyelmemet. De amikor a fiam
érettségi elôtt állt, a magyar irodalomra való közös felkészülés
számomra óriási élményt nyújtott. Akkor, megkésve éreztem
meg például a versekben azt, ami
a költészetben igazán megragadó. Ám a lírából még mindig
erôteljesen kihallom a nyelvi eszközökkel való tudatos bánásmódot. És ez megnehezíti számomra a líra befogadását: a versnek
ugyanis nem az a lényege, hogy
az ember spekulációra gyanakodva elemezze a sorokat meg a szókapcsolatokat, hanem hogy
hagyja magára érzelmileg is hatni
a versszakokat. Ezt az ellazult állapotot ritkán sikerül elérnem.
Vágó István diákként elsôsorban azokat a szépirodalmi alkotásokat próbálta megkaparintani, amelyeket a szülei olvastak, s fiukat figyelmeztették, ô még nem értheti ezeket a könyveket. A
gyerek felmérgesedve kezdte bújni e köteteket, mert kíváncsi
volt, mi lehet az, ami csak idôsebbeknek való.
– Ez is akadálya volt valamelyest annak, hogy átadjam magam
az olvasás gyönyörûségének – vélekedik. – Próbálkoztam Jókaimûvekkel, de nagyon hosszúnak és leíró részekben bôvelkedônek tartottam ôket, Verne-regényeket olvastam inkább. A gimnáziumban már intenzíven vegyészmérnöknek készültem, akkor
inkább tudományos jellegû könyveket meg cikkeket bújtam az
atom- és magfizika alapjairól, a csillagászatról, a biokémiáról.
A buja növényzetû kerttel övezett budai ház nappalijában ott
sorakoznak a könyvespolcok. De elárulta vendéglátóm, hogy az
éjjeliszekrényén is halomban állnak a kiválogatott kötetek.
– A különösen fontos mûveket igyekszem minél hamarabb
kézbe venni és elolvasni – fûzi tovább a szót –, de az információk nagy részét az internetrôl szerzem be. Éjjel-nappal ott ülök
a gép elôtt. A közélet és a politika hírei nagyon érdekelnek, de
közismert vitázó kedvemet elveszítettem, mert az egész interaktív médiát elöntô szélsôséges hang ellehetetleníti az értelmes
párbeszédet.
Elismeri Vágó István, hogy terjedelmesebb szövegeket, tudományos mûveket vagy törvényjavaslatokat nehézkes a képernyôn
végigkövetni, de már hozzászokott. S nem tudja, mostanában a
hatvan éve, vagy a sok monitornézés miatt romlott-e a látása…
Tapasztalatai alapján kissé eretnek véleményt sem fél hangoztatni:
– Nem olyan nagy tragédia, ha vége van a Gutenberg-galaxisnak. Nem kell ragaszkodni a papíralapú írásokhoz. Tudomásul
kell venni, hogy a multimédia, amely betû is meg hang is, kép
is, egyidejûleg sokrétûbb információt hordoz. Akceptálom,

hogy valaki szereti a könyvek
szagát, szereti kézbe venni
magát a mûvet, de nem kell
meghúzni a vészharangot, ha
az újabb generáció már elektronikus úton szerzi be magának az információkat. Ezek a
közvetítôk szükségszerûen
tömörebbek, szélesebb körûek, a források megszámlálhatatlanok. Velük kapcsolatban
csak arra intenék mindenkit,
hogy ne azt a honlapot nyissa meg, amely elsônek ugrik
elô a keresôprogramban, hanem elôbb nézze meg, honnan származik az információ. Tehát például sokkal inkább a Magyar Nagylexikon
adataira támaszkodjék, ebben névvel ellátott és ezáltal
hitelesített szócikkek szerepelnek, mint a Wikipédiára,
amelyen eléggé nemtelen és
nem a témához tartozó viták eredményeképpen közlik az éppen a megtekintés
pillanatában ott szereplô, de
bármikor tetszés szerint módosítható vélekedést. Az interneten a hitelességet nehéz igazolva látni. Érdemes
kiválasztani néhány megbízhatónak bizonyult honlapot, s mindaddig azokat
böngészni, amíg nem csalódik bennük az ember. Kicsit
hasonló a helyzet a könyveknél is, mert amióta a kiadás teljesen liberalizálódott, mindenki azt jelentet
meg, amit akar. A szakkönyvek közé csoportosítják például a könyvesboltokban a
hajmeresztôen tudományta-

Könyv

emberben könyv

■ A TV2-n tér vissza a kvízjátékokhoz Vágó
István. Nyár végétôl a Párbaj címû mûsor
vezetôjeként újra egy mûveltségi vetélkedôben találkozhatnak vele a nézôk.

lan mûveket; nagyon kell figyelnie az embernek, ha igazi tudományos igényû kötetet akar találni. Bár a könyv
presztízse még mindig tetten érhetô abban a sokszor
hallott, a megszólaló igazát
bizonyítani kívánt érvben,
miszerint: „én ezt egy
könyvben olvastam”.
Mátraházi Zsuzsa
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A BUDAPESTI TELEKI TÉKA AJÁNLATA
A BICZIKLIZÉS
TEKERVÉNYES MÚLTJA
Anno sorozat
Tandem Kiadó, 1650 Ft
1869-ben nyitották meg Kertész és Eisert urak Pesten a
gyakorló-tanodájukat, hogy
az új sportszer, a veloczipéd
helybeli kedvelôinek legyen
alkalma közelebbrôl megbarátkozni azok gyakorlati
használatba vételének addig
ismeretlen technikájával.
1897-ben már igen látványos, virágokkal feldíszített
biciklis felvonulást rendeztek
az Andrássy úton. A közkedveltté vált közlekedési eszköz
– a polgárjogot mindinkább
elnyerve – elindult a még manapság is kacskaringós, dimbes-dombos útján.

Zolnai Béla
NEMZET ÉS
SZELLEMTÖRTÉNET
Kisebbségkutatás könyvek
Lucidus Kiadó, 2600 Ft
Zolnai Béla az ún. reformkonzervatív irányzathoz tartozott, a hagyomány és korszerûség ötvözését vállalta mind irodalomtörténészként, mind a nyelvesztétika
máig legnagyobb mûvelôjeként.
Ezt a tanulmánykötetet 1939 táján állította össze, de kiadása a
Szegedi Egyetem Kolozsvárra
költöztetése miatt elmaradt.
Karasszon István
IZRAEL TÖRTÉNETE
Kréné 10.
Új Mandátum Kiadó, 2380 Ft
A Kréné sorozat történetének jelentôs állomásához érkezett, a tízes szám egy ókortörténeti sorozat esetében kifejezetten magasnak mondható.

Pelcz Katalin
NYELVMESTERKEDÉS
Ferenc József magyarul tanul
Habsburg történeti kismonográfiák 2.
Új Mandátum Kiadó, 1903 Ft
Ferenc József Magyar gyakorlások címû diktátum-füzetei eddig
elkerülték a kutatók figyelmét.
A kultúrtörténeti ritkaságszámba menô füzeteken keresztül bepillanthatunk a
Habsburg uralkodó mindennapjaiba, és árnyaltabb képet kaphatunk arról, mennyit
is tudhatott valójában a
császár magyar alattvalói
nyelvébôl.

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

Magyar irodalom
Egy ismeretlen
rádiós: Ottlik Géza

■ Élete utolsó évtizedeit közmondásos hallgatásban töltötte. Ritkán és keveset publikált,
még ritkábban nyilatkozott. A
rádiótörténész Salamon Istvánnak mégis sikerült megszólaltatnia, régi rádiós szerepléseivel
kapcsolatban mikrofon elé csábítania. Mert ki gondolná,
hogy Ottliknak az 1940-es
években még saját mûsora is
volt? 1938 után, ha nem is
rendszeresen, vendége volt a
rádiónak, többször felolvasta
novelláit, és volt két tanulmánya is, egyik a rádiójáték mûfajáról, másik a magyar rádió és
európai rádió összefüggésérôl,
noha ezeket nem értékelte a
késôbbiekben túl sokra. 1944.
március 19-tôl, a német megszállástól kezdve, sok pályatársához hasonlóan elnémult,
nem vállalt nyilvános szereplést, ahogyan rádiós társai közül tették ezt mások is; pl. Cs.
Szabó László, Örley István,
vagy Ortutay Gyula. 1945-tôl
megint rádiós lett egy rövid
idôre, hogy aztán 47-tôl soha
többé ne tegye be az intézménybe a lábát. 1946-ban a
legaktívabb idôszakában írt
hangjátékot, felolvasott novellákat és irodalmi elôadásokat
tartott. Ez utóbbiakból fennmaradt a Huszonöt év magyar

irodalma címet viselô 14 részbôl álló sorozat, amelyben
emelkedett hangvételû, rendkívül magas színvonalú elôadások hangzottak el
íróink legjaváról,
többek között Hunyady Sándorról,
a prózaíró nyugatosokról, Márairól
és Cs. Szabóról,
József Attiláról,
Szabó Lôrincrôl,
hogy csak néhány
nevet
említsek.
Fennmaradtak kitûnô
irodalmi
összeállításai is,
mint a Pesti képeskönyv, a Victor Hugo-est, vagy az „Elbocsátó szép üzenet”,
melyekben az irodalom legnagyobbjaitól összeszedett
verses és prózai
idézetekkel töltötte meg az adást.
Ezeknek a miniatûr-esszéknek
hangos vagy írásbeli változatából állította össze Salamon István és Hafner Zoltán a Magvetô Kiadó által közzétett gyûjteményt, kiegészítve Salamon István Ottlikkal készített beszélgetésével és utószavával. Salamon
István a nyolcvanas évektôl
kezdve igyekezett megszólaltani azokat a még élô nagy irodalmi egyéniségeket, akik a háború elôtt vagy közvetlenül utána
részt vettek az irodalmi mûsorok készítésében. Ma már kevesen tudják, milyen magas színvonalú munka folyt ekkor a rádióban, a legnevesebb költôk
és írók rendszeresen felolvasták
saját mûveiket, a magyar és európai irodalmat bemutató ismeretterjesztô elôadásokat tartottak. A rádiótörténésznek,
mondhatni, az utolsó pillanatban sikerült még mikrofon elé
hívnia Weörest, Szentkuthyt,
Képes Gézát, Kolozsvári
Grandpierre Emilt és Ottlikot
is. Ottlikkal ô készítette az utolsó rádióriportot, amikor Örley
Istvánról kérdezte, akinek Ottlik jó barátja volt.
(szénási)
Ottlik Géza: Rádió. Elôadások,
tanulmányok, emlékezések
Magvetô Kiadó, 340 oldal,
2990 Ft

Mese
a diktatúráról

■ Kemény István Ünnepi
Könyvhéten megjelent regénye a Kádár-korszak és a rendszerváltás miliôjét idézi fel. A
szövegtest két nagy részre tagolódik, az elsô a fôhôs, Krizsán Tamás gyermekkorát és
családját mutatja be, míg a
második a nyolcvanas években játszódik, és a hôs ifjúkorának egy napjába enged bepillantást. A könyv egyszerre
viseli magán a történelmi regény, a családregény és a fejlôdésregény jellegzetes jegyeit,
mégis leginkább az utóbbi
kettô jellemzi legjobban. A
cselekmény középpontjában
Tamás ifjúsága, neveltetése és
családja áll, de a kötet hû tablót készít a kor fontos figuráiról is. Bemutatja a rendszer
gyôzteseit és veszteseit, valamint a rendszerváltó ifjúságot.
A tényleges cselekmény
igencsak rövid idôt, mindössze pár napot ölel fel. A korábbi és késôbbi idôszakokról
a mindentudó, egyes szám elsô személyû beszélô számol
be. A regény könnyen és gyorsan olvasható. Ennek oka a sûrû, filmszerû szerkesztés, és a
szerzô 19. századi prózaírókat
felidézô bôbeszédûsége és jól
tájékozottsága. Az író nem teszi problémává a nyelvet,

ahogy ezt a posztmodern hagyomány elvárná, hanem
mondja a történetét önkéntelenül, mert mesélnivalója van.
Mindvégig egy
megélt, így aztán igaz személyes történelmet
próbál meg elbeszélni, mely
láthatatlanul
magában hordozza a nagypolitika eseményeit is, ám fókuszában az én
története áll. Ez
a fokozott figyelem változtatja
hôseit mesei alakokká, és ez adja a mágikus fonalat a regény
szövetéhez,
mely
korunk
irodalmi ízlése
számára olykor
túl soknak is tûnhet, ahogy az
írásmód naivsága is, mert a
szerzô ebben a regényében
fénnyel festi a jellemeket, és
nem használ színeket, így hôsei csupán bábok a kezében,
és alig-alig rendelkeznek önálló világgal.
A Kedves Ismeretlen, ahogy a
beszélô utal is rá, egyfajta
idôgép, és a szerzô ezen az
idôutazáson mutatja be nagy
szeretettel, ugyanakkor pontosan a kommunista rendszer
azon visszásságait, melyek az
a kor emberét oly jellegzetessé és nyomorulttá tették.
Mert ebben a regényben a fiatalokat kivéve mindenki az,
csupán a nyomorúság jellege
más. A vesztesek esetében
anyagi, míg a gyôzteseknél
lelki természetû. Ez adna
okot moralizálásra, de a regény ezt nem teszi, csupán
ábrázol. Idegen a mûtôl az
irónia is. Az író távolságtartóan, de komolyan beszél, és
igazi utazásra hív, ahol az eligazodási pontokat a család, a
barátság, a szerelem és a történelem adja meg.
Hományi Péter
Kemény István:
Kedves Ismeretlen
Magvetô Kiadó, 468 oldal,
3490 Ft
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A közelmúlt Berzsenyije, a franciák
Szentkuthyja
■ Ha túlzás is, ha netán fordítottjáról érdemleges ez a
cím, annyi bizonyos, hogy
nagy öröm ilyen esszékötetet olvasni. Bár Fogarassy
Miklós munkája („Még nem
kelt fel a nap” – Mészöly
Miklós Elégiája) egy verset
elemez, toldalékaival (pl. az
Ódával) egy prózaírói költeményt, Jacques Roubaud pedig regényt mutat fel szerteágazó eszmefuttatások gazdag fényjátékaként. Pontosabban – és itt jogos a Szentkuthy-párhuzam – egy meg
nem írt regény regénye A
nagy londoni tûzvész, a francia író-filozófus-matematikus lánglélek terjedelmes alkotása. (A Fogarassy-Mészöly kötetet a Kalligram, a
regényt a L’Harmattan jelentette meg, itt Szigeti Csaba
áldozatos fordítói munkája
is elismerést érdemel, s örömmel látjuk a szerkesztôi
szerepek egyikében Papp Tibort.)
Mészöly Miklós, ismételjük, eredendôen prózaíró
volt, a hiteles mikro-elemek realista, mégis sugallatos....költôje. De mint poéta, Nemes Nagy Ágnes (késôbb lelkes, szinte rajongó) szavai szerint, inkább
amatôrnek minôsült. Ismétlem: lovas amatôrök nyernek sokszor profi versenyeket, és az alapos, ihletett
elemzônek, Fogarassy Miklósnak igaza lehet, hogy
Mészöly költôi eredményei fontosak az életmû teljesebb megértéséhez; s ismét Nemes Nagyot idézem,
élôszóbeli közlésbôl: ha Mészöly a költôi eszközök
birtokában lenne, jelentôs költészetet alkothatna. Az
Elégia így sem jelentéktelen mû, sôt.
Fogarassy csúcsformában dolgozik itt. Körültekintô, bár nagy-nagy elismerését, Mészöly költészete
iránti hódolatát a pillanat töredékéig sem teszi idézôjelbe, szerinte kimagasló mû („úgy egyáltalán”, jelzet
tôlem, TD) az Ódával stílszerûen megfejelt elégia. Az olvasó nyilván kíváncsi szerény véleményemre: nos, igen, míves
töredékességében is Berzsenyinket idézô munka a Mészöly
Miklósé, ókori kultúraköröket elevenít, tájba illeszti (fagyalbokrok; Porkolábvölgy stb.) eszményítés felé közelítô mondandóját, ám esszéista kiválóságai érvényesülnek itt, végre
(megérdemelte!) szabadon: körültekintés, érzékenység, közérzetmérés, evidencialátás. Az egész kötet, s ha ennyit is
mondunk közben, elfogultságai ellenére a zsengén induló
2009-es év esszé-legeslegjobbjai közt is ôrizheti helyét, szívközelét sokunkhoz.
Roubaud mármost hiper-szentkuthys alkotással örvendeztet
minket, tüneményesen nagy mûvel. Tragikus okoknál fogva
(elolvasandó) nem jött létre az eredetileg nagy betûkkel tervezett london-tûzvész-könyv, hát megformálódott egy kommentárállványzatnak tekinthetô mûremek. Szentkuthy-elága-

zások, 1985–87 a dátum. Egy nagy darab tünemény! A jó ég tudja, mi hogyan függ össze, de a
részletek oly szervesek, hogy ösztönösen is azt
kell gondolnunk: a Teremtés, a káosz-tisztázódás folyamata zajlik itt az orrunk elôtt közvetlenül. Csatlakozások és elágazások, ismétlem most
már csak szerzônkre értve: igen, a legváltozatosabb, de sosem hivalkodó eszközökkel. Roubaud maradéktalan géniusz, csupa önazonosság
és széttekintés, csupa szórtság és koncentráció.
Olvasmánynak meg, nívón felül és jellegi körben: hihetetlen élvezet, nagy tanulság, alázat-tanulás...az is, mert hogy: hát tessék, így is lehet
ezt, ez volna az igaz. S a többi.
Még a Prae szó is címként jön elô itt, benne lenyugvó nap, üveget csapkodó gránátalma, magnetofon a fiókos szekrényben; aztán „a távollévô
szerzô arcképe”; aztán levezetések, de köznapi
fogalmakéi...eszméletlen tudósi precizitással,
hogy szinte a 60-as
évek jönnek vissza emlékemben. (A magaméi
is, úgy ám, s tessék, él
ez a hajlam a világszellemben.) Álmok, döntések, tervek – ilyen
sorrendben. Alapfogalmak a köznapokból,
melyek épp e mindenidôszerûségükben (kopottságukban) részei a
Magasztosnak, valami
tündökletesnek! És humor (fanyar, fájó), és
Grál, Perceval, japán
turistapár, Semmi-Dolgom-Londonban felfogás (és részletezése), járatszám megnevezésével. Megelemzett combú pincérnô és rózsaszín csirkehús, teljes
céltalanság a világ leggazdagabb (és kulturálisan is az egyik legdúsabb) régiójában;
atyai jótanácsok emlékei és teljes céltalanságok metrózásaiparkozásai-könyvtárazásai... nem folytatom. S mindehhez forma szerinti kommentárok is (ismétlem, a kommentárokhoz),
és az egészbôl kirajzolódik: mi is a valóság? mirôl is van szó
jobb híján? De még ez is csak helyettesítôül. Mondhatni:
nyíltság teljessége, „kiváltképp zártkörû jelleggel”. És meg vagyunk híva, na tessék. Gyerünk! Évekig olvasható könyv, holott „stratégiailag” hamar felfogjuk lényegét.
Csak ha egyszer úgy szeretünk élvezkedni!!
(De csak ijedezések árán. Mi magunk, kérdezhetjük – sokan!
–, jutottunk-e csak fele-eddig is?!)
Mondjuk: Roubaud = Joyce Szentkuthy-világossága, plusz
negyven esztendô ráfejlôdés a mûvészeti látás világában.
Tandori Dezsô

F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps
■ Három, egymással érintkezô történet – Három ’56-os fiatal életútja
– kapott helyet

Ferdinandy György
Az amerikai menekült címû kötetében,
melyet a Magyar Napló adott közre.
Erkölcsi értelemben valamennyi
kacskaringós életút elismerést érdemel. A józsefvárosi házgondnokként
Budapesten helyét megtaláló, repatriáló amerikai asztalos-mindenes, a kacifántos évtizedek után hazavitorlázó
pilóta, valamint a „francia íróságának” (és nagyobb szabású nemzetközi karrierjének) illúziójával leszámoló
sikeres elbeszélô (aki szintén újra itthon vet számot sorsával) becsületesen megfutotta az
utat, melyet történelem, véletlen, szerencse, jó és
rossz döntések sora, meg a számukra meghatározóan
fontos emberek, társak közele rájuk mért. A második
és a harmadik nagynovella (Captain Frank Nosti; Éhínség a Paradicsomban) tisztán, a címadó elsô „interjú”
részlegesen aknázza ki az egyes szám elsô személyû
elôadásmód szubjektivitását, stilisztikai színességét, a
részben kommentálatlanul maradó
események textus alatti, rejtettebb beszédét. A harmadik történet egyértelmûen önéletrajzi ihletésû, de a másik
kettôbe is beszivárog – közvetve mindenképp – az autobiográfia. Ami szocioirodalomnak, tényfeltáró epikának
tûnik, egyben mesterien alakított fikciós próza is – és megfordítva. Egyik írásnak sem ártott volna az átfésülés. A
gondnok – a Toronyôr, Szentgáli Béla
például nem lehet „nyílt tekintetû ötvenes”, ha 1943 elején született, és
édesanyja 2004-ben történt elhunytáról jócskán múlt idôben informál. Pedig az ötvenesség jelentené, hogy Béla
„olyan, mint a ház, amit gondjaira bíztak”. Az egykorúság motívuma így kihullik (a másik két mesében ugyanígy más mozzanatok), de gyönyörûen él és hat például a motivika, hogy a VIII. kerületi ház toronyôre a repülôvel kettészelt New York-i ikertornyok miatt (jogsértôen) kényszerült vesszôfutásra, s börtönbüntetését letöltve, seregnyi gyermekét az Államokban hagyva, vagyontalanul keveredett vissza Magyarországra, oldalán hûséges, a magyar nyelv alapjait csak most magolgató asszonyával. Ferdinandy György olvasói
ismét tapasztalhatják, hogy a szerzô – saját bevallása szerint – valóban nem a regénymûfajra termett tehetség, de negyven-ötven oldalon is regényre elegendô matériát képes sûríteni.
Minden esztendôben gazdag, felvillanyozó tematikus anyaggal
jelentkezik a

Forrás
címû kecskeméti folyóirat júliusi-augusztusi összevont száma. Füzi László fôszerkesztô idén Írások a huszadik századról címmel fûzött össze tíz-egynéhány esszét és tanulmányt. Szövegtöredék, pillanatkép, pastiche, fény/árnyék: jellemzô mûfaji jelölések abban
a tájékozódás-sorozatban, mely nem kutatási eredményeket és

summázatokat közöl, hanem megfontolásokat és az ajánlatokat bíz az érdeklôdôre. Gyáni Gábor A 20. század mint emlékezeti „esemény” lapjain a századkezdet és századvég dátumának kérdését is vallatóra fogja, s fôleg az idôtáv traumatikusságára (bûnére) koncentrál. Amint ez az okfejtés a nyitó helyen, úgy Sándor Iváné zárásként illeszkedik jól a láncolatba: a Huszadik századunk a többes szám elsô személy
használatával eleve kijelöli az író regényekkel övezett historikus látásának szemszögét. Füzi négy vezérszóba fogott
meditációja (Mozgások, fejlôdések, ütközések, átalakulások a
huszadik században) és a szépirodalomhoz legközelebbi
gondolatsor (Tandori Dezsô: Század-szépírás) mellett jelentôs közleményeket vagyunk kénytelenek –
hely híján – említetlenül hagyni. Az esszenciális lapszám súlya és adattömege magyarázhatja, hogy a korrekciós gondosság itt is
hagy kívánnivalót. A. Sajti Enikô Egy kommunista káder a külügyben 1945–1948: Rex József címû publikációja a fôszövegben elôbb
1966-ot jelöli meg a diplomata öccsének halála éveként, lábjegyzetben (helyesen) 1979et. Szívesen olvastunk volna arról, hogy a –
baleset folytán – félkarú Rex miként állhatott volna helyt a jugoszláv partizánok között (egyáltalán: félkarú, önellátásában bizonyára korlátozott, netán segítségre szoruló egyén minden további nélkül kaphatotte jelentôs külszolgálati feladatot)? György
Péter cikkébôl (A Lenin-emlékmû Londonban)
sem vehetô ki: az angolok írták rosszul az emléktáblán Vladimir Ilych Uljanov születési évét, vagy a nyomda ördöge
csúsztatta 1870 helyébe az 1860-as évszámot.
Ezek a hibák egy nagy formátumú folyóiratszámot szeplôznek. Az úszófenomén

Könyv

könyvbölcsô

Michael Phelps
Bob Schaller tollából származó bemutatása (Egy bajnok
igaz története alcímmel portretizálja az „úszócsodát” a
könyv) merô hibahalmaz. Összecsapott-elnyújtott krónika, rémületes magyarításban. (Legszívesebben elhallgatnánk
az Athenaeum és Tracikievicz Zsófia, valamint a szakmai
lektor Kálmán Emese nevét). A válogató (verseny) nem válogatás, az olimpikon nem olimpiai versenyzô, a példakép nem modell stb. Az értelmetlen mondatok, magyartalanságok tömkelegében (az eredeti munka is gyenge teljesítmény)
nem is az üres bombasztok, az újságírói semmitmondás sablonjai a legelkeserítôbbek. A viszonylag érdekesebb (terjedelemnövelô) melléktörténetekben (Vanderkaay, Lezak és más
„kisebb bajnokok” sportolói útjáról szólva) ilyen értelmetlenségekkel találkozunk: „Hansen elmélyült és nagyon praktikus:
szüleinek karácsonyra egy gázüzemeltetésû kandallót vásárolt”.
A folytatás se kutya: Brendan Hansen édesanyja egyszer elfelejtett cukrot tenni a hálaadásnapi répatortába, a kis Hansen
azonban, látva anyukája kemény munkáját, megette a keserû
csemegét, és: „Annak ellenére, hogy édesanyja akkor egyszer
elrontotta a sütit, ô és az édesapja mindig a megfelelô döntéseket hozták gyermekeik nevelésével kapcsolatban”. Úszó-világbajnokság küszöbén állunk, a könyv szereplôinek többsége
ezúttal is versenybe száll. Amennyiben Schaller – már eddig
„több mint 35” könyv alkotója – ismét ír valamelyikükrôl, remélhetôleg szakszerûbben teszi.
Tarján Tamás
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Megjelent könyvek

2008. június 19. – 2009. július 16.
Az összeállítás a Könyvtárellátó adatbázisa alapján készült.
A mûvek további adatai a www.kello.hu honlapon tekinthetôk meg.

Hornung, Erik: Az egy és a sok: az óegyiptomi istenvilág. Bp.: Typotex. 236 p., 12 t. Fve 3500 Ft
Sayfo Omar Ádám: Allah vendégei. Bp.: Geopen. 125 p. Fve 2990 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
Állampolgári kompetenciák kutatása és fejlesztése. Szeged: Belvedere Meridionale. 127 p. Fve
2290 Ft

ISMERETTERJESZTÔ ÉS SZAKIRODALOM

Szociológia. Társadalmi kapcsolatok és folyamatok. Szociográfia

ÁLTALÁNOS MÛVEK
Mûvelôdés. Kultúra. Civilizáció
[Vész]jelzések a kultúráról. Bp.: MTA PTI. 425 p. (Jelentés a magyar kultúra állapotáról, 1.) Fûzve
2800 Ft
Folyóiratok. Újságírás. Sajtó
Bernáth László: Volt egyszer egy Esti Hírlap. Bp.; Pécs: Dialóg Campus. 75 p. (Studia
mediorum) (Dialóg Campus szakkönyvek) Fve 1481 Ft

Beck, Ulrich: Világkockázat-társadalom: az elveszett biztonság nyomában. Szeged: Belvedere
Meridionale. 324 p. (Ifjúsági korszakváltás) Fve 2864 Ft
Bodó Barna : Szórvány és nyelvhatár. Bp.: Lucidus. 247 p. (Kisebbségkutatás könyvek) Fve
2800 Ft
Szabó Ferencné: Az élet legárnyékosabb oldaláról. Bp.: Jószöveg Mûhely. 204 p. Fve 2490 Ft
Sztárayné Kézdy Éva: Egy eltûnt réteg nyomában: egykori arisztokrata családok leszármazottai
a mai Magyarországon. Bp.: Gondolat. 234 p. Kve 2490 Ft
Politika. Politikatudomány

FILOZÓFIA
Arisztotelész – Pszeudo-Arisztotelész: Az égbolt + A világrend. Bp.: Akad. K. 242 p. (Filozófiai
írók tára) Kve 3200 Ft
Bacsó Béla: Az elmélet elmélete: filozófiai és mûvészetelméleti írások. Bp.: Kijárat. 206 p. Fve
2000 Ft
Heller Ágnes : Filozófiám története. Bp.: Múlt és Jövô K. 304 p. (Múlt és Jövô könyvek) Fve
3200 Ft
Vauthier, Jacques: Levél a tudósokhoz, akik Istennek tartják magukat. Bp.: Kairosz. 143 p. Fve
2400 Ft
Erkölcs. Etika
Transzcendencia és megértés: etika és metafizika Lévinas filozófiájában. Bp.: L’Harmattan: M.
Fenomenológiai Egyesület. 234 p. Fve 2600 Ft

Bevezetés az Európai Unió politikáiba. Bp.: Complex. 1336 p. Kve 6510 Ft
Elek István: Rendszerváltoztatók húsz év után. Bp.: M. Rádió Zrt.: Heti Válasz Lap- és Kvk. 331
p. Fve 2900 Ft
Kahler Frigyes: A nagy „tûzvörös sárkány” torkában: koncepciós eljárások ferences szerzetesek
ellen, 1945–1956. Bp.: Kairosz. 282 p. Fve 3600 Ft
Pruzsinszky Sándor: Hatalom és hóhérbárd: felségsértési perek az újkori Európában,
1534–1938. Bp.: Argumentum. 318 p. Fve 3200 Ft
Szabó Ildikó: Nemzet és szocializáció: a politika szerepe az identitások formálódásában
Magyarországon 1867–2006. Bp.: L’Harmattan. 333 p. (Posztmodern politológiák) Fve 3200 Ft
Szerencsés Károly: „Az ítélet: halál”: magyar miniszterelnökök a bíróság elôtt. Bp.: Kairosz. 423
p. Kve 4200 Ft
Szerencsés Károly: A nemzeti demokráciáért: Sulyok Dezsô, 1897–1965. Pápa: Jókai Vár. Kvt.:
Vadló BT. 373 p. Fve 3290 Ft

PSZICHOLÓGIA

Gazdaság. Közgazdaságtudomány

Bakó Tihamér: Sorstörés: a trauma lélektana egy pszichoterapeuta szemszögébôl. Bp.: Psycho
Art. 211 p. (Sorsfordító könyvek, 5.) Fve 2200 Ft

Kolodko, Grzegorz W.: Megatrendek. Bp.: Akad. K. 394 p. Kve 6950 Ft

Csépe Valéria pszichológus. Bp.: Medicina. 85 p. (Akadémikus portrék – nôk a tudományban)
Kve 1901 Ft

Pogátsa Zoltán : Álomunió: európai piac állam nélkül? Bp.: Nyitott Könyvmûhely. 214 p. Fve
2980 Ft

Heller Ágnes: Az érzelmek elmélete. Bp.: Jószöveg Mûhely. 264 p. Fve 2790 Ft

Szentes Tamás: Ki, mi és miért van válságban? Bp.: Napvilág. 232 p. (Critica) Fve 2400 Ft

Hódi Sándor: A tehetség kérdôjelei. Zenta: VMMI. 231 p. Kve 3200 Ft

Válságos idôk tegnap és ma: pénz, gazdaság és politika a 19–21. században. [Pécs]: Pro
Pannonia. 238 p. (Pannónia könyvek) Fve 1990 Ft

Jacobi, Jolande: C. G. Jung pszichológiája. Bp.: Animus. 246 p. Fve 2690 Ft
Pléh Csaba – Boross Ottilia: Pszichológia: a–z. [Magyar és angol nyelvû szócikkek] Bp.: Akad.
K. 401 p. (Akadémiai lexikonok) Kve 5450 Ft

VALLÁS

Jog. Jogtudomány. Kriminalisztika
Fellegi Borbála: Út a megbékéléshez: a helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése
Magyarországon. Bp.: Napvilág. 379 p. Fve 2900 Ft
A közigazgatási eljárási törvény kommentárja. Bp.: Complex. 541 p. (Kiskommentár) Kve 6090 Ft

A vallás kérdései általában

A migrációs jog kézikönyve. Bp.: Complex. 480 p. Fve 9975 Ft

Történet – metafora – párbeszéd: elôadások, írások és beszélgetések a tudomány, hit és vallás
kapcsolatáról. Bp.: Kálvin. 300 p. Fve 2500 Ft

Simándi Irén: Küzdelem a nôk parlamenti választójogáért Magyarországon, 1848–1938. Bp.:
Gondolat. 247 p. Fve 2450 Ft

Biblia. Bibliamagyarázatok. Jézus élete

Hadtudomány. Honvédelem. Hadsereg

Amit a Bibliáról mindenkinek tudni kell. Bp.: Evangéliumi K. 15 p. Fve 300 Ft

Mógor Judit: Katasztrófavédelem. Bp.: Complex. 398 p. (Kiskönyvtár a biztonságról, 3.) Fve
5040 Ft

Bottyán János: A magyar Biblia évszázadai. Bp.: Kálvin. 258 p. Kve 2100 Ft
Meyer, F. B.: Sámuel próféta, az imádkozó ember. Bp.: Evangéliumi K. 136 p. Fve 1500 Ft

Pedagógia. Gyermeknevelés
Bak Ferenc: Tantárgyfelosztás. Bp.: Complex. 249 p. + mell.: 1 CD-ROM Fve 3570 Ft

Molnár Miklós: Meghódol lelkem... Bp.: Kálvin. 221 p. Fve 851 Ft
Péter-apokalipszis. Bp.: Corvina. 147 p. (Keleti források) Kve 3600 Ft
Kereszténység. Keresztény egyházak
Assisi Szent Ferenc kis virágai. Pomáz: Kráter Mûhely Egyesület. 158 p. Kve 2500 Ft
Diós István: Szentek élete. 1–2. köt. Bp.: Szt. István Társulat. 1406 + 1432 p. A két kötet együtt
Kve 12000 Ft
Grün, Anselm: Út a szabadsághoz. Pannonhalma: Bencés K. 134 p. (Lelkiségi füzetek, 39.) Fve
1750 Ft
Hamilton, Pauline G.: Fordulat a szakadéknál. Bp.: Evangéliumi K. 200 p. Fve 1800 Ft
Házasság és család. Bp.: Új Ember. 300 p. Fve 2300 Ft
Hesemann, Michael: Sötét alakok: mítoszok, legendák és hazugságok a Katolikus Egyház
történetébôl. Bp.: Szt. István Társulat. 271 p. Kve 3100 Ft
Mácz István: Merjünk boldogok lenni! Bp.: Szt. István Társ. 119 p. Kve 1500 Ft
Merton, Thomas: A csend szava. Bp.: Szt. István Társulat. 471 p. Kve 2500 Ft

Horváth Éva – Szepesi Dóra: Boldog szülô – boldog gyermek. Bp.: Bioenergetic. 208 p. Fve
1600 Ft
Az iskola szocializációs funkciói. Bp.: Eötvös J. Kvk. 285 p. Fve 2807 Ft
Karácsony Sándor: A magyar észjárás. Bp.: Széphalom Könyvmûhely. 265 p. (Rejtett kulturális
forrásaink, 12.) Fve 3000 Ft
Kovács Klára: Kirándulás az Ábécé-hegyre. Bp.: Holnap. 93 p. Fve 2100 Ft
Tér és tudás: az egyetemek mint tudás-, innovációs és regionális központok. Szeged: Belvedere
Meridionale. 239 p., [2] t.fol. Fve 3056 Ft
Tudós tanárok az Eötvös Collégiumban. Bp.: Ráció K. 206 p. Fve 2500 Ft
Néprajz. Etnológia. Folklór
Boglár Lajos: Wahari: az ôserdei kultúra. Bp.: Nyitott Kvmûhely. 270 p., [32] t.
Kve 3490 Ft
Raffai Judit: Szabadkai mesterségek. Szabadka: Vár. Múz. [12] p. (Pedagógiai füzetek, 1.) Fve
909 Ft

Modersohn, Ernst: Hogyan lehetek szabad? Bp.: Evangéliumi K. 88 p. Fve 900 Ft

Népviselet. Divat. Ruházat

Mohay Tamás: A csíksomlyói pünkösdi búcsújárás. Bp.: Nyitott Kv.: L’Harmattan. 380 p. Fve
3500 Ft

Öltöztessük fel az országot!: divat és öltözködés a szocializmusban. Bp.: Argumentum: BTM:
1956-os Intézet. 293 p. Kve 3500 Ft

Székács József püspök visszaemlékezései. Bp.: Akad. K. 323 p. (Evangélikus gyûjteményi
kiadványok, 4.) Kve 3950 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

Általános és összehasonlító vallástudomány.

Környezetvédelem

Nem-keresztény vallások. Mitológia

Földi László – Halász László: Környezetbiztonság. Bp.: Complex. 419 p. (Kiskönyvtár a
biztonságról, 4.) Fve 5040 Ft

Bolek Zoltán: Iszlám enciklopédia. Bp.: M. Iszlám Közösség. 259 p. Fve 2400 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......................................................................................................................
..............................................................................................................................

Itáliai terek. Bp.: Merhávia. 199 p. Kve 9950 Ft
Méry Gábor – Jankovics Marcell: A bártfai Szent Egyed-bazilika. [Somorja]: Méry Ratio. 146 p.
Kve 7900 Ft

Matematika

Képzômûvészet

Rózsa Pál: Bevezetés a mátrixelméletbe. Bp.:Typotex. 476 p. (Elméleti matematika) Fve 5900 Ft

Labno, Jeannie: A reneszánsz. Bp.: Scolar. 128 p. (Scolar art) Fve 2975 Ft

Csillagászat

Papp Tibor: Avantgárd szemmel: Zadkine-tól Záborszkyig. Bp.: M. Mûhely. 157 p. Fve 1950 Ft

Vizi Péter: Csillagatlasz kistávcsövekhez: epocha 2000.0: [mit láthatok az égen?]. Szentendre:
Geobook. 51, [60] p. Kve 3360 Ft

Sausic Attila: Berlin utcáin: köztéri sétafirkák. Pozsony: Kalligram. 111 p. Fve 2600 Ft

Weinhold, Angela: Az óra és az idô. Bp.: Scolar. [16] p. (Mit? Miért? Hogyan?, 6.) Kve 3250 Ft

Iparmûvészet, díszítômûvészet, ipari formatervezés

Willemez, Anne – Salès, Laure: Utazás a Naprendszerben. Bp.: Nemzeti Tankvk. 79 p. (Íme a
tudomány) Kve 2990 Ft

Lissák György : A gondolattól a formáig: esszék a dizájnról. Bp.: Napocska Kft. 164 p. Fve
1990 Ft

Szató Tomoko: A japán mûvészet. Bp.: Scolar. 128 p. (Scolar art) Fve 2975 Ft

Fizika

Quinlan, Rosalie: Ajándékok textilbôl. Bp.: Aréna 2000. 67 p. Fve 2690 Ft

Malárics Viktor: Semmi: rendszerelmélet és fraktáluniverzum. Sopron: novum Verlag. 197 p. Fve 4500 Ft

Festészet

Föld. Geológia. Hidrológia

Csontváry Kosztka Tivadar: Önéletrajz és más írások. Debrecen: [Fônix Könyvmûhely] 120 p.,
[12] t. (Fônix téka, 15.) Kve 2200 Ft

Lebouteiller, Emeline – Sarano, Véronique: A Föld csodái. Bp.: Nemzeti Tankvk. 80 p. (Íme a
tudomány) Kve 2990 Ft
Marton Lajos: Alkalmazott hidrogeológia. Bp.: ELTE Eötvös K. 626 p. Kve 4500 Ft

Marin, Louis: A fenséges Poussin. Bp.: Kijárat. 188, [10] p. (Spatium, 9.) Fve 2800 Ft
Fotómûvészet. Fényképezés

Ôslénytan

Fodor Péter: Csallóköz rejtett csodái. [Somorja]: Méry Ratio. 117 p. Kve 5900 Ft

Mennen, Patricia – Schellenberger, Hans G.: Dinoszauruszok. Bp.: Scolar. [16] p. (Mit? Miért?
Hogyan?, 18.) Kve 3250 Ft

Knotik Márta, T.: Fényírók és fényirdák Szegeden, 1859–1913. Szeged: Móra F. Múzeum. 328 p.
Fve 6668 Ft

Az élet keletkezése. Származástan

Lugosi Lugo László: Fényképíró: a dagerrotípiától a digitálisig. Bp.: Typotex. 247 p. Fve 3199 Ft

Boda László: Programozott evolúció és teremtés. Bp.: L’Harmattan. 148 p. Fve 2000 Ft

Zene

Állattan

Gál Róbert: Muzsikáló pesti éjszaka. Bp.: Rózsavölgyi. 139 p. Kve 1890 Ft

Salembier, Philippe – Védère d’Auria, Pascale: Képes állatkönyvem. Chevron; Bp.: Hemma:
Fröhlich. [116] p. Kve 2980 Ft

Komor Ágnes: Apám, Komor Vilmos. Bp.: Balassi. 234 p., [34] t. Kve 2400 Ft

Schmidt Egon: Varázslatos madárvilágununk. Bp.: Mûszaki Kvk. 171 p. Fve 1194 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
Orvostudomány. Egészségügy
Budd, Martin: Cukorbetegek étrendje. Bp.: Bioenergetic. 90 p. Fve 980 Ft
Családi patika 2009. Bp.: K.u.K. K. 295 p. Fve 1800 Ft
Grónai Éva – Kapás Zsolt – Plette Richárd: Munkaegészségügy. Bp.: Complex. 426 p.
(Kiskönyvtár a biztonságról, 5.) Fve 5040 Ft
Jopp, Andreas: Veszedelmes vitaminhiány: az idegek és az immunrendszer hatékony erôsítése.
Bp.: Bioenergetic. 199 p. Fve 2300 Ft
A kardiológia áttekintô története. Bp.: Medicina. 444 p.Kve 5600 Ft
Lampé László – Batár István – Szállási Árpád: A magyar szülészet – nôgyógyászat története.
Bp.: Medicina. 494 p. Kve 5600 Ft
Sziebig Tímea: Doktorok könyve: sorsuk az elhivatottság. Bp.: Saxum. 248 p. Fve 2200 Ft
Szigeti Andor: Egy vesebeteg tapasztalatai, vallomása életérôl és táplálkozásáról. Bp.: Vince.
256 p., [8] t. Fve 1995 Ft
Technika. Technikatörténet. Mûszaki tudományok
Hallenga, Uwe: A szélenergia hasznosítása. Bp.: Cser K. 88 p. (Zöldkönyvek) Fve 3995 Ft
Jármûvek
A bicziklizés tekervényes múltja. Bp.: Tandem Grafikai Stúdió. 151 p. (Anno) Fve 1650 Ft
Erne, Andrea – Metzger, Wolfgang: Az autók. Bp.: Scolar. [16] p. (Mit? Miért? Hogyan?, 7.) Kve
3250 Ft
Mezôgazdaság

Növénytermesztés. Kertészet
Böswirth, Daniel – Thinschmidt, Alice: A pázsit gondozása. Bp.: Cser K. 95 p. (Kertünk
növényei) Fve 2495 Ft

Láng György: Haydn. Bp.: Glória. 205 p. Kve 2980 Ft
Varga Bálint András: Kurtág György. Bp.: Holnap. 252 p., [16] t. (A magyar zeneszerzés
mesterei) Kve 2700 Ft
Filmmûvészet
Kovács András Bálint: Mozgóképelemzés. Bp.: Palatinus. 176 p. Fve 2200 Ft
Színházmûvészet
Fischer-Lichte, Erika: A performativitás esztétikája. Bp.: Balassi. 330 p. Fve 3500 Ft
Fodor Géza: Magánszínház. Bp.: Magvetô. 281 p. Kve 2990 Ft
Novarina, Valère: A cselekvô szó színháza. Bp.: Ráció K. 122 p., [4] t.fol. Fve 1901 Ft

NYELV ÉS IRODALOM
Nyelvtudomány
Balla Zoltán: A szemléletes gondolkozás logikája. + Levelek. Bp.: Napkút. 384 p. Fve 3990 Ft
Tanulmányok a mentális lexikonról: nyelvelsajátítás – beszédprodukció – beszédpercepció. Bp.:
Tinta. 456 p. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, 92.) Fve 2990 Ft

Magyar nyelv
Magyar értelmezô szótár. Bp.: Akad. K. 1146 p. + mell.: 1 CD-ROM Kve 4390 Ft
Pelcz Katalin: Nyelvmesterkedés: Ferenc József magyarul tanul. Bp.: Ú-M-K. 207 p. (Habsburg
történeti kismonográfiák, 2.) Fve 1903 Ft
Irodalomtudomány
Ardamica Zorán: Perspektívaváltás a szlovákiai magyar irodalomban. Pozsony: AB-Art. 407 p.
(Hagyomány és teória sorozat) Ft 3000 Ft
Bán Zoltán András: Meghalt a fôítész. Bp.: Scolar. 269 p. Fve 2951 Ft
Bárczi Zsófia: Mennynek és földnek. Pozsony: Madách-Posonium. 164 p. Kve 3200 Ft
Engem nem tudtak eloltani: tisztelet Babits Mihály születésének 125. évfordulóján. Szekszárd:
Illyés Gy. M. Kvt. 117 p. Kve 1990 Ft

Dió. Bp.: Mezôgazda. 203 p., VIII t. (Gazdakönyvtár) Kve 3200 Ft

Erôvonalak: közelítések Térey Jánoshoz. Bp.: L’Harmattan. 459 p. (Dayka könyvek, 6.)
Fve 3800 Ft

Readman, Jo: A talaj gondozása vegyszerek nélkül. Bp.: Cser K. 59 p. (Kertünk növényei) Fve
2495 Ft

Gerold László: Gion Nándor. Pozsony: Kalligram. 235 p. (Tegnap és ma) Fve 2500 Ft

Szilva. Bp.: Mezôgazda. 327 p. (Gazdakönyvtár) Kve 3500 Ft

Állattenyésztés. Hobbiállatok tartása
Geller, Tamar: Kutyaszeretet: a kutyák játékos, erôszakmentes nevelése. [Debrecen]: Gold Book.
189 p., [16] t. Fve 2300 Ft
Vezetéstudomány. Menedzsment. Szervezés
ERP rendszerek Magyarországon a 21. században. Bp.: ComputerBooks. 720 p. (Menedzsment
informatikai szakkönyvek) Kve 9800 Ft
Heidema, James M.: A szenvedélyes menedzser. Bp.: Complex. 205 p. Fve 6300 Ft
A vállalatok társadalmi felelôsségvállalása. Bp.: Complex. 291 p. Fve 5990 Ft
Könyvnyomtatás. Nyomdászat. Könyvkiadás
Ecsedy Judit, V. – Simon Melinda: Kiadói és nyomdászjelvények Magyarországon, 1488–1800.
Bp.: Balassi: OSZK. 203 p. Fve 3500 Ft
Számítástechnika
Vise, David A. – Malseed, Mark: A Google sztori. Bp.: K.u.K. K. 350 p.
Kve 4400 Ft
Walter, Aarron: Keresôk és webhelyek. Bp.: Kiskapu. XVI, 255 p. Fve 4500 Ft

MÛVÉSZET. SZÓRAKOZÁS
A mûvészet kérdései általában. Mûvészettörténet
Bukarest – Budapest híd: kortárs román és magyar mûvészet. [Írások magyar és angol nyelven]
Bp.: Vince. 215 p. Kve 3995 Ft
Darida Veronika: A fenséges és a rejtôzködô jelenlét: Louis Marin reprezentációelmélete. Bp.:
L’Harmattan. 126 p. (Láthatatlan múzeum) Fve 1800 Ft
Kántor Lajos: Hazatérô képek: Barcsaytól Vinczeffyig. Kolozsvár: Komp-Press: Korunk. 191 p.,
[12] t. Fve 2800 Ft
Szombathy Bálint: Marék homokot szorongatva: kalandozások a mûvészet határmezsgyéin. Bp.:
M. Mûhely. 190 p. (Underground expanzió, 3.) Fve 2200 Ft
Az utak elváltak”. 2. 1909–1910. Pécs: Janus Pannonius Múzeum. 516 p. Fve 3200 Ft
„A
Építészet. Urbanisztika
Csorba Csaba: Falusi templomok. Bp.: Anno. 94 p. Kve 2182 Ft

Megjelent könyvek

Oikosz és Polisz : zöld politikai filozófiai szöveggyûjtemény. Bp.: L’Harmattan: BCE TEK:
PPKE JÁK Környezetjogi és Gazdasági Szakjogok Tanszék: Védegylet. 630 p. (Ökopolitika)
Fve 4500 Ft

Halmai Tamás: Isteni fény, emberi lény. Bp.: Kortárs. 267 p. (Kortárs esszé) Fve 2500 Ft
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról. Bp.: Nap K. 248 p. (Egy vers) Kve 2500 Ft
Kisantal Tamás: Túlélô történetek: ábrázolásmód és történetiség a holokauszt mûvészetében.
Bp.: Kijárat. 340 p. (Kritikai zsebkönyvtár, 11.) Fve 2200 Ft
Krízis és karnevál: Hamvas Béla emlékezete. Bp.: Nap K. 267 p. (Emlékezet) Kve 2900 Ft
Leltárhiány: in memoriam Domokos Mátyás. Bp.: Nap. 403 p., [12] t. (In memoriam) Kve 2900 Ft
Lepipálva: tanulmányok a krimirôl. Dunaszerdahely: Lilium Aurum. 219 p. (Parazita könyvek, 4.)
Fve 2800 Ft
Marcus, Judith: Lukács György és Thomas Mann. Bp.: Áron. 269 p. Fve 2880 Ft
Móricz Virág: Apám regénye. Bp.: Gabo. 529 p. Kve 3990 Ft
Múlt ifjúság tündértaván: Vajda János szerelmei. Bp.: Holnap. 351 p. (Szerelmes magyar írók)
Fve 2100 Ft
Németh László: Levelek Magdához. Bp.: Nap. 66 p. (Különleges könyvek) Kve 2000 Ft
O n d e r C s a b a : Illetlen megjegyzések. Bp.: Ráció K.: Szépirodalmi Figyelô. 252 p. Fve
2500 Ft
Ottlik Géza: Rádió: elôadások, tanulmányok, emlékezések. Bp.: Magvetô. 328 p
Kve 2990 Ft
Pályatükrök: húsz portré fiatal alkotókról. Bp.: M. Írószövets. Arany J. Alapítványa: Kortárs. 191
p. Kve 3800 Ft
Pomogáts Béla: Arion lantja: tanulmányok Somlyó György költészetérôl. Bp.: Littera Nova. 118 p.
(Magister könyvek, 7.) Fve 1990 Ft
Pomogáts Béla: Kihívás és felelôsség: irodalmunk Európában. Bp.: Hungarovox. 243 p.
Fve 2200 Ft
Sárközi Mátyás: A bizarr évei: élet és irodalom Rákosi Mátyás alatt. Bp.: Kortárs. 137 p. (Kortárs
tanulmány) Fve 2000 Ft
Szele Bálint: „Társalogni avval, aki bölcs”: 11 Shakespeare-interjú. Bp.: Ráció K. 181 p. Fve
2180 Ft
Vörös László: Kányádi Sándor: egy monográfia töredékei. Szeged: Tiszatáj Alapítvány. 129 p.
(Tiszatáj könyvek) Fve 1800 Ft
Zsák Judit: Találkozás egy szellemmel: kultusz, kiadástörténet, emlékezet. Bp.: Ú-M-K 190 p.
Fve 1980 Ft
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Megjelent könyvek

Magyar irodalom
Agárdi Péter: Fejtô Ferenc testamentuma. Bp.: Kossuth. 127 p. Fve 1800 Ft
Angyalosi Gergely: A minta fordul egyet. Bp.: Kijárat. 276 p. Fve 2600 Ft
Balassa Péter: Átkelés. 1. [Tanulmányok] Bp.: Balassi. 259 p. (Balassa Péter mûvei, 6.)
Kve 2500 Ft
Beke József: Radnóti-szótár: Radnóti Miklós költôi nyelvének szókészlete. Bp.: Argumentum. 696
p. Kve 4900 Ft
Bori Imre: Radnóti Miklós költészete. Zenta: VMMI. 215 p. Kve 3200 Ft
Csáth-járó átjáró: Csáth Géza, az irodalmi és pszichológiai diskurzusok metszéspontja. Újvidék:
Vajdasági M. Felsôokt. Koll. Bölcsészettud. Kar. 294 p. (konTEXTUS könyvek, 3.) Fve 3200 Ft
Hankiss János: Tormay Cécile. Bp.: Kairosz. 284 p. Fve 3300 Ft
Kosztolányi és Szabadka. Szabadka: Vár. Múzeum. 12 p. (Pedagógiai füzetek, 3.) Fve 909 Ft
Margináliák: kritikák több hangra. Bp.: 2000 [Szerk.]: Palatinus. 298 p. Fve 3400 Ft
Pécsi Györgyi: „Meggyötörten is gyönyörû”: képek és tények Kányádi Sándor életébôl. Bp.:
Helikon. 157 p. Kve 4990 Ft

Akunyin, Borisz: A koronázás. Bp.: Európa. 431 p. Kve 2900 Ft
Ambrus Lajos: Eldorádó. Bp.: Kortárs. 210 p. Kve 3000 Ft
Ambrus Zoltán válogatott novellái. Bp.:M. Napló: Fókusz Egyesület. 216 p. (A magyar irodalom
zseb-könyvtára) Fve 945 Ft
Anar, Ihsan Oktay: Efrasiyab történetei. Bp.: Ráció K. 210 p. Fve 2700 Ft
Archer, Jeffrey: Se több, se kevesebb. Bp.: General Press. 277 p. Kve 2900 Ft
Bach Szilvia: Az utolsó tánc. Pécs: Alexandra. 165 p. Kve 1999 Ft
Bächer Iván: Kocsmazaj. Bp.: Ulpius-ház. 219 p. Kve 2999 Ft
Báger Gusztáv: Hidegfront. Szeged: Tiszatáj Alapítvány. 156 p. (Tiszatáj könyvek) Kve 2100 Ft
Baka István: Mûfordítások. 3. Szeged: Tiszatáj. 362 p. Kve 2951 Ft
Balázs Ágnes: Lufi és a hajmeresztô szerelem. Bp.: Móra. 232 p. (Pöttyös könyvek) Kve 1890 Ft
Ballai László: Megfelelt a Napnak. Bp.: Hungarovox. 280 p. Fve 1950 Ft

Pomogáts Béla: Példázatos krónikák. Miskolc: Felsômagyarország K. 291 p. (Vízjel sorozat) Fve
2600 Ft

Baranyi Ferenc: Kielo: egy szerelem látleletei. Bp.: Hungarovox. 88 p. Fve 1400 Ft

Rockenbauer Zoltán: A halandó múzsa: Ady özvegye, Babits szerelme, Márffy hitvese. Bp.:
Noran. 410 p., [24] t. (Luna könyvek) Kve 3998 Ft

Barthelme, Donald: A holtapa. Bp.: Scolar. 222 p. (Scolar szépirodalom, 7.) Kve 2951 Ft

Szávai Dorottya: A „te” alakzatai: dialógus és szubjektum a lírában. Bp.: Kijárat. 210 p.
Fve 2200 Ft
Visky András – Sipos Márti: Mint aki látja a hangot: Visky Andrással beszélget Sipos Márti. Bp.:
Harmat. 157 p. Kve 2500 Ft

FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM

Barbieri, Veljko: Én, Jupiter fia Dioklész . Pécs: Jelenkor. 469 p. Fve 3500 Ft
Barok Márk: A Százholdas Pagony bohócai. Bp.: Cédrus Mûvészeti Alapítvány: Napkút. 93 p.
Fve 1490 Ft
Bartis Attila: A Lázár apokrifek. Bp.: Magvetô. 101 p. Kve 1990 Ft
Beauvoir, Simone de: Amerikai szerelem. Bp.: Jaffa. 613 p. (Est könyvek) Fve 3990 Ft
Békési Imre: Arcok a gyerekkorból: emlékképek. Szeged: Dugonics Társ.: Bába. 121 p.
Kve 1850 Ft
Benedek Szabolcs: Haláldekameron. Bp.: Pont.169 p. Fve 2560 Ft

Honismeret. Helytörténet

Bereményi Géza: Jézus újságot olvas. Bp.: Kossuth. 159 p. (Korunk klasszikusai) Kve 2490 Ft

Ágh Attila – Csák Erika – Varga Gyula: Laosz: az égbôl alászállott birodalom. Bp.: Kossuth. 221
p. Fve 4500 Ft

Beszédes István: Napkitörés. Zenta: zEtna. 89 p. (Vulkáni Helikon, 18.)
Fve 1200 Ft

Czoch Gábor: „A városok szíverek”: tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony:
Kalligram. 209 p. Fve 2500 Ft
Steinbeck, John: Orosz napló. Bp.: Park. 239 p. Fve 2900 Ft
Váradi Péter Pál: Erdély, Székelyföld. [20.]. A nagy székely mesemondó: Benedek Elek,
1859–1929. Bp.: Közdok. 104 p. Kve 7600 Ft
Életrajzok. Családtörténet
Barnabás Beáta virágzásbiológus. Bp.: Medicina. 79 p. (Akadémikus portrék – nôk a
tudományban) Kve 1901 Ft
Buza Péter: A kalapdoboz: élet a határon: Budapest – Balaton-fenyves – Vámosmikola –
Párkány. Bp.: Ráday Könyvesház. 244 p. Kve 3300 Ft
Hollán Zsuzsa orvos-hematológus, 1920–2008. Bp.: Medicina. 73 p. (Akadémikus portrék – nôk
a tudományban) Kve 1901 Ft

Black, Joelle: Apéniával a sürgôsségin. Bp.: Accordia. 117 p. Fve 1800 Ft
Boldizsár Ildikó – Szegedi Katalin: Királylány születik. Bp.: Naphegy K. [36] p. Kve 2900 Ft
Borbély András: Hidegség, állat. Bp.: Cédrus Mûv. Alapítvány: Napkút. 77 p. Fve 1290 Ft
Bozók Ferenc: Tükörkrisztus. Bp.: Littera Nova. 80 p. (Metaphysica et poetica, 1.) Fve 1590 Ft
Browning, Elizabeth Barrett: Portugál szonettek. Bp.: Accordia. 71 p. Fve 1490 Ft
Buck, Pearl S.: Liang asszony három lánya. Bp.: Tericum. 307 p. Kve 3170 Ft
Buda Ferenc: Rendkeresés: jegyzetlapjaimból. Bp.: Holnap. 333 p. Kve 2900 Ft
Cabot, Meg: Allie Finkle szabályai kezdô tiniknek. 2. kv. Az új lány. Bp.: Ciceró Könyvstúdió. 236
p. Kve 2190 Ft
Chaviano, Daína: Az örök szerelem szigete. Bp.: Trivium. 407 p. Fve 3290 Ft
Christie, Agatha: A fogorvos széke. Bp.: Európa. 235 p. (Európa krimi) Kve 2000 Ft

Schreiber, Thomas: Élet morzsák. Bp.: Noran : I.A.T. K. 369 p. Fve 3490 Ft

Collins, Max Allan: Szorul a hurok. Bp.: JLX. 254 p. (Helyszínelôk) Fve 2390 Ft

A tizenkét legnagyobb orosz. Bp.: Russica Pannonicana. 257 p. Kve 2990 Ft

Corelli Gréta: Jeruzsálem fölött nevetnek az angyalok. Bp.: Garbó K. 128 p. Kve 2600 Ft

Történettudomány. Történeti segédtudományok.

Cortázar, Julio: Sántaiskola. Bp.: L’Harmattan. 640 p. (Julio Cortázar-életmûsorozat) Fve 3900 Ft

Leíró történelmi tanulmányok

Csapody Miklós: Begyöngy élet. Bp.: Kossuth. 308 p. Fve 2400 Ft

Gábor György: A diadalíven innen és túl: pogány, zsidó és keresztény narratívák – a „hetvenes”
háború emlékezete. Bp.: Akad. K. 327 p. (Participatio) Fve 3980 Ft

Csikós Attila: Nincs pardon. Bp.: Fekete Sas. 194 p. Fve 2200 Ft

Lukacs, John: Isten velem. Bp.: Európa. 153 p. Kve 3000 Ft

Csoóri Sándor: Harangok zúgnak bennem. Bp.: Nap. 90 p. Kve 2500 Ft

Világtörténet. Régészet

Czakó Gábor: Az Antikrisztus és mi. Bp.: Cz Simon Kv. 166 p. Fve 1909 Ft

Leontyev, K. Ny. – Kapeljko, V. F. – Jeszin, J. N.: Kôbálványok és emlékoszlopok az okunyevi
kultúrában. Bp.: Püski. 394 p. Kve 5200 Ft

Czakó Gábor: Csata minden áldott nap. Bp.: Szt. István Társulat. 351 p. Fve 2300 Ft

Mûvelôdéstörténet

Czigány György: Zárófogadás. Bp.: Szt. István Társulat. 135 p. Fve 1490 Ft

Adam, Jean-Pierre: Az ókori görögök. Bp.: Nemz. Tankvk. 80 p. (Íme a történelem) Kve 2990 Ft

Darabos Enikô: Hajrá Jolánka! Bp.: Jószöveg Mûhely. 158 p. Fve 1990 Ft

Dent, Bob: Mesélô szobrok: Budapest köztéri emlékmûvei. Bp.: Európa. 330 p. Fve 3900 Ft

Darvasi László: Virágzabálók. Bp.: Magvetô. 672 p. Kve 3990 Ft

Csicsery-Rónay István: Otthon a világban. Bp.: Gondolat. 225 p. Fve 1950 Ft

Czigány György: Lámpaláz: három filmetûd. Bp.: Hungarovox. 115 p. Fve 1400 Ft

Erne, Andrea – Nieländer, Peter: A kalózok. Bp.: Scolar. [16] p. (Mit? Miért? Hogyan?, 19.) Kve 3250 Ft

Deák László: A felejtés angyala. Bp.: Nap. 87 p. Kve 2310 Ft

Hankiss János: A magyar géniusz. [Új kiad.] Pomáz : Kráter Mûhely Egyesület. 197 p. Fve 2800 Ft

Deák Mór: Én maradok: versek. Bp.: Hungarovox. 67 p. Fve 1200 Ft

Kálmán András: A teremtés elsô napja avagy Miként tudom gyarapítani haragosaim számát?
Bp.: Enveco Hungary Kft. 275 p. Kve 2780 Ft

Duba Gyula: Ulysses Ontario tartományban. Pozsony: Madách-Posonium. 337 p. Kve 4500 Ft

Maruéjol, Florence: A fáraók kora. Bp.: Nemzeti Tankvk. 80 p. (Íme a történelem) Kve 2990 Ft

Egyed Emese: Szabadító versek. Marosvásárhely: Mentor. 134 p. Fve 1680 Ft

Matyszak, Philip: Antik Athén napi öt drachmából. Bp.: Scolar. 135 p. Kve 3500 Ft

Fábián Janka: Emma szerelme. Bp.: Hungarovox. 299 p. Fve 2200 Ft

Morvillez, Éric: Az ókori Róma. Bp.: Nemz. Tankvk. 80 p. (Íme a történelem) Kve 2990 Ft

Fehér Béla: Lecsó. Bp.: Magvetô. 251 p. Kve 2890 Ft

Simon Róbert: Iszlám kulturális lexikon. Bp.: Corvina. 415 p. Kve 3990 Ft

Fejôs Éva: Csajok. Bp.: Ulpius-ház. 382 p. Fve 2999 Ft

Ungvári Tamás: A feledés enciklopédiája. Bp.: Scolar. 317 p., [16] t. Kve 3500 Ft

Fekete István: Búcsú. Bp.: Szt. István Társulat. 418 p. Kve 2400 Ft

Dömötör László – Puha Ferenc: Vonal és szó. Bp.: Napkút. 80 p. Kve 2100 Ft

Ókori történelem

Fekete István: Kele. Bp.: Móra. 244 p. (Fekete István mûvei) Kve 1990 Ft

Karasszon István: Izrael története: a kezdetektôl Bar-Kochbáig. Bp.: Ú-M-K 297 p. (Kréné, 10.)
Fve 2380 Ft

Flynn, Vince: Védelmi hiba. Bp.: General Press. 316 p. (Világsikerek) Kve 2290 Ft

Európa (és az európai államok) története
Demmel József: „Egész Szlovákia elfért egy tutajon...”: tanulmányok a 19. századi Magyarország
szlovák történelmérôl. Pozsony: Kalligram. 243 p. Fve 2500 Ft
Magyarország és a magyarság története
89 – 90 : a rendszerváltás pillanatai : 50 szemtanú – 50 történet – 50 fotó. Bp.: VOLT Produkció.
141 p. Kve 3500 Ft
Bona Gábor: Századosok az 1848/49. évi szabadságharcban. [Életrajzi lexikon] 1. köt. A – K. 2.
köt. L – Zs. Bp.: Heraldika. 623 + 613 p. A két kötet együtt Kve 11456 Ft
Cartledge, Bryan, Sir: Trianon egy angol szemével. Bp.: Officina ‘96. 191 p. Kve 3250 Ft
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SZÉPIRODALOM
Aczél Géza: Kontra(galopp): javított utószinkron. Pécs: Jelenkor. 66 p. Kve 1800 Ft

Fournier, Jean-Louis: Hova megyünk, papa? Bp.: Ab Ovo. 119 p. Fve 3100 Ft
Gáti Éva: Egérmese. Bp.: Ciceró Könyvstúdió. 95 p. Kve 3200 Ft
Géczi János: Anekdota: tiltott ábrázolások könyve. Bp.: Gondolat. 117 p. Kve 2500 Ft
Gerevich András: Barátok. Pozsony: Kalligram. 81 p. Fve 1500 Ft
Gerlóczy Márton: A csemegepultos naplója. Bp.: Ulpius-ház. 356 p. Fve 2999 Ft
Gordon, Noah: A doktornô. Bp.: Európa. 410 p. Kve 3199 Ft
Grass, Günter: A doboz: történetek a sötétkamrából. Bp.: Európa. 275 p. Kve 2900 Ft
Gray, Claudia : Evernight. Szeged: Könyvmolyképzô K. 314 p. (Vörös pöttyös könyvek) Fve
2999 Ft
Gyárfás Endre – Petôvári Csaba: Bociék nyomoznak. Bp.: Medicina. 36 p. Kve 1750 Ft

Horn Ildikó: Hit és hatalom: az erdélyi unitárius nemesség 16. századi története. Bp.: Balassi:
Transylvania Emlékeiért Tud. Egyes. 336 p. Fve 2400 Ft

György Attila: Hajós a kikötôben. [Somorja]: Méry Ratio. 85 p. Kve 2951 Ft

Horváth Sándor: Kádár gyermekei: ifjúsági lázadás a hatvanas években. Bp.: Nyitott
Könyvmûhely. 286 p. Fve 3980 Ft

Gyôri László: A rabbiánus kecsketartó. Bp.: Orpheusz Kv. 207 p.
Fve 2000 Ft

Istvánffy Miklós magyarok dolgairól írt históriája Tállyai Pál XVII. századi fordításában. 1/3.
25–34. könyv + 35–38. könyv: vázlat. Bp.: Balassi. 495 p. (Történelmi források, 1.) Fve 3999 Ft

Hajdu Ferenc: Csodanincs. Bp.: Orpheusz. 169 p. Fve 1956 Ft
Hassel, Sven: Gyalogoshadosztály. Bp.: Partvonal. 252 p. Fve 2990 Ft
Hegedôs Györgyi: Cicanapló. Bp.: Argumentum. 93 p. Fve 2200 Ft

Maderspach Viktor: Élményeim a nyugat-magyarországi szabadságharcból. Bp.: Masszi K. 240
p. Fve 2980 Ft

Helminger, Nico: Schwarzloch. Bp.: Orpheusz. 70 p. Fve 1500 Ft

Szabó Róbert: A kommunizmus és a zsidóság Magyarországon 1945 után. Bp.: Gondolat. 434
p. Fve 4250 Ft

Hizsnyai Zoltán: Fordítva múlik – elôre farol. Dunaszerdahely: Lilium Aurum. 135 p. (Ötven év –
ötven vers) Kve 2800 Ft

Roberts, Nora: Rémes otthon. Bp.: Gabo. 496 p. Fve 2490 Ft

Ígéretek: antológia. Bp.: Garbó K. 166 p. Kve 2600 Ft

Roberts, Nora: Szent bûnök. [Debrecen]: Gold Book. 395 p. Fve 1999 Ft

James, Peter: Könnyû léptek. Bp.: General Press. 419 p. (Világsikerek) Kve 2290 Ft
Jékely Zoltán: Az én országom. Csíkszereda: Pallas-Akadémia. 84 p. Kve 2400 Ft

Rónai-Balázs Zoltán: Tücsöksirató = Cricket lament. [Versek magyar és angol nyelven] Bp.:
Orpheusz. 54 p. Fve 750 Ft

Jókai Anna: 4447 + Tartozik és követel. Bp.: Széphalom Könyvmûhely. 380 p. Kve 3000 Ft

Sandford, John: Tûzvillám. Bp.: JLX K. 495 p. Fve 2951 Ft

Kafka, Franz: A kastély. Bp.: Európa. 437 p. Kve 3400 Ft

Sass Sylvia: Az álmok éneke. Bp.: Partvonal. 108 p. Fve 2490 Ft

Kántor Péter: Megtanulni élni. Bp.: Magvetô. 413, [10] p. Kve 2990 Ft

Sheldon, Sidney: Angyalok dühe. Bp.: I.P.C. Kv. 446 p. (I.P.C. könyvek) Fve 2295 Ft

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem + Gyermekkori naplók. Bp.: Európa. 187 p. (Karinthy Frigyes
mûvei) Kve 2500 Ft

Simon László, L. – Palkó Tibor: Háromlábú lovat etetô lány. Bp.: M. Mûhely. 46 p. Kve 2200 Ft

Károlyi Amy: XX. századi zsoltár. Bp.: Tercium. 80 p. Kve 1570 Ft

Simon Sarolta – Ternai András: Szép vagy, gyönyörû vagy... Bp.: Garbó K. 241 p. Kve 2600 Ft

Kárpáti Kamil összes versei. 1–2. Bp.: Stádium. 672 + 756 p., 40 t. A két kötet együtt Kve 8900 Ft

Sinkovits Péter: Vergilius a csatornákban . Zenta: zEtna. 114 p. (Vulkáni Helikon, 19.) Kve 1200 Ft

Kemény István: Kedves ismeretlen. Bp.: Magvetô. 467 p. Kve 3490 Ft
Keresztes József: Egy asszony érintése. Bp.: Kortárs. 160 p. (Kortárs próza) Fve 2200 Ft

Somlyó Zoltán: Zsidó mezôkön. Bp.: Múlt és Jövô K. 538 p. (Múlt és Jövô klasszikusok) (Hágár,
8.) Kve 3200 Ft

King, Susan Fraser: Lady Macbeth. Bp.: Tericum. 452 p. Kve 3170 Ft

Somogyváry Gyula: Bálint úr rózsái. Bp.: Auktor. 93 p. Kve 2200 Ft

Király Odett: Magamon kívül. Bp.: Palatinus. 83 p. Fve 1200 Ft

Sparks, Nicholas: Szerencsecsillag. Bp.: General Press. 370 p. Kve 2800 Ft

Simó Márton: Tranzit. Bp.: Kortárs. 127 p. (Kortárs próza) Fve 2000 Ft

Kiss Mirella: Lilla és a Prof. Bp.: Orpheusz. 139 p. Fve 1700 Ft

Steel, Danielle: Egy rendkívüli nô. Bp.: Maecenas. 316 p. Fve 1498 Ft

Koncsol László: Cseppben az öböl. Pozsony: Madách-Posonium. 273 p. Kve 3690 Ft

Stein, Garth: Enzo avagy. Az emberré válás mûvészete. Bp.: Tericum. 347 p. Kve 3170 Ft

Konrád György: Harangjáték. Bp.: Európa. 488 p. Kve 3600 Ft

Stein, Nina: Katalin leányai. Bp.: Athenaeum. 270 p. Fve 2490 Ft

Kornis Mihály: Nekem az ég: hazafutás. Pozsony; Bp.: Kalligram: Pesti Kalligram. 111 p. Kve 2800 Ft

Sumonyi Zoltán: Véres korona. Bp.: Orpheusz Kv. 143 p. Fve 2000 Ft

Kovács András Ferenc: Sötét tus, néma tinta: vázlatkönyv, 2002– 2009. Bp.: Magvetô. 164 p. Kve 2490 Ft

Szabó Dezsô válogatott esszéi. Bp.: M. Napló. 235 p. (A magyar irodalom zsebkönyvtára) Fve
945 Ft

Krúdy Gyula: Regények és nagyobb elbeszélések. 9. Pozsony: Kalligram. 520 p. (Krúdy Gyula
összegyûjtött mûvei, 16.) Kve 3200 Ft

Szabó Judit, G.: Kristályszív akció. Bp.: Móra. 171 p. (Pöttyös könyvek) Kve 1790 Ft

Krusovszky Dénes: Elromlani milyen. Pozsony: Kalligram. 94 p. Fve 1600 Ft

Szabó Magda: Örömhozó, bánatrontó: levelek a szomszédba. Bp.: Európa. 132 p. Kve 2000 Ft

Kukorelly Endre: Ezer és 3 avagy. A nôkben rejlô szív. Pozsony: Kalligram. 267 p. Kve 2990 Ft

Szakács Eszter: Vízre írt. Pécs: Jelenkor. 89 p. Kve 1800 Ft

Lackfi János – Vörös István: Apám kakasa. Bp.: Noran. 153 p. Kve 3998 Ft

Szakonyi Károly: Albérlet és filodendron. Bp.: Stádium. 343 p. (Szakonyi Károly életmû-sorozata,
8.) Kve 2800 Ft

Lászlóffy Csaba: A nevetô ló mint rejtély. Bp.: Napkút 296 p. Fve 2790 Ft

Megjelent könyvek

Horváth Viktor: Török tükör. Pécs: Jelenkor. 550 p. Kve 3200 Ft

Lászlóffy Csaba: A waterlooi ganajtúró bogár. Marosvásárhely: Mentor. 229 p., [8] t.fol. Fve 2100 Ft

Szávai Géza: Múlt évezred Marienbadban. Bp.: Pont. 748 p. Kve 4200 Ft

Le Carré, John: Árulás. Bp.: Agave Kv. 315 p. Fve 2880 Ft

Szécsi Noémi: Utolsó kentaur. Bp.: Ulpius-ház. 285 p. Fve 2999 Ft

Lipcsey Emôke: Ördöghinta. Bp.: Kortárs. 249 p. (Kortárs próza) Fve 2500 Ft

Székely János: Három dráma. Marosvásárhely: Mentor. 227 p. Kve 2730 Ft

Lovas József Pál: A molnárlány dala. Bp.: Hungarovox. 118 p. Fve 1400 Ft

Szentkuthy Miklós: Pendragon és XIII. Apolló. Bp.: Magvetô. 240 p. Kve 2690 Ft

Lovász Krisztina: Adélka szerint. [Pozsony]: AB-Art. 123 p. Fve 2000 Ft

Szigethy András: Az Isten szeme. Bp.: Szépíró Mûhely. 56 p. Fve 1000 Ft

Lugosi Viktória: Dafke. Bp.: Ulpius-ház. 270 p. Kve 2999 Ft

Szlovákiai magyar szép irodalom 2009. Pozsony: SZMÍT. 231 p. Kve 2700 Ft

Lynds, Gayle: Az Altman-kód. Bp.: I.P.C. Kv. 541 p. (I.P.C. könyvek) Fve 2495 Ft

Szokolov, Szasa: Bolondok iskolája. Bp.: Napkút. 180 p. Fve 1990 Ft

Macdonald, Ross: Csontketrec. Bp.: Európa. 261 p. (Európa krimi) Kve 2200 Ft

Szorokin, Vlagyimir: Cukor-Kreml. Bp.: Gondolat. 209 p. (Gondolat világirodalmi sorozat) Fve 2480 Ft

Márai Sándor: San Gennaro vére. Bp.: Helikon. 286 p. Kve 2990 Ft

Tagore, Rabindranath: Az élet megismerése. [Miskolc]: Hermit. 110 p. Fve 1901 Ft

Márai Sándor: A teljes napló, 1950–51. Bp.: Helikon. 470 p. Kve 4990 Ft

Takács Tibor: Mire meghal a nyár. Szeged: Bába. 202 p. Fve 1500 Ft

Margit Patrícia Eszter: A zsidó menyasszony. Bp.: Konkrét Kv. 485 p. Fve 3499 Ft

Tandori Dezsô: A rossz reménység foka. Szeged: Tisza-táj. 261 p. (Tiszatáj könyvek) Kve 2850 Ft

Mátyás-ponyva: kortárs írók történetei. Bp.: Litera: Palatinus. 344 p. Fve 2800 Ft

Tass Marianne: Zúzmara. Bp.: Fekete Sas. 75 p. Fve 1700 Ft

Mészáros Urbán Szabó Gábor: Nemmozgó. Bp.: Orpheusz. 216 p. Fve 2000 Ft

Telep-antológia. Bp.: Scolar. 153 p. (Scolar versek, 1.) Fve 2200 Ft

Nagy Gábor: Ki a konkolyt vetette. Bp.: M. Napló. 177 p. Fve 1680 Ft

Tersánszky J. Jenô: Kakuk Marci. 1–2. köt. Bp.: Holnap. 550 + 453 p. A két kötet együtt Kve 3900 Ft
Teslár Ákos: Nehéz kutya: mindentôl függetlenül. Bp.: Ulpius-ház. 615 p. Fve 3998 Ft

Nemere István: A titokzatos padlás. Szeged: Könyvmolyképzô K. 230 p. (Jonatán
könyvmolyképzô) Kve 2499 Ft
Németi Rudolf: Rilke Duinóban. Bp.: Littera Nova. 68 p. (Új versek, 23.) Fve 1590 Ft

Thompson, Ronda : Egy vérfarkas szupermodell vallomásai. Bp.: Ulpius-ház. 397 p. Fve
2999 Ft

Neszlár Sándor: Inter presszó. Bp.: FÍSZ. 117 p. (FÍSZ könyvek, 48.) Fve 2000 Ft

Tóth Krisztina: Magas labda. Bp.: Magvetô. 60 p. Kve 1990 Ft

Noël, Alyson: Evermore. Szeged: Könyvmolyképzô K. 300 p. (Halhatatlanok) (Vörös pöttyös
könyvek) Fve 2999 Ft

Tóth László: Egy öngyûjtô feljegyzései. Pozsony: Kalligram. 253 p. Kve 2600 Ft

Nógrádi Gábor: Az öcsém zseni. Bp.: Móra. 235 p. (Tom és Geri, 2.) Kve 2190 Ft

Turbók Attila: Lepketánc. Bp.: Hungarovox. 102 p. Fve 1400 Ft

Tóth-Máthé Miklós: Pecúrok. Bp.: RPI. 156 p. Kve 1785 Ft

Novik, Naomi: Puskapor és sárkányvér. Bp.:Agave Kv. 328 p. Fve 2880 Ft

Út a csillagokig: a sci-fi klasszikusai. Bp.: Arión. 320 p. Fve 2690 Ft

Nyerges András: Tévelygések kora. Bp.: Noran. 512 p. (Luna könyvek) Kve 3699 Ft

Varga Mátyás: Hallásgyakorlatok. Bp.: Magvetô. 44 p. Kve 1990 Ft

Odom, Mel: Vérdíj. Bp.: JLX. 451 p. Fve 2890 Ft

Varga Zoltán: Utónapló Mártáról. Zenta: zEtna. 87 p. (Vulkáni Helikon, 16.) Fve 1200 Ft

Oláh Gábor: Guga: az ítélet nem jogerôs. Bp.: Novella. 274 p. Fve 2500 Ft

Vasadi Péter: Kenyeret adtál... Bp.: Szt. István Társulat. 230 p. Fve 1901 Ft

Ortutay Gyula: Napló. 1. 1938–1954. Pécs: Alexandra. 812 p. [16] t. Kve 4999 Ft

Vathy Zsuzsa: Angolpark. Bp.: Helikon. 216 p. Fve 2490 Ft

Paizs Miklós: Odüsszeiász. Bp.: Jaffa. 140 p. Fve 2490 Ft

Végh Attila: Közelítések. Bp.: Napkút. 75 p. Kve 1990 Ft

Pálffy Gyula: Kopogtat a világvége. [Pécs]: Pro Pannonia. 575 p. (Pannónia könyvek) Kve 2800 Ft

Vian, Boris: A kék liba: novellák 2. Bp.: Cartaphilus. 280 p. (Szórakoztató metafizika) Kve 2800 Ft

Pályi Sándor Márk: Holnap megdugom. Bp.: Noran: I.A.T. K. 201 p. Fve 2400 Ft

Villamont, Viviane: Az ördög parfümje. Bp.: Cartaphilus. 342 p. Kve 3900 Ft

Passuth László: Édenkert az óceánban. Szeged: Könyvmolyképzô K. 211 p. Kve 3499 Ft

Viola József: Töltik az idôt. Bp.: Orpheusz Kv. 319 p. Fve 2500 Ft

Pennypacker, Sara: Klementin. Szeged: Könyvmolyképzô K. 139 p. (Olvasni jó!) Kve 1999 Ft

Visky András: Megváltozhat-e egy ember? Kolozsvár: Komp-Press: Korunk. 338 p. (Ariadné
könyvek) Fve 2500 Ft

Pennypacker, Sara: Tehetséges Klementin. Szeged: Könyvmolyképzô K. 141 p. (Olvasni jó!) Kve
1999 Ft
Perelman, Helen: A platinalemez két oldala. Bp.: Egmont-Hungary. 74 p. (Camp Rock ráadás,
3.) Fve 1499 Ft
Petelei István: Búcsújárás. Szeged: Lazi. 246 p. Kve 2400 Ft
Proust, Marcel: Az eltûnt idô nyomában. [7.]. A megtalált idô. Bp.: Atlantisz. 449 p. Kve 3894 Ft

Volland, Susan: Spagetti és húsgombóc. Bp.: Athenaeum: Pannonica. 255 p. Fve 2490 Ft
A Vörös István gép vándorévei: fejlôdésregény. Pécs: Jelenkor. 413, [11] p. Kve 2900 Ft
Ward, J. R .: Feloldozott szeretô. Bp.: Ulpius-ház. 782 p. (Fekete Tôr Testvériség, 5.) Fve
3999 Ft

Ragde, Anne B.: Pihenni zöldellô mezôkön. Bp.: General Press. 306 p. Kve 2900 Ft

Wass Albert – Sárkány Roland: Isten kardja. Pomáz: Kráter Mû-hely Egyesület. [24] p. (Hun
mondák könyve, 2.) Kve 1700 Ft

Rauch, Ara: A pecsét lenyomata. Bp.: Tinta. 446 p. Fve 1990 Ft

Waugh, Evelyn: Utolsó látogatás. Szeged: Lazi. 352 p. Kve 3400 Ft

Reisinger Attila: Angyalszárny. Bp.: Littera Nova. 82 p. (Kronosz könyvek, 20.) Fve 1490 Ft
Reményi József Tamás – Tarján Tamás: Szénszünet. Bp.: Palatinus. 107 p. Fve 2300 Ft

Weöres Sándor: Évszakok. Bp.: Sanoma. [64] p. + mell.: 1 DVD
Kve 3600 Ft

Revell, Sam: Rejtett világ. Bp.: Athenaeum. 397 p. Fve 2990 Ft

Zalán Tibor: Szín-hang-báb. Bp.: Kortárs. 150 p. (Kortárs dráma) Fve 2200 Ft

NYÁRON IS VÁRJUK ÖNÖKET!
A hazai könyvtermés közel teljes választékát, import kiadványokat, tankönyveket, folyóiratokat, hangzó
(elektronikus) anyagokat: CD-ket, DVD-ket kínálunk szerzôdött partnereinknek és minden kedves
érdeklôdônek. Kérjük, tekintsék meg honlapunkat www.kello.hu, illetve jöjjenek el boltjainkba:
KÓDEX KÖNYVÁRUHÁZ ÉS TANKÖNYVCENTRUM
1054 Budapest, Honvéd u. 5.
Tel.: (06-1) 428-1010
Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 10–18 óra

KAZINCZY KÖNYVESBOLT
6722 Szeged, Jósika u. 34/a
Tel.: (06-62)-559-559
Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 10–18 óra
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Kész regény
■ „Tíz óra után öt perccel egy
vörösre gyúlt képû gyerek esik be
a szobádba, a tüdejét majd kiköpi, úgy rohant, s most megszólalni sem tud, csak álldigál az ajtóban és gyanakodva méreget, végül azt zihálja, hogy a kritikai
rovatot keresi. Megtalálta, mondod kíváncsian, ô azonban
szemlátomást nem hiszi el, inkább pontosítja a kérdést, azt
mondták, valami Hektort keressek. Tessék, bólintasz, én vagyok
a valami Hektor.”
Ez volt a végzetes – vagy az
utókor szempontjából szerencsés? –, de mindenképp sorsfordító találkozás elsô pillanata a 17 és fél éves költôpalánta, Nyerges András és a mára
teljességgel elfeledett kritikus,
az 1956 utáni röpke, de azért
évekig húzódó idôszakban az
Élet és Irodalom rettegetten
(bal)vonalas szerkesztôje, Imre Katalin között. Legalábbis
így örökíti meg a Tévelygések
kora címû új regényében
Nyerges, aki – ezzel is nyomatékot adva a kulcsregény fogalmának – saját nevével szerepel, Imre Katalin viszont a
Hektor, a Hekati, a Hekaté mû-nevet kapta tôle. S ez a névadói
módi végigvonul az egész regényen: Nyerges és családja mindvégig a saját nevét viseli a regényben, mindenki más viszont új vezeték- és keresztnevet kap. (Olykor „beszélôt”, találgatásra, ráismerésre késztetôn árulkodót).
Nem állítható, hogy ennek a keresztelô-játéknak nincs tétje, és
ne lenne veszélye az íróra nézve. A könyvet kézbe vevôk ugyanis hajlamosak szimpla memoárként, a történtek egy az egyben
krónikájaként olvasni a Tévelygések korát – s ezt még erôsít(het)i
bennük, hogy a regénybeli egyik elbeszélô „énnek” mûbeli élete
enyhén szólva is kísértetiesen hasonló a regény írójának sorsával.
A „minden ember élete kész regény” közhelyigazsága innentôl s
ez esetben zátonyra fut: a Nyerges-kötet ugyan valóban kulcsregény, de a kulcs nem az író életének zárját nyitja (na jó: elsôsorban nem azt), hanem az 1956 utáni, történettudományosan még
feldolgozatlan, és sok szempontból máig megközelíthetetlen
éveket, évtizedeket. A hosszú és egybefolyó, következményeiben máig ható késô ötvenes–hatvanas és hetvenes éveket, annak
irodalmi, emberi viszonylatait, a regény szigorú, ám korántsem
csupán önkritikus címével szólva, a tévelygések korát. Teszi
mindezt a mûvészet igazságával: a „valódit” sûrítve, az irodalom
törvényeinek alárendelve jeleníti meg. Így és ezzel ad (az olvasótól pedig: nyer) visszaigazolást ez az istenkísértô keresztelési
vállalkozás, a nagysodrású regény pedig feledteti az ihletô valóságot még azzal is, aki a tûztáncos Nyerges új, úgymond témába
vágó regényérôl hallva lapoz bele a kötetbe.
A regénybeli Nyerges András (akinek kisgyermekkori elôtörténete
a Voltomiglan címû két évvel ezelôtti felzaklató Nyerges-kötetbôl
ismerhetô) még szivacsagyú kamaszként is meglepôen koravén,
mindent tudó és mindent értô, hiperérzékenységét és sérülékeny-

ségét nagyképû magabiztossággal palástoló, önnön életét csak
és kizárólag a betû mámorában
– olvasásban és olvasásban, a
szövegek észrevétlen „biflázásában”, írásban, írásban és írásban (versben, prózában és publicisztikában, irodalmi esszében) – elképzelni tudó, faragatlan tehetség (értsd ezen azt is:
csiszolatlan gyémánt). Egyetlen és kizárólagos terepe, életeleme – s nem mellesleg egyetlen családi öröksége – az írott
világ, ahol otthonosan, felajzott türelmetlenséggel, ugyanakkor hihetetlen naivitással és
(az érzékenységével fordítottan
arányosan, akár az igazságtalanságig szókimondó) érzéketlenséggel mozog. Olthatatlan
vágy hajtja az azonnali megjelenés iránt. Az aktuálisan papírra vetett strófák és mondatok nem várhatnak, ahogy ô
sem, elvégre „mindjárt tizennyolc éves” lesz és még senki,
ô maga sem tudja, hogy milyen
talentum. Ez a fékezhetetlenség determinálja sorsát, ez sodorja a kádári konszolidáció
idején a lázcsóvásokként elhíresültek társaságába, ahol ugyan akolmeleget, megnyugvást remél,
ám az álszenten hitbuzgó vagy jobb sorsra érdemesen vakhittôl lelkes körben csak a pária szerepe jut, juthat neki. És van ebben a történetfolyamban egy görög sorstragédiai fordulat is, hiszen a pótanyai szerepkörben remeklô, delejes sugárzású lázcsóvás-vezérnôt
néhány évvel korábban, az 1950-es években, éppen az elbeszélô
anyja, egy minisztériumi hivatalnok tette – mi másra, mint felsôbb
parancsra – taccsra, színésznôi karrierjét törve szét.
A Tévelygések kora fejlôdéstörténeti regény, annak a folyamatnak kíméletlen analízise (és egyben önanalízise), hogy a választott (vagy pontosabban: kiválasztani látszódott) szellemi mûhelytôl emberi, alkotói barátságot, ihletet, inspirációt reménylô
miként csalatkozik (törvényszerûen), miként döbben rá, hogy az
alkotás a földkerekségen a legmagányosabb foglalatosság, s hogy
bizony, pokolra kell ahhoz menni… Ehhez képest pedig még az
is mellékes, hogy a Tévelygések kora minden korábbi ábrázolás-kísérletnél hitelesebb látleletet ad a kádári korszak szabad szellemet nyomorító közegérôl, az elvtelen irodalompolitikai taktikázásokról, a könyvkiadók és szerkesztôségek ismeretlen világáról,
a hamis legendák természetrajzáról, az eltorzult értékvilágról, a
felpuffasztott nagyságok pitiánerségérôl. Hiszen az ezek elleni,
sokszor öntudatlanul folytatott belsô szabadságharcnak és a
megvesztegethetetlen, s már korántsem naiv ôszinteségnek – a
kényszerû elmagányosodáson túli – irodalmi hozadéka, remeklése lett: az alvilág bugyrait megjárt író fô mûve, a Tévelygések kora. A csiszolt gyémánt. Amiért mindennek értelme volt, amiért
minden, de minden érdemes volt.
Murányi Gábor
Nyerges András: Tévelygések kora
Noran Kiadó 2004. Kft. Luna Könyvek. 514 oldal, 3699 Ft
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Klasszikus, vidám, izgalmas
Kezdjük a klasszikussal!
■ Gondolom, nem szorul magyarázatra, hogy e havi szemlémet nem Arany
János remekének „reklámozásával” kezdem, vagyis nem azzal indítok: Milyen
jó alkotás is ez az elôször 1846-ban
megjelent „Költôi elbeszélés tizenkét
énekben”, mármint a Toldi. „Csupán”
az lehet a feladatom, hogy felhívjam
olvasóink figyelmét, a Holnap Kiadó
gondozásában Kass János pazar, színes
illusztrációival valamint Buda Ferenc
utószavával (és szó-, szólás- meg kifejezés-magyarázataival) megjelent irodalmunk egyik alapmûve, méghozzá gyönyörû kivitelben. Igaz, a Trilógia elsô
része talán még mindenütt tananyag, így megtalálható a tankönyvben, de azt az ember nem ôrzi meg. Ez a kötet viszont
bárki, igényes és mûvelt ember(gyerek) könyvtárának dísze lehet. Ez sem a reklám helye, de hadd idézzek Kossuth-díjas
költônktôl: „Az igazi nagy alkotók jeles mûveit nem kezdi ki
a múló idô. Olykor ugyan meg-megcsappan az érdeklôdés
irántuk – hisz megannyi mozgalmas, rikító színû jelenség
vonja el tôlük a csapongó figyelmet –, ám az emberek újra
meg újra ráeszmélnek, mekkora érték rejlik bennük, s idôrôl
idôre visszajárnak hozzájuk, mint szomjazó vándor a kiapadhatatlan forráshoz. Arany János pedig a mi éltetô forrásaink
egyik legtisztábbika s legfontosabbika.”

Figyelmesen, okosan,
játékosan!
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A Rejtvényes barangoló kötetei nemcsak alapvetôen fontos ismeretekkel szolgálnak a Mi Micsoda sorozat (inkább kicsi, 10 év alatti) olvasóinak, hanem egyben kellemes kikapcsolódást, hogy ne mondjam,
szórakozást is nyújtanak, ami különösen jól jön ezekben a nyugodt,
ráérôsebb, nyári napokban. Ezúttal Az emberi test c. kiadványra hívom fel a figyelmet, amelyben a
rövid szövegek lényeges dolgokat
mondanak el az ember származásáról (az evolúcióról), testünk felépítésérôl, a szerveinkrôl, azok mûködésérôl, az agyról, az érzékelésrôl és nem
utolsó sorban a szaporodásról, a születésrôl. A szöveg viszonylag kevés, az illusztrációs anyag színes, gazdag és pontos. És
közben különféle rajzos-szöveges rejtvények, logikai feladványok, rébuszok, képkeresôk, memóriateszt segítségével ellenôrizhetjük tudásunkat (illetve – valljuk
be, esetenként – hamis elképzeléseinket.)
Egy példa: Igaz vagy hamis, hogy ugyanannyi nyakcsigolyánk van, mint a zsiráfnak: hét. Az
egerek is éppen ennyi nyakcsigolyával rendelkeznek. A
megoldások természetesen megtalálhatók az utolsó két
oldalon. (Fordította: Károlyi Zsuzsanna.) Akik a könyv

témáiról többet szeretnének tudni, keressék a Kiadó alábbi kiadványait: Az ôsember, Az emberi
agy, Gének, Az emberi test.
A Tessloff Babilon „játék” (Krimi rejtvény) sorozata aztán igazán kikapcsolódást, szórakozást, játékot kínál, hiszen bûnügyek megoldását várja el az
olvasóktól. A gyerekek egyébként Kobak nyomozónak segíthetnek. A sorozat eddig megjelent kötetei: Hová vezetnek a nyomok?, Ki oldja meg az
ügyet?, Kobak nyomon van. (Illusztrálta: Ursula
Lautenschläger.)

Apu levelei és meséi
Apu, akirôl szó van, Örkény István, a 20. századi
magyar irodalom (szerintem) egyik legeredetibb,
legjelentôsebb írója, külföldön pl. modern drámairodalmunk (egyik) legsikeresebb képviselôje. A Meselevelek címet igazából úgy
kell értelmezni, ahogy fentebb írtam. Tudniillik a kötet egyik részében gyermekeihez, lányához és fiához
(„Édes Bábi!”, „Édes, édes
Angélácska!”
valamint
„Öcsi!”, „Antal! Te Sajtkukac!” stb.) írott, Bp.-rôl vidékre (vagy fordítva), külföldrôl haza küldött leveleibôl
összeállított
(Radnóti Zsuzsa által szerkesztett) válogatás található,
sok-sok (irodalomtörténetileg-kortörténetileg) figyelemre méltó régi fotóval, és ami a kiadvány különlegességét adja: az író
rajzaival. Hogy a szövegekben dominál az apa szeretete, ragaszkodása és játékossága, hogy ne csak „nevelje”, de szórakoztassa is gyermekeit, magától értetôdik. A harmadik „címzett” az unokája, akinek
könyvét dedikálta a kisfiú világrajövetele másnapján.
Ezt követôen három (két vidám, és egy – ha
nem is megható, de mindenképpen megkapó)
írás következik „a” szülôkrôl. Végül két igazi
mese (Szombatesti mese, A beszélô hársfa) zárja ezt a gyerekeknek és felnôtteknek egyaránt
ajánlható, szép kivitelû kötetet.

Csak vidáman!
Folytatódnak a Sara Pennypacker többszörösen
díjnyertes, vidám gyerekregényébôl már megismert „energia- és fantáziadús” Klementin kalandjai. Ezúttal arról van szó, hogy a harmadikosok és negyedikesek Ki Mit Tud? mûsort adnak. Márpedig a kislány úgy érzi, neki semmihez sincs tehetsége ( tehát nem fog, semmi áron
nem akar fellépni). Nem úgy, mint barátnôjének, Margónak, akinek annyi de annyi mindenhez van, hogy fel sem tudja sorolni. „Nekem
semmihez sincs tehetségem” – jelenti be Rizsi

iginek (azaz az igazgatónônek), miközben annak íróasztalát rugdossa. Az elsô kötetbôl jól emlékszünk, Klementin feltûnôen gyakran jelenik meg ebben az irodában (különbözô okokból.) Szerencsére a mi harmadikosunknak megértô és türelmes szülei vannak, a tanbá és
az igazgatónô sem hiszi, amit
Klementin magáról állít.
Hogy alakul végül is a Tehetségözön, A Csillagok Éjszakája! c. fantasztikus rendezvény,
ezt mondja el a szerzô nevében maga a címszereplô. Miben mutatkozik meg végül is
Klementin tehetsége? (Marla
Frazee illusztrációival. Fordította: Borbás Mária.)
Az elôbbihez hasonlóan vidám, szellemes és ötletes, inkább már 10 év felettieknek
szóló regény a Pöttyös Könyvek
sorozatban napvilágot látott
Piroskák összeesküvése. Elvira
néni, a helyettes tanárnô nemhogy gonosz, kibírhatatlan lett volna, ellenkezôleg, talán éppenséggel túl jó. „Kiscsibéimnek”,
„Egérkéknek” vagy éppen „Verebecskéim”-nek
szólította tanítványait, akik nagyon is elevenek
(rettenetesek – maguk szerint is „kerge meteoritok” voltak), mi úgy mondjuk: az ötödik bé diákjai „rosszcsontok”, „gézengúzok”, „ebadta kölykei” voltak. A kötet két részbôl áll: az elsô részben
az egykori kis Stefano elmeséli az immár negyven
évvel idôsebb Stefanónak, vagyis saját magának
egykori iskolai csínytevéseiket. A második rész pedig a közismert Grimm-mese különbözô, elképesztô variációinak gyûjteménye, ahogy Francesco, Alessandro, Giorgia,
Luca és a többiek megírták. Íme, kedvcsinálóul néhány dolgozatcím: Pityergôs Piroska, Póruljárt Piroska, Pétervári Piroska, Pupák Piroska,
Pihentagyú Piroska, éít.(Illusztrálta: Kalmár István. Fordította: Székely Éva.)
Nógrádi Gábor, aki versekkel kezdte alkotói pályáját, de írt filmforgatókönyvet
is, a Gyermekrablás a Palánk utcában és
a Hecseki és a kedves betörôkkel az ifjúsági irodalomban is nagy sikert aratott
már a 80-as években. Most a Tom és Geri
sorozat van topon, de a Móra Könyvkiadó
újra megjelentette a Segítség, ember! c. kötetét, amelynek mûfaji meghatározása:
állatmonológok.(A könyvbôl 1990-ben
musical készült.) „Segítség! Rendôrség!
Kérem, ez itt egy valódi FELJELENTÉS!
Mert ami velem történt, állati! Egy védett
állatot mertek bántani! Naná, hogy
megint egy ember csinálta!...” Így indítja
segélykérô levelét pl. Sün Dani. A szíriai aranyhörcsög kétségbeesetten teszi fel a kérdést: „Most kezdjek el panaszkodni? Mindenki elôtt?” Hogy kire? Egy Tunya Tihamér nevû
embergyerekre, aki nem tudja, hogyan kell aranyhörcsögöt
tartani. Vagy itt van az „ifjabb Éxer Tek (nôs)”, aki Amerikában élô nagyikájának számol be aggodalmairól, gondjairól.
Az Orrszarvú azért könyörög, hogy ne pusztítsák (pusztítsuk) ki. Az állatkerti zsiráf azon háborodik fel, mit gúnyolódnak rajta a nyivákoló kisgyerekek. Folytathatnám a sort a

nyúllal, a pónilóval, a csíkos mókussal, a guppival, a papagájjal.
De kevés a hely. Inkább a lényegre térek: a szerzô rövid, rendkívül szellemes írásokban, sok-sok
humorral (elsôsorban nyelvi leleménnyel) és megbízható állatismerettel (!) hívja fel a figyelmet
arra, hogy az állatokat szeretni
kell/lehet, védeni sok-sok veszélyeztetett fajt már muszáj, és aki
otthonában állatot tart, az tanulja meg mindenekelôtt, mire van
szüksége annak a szegény kiszolgáltatott lénynek. (Illusztrálta:
Cakó Ferenc.)

Könyv

gyermek, ifjúsági

Csakis izgalmasan
Alyson Noël Evermore, azaz Mindörökké
c. regénye a nagysikerû Twilight, New
Moon, Pokoli báléjszakák és az elôzô
számunkban ismertetett Claudia Graykötet, az Evernight sorába tartozik, tartalmilag is, formailag is, hiszen ez is a
Vörös pöttyös könyvek sorozatában jelent meg, Gazdag Tímea fordításában.
Ez az ugyancsak letehetetlenül izgalmas, iskolai hétköznapokról, 16-17
éves dél-karolinai fiúkról, lányokról reálisan szóló regény is tele van rejtéllyel,
különös, váratlan eseménnyel. De nem
vámpírokról szól, annyit elárulhatok:
hanem – ahogy a hátsó borítón is áll –
halhatatlanokról. A szerelem és a reinkarnáció itt a lényeges.
Ever apja, anyja, húga és a kutyájuk is meghalt a szakadékba
zuhant autóban, csak a lány élte túl, furcsa mód a balesetet,
és azután mindenkinek látja az auráját. De
mindenkinek a gondolataiban is tud olvasni,
vagyis médiummá vált. Csak két ember képez
kivételt. Egy Damen Auguste nevû fiú, szédítô, szexi pasi és a hamarosan felbukkanó gyönyörû, vörös hajú lány, Drina. A baleset elôtt
egyszerû, normális szôke tinédzser és a különleges képességû, olykor titokzatosan viselkedô,
de a lányt szeretô és rá vigyázó fiú között szerelem bontakozik ki. Csakhogy Everre (és
egyik barátnôjére is), mint fokozatosan kiderül, veszély leselkedik, egy lányt pedig valaki
megöl…
„Lehet, hogy kezdetben ismerôsnek tûnik a
történet… De abba ne hagyd az olvasást! Meg
fogsz döbbeni…” Maximálisan egyetérthetünk
ezzel az olvasói ajánlással.
Cs. A.
Arany János: Toldi. Holnap Kiadó, 128 old., 2500 Ft; Bordiglioni, Stefano: Piroskák összeesküvése. Móra Könyvkiadó, 144 old.,
1690 Ft; Krimi rejtvény. Tessloff Babilon. Kötetenként 32 old., 570
Ft; Örkény István: Mese-levelek. Palatinus Kiadó, 80 old., 1490
Ft; Noël, Alyson: Evermore. Mindörökké. Könyvmolyképzô Kiadó, 302 old., 2999 Ft; Nógrádi Gábor: Segítség, ember! Móra,
202 old., 2390 Ft; Pennypacker, Sara: Tehetséges Klementin.
Könyvmolyképzô, 144 old., 1999 Ft; Schönbein, Sandra: Az emberi test. Tessloff Babilon, 32 old., 1200 Ft
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Mitôl lesz pszichopata a társadalom?
Imma Monsó, a katalán író Budapesten

■ Inkább ne meséld el! Olyan, sokunkban rejtôzô védekezô mechanizmussal
szembesít Imma Monsó kötetének címadó novellája, amellyel még gondolatainkból, de kimondott szavainkból is
mindenképpen számûzni kívánjuk a
rosszat: a végzetes betegséget, a halált.
A most ötvenéves katalán írónô elismerésekben bôvelkedô irodalmi pályafutása 1997-ben kezdôdött, amikor No se
sap mai (Sose lehet tudni) címû regényével elnyerte az év legjobb elsôkönyves alkotójának járó Tigre Juan-díjat. Nálunk elsôként az Inkább ne meséld el címû novellafüzére látott napvilágot nemrégiben a Holnap Könyvkiadó gondozásában. Az irodalmi nagydíjban részesült kötet a félelmet keltô tabu témákat is finom humorral átszôve tárja elénk, csakúgy, mint az emberi kapcsolatokat ellehetetlenítô más kommunikációs zavarokat.
Érdekelt, hogy önéletrajzi elemek átszövik-e ezt a prózát, s a
gyengéd irónia vajon személyiségjegye-e az alkotónak, aki kis óraszámban még mindig franciatanárként dolgozik Barcelona egyik
munkáskerületében, mert fontosnak tartja a kapcsolattartást
azokkal a középiskolásokkal, akiknek ritkán adódik alkalmuk az
irodalommal és a magasabb kultúrával való találkozásra.
– Ez a könyv határkô az írásmûvészetemben, mert ettôl fogva a
korábbiaknál gyakrabban jelennek meg a könyveimben életrajzi
elemek – mondta budapesti találkozásunk alkalmával a halk szavú szerzô. – Meggyôzôdésem, hogy mivel az író, a költô az élet

dolgairól beszél, a mûveiben akarva akaratlanul sok személyes élmény rejtôzik a képzelet szülöttének tekinthetô históriákban
is. Aztán amikor egyszer csak szomorú események történnek az alkotó életében, vagy
nehéz helyzetbe kerül, lehetetlen szabadjára engednie a fantáziáját, amíg feldolgozatlanul munkál benne a saját fájdalma. Az
írás örömforrás, ráadásul más dimenzióba
helyezi, a világ számos gondjának sorába
ágyazza, noha meg nem szünteti a személyes bánatot. Hasonló, a problémától kissé
eltávolító funkciója van a humornak is, nemcsak írás közben,
hanem az élet minden pillanatában.
– Novelláiban kerestem a katalán jellegzetességet, de nem találtam ilyesmit. Figyelmetlenül olvastam volna?
– Valószínûleg mindig ez történik, ha valaki általános problémákról beszél, amelyek minden nemzetnél hasonlóképpen jelen
vannak, a fájdalomról, a halálról, a barátság buktatóiról. A katalánoknál általában jobban érvényesül a kozmopolita szellem,
mint a Spanyolország egyéb részein élôk körében. Nyitott nép
a miénk, talán a nálunk hagyományosan folytatott kereskedelem
alakította így az alkatunkat. Jellegzetesen katalánnak talán a nôi
figuráim tekinthetôk. A tradicionálisan matriarchális társadalmunkban fontos a nô családösszetartó szerepe.
– Élesen elkülönül-e Önöknél a nôi író–férfi író szerepköre?
– A katalán irodalomban nem tipikus ez a jelenség, magam pedig
soha nem akartam kifejezetten nôknek szóló történeteket írni. Per-

BUDAPESTI KÖNYVESBOLTBA gyakorlattal, számítógép-ismerettel rendelkezô,
kreatív, megbízható hölgy munkatársat keresünk. Érd: 20/922-1360
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sze minden író kiindulópontja önnön személyisége, egy nônek
nyilván nôi problémái vannak. Olvasmányaimban az irodalmi értéket keresem, s nem aszerint minôsítem a mûveket, hogy milyen
nemû az alkotójuk, s csupán a szöveg ismeretében ez többnyire eldönthetetlen. Ha mindenképpen különbséget akarok találni nô és
férfi kollégáim között, akkor azt abban fedezem fel, hogy a férfiak
sokkal hiúbbak az írásukra; szeretnek a sikereikkel kérkedni.
– Az emberi lélek kitûnô ismeretérôl árulkodnak a novellái.
Többrôl, mint amit az író a maga körül zajló események láttán feldolgozhat. Képezte magát ezen a téren?
– A legjobb gyerekkori barátnôm pszichiáter, s mivel már harminc éve jóban vagyunk, némi szaktudásra is szert tettem a segítségével. Beszélgetéseink során a munkával kapcsolatos történeteket sem kerüljük el, úgyhogy egy csomó esetet megismertem
az elmondásából. De engem mindig is érdekelt a lélektan, sok
pszichológiai és pszichiátriai témájú könyvet olvastam. Elég hóbortos családban nôttem fel, s ilyen környezetben az ember
mindig azt kutatja, hogy normális dolog-e, ami körülötte történik. Így kezdtem el lélektani kérdések iránt érdeklôdni.
– Mit jelent ez esetben a hóbortos kifejezés?
– Az édesapám kiskoromban meghalt, s az édesanyám nevelt fel,
aki elég szokatlanul interpretálta a valóságot. Egy-egy nehézséget vagy szörnyû eseményt mindenki másként dolgoz fel. A
szakirodalomból tudtam meg, hogy szükséges önvédelmi reakció, a bánattól való eltávolodást segíti, ha valaki úgy alakítja át
a számára lesújtó történetet, hogy messze kanyarodik a tényleges eseménytôl. Nos én ilyen adottságú családban éltem, s már
gyerekként is folyton újra kellett értelmeznem a valóságot, mert
édesanyám egy másik, képzelt világot tárt elém.
– Esetleg éppen ily módon
segítette hozzá Önt, hogy
íróvá váljék? Az irodalom
végül is a mindennapok
képzelettel gazdagított ábrázolása.
– Biztos vagyok benne, hogy
az édesanyámnak köszönhetem a könyveimet. Az elbeszélôkészség öröklôdik. Gyerekkoromtól fogva szerettem
fogalmazni, történeteket mesélni, de sokáig nem tudtam
befejezni egyetlen históriát
sem. A harmincas éveimben
jártam, amikor változás következett: addig nem hagyott
nyugodni egy téma, amíg meg nem találtam a történet végét. Így
született az elsô könyvem.
– Gyerekkorából eredeztethetô novelláinak súlyponti témája, a mindent behálózó kommunikációs zavar?
– Személyes sorsoktól független kommunikációs válság van a világban, amely az egyén életére is kihat. A pszichopaták kórtanára jellemzô, hogy képtelenek az empátiára. A társadalom teljeséggel pszichopata vonásokat kezd mutatni. Képtelenek vagyunk arra, hogy átérezzük a másik ember helyzetét, s ha ez általános jelenség, akkor beláthatatlanok a következményei. Az
irodalom az empátia eszközével dolgozik és hatását is az által
fejti ki. Ha elolvasunk, ha megírunk, ha lefordítunk egy könyvet, az mind azzal jár, hogy egy idôre más bôrébe bújunk bele.
Sokat gondolkoztam, miért a férfiaknak van több kommunikációs problémájuk, s arra jutottam, talán azért, mert a nôk többet
olvasnak náluk.
(mátraházi)
Fotó copyright Luis Miguel Palomares
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„Fényképíró érkezett városunkba”

Lugosi Lugo László nemcsak a fotózást mûveli mesterfokon, hanem rendszeres írója
közéleti lapoknak, filmeket rendez, fotó-naplót készített, mûveket fordított. Új kötete –
Fényképíró – A dagerrotípiától a digitálisig –
az elmúlt harminc év fényképészeti tárgyú
írásaiból válogat; az ebbôl kimaradt szövegek
a film- és képzômûvészeti kritikákkal együtt
a Typotex Kiadó www.interkonyv.hu címû
honlapján lesznek olvashatók.
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■ – Azt írták a könyvérôl, hogy az egész, úgy, ahogy van, lenyûgözô, magával ragadó. Mit szól ehhez?
– Remélem, igaz és érvényes ez a megállapítás. Készülés közben
több kellemes meglepetés is ért, például Jankovics Milán, a
könyv tipográfusa a Nagyformátumú fényképezés címû írás kapcsán azt mondta, hogy ezt majd mutassam meg neki, kedvet kapott hozzá. Egyébként, amikor belenéztem a könyvbe, én voltam a leginkább meglepve; ilyen jókat tudok írni? Nem is emlékeztem rájuk.
– „A fénykép már a régi idôkben nagyon gyorsan használati
tárggyá vált. Senki sem gondolt (gondol) arra, hogy egy kép
– legyen bármilyen csúnya vagy szép – több, mint szuvenír:
idô- és kordokumentum, technikatörténeti, esztétikai, viselettörténeti, gondolati tény.” – írja. Mi a véleménye arról,
hogy ma már mindenki fotóz?
– Errôl szól a könyv egy része. A fényképezés az elmúlt 170 évben hihetetlenül bonyolult és sokágú nyelvvé változott. Úgy

képzelem, mintha egy fa lenne, aminek van gyökere meg törzse, ami visszanyúlik a 19. századba,
sôt a sokszorosító képeljárásokhoz, a fametszet, a
rézmetszet, a rézkarc, a litográfia különbözô leágazásaihoz, mert az utóbbit, mint sokszorosító eljárást váltotta fel a fényképezés. A kultúrtörténeti
meg technikai gyökerekbôl egy nagyon bonyolult
nyelv fejlôdött, és ma már mindenre használjuk a
fényképezést. Ha belegondol, mennyi ága van:
sport-, csillagászati- és mikroszkopikus fényképezés, gyerek-, divat- és bûnügyi fotó, és ezret fel
tudnék sorolni –, azt jelenti, hogy köznyelvvé vált,
a törzs ágai a különféle nyelvjárások. Azt is gondolom, hogy ezt a nyelvet mindannyian beszéljük,
legfeljebb vannak analfabéták. Szinte mindenkinek van ma már fényképezôgépe, és ha analfabétaként, de mindenki beszéli ezt a nyelvet. Naponta mérhetetlen mennyiségben termeljük és fogyasztjuk a képeket, fényképezôgépeinkkel, telefonjainkkal és a számítógépeinkkel. Tudomásul
veszem, csodálkozom, és lenyûgöz.
– Kézfogás a bontottanyagtelepen – a rendszerváltozás utáni idôszak egy kis életképe, ahogy leírja, hogyan találta meg a kôbányai Pataki térrôl
eltûnt, Kisfaludi Stróbl Zsigmond Szovjet–
magyar barátság címû szobrát. Sokféle fotó létezik, az elôbb sorolta, önnek melyik a kedvence?
– Például a bontottanyagtelepes kép
a kedvenceim közé tartozik. Nagyon
szeretem a 19. századi fényképészetet. Egyrészt, mert talányos technológiákkal dolgozott, errôl is van szó
a könyvben, de én a 19. századi
fényképezésben azt szeretem a legjobban, hogy amikor még nem vált
ilyen nagyon szét különféle nyelvjárásokra, alapvetôen egyetlen fontos
cél lebegett a fényképészek szeme
elôtt, hogy megôrizzék, ami el fog
tûnni a világból. Illetve, hogy megmutassák azt is, hogy milyen szép az
a világ. Alapvetôen nagyon egyszerû
rögzítési funkció volt. Engem nagyon vonz ez a funkció, albumaim egy része is ezt mutatja. Az Eltûnô Budapest például, amely
1986–93-ig készült fotókból állt össze, az akkor még meglévô, az
50-es és 60-as évekbôl itt maradt maszek világ kis boltjaiban készítettünk fényképeket Frankl Aljonával. Ma már azok a boltok, hangulatok nem léteznek. Kieselbach Tamásnak ez a könyv adta az ötletet, hogy fényképezzem le a várost ebben a kusza átmeneti állapotában, hadd lássa 30 év múlva az utókor. Így született meg az
Átmenetiemlékkönyv, 2006-ban, nála. Gyûjteni, megôrizni akarom
a világot. Ilyen gyûjteménynek tartom életem egyik fômûvét, a
Szén címû fotósorozatot is. Ez egy jól sikerült tömör anyag, a Pécs
környéki mecseki szénbányákban készült, amikor kiderült, hogy
azokat be fogják zárni. Nagyon szép, van benne tényleg valami heroikus. Persze a megôrzô funkció mellett a fotográfia más egyéb területeit is szeretem, errôl szól a Vince Kiadónál megjelent sorozat,
abban Budapestnek egy nagyon színes oldala tárul fel.
– Másik fô mûve Klösz Györgyrôl készült…
– A Budapest anno címû könyvbôl ismertem Klösz Budapest-képeit. Nagyon szerettem ezt az albumot, még a 90-es évek elején

járunk, és volt egy olyan ötletem, hogy milyen érdekes volna
megnézni, mit látni, hogyha pontosan ugyanoda beállok, ahol
ô állt körülbelül 100 évvel korábban. 1996 nyarán el is készültek a próbafelvételek, ezekbôl sokat tanultam, például azt, hogy
teherautóra kell állni bizonyos képeknél. Klösz idejében ugyanis sötétkamrának berendezett szekérrel jártak fényképezni, mert
a korabeli technika miatt 5 perce volt a fényképésznek, hogy elkészítse a felvételi nyersanyagot, az üveglemezt, arra fényképezzen és elôhívja. Tehát oda kellett menni a sötétkamrával, ahol
fényképeztek. És ha már ott volt egy szekér, akkor felálltak a tetejére és onnan fényképeztek, mert jobb volt a perspektíva. Ilyen

szekérrel a krími háborúba elment egy angol, elmentek Egyiptomba, 1866-ban egy Samuel Bourne nevû fényképész felment
a Himalájába – ô 60 tagú karavánnal indult 4 hónapra, felszereléssel, meg 250 darab üveglemezzel, és ott sátor volt a sötétkamrája. Ma, amikor megnyomjuk a mobiltelefonon a gombot, el
sem tudjuk képzelni, hogy ez valaha milyen bonyolult és összetett, nehéz fizikai munka volt. Írja is naplójában Bourne, hogy
ez nem mûvészet, rabszolgaság! Amikor kiderült, hogy a perspektíva megtartása miatt nekünk is „szekérre” kell állnunk, teherautóval mentünk körülbelül 20 helyszínre. Ez lett a Budapest
1900–2000 könyv, amit „kis Klösz”-nek neveztem el. Emellett a
Magyar Fotómúzeum akkori igazgatójának, Kincses Károlynak
a biztatására elkezdtem a Klösz-életrajzot. Tetszett a kihívás,
gondoltam, nem hiába jártam a bölcsészkarra, végre valami komoly bölcsész-dolgot is lehet majd csinálni! Elkezdtem kutatni,
fantasztikus világba csöppentem, levéltárakba, múzeumi gyûjteményekbe jártam és kialakult egy hihetetlenül gazdag kép. Kiderült, hogy Klösz György nemcsak Budapesten fényképezett városképeket, hanem az országban szinte mindenhol, ezenkívül
korának valamennyi fényképészeti mûfajában dolgozott: készített portrékat, mûtárgyfotókat, gépekrôl képeket, népviseleteket,
tájképeket. A kétkötetes mû a Polgart Kiadónál jelent meg 2002ben. Ez a „nagy Klösz”. Az egyik kötet populáris, 200 db Klöszképpel, rövid életrajzzal, a másik meg nagyon részletes, fotótörténész kutatókat érdeklô szöveg, a hozzá kapcsolódó illusztrációs képekkel. Klöszrôl ezenkívül csináltam még egy kisfilmet a
magyar televíziónak, ahol lírai alkatom domborodott ki: impressziók, egymásra úszó városképek… Van egy írás a könyvben
arról, hogyan dolgozott Klösz a nedves kollódiumos technológiával Szegeden, az 1879-as nagy árvíz idején. A korabeli szegedi újságcikk így kezdôdik: „Fényképíró érkezett városunkba”. Innen a könyvem címe. Tetszik, hogy fényképíró, hiszen én fényképezek is, meg írok is. És akkor ebben a szóban még benne van
a 19. század is.
Szepesi Dóra

Nyilatkozat a magyar nyelvrôl
■ Mintegy tízmilliónyi magyarul beszélô
ember él a Magyar Köztársaságban, és a
szomszédos államokban több millióan magyar anyanyelvûek. Ezen országok közül
több is tagja az Európai Uniónak. A kisebbségi sorsban élô magyarságnak az I. világháború befejezése óta számos helyen és számos
alkalommal súlyos sérelmeket kellett elszenvednie magyar anyanyelvû, nem magyar állampolgárként.
1990 után reménykedtünk, hogy Európa
ezen részének demokratizálódása, az Európai Unió jogrendszere a térség országaiban
is jótékony hatású lesz, ám a 21. századba
átlépve is számos aggasztó jelenséggel szembesülünk. Egyes államokban jogszabályokkal korlátozzák a magyarság nyelvhasználati lehetôségeit, s különösen a tanulóifjúságét, akiket így gátolnak anyanyelvüknek és
az ahhoz kötôdô kultúrájuknak az elsajátításában. Eltorzítják az egykori Magyar Királyság hiteles történelmét, mûvelôdéstörténetét, nyilvános helyeken akadályozzák, korlátozzák a magyar nyelvû feliratok elhelyezését. Az egyik uniós tagállamban indokolatlanul váltják le a magyar nemzetiségû tisztviselôket. Szélsôséges pártok magyarellenes
kampányokat folytatnak, ennek következtében a megszédített emberek meggyalázzák a
magyar kulturális emlékeket, megvernek
magyar nemzetiségûeket, s ezért még felelôsségre sem vonják ôket.
A szomszédos államok európai uniós csatlakozási szándéka, illetve uniós tagsága nem
hozott tartós és egyértelmû javulást a Kárpátmedencében, kisebbségi sorban élô magyarság életlehetôségeit illetôen.
Felszólítjuk a velünk szomszédos országok
kormányait, pártjait, civil szervezeteit, írószervezeteit, az Európai Unió intézményeit,
jogvédô szervezeteit: képviseljék és szorgalmazzák azt, hogy a demokrácia és az emberi
jogok szellemében minél teljesebben valósulhasson meg a gyakorlatban a kisebbségi magyarok és minden kisebbség jogegyenlôsége
nyelvének elsajátításában és szabad használatában, valamint kulturális identitásának megôrzésében is.

Könyvkultúra

interjú

Budapest, 2009. július elején
Magyar Írószövetség
Tokaji Írótábor
Írók Szakszervezete
Fiatal Írók Szövetsége
Magyar Mûvészeti Akadémia
Magyar PEN Club (Benyhe János fôtitkár)
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„A költészet isteni adomány”
Beszélgetés Deák Lászlóval
A könyvhétre jelent meg nyolcadik
verseskötete, A felejtés angyala címmel.
Költészetrôl, öregedésrôl, alkotástechnikáról beszélgettünk.
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■ – Milyen visszajelzések érkeztek az új kötetével kapcsolatban?
– Keserûnek tartják, és ez számomra nem meglepetés, mert keserûnek szántam. Sajnos, ez jött
össze. Ha transzponálódik a valóság a versekbe, ez lesz belôle. Az utóbbi idôben súlyos betegségen estem át. A betegség teljes mértékben
megváltoztatja az ember életmódját. És hozzájárul ahhoz, hogy az ember hirtelen úgy érezze, hogy megöregedett. Olyan nyavalyákkal
foglalkozik, amivel elôtte soha, olyan részletességgel, mint ahogy elôtte soha. A menetrend
egy – mondjuk így – kószább életmódról egy teljesen zárt életmódra változik. Gyógyszerek stb., stb. Ezek mind valahogy öregítik és torzítják az embert.
– Hogyan születnek a versei? Fejben? Vagy leírja és javítgatja?
– Többféleképpen. Úgyis, ahogy mondja. Van, hogy fejben megszületnek, aztán leírom és változtatok rajtuk. Van úgy, az eseteknek jó részében, hogy az egyik inspirálja a másikat és írás közben
születnek újabb versek. Egy harmadik csoportot – ez a legnagyobb része a verseimnek – füzetbe vagy papírfecnikre írom, utána legépelem vagy az írógépbe vagy a számítógépbe, és akkor
megint elkezdek dolgozni a szöveggel. Méghozzá állandóan húzva
a sorokat, engem ezek a gépi segédeszközök arra ösztönöztek, hogy
tömörítsem a mondókámat. Több vágást is – nemcsak tudatoson,
hanem tudattalan vágást is alkalmazok ilyenkor. Van, hogy számomra is meglepôeket.
– Képzômûvészként indult. Mostanában foglalkozik képzômûvészettel?
– Inkább rajzolok már csak. Egy idôben gesztus-sorozatokat csináltam, majd néhány erotikus tárgyú sorozatot is. Mindig próbálok kitalálni valamit, de részint a kiadói munka, részint az írás, harmadrészt meg ezek a testi dolgok elveszik a drága idôt. Magamra jut a
legkevesebb.
– Ha egy szóval kellene magát jellemezni, melyik lenne az?
Költô?
– Most már azt mondanám, hogy költô vagyok. De ma ez olyan
keveset jelent, hiszen majd mindenki költônek nevezi magát, aki írt
már három-négy verset. Valamilyen lelki alkatot jelentene eredetileg, ezt vállalom persze, és ezt vállalom elsôsorban. Úgy gondolom,
hogy amit korábban csináltam, annak valamilyen módon a gyökere, a magja valamilyen költôi látásmód. Régen azt mondták erre: a
világ megismerésének az egyik módja.
Kezdetben nem volt olyan nap, hogy ne írtam volna. Okádásszerûen jött belôlem, tele voltam mondanivalóval, és hihetetlen tempóban, nagyon sokat írtam. Ez idôvel megváltozott. Mikor elkezdtem
a költészettel foglalkozni, akkor tulajdonképpen elég idôs voltam
már. Harminchárom éves koromban, '79-ben jelent meg az elsô kötetem. Késôn indultam, persze ez nem jelenti azt, hogy korábban
nem írtam verseket, de mivel akkor még festettem, nem vettem komolyan az írást. A késôbbiekben megszûnt a nagy kirajzás, ahogy
tudvalévô, hogy egy idô után megszûnik. Utána bizony már a munka kuli része következik, de persze a költészet sosem lehet igazán

kulimunka. A regényírás, a prózaírás természeténél fogva kulimunka. De a költészet nem, hanem isteni adomány végeredményben, ahogy a régiek is tartották.
De ezt az adományt mindig karban kell
tartani. És valamire mindenkinek szüksége van, amivel egy kicsit felcsiholja az
agyát. A költészet feltétlenül stilizált, tehát nem az élet megszokott menetét, sorrendjét éli tovább vagy folytatja, hanem
stilizáltan teremti újjá. És az alkotás során, úgy tûnik, a pótszereknek és a módszereknek jelentôsége van. Sokaknál még
az is számít, hogy mivel írnak – Kosztolányi leírja, hogy milyen tollal, milyen
színû tintával ír. Mások fontosnak tarják,
hogy franciakockás vagy rendes kockás
füzetbe, vagy csak sima lapra írnak-e. Bolondériának tûnnek ezek, de nem azok. A lélek és a szellem is igényli a komfortot.
Weöres Sándornak például volt egy olyan
módszere, amit akkor alkalmazott, ha végképp nem ment az írás. Elôvett egy könyvet,
és mint a szürrealisták, rábökdösött szavakra, amelyekbôl összeállt egy mondat, és ha
eléggé vibráló szöveg lett, akkor azt már tudta folytatni. Vannak ilyen cselek.
– Önnek milyen cselei vannak?
– Ezeket én is mind kipróbáltam. Hogy milyen tollat, ceruzát használok, az mindig fontos volt számomra, mert ennyi feltétlenül marad az emberben a képzômûvészet manualitása után.
– Mit ad Önnek a költészet?
– Egy bizonyos módon látom általa a világot. Amikor festettem, akkor is, bármilyen triviálisan hangzik ez, a festô szemével néztem,
ami körülöttem történt. Nagyon nehéz megmagyarázni, hogy ez
mit jelent, de az embernek kiélesedik a látása, ha mélyen, alaposan
és szorgalmasan mûvel valamit. Az írás is kifejleszt ilyen képességeket, melyek részint nyelvi dolgok, mert idôvel természetesen sokkal
érzékenyebbé válik az ember a nyelvet illetôen. A költô olyasvalaki, aki asszociatív láncok sorozatát tudja megalkotni. És ez a látásmód a hétköznapokban, amikor nem ír verset, akkor is dolgozik rejtélyes módon.
– Mi ösztönzi a különbözô életeseményei precíz megírására?
– Ez szisztematikussá vált nálam. Azt tapasztaltam, hogy a huszadik
századi világlírából lassan eltûnt minden kézzelfogható dolog. Különösen a francia költészetben nagyon erôs ez a vonulat. Puszta fogalmakkal operálnak, inkább lélekállapotokkal, mint látványokkal
építkeznek. Ezért fûzött rokonszenv Gregory Corsóhoz, a beat
nemzedék egyik tagjához, mert ô egész egyszerûen leírta a dolgokat,
valamilyen pôre szemtelenséggel. Úgy éreztem, ez a magyar költészetbôl hiányzik, és hiányzik – akármilyen furcsán is hangzik – a szituációs, tényleíró vonulat is, amitôl fontos helyi értéket is nyer a
vers. A Horváth Mihály tér vagy a Baross utca nem egészen azonos
az Andrássy úttal. Ennek hallatlan fontossága van számomra. És éppen ezt próbáltam meg kiaknázni és megírni. És azt is, hogy mit jelentett az ötvenes, hatvanas években élni, fiatalnak lenni, átélni újra és rögzíteni a hajdani életérzést. Hogy késôbb ez érdekes lesz-e,
azt nem tudom, de én ezt is fontosnak tartottam.
Jolsvai Júlia

A kis Ferenc József magyarul tanul
Beszélgetés Pelcz Katalinnal
Nemrégiben elôkerült az a füzetecske,
amelybe a tízéves Ferenc József jegyezte le azokat a sorokat, melyeket
tanulási céllal diktáltak neki – magyarul. A diktátum megtalálójával, közreadójával és a hozzá kapcsolódó tanulmányok szerzôjével beszélgettünk.
■ – Hogyan bukkant a kéziratra?
– Ez egy 180 lapos, tulajdonképpen szétesô
félben lévô füzetecske, amely Bécsben található, az Osztrák Nemzeti Könyvtár archívumában. A Collegium Hungaricum ösztöndíjával voltam kint Bécsben, és a készülô
disszertációmhoz kerestem anyagot, amikor a
kezem ügyébe került. Én egyébként Pécsett az
Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskola hallgatója vagyok, és
nemsokára védem a disszertációmat. Ez az ösztöndíj teremtett lehetôséget arra, hogy összegyûjtsem a témámhoz kapcsolódó anyagokat. Nem egészen ez volt a témám, de megtaláltam a Magyar Gyakorlásokat, amely Ferenc József tollából származik. Ezenkívül rengeteg úgynevezett Nyelvmesterre, tehát magyar nyelvet oktató tankönyvre, grammatikára
bukkantam. A 18–19. század virágkornak nevezhetô idôszak a
magyar nyelvoktatás területén. Ebben az idôben rengetegen írtak
magyar nyelvkönyvet. Ez egybeesik azzal a korszakkal, amikor a
nyelv egységesül, a magyar nyelv kérdése egyre lényegesebbé válik. Kevéssé ismert, hogy számos külföldi tanult ebben az idôszakban magyarul. Például Ferenc József.
– A disszertációjának mi a témája?
– 18. és 19. századi magyar nyelvtanokat, nyelvkönyveket vizsgálja a nyelvoktatás szempontjából. Azért adtam a Nyelvmesterkedés címet a könyvnek, mert a vizsgált korszakban nyelvmestereknek hívták egyrészt a nyelvoktatást végzô embereket, akik sokszor
maguk is nyelvkönyvek szerzôi, illetve a könyveket is. A korszakban még nincs éles határ a nyelvleírás, a pedagógiai grammatika
és nyelvkönyv között, lényeges, hogy szinte valamennyi nyelvoktatási céllal íródott munka. A disszertáció egy fejezete foglalkozik
a korabeli (fôúri) magánnevelés kapcsán a konkrét nyelvoktatási
gyakorlattal.
A Magyar Gyakorlások tulajdonképpen egy diktátum, amely soksok órányi tollbamondást tartalmaz. A korszak bevett módszere
volt, hogy a lediktálták a megtanulandó anyagot és utána visszakérdezték, tehát a diáknak be kellett magolnia.
– Ferenc Józsefnek is meg kellett tanulnia ezeket a szövegeket?
– Nincs rá közvetlen bizonyíték, hogy így lett volna. De a korszak
tanügyi rendelkezései tiltják ezt a módszert, és ebbôl következtethetünk arra, hogy nagyon bevett szokás volt. A Gyakorlásokat két
egységre lehet osztani, az elsô a magyarországi vármegyéket veszi
sorra, melyekrôl földrajzi, gazdaságföldrajzi leírást ad. A második
rész pedig a magyar történelmet tárgyalja, kronologikus sorrendet
követve, kezdve a magyar nép eredetétôl és a népvándorlástól a
honfoglaláson át a Kárpát-medence történetéig. Ezenkívül Árpád
fejedelemtôl kezdve bemutatja az uralkodók életútját, de kritikai
éllel, tehát nem feltétlenül minden királyról azt írja, hogy mennyire fantasztikus uralkodó volt, hanem néhol felhívja a figyelmet a
hiányosságaikra is.

– Ferenc József tízéves korában kezdte el
írni ezt a füzetet.
– Igen, 1840-ben kezdte el a füzetet, ekkor
már négy éve tanult magyarul. Pontosan
tudjuk, hogy Ferenc József oktatásában komoly hangsúlyt kapott a nyelvoktatás. És
fontos még tudni, hogy a 16. század közepén, 1550-ben jelent meg az a törvény,
mely szerint a korona örököseinek, az uralkodóházba tartozó fôhercegeknek, hercegnôknek is meg kellett tanulniuk magyarul.
Volt olyan idôszak, amikor komolyan vették ezt a törvényt, volt, hogy nem, de soha
nem módosították. Mária Teréziától kezdve igenis komolyan vették.
Ferenc Józsefet heti 210 percben tanították
magyarra, ezenkívül voltak magyar játszópajtásai, és ötéves korában magyar dajkája volt.
Elég sok nyelvi impulzus érhette tehát. Biztos,
hogy viszonylag magas szinten tudhatott magyarul, mire elkezdte írni 1840-ben ezt a füzetet.
Van néhány olyan hely a kéziratban, mely errôl
tanúskodik, például, amikor azt írja, hogy
„megint kiindulnak magoknak uj hont keresendôk” szövegrész „megint” szavát megelôzi egy
áthúzott szótöredék, az „ism”, joggal feltételezhetjük, hogy itt az
„ismét” szó leírásához fogott hozzá, csak a tanár nem ezt a szót diktálta. Ezt csak olyan ember írhatta, aki értette is azt, amit írt.
– Ki diktálta neki a szövegeket?
– Nemeskéri Kis Pálnak hívták. Ô volt Ferenc József tanára, a kor ismert nevelôje, az Esterházy fiúkat tanította, mielôtt a Habsburg-házba került volna. Kis Pál a magyar nyelvet és a kultúrát egyetlen egységként fogta fel és tanította. Például 1843-ban részt vesz Ferenc József elsô magyarországi útjának megszervezésében. A Balaton és a
Bakony mély benyomást tesz a tizenhárom éves gyermekre, de arról már nem tesz Ferenc József a feljegyzéseiben említést, hogy Kisfaludy Sándor saját mûveivel szórakoztatta ôket a sümegi várban.
Kis Pál tanította a latin nyelvet is Ferenc Józsefnek, és ezeket a nyelvórákat is felhasználta arra, hogy a magyarországi ismereteit bôvítse.
– Milyen tantárgyakat kellett Ferenc Józsefnek tanulnia?
– Bevált rendszer volt a Habsburg-házban, hogy egy úgynevezett
ajo, vagyis fônevelô készítette el azt a pontos menetrendet, ami szerint a tanulónak haladnia kellett. Hatéves korától állították össze
számára a tanmenetet. Ferenc József tanulmányaiban a katonai ismeretek és a nyelvtanulás volt a két legfontosabb, legkiemeltebb terület. Nemcsak magyarul tanult, a korona nyelveivel sorra megismerkedett, csak a magyarra különösen nagy hangsúlyt fektettek.
Gyakorlatilag reggeltôl estig órákon kellett részt vennie, hétfôtôl
szombatig, 11 hónapon keresztül tanult, csupán szeptemberben pihenhetett. A következô tantárgyakat tanulta: vallás, német, francia,
magyar, cseh, olasz, görög, latin, filológia, matematika, logika, retorika, etika, esztétika, filozófia, irodalom, történelem, lélektan, természettudomány, közjog, nemzetközi jog, kormányzás, diplomácia, szépírás, katonai ismeretek. És ezenkívül a hagyományoknak
megfelelôen, mint a Habsburg-ház tagjának, el kellett sajátítania egy
polgári foglalkozást, és ô az asztalosmesterséget tanulta ki.
Jolsvai Júlia
Pelcz Katalin: Nyelvmesterkedés. Ferenc József magyarul tanul
Új Mandátum Könyvkiadó, 2009, 1903 Ft.
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Természeti csodák Budapesten
Beszélgetés Bajor Zoltánnal

Biz’ isten elszégyelltem magam Bajor Zoltán zoológus
minap megjelent – Budapest természeti kalauza – kötetét forgatván. Jó néhány évtizede élek a fôvárosban, s a
töredékét sem tudom, miféle csodák, kincsek vesznek
körül. S e kincseket bármikor meglátogathatom. Védik,
de nem bankban ôrzik. Bajor Zoltán viszont szinte
mindent meglát, ami mellett a hétköznapi ember simán elmegy. S ezt a szinte mindent foglalta egyetlen
kötetbe. Növényekrôl, állatokról, védett természeti területekrôl, barlangokról, forrásokról, lápokról szólnak
az oldalak, lenyûgözôen szép képekkel, tudományos és
elképesztô alapossággal (olyannyira, hogy még a tömegközlekedési megközelítést is tartalmazza). A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Budapesti Helyi Csoportjának elnöke, szimpóziumok rendszeres szereplôje, önkénteseket szervez természetvédelmi munkára. Mindössze 31 éves…
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■ – A természet és teremtményeinek – úgy tûnik – „gyárilag
kódolt” szeretetén kívül mi indította e mû elkészítésére?
– Tizenhét éves korom óta foglalkoztat a természetvédelem.
Kisebb koromban a családi telken kezdtem el ismerkedni a természettel. A növények érdekeltek, de azután szerencsémre találkoztam egy idôs madárgyûrûzô úrral, Binder Józseffel, aki
megismertetett a Madártani Egyesülettel. Itt dôlt el a sorsom,

összetalálkoztam egy olyan civil szervezettel,
ahol professzionális szinten foglalkoztak természetvédelemmel, madármegfigyeléssel.
Egyre aktívabban részt vettem az egyesület
budapesti csoportjának
az életében, 16 éves koromban már volt annyi
faj-, illetve helyismeretem, hogy kirándulásokat vezethettem. Sôt,
megválasztottak a helyi
csoport titkárának. A sokak által ismert Schmidt
Egon hagyományait követve, mindig Budapesten kívülre – rendszerint
nagyon messzire – kirándultunk. Mért menjünk
olyan messzire – gondoltam –, ha már egyszer budapesti helyi csoport a nevünk, derítsük
ki, milyen érdekességek
vannak a fôvárosban.
Szép lassan elkezdett gyûlni az információ: jogi, szakmai, kutatási anyagok, személyes tapasztalatok. Felvettük a kapcsolatot a fôváros területén mûködô Duna–Ipoly Nemzeti Parkkal, a
kerületi önkormányzatokkal. Beigazolódott, hogy igazam van, viszont az is kiderült, hogy rengeteg a fehér folt. Ezeket a fehér foltokat kezdtem bejárni – elsôsorban a beépítetlen külterületeken –
a tanulmányaim, majd a munka mellett, s most már szerencsére
a fôállásom – a helyi védettségû területek természetvédelmi ôrzése a Fôvárosi Önkormányzat megbízásából – is ehhez fûz. Az a
dolgom, hogy ezeket
a területeket járjam,
dokumentáljam a természetkárosítást, felmérjem a madár-, illetve
növényállományt.
– Mi motiválta,
hogy az összegyûlt
anyagot közreadja?
– Utánanéztem, milyen szakirodalma
van a fôváros természetvédelmének, kiderült, hogy igencsak
szegényes. 1942-ben jelent meg egy könyv Budapest élôvilágáról, majd 1958–59-ben kicsit szakmaibb, de nem kifejezetten természeti értékekkel foglalkozó tanulmánykötet. Azután semmi.
És azóta rengeteg mindent elvesztettünk. Viszont annyi új ismeret birtokába jutottam, hogy érdemesnek tartottam egy, a mai viszonyokat tükrözô természetkalauz elkészítését.
– A 13 év alatt, amíg az anyagot gyûjtötte, nyilván nagyon sok
változás történt.
– Rengeteg. Hogy csak egyet említsek: öt évvel ezelôtt még a Tétényi-fennsík éppen a közigazgatási határon fekvô sziklagyepei-
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nek egy részét ledózerolták, lakóparkot akartak csinálni, de szerencsére a környezetvédelmi hatóságok leállították. Így is jó
tíz évre visszavetette a terület épségét. Azóta szépen települ
vissza a sziklagyep. Vannak pozitívumok is, nem csak elvesztünk, vissza is nyerünk területeket a természetnek.
– Fantasztikus fotók illusztrálják a könyvet, s azok is az önéi.
Hol tanult meg így fotózni?
– Autodidakta vagyok. Gyakorlatilag úgy jutottam viszonylag jónak mondható szintre, hogy volt/van néhány jó barátom, akikkel együtt kezdtünk fotózni, és megmutattuk egymásnak a diáinkat. Kritizáltunk, s ezzel gyakorlatilag húztuk egymást fölfelé.
A könyvben szereplô fotókat – egy kivételével – én készítettem.
Külön érdekességük talán, hogy valóban Budapesten belül, az
adott élôhelyen készültek.
– Zoológus, biológus, ornitológus, természetvédô. De hogy a
fenébe keveredik maga barlangba?
– Nem vagyok barlangász, de elég sok barlangban jártam. Budapest alatt több mint 140 barlang van, amit a világon talán csak egykét város mondhat el magáról. Fôváros pedig egyáltalán nincsen.
– Érdemes lenne angolul és németül is kiadni, s akkor a külföldiek nemcsak a Halászbástyát csodálhatnák meg, hanem –
például – a barlangokat is.
– Felvesszük a versenyt a világ legszebb városaival is. Hálás lehetek a Kossuth Kiadónak, hogy felvállalta a kötet kiadását,
hogy legalább a magyar természetkedvelôk kezébe eljusson.
– Vannak olyan igazán szerény külsejû növények, amelyekrôl az ember azt gondolja, hogy gyom, gaz. Az Ön könyvébôl pedig kiderül, hogy – például – az egyiknek széleslevelû
gyapjúsás, a másiknak fényes poloskamag a neve, és mindkettô ritka, védett növény.
– Ez is sarkallt a könyv megírására, mert Budapesten több mint
150 védett növényfaj honos. Amikor kirándulókat kalauzolunk,
mindig meglepôdünk, hogy mennyire rácsodálkoznak az addig
elôttük ismeretlen természeti értékekre. Mert nagyon-nagyon
nem ismerik. És a fôvároson kívüli természeti értékeket is csak
kevéssé. Az emberek többet hallanak egy nemzeti parkról, mint
– mondjuk – a turjános természetvédelmi területrôl. A helyi védettségû területek ismertsége mindenhol – országszerte is – nagyon alacsony. Amit minden nap látunk, nem érdekes számunkra. Ahogy a párizsiaknak sem az Eiffel-torony. Egy ezzel kapcsolatos történet: Franciaországból látogatott ide egy házaspár, és a feleségnek
az volt a leghôbb vágya, hogy a Sashegyen megnézzen egy
olyan növényt, ami
Európában is ritkaság. Mert ô Franciaországban hallott róla, mi meg minden
nap ott járunk, s
nem veszünk róla tudomást.
– Ha már errôl beszélünk, volt egyfajta kulturális missziós
szándéka is?
– Igen, mert a természeti értékekhez szorosan kötôdnek – fôleg egy
ilyen nagyvároson belül – olyan kulturális érdekességek, értékek,
amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Sok olyan érték van
a könyvben, ami eleve emberi közvetítés során alakult ki, mint például a Botanikus Kert, az Állatkert vagy egy arborétum.
Hegedûs Eszter
Bajor Zoltán: Budapest természeti kalauza
Kossuth Kiadó, 256 oldal, 3990 Ft.

Mira Kirschenbaum
AMIKOR A HÛSÉGESEK HÛTLENKEDNEK
A legtöbb ember, akinek
volt már viszonya, nem
feltétlenül erkölcstelen,
hanem rendes ember –
állítja Mira Kirshenbaum,
a már nálunk is ismert
amerikai pszichiáter,
aki párterapeutaként
több évtizede nyújt
segítséget a hozzá
fordulóknak. Magyarul
is megjelent könyvét
nevezhetnénk a
hûtlenség anatómiájának.
A terapeuta arra
biztat, hogy mindenki
ôszintén válaszoljon
a legalapvetôbb
kérdésekre:
Mi hiányzik a kapcsolatából? Miért keveredett viszonyba?
Hogyan döntsön két ember között?
A megoldást a pszichiáter együtt keresi az olvasóval…

Hangoskönyv Kiadó, 2990 Ft, 272 oldal
Megrendelhetô közvetlenül a kiadótól:

HANGOSKÖNYV KIADÓ
1300 Budapest Pf. 314
Interneten: www.geopen.hu. Faxon: 9999509
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Túl sok helyen éltek
Fredinandy György gyökértelen hôsei

Elôbb jelentek meg francia nyelvû kötetei, mint magyarok, közel 30 éven át
publikált franciául, jóllehet már a trópusokon élt. 1988 óta látnak napvilágot
magyar nyelvû könyvei, immár a sokadik, Az amerikai menekült címmel. A dokumentarista igényû, riportszerû szövegek ezúttal három ’56-ban fiatal ember
életútját kísérik nyomon egészen öregkori hazatérésükig. Az elsô figura asztalosnak tanult, majd mindenféle munkája
és vállalkozása volt Amerikában. Felnevelt tíz gyereket, önhibáján kívül börtönbe került,
majd szeptember 11. után idegenségére hivatkozva –
miután 50 évet élt Amerikában – hazatoloncolták.
Itthon nehéz körülmények között egy józsefvárosi
panellakásban élt mint gondnok. A másik alak igazi
kalandor, repülôpilóta lett, élt Afrikában, Londonban, Jamaicában, Lisszabonban és Berliben, évtizedekig dolgozott az USÁ-ban, míg nyugdíjaztatása
után betegsége miatt visszatért gyerekkora helyszínére. A harmadik hôs egy író, aki sokban hasonlít a
szerzôre, egészen fiatalon kikerül Párizsba, francia
nyelven válik íróvá, díjakat nyer, de egzisztenciát
nem, így elege lesz és elmegy a trópusokra tanítani.

■ – Hôsei többnyire az idegenség érzésével küzdenek, régen elhagyták hazájukat, se ide, se oda nem tartoznak igazán, a gyökerek már lazák. Végül mégis hazatelepülnek, bár nem mindegyikük önszántából.
– Kevesen települtek végleg haza, alig
néhány ezren a több százezres kivándoroltak közül. Az idô pedig eltelt, a nemzedékünk kihalóban van, a könyvben
szereplô három férfi közül kettô már halott, a harmadik, aki félig én vagyok, félig fiktív alak, még él.
– Mennyi a fikció ezekben az életrajzokban?
– Nem fikciók. Én úgy dolgozom, mint
barátom, Csalog Zsolt dolgozott, aki dokumentarista szemmel írta szociográfiáit. A különbség annyi, hogy én mindig benne vagyok az írásaimban. Néha csak jelzésszerûen, hogy beszéltessem
az embereimet. Olyanokról írok, akik nem tudják elbeszélni az
életüket. Az emberiség legnagyobb része ilyen. Nem akar szembenézni magával és az életével. A hazatelepülteknek még nehezebb,
mivel a nyelvi készségük sincs meg, hogy elmondják, amit átéltek.
– Nagyon érdekesek ugyanakkor megrázóak ezek a sorsok.
Hogy talált rájuk, hogy dolgozott velük?
– A mûbútorasztalossal, bármilyen hihetetlen is, távoli atyafiaságban állok. Ezt akkor tudtam meg, amikor ott állt a Ferihegyi
repülôtéren egy szál papírral a kezében egy hatvanéves ember, aki
ötven éve nem volt itthon, nem beszélte a nyelvet és nem tudott
hova menni. Az itthoni rokonok meg gyanakodtak rá. Akkor ismerkedtem össze vele, amikor hazaköltöztem. A pilótával egyszer találkoztam mindösszesen, amikor már olyan beteg volt,
hogy beszélni sem tudott. Egy kéziratot kaptam, ami tôle származott, ô diktálta le valakinek, majd egy íróbarátom révén hoz-
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zám került az anyag. Az a típus volt, aki szerette a kalandot, nem
tudott a repülés nélkül élni. A Tabánból indult el: az elsô emlékképe az volt, amikor bontják a Tabánt, egy targoncára felrakják a
holmijukat, amit az anyja húz. Útközben nagy csörömpöléssel
elhagynak egy lavórt. Öregkorára a Tabánba jött vissza. Vagyis
egy nem létezô országba, egy nem létezô világba. Azért tért haza, mert félt a betegségtôl és itt egy klubban engedték még repülni. Túl sok helyen élt, és nem tudott sehol gyökeret ereszteni.
– Ön is ugyanoda tért vissza, ahonnan elindult. A Sas-hegy
egy része az ôseié volt. Viszont Önnek itt volt a rokonsága,
a testvérek, akikkel ma is nap mint nap találkozhat.
– Én is a „Tabánba” jöttem haza. Az a hely, ahol felnôttem, már
nem létezik. A területen-kívüliség nagyon is jelen van az életemben még akkor is, ha megvannak a kapcsolataim és részt veszek
az irodalmi életben.
– Magáról is mondta egyszer, vagy mondták mások, hogy túl
sok helyen élt. Ez nekünk, röghöz kötött kelet-európaiaknak
furcsa érzés. Sok ilyen történettel találkozott?
– Még a hetvenes évek elején a franciák bíztak meg azzal, hogy
három nôi portrét állítsak össze: volt benne egy puerto ricói
lány, akinek a nagyszülei még rabszolgák voltak, egy nagytehetségû magyar cigánylány, aki Vésztôrôl származott és orvos lett,
és végül egy francia lány. Ezt követte a trópusokon élô magyar
öregek portréja, mert ezek a sorsok örökre elvesztek volna. Voltak még mások is, és így jutottam el oda, hogy azokat kell megszólaltatni, akik nem tudják elmondani az életüket.
– Hôseinek éppoly különleges életútjuk van, mint Önnek, otthontalanság és idegenség-érzet jellemzi ôket. Más írásaiban
erôs az önéletrajzi hang, amit persze nem szabad teljes mértékben azonosítani az elbeszélôvel. A magyar irodalom éppen
ezt a különös hangvételt értékelte, és jelent meg több tucatnyi
mûve különbözô kiadóknál. Elégedett a hazai szerepével?
– Minden májusban 15–20 vidéki város várja, hogy író-olvasó találkozón vegyek részt, a könyveim mindig elfogynak, jól járnak
velem a kiadók. Nincsenek elôítéleteim, a hazai szekértáborok
egyikéhez sem kívánok csatlakozni, jóllehet ezt sokan a szememre vetik. Az írásaimmal teszem le a garast. Az itthoni pártoskodásokat viszont nem tartom fontosnak, sôt kisszerûnek vélem.
– Szilágyi Zsófia tollából már monográfia is jelent meg Önrôl. Mégis azt olvastam valahol: nem tudja, vajon lesz-e Ferdinandy-összes kiadás és fél, hogy a nem magyar nyelvû publikációi elvesznek.
– Megcsináltam a nyugaton töltött harminc év bibliográfiáját, ez
kész, ezt használni lehet majd. Itthonról ezt senki nem tudja
megcsinálni.
– A kötetben elmondja „tragikomikus francia íróságának történetét” Ebbôl úgy tûnik, hogy itthon nagyobb feneket kerítettek a dolognak, mint amennyit Ön gondol róla.
– Öniróniával írtam meg a huszonéves lelkesedésemet és elképzeléseimet. A hazai kritikában van egy óriási tévedés: nem azért
hagytam abba a francia nyelvû írást, hogy meneküljek a siker
elöl. Folytatnom kellett volna spanyolul, spanyolul tanítottam,
írtam értekezéseket és a francia egyszerûen megkopott. Nincs
perfekt tudás, csak akkor, ha vagy ott született valaki, vagy ott
él. A magyar viszont nem kopott meg, mert az anyanyelvem. A
trópuson elkezdtem újra magyarul tanulni és írni.
– Mik a közeli tervei?
– Próbálok körkörösen egyre mélyebbre menni a témáimban,
ahogy azt a franciák is javasolták. Egy Miamiban élô kubai kiadó tervez egy kötetet, amelyben fiatal magyar költôk spanyolul, illetve fiatal kubai költôk magyarul kapnának helyet. Most
ezeket fordítjuk a feleségemmel. Mindig is feladatomnak éreztem az ablaknyitogatást: kivinni hírünket a nagyvilágba és megpróbálni másokat behozni.
Szénási Zsófia

BUDAPESTI KÖNYVKIADÓ
SZERKESZTÔ-MENEDZSER MUNKATÁRSAT KERES
Feladatok:
– a könyvek megjelenésének szervezése,
– külsôs munkatársak feladatainak koordinálása,
– a könyvkészítési munkafolyamatok elvégzésének ellenôrzése.
Elvárások:
– felsôfokú végzettség,
– 3 év szerkesztôi tapasztalat,

–
–
–
–

irodai számítógépes programok ismerete,
önálló munkavégzés,
jó kommunikációs-, és szervezôkészség,
legalább középfokú angol nyelvtudás.

Elôny:
– több nyelv kommunikációs szintû ismerete,
– jogosítvány.
Jelentkezés szakmai önéletrajzzal és motivációs levéllel
2009. augusztus 7-ig a Könyvhét szerkesztôségének címén.

Obama és a falra hányt borsó
Beszélgetés Almási Miklóssal
Hová lett az a rengeteg pénz? –
teszi fel a kérdést Almási Miklós
a gazdasági világválság jelenségeit
körüljáró könyvében, amely nemrégiben jelent meg az Athenaeum
Könyvkiadó gondozásában. Mindenekelôtt az érdekelt, amikor leültem a szerzôvel beszélgetni,
hogy mikor döntött a könyv lezárásáról, hiszen szinte lehetetlen
befejezettnek tekinteni az ilyen
témájú mûvet a gazdaság napról
napra változó helyzete miatt.
■ – Addig vártam, amíg bizonyos fordulópontig nem ért a válság –
válaszolja. – Úgy gondoltam, hogy az okokat írom meg és a tanulságokat. Ezek nem változnak.
– Korábbi könyveiben, tanulmányaiban is figyelmeztetett már
bizonyos, veszélyes jelenségekre, amelyeket késôbb a válság
okaiként kezdtek világszerte emlegetni. Reagáltak ezen felvetéseire akkor a pénzügyi körök?
– A közgazdász szakma tartott ezekrôl egy eszmecserét, ahol is pontról pontra megcáfolták a gondolatmenetemet. Jó hangulatúan, mert
eszébe sem jutott senkinek, hogy nemsokára nagy baj lehet az általam kifogásolt tranzakciókból és mentalitásból.
– A szakma miért nem tudta idejében meglátni önnön hibáit,
vagy legalább a figyelmeztetést komolyan venni? Sakkvakság tüneteit mutatták?
– Ilyesmi is közrejátszott, másrészt a dogmák makacs dolgok, mert fontos szaktekintélynek örvendô emberek nevéhez kötôdnek. Ôk hirdették
20-30 éven keresztül ezeket a tanokat, amelyek cáfolhatatlanként rögzültek. Ilyen például az a nézet, miszerint a piac mindent megold, de
akadnak köztük bonyolult tételek is, mondjuk, a lazább kockázatkezelés. Ezekért Nobel-díjakat kaptak emberek. Egy New York-i matematikus, Nicolas Taleb, elôbb a blogjában kezdte emlegetni, aztán a Financial Timesba is bekerült, hogy tessék visszavenni a Nobel-díjat, mert a
tételek, melyekért kapták a díjakat, a krízis fényében tévedésnek bizonyultak. De ha ez nem megy, legalább ne tanítsák a továbbiakban a közgazdasági szakokon ezeket az elméleteket, hiszen már így is elég sok embernek, országnak rengetegbe került, hogy korábban hitelt adtak nekik.
– Hát úgy tényleg nehezen fog konszolidálódni a világgazdaság,
ha a jövendô szakemberek e hibás tanokat sajátítják el és ültetik
át a gyakorlatba.
– Sokat gondolkoztam ezen, amióta megírtam a könyvet, s abban
látom a fô hibát, hogy ezt a 30-40 pénzügyi eszközt hihetetlen találékonyság jellemzi, és egy darabig kitûnôen mûködnek, sokat lehet
velük keresni, jók a gazdaságnak, jók a pénzügyi rendszernek, jók az
országnak. Egy bizonyos ponton túl viszont életveszélyesek, a következôn fázisban már nekivisznek a falnak. És azt a legnehezebb
meglátni, hogy hol van ez a kritikus a pont.
– Ha most írná a könyvet, mit tenne hozzá?
– Beleraknám azt a fejezetet, amelyet kihagytam. Hogy mennyi pénz
„égett el” a válságban, és hogy az hová tûnt. Lebeszéltek róla, részint
azért, mert rendkívül bonyolult számításokat igényel, az alapadatok pedig folyamatosan változnak, mindig több lesz, az ingatlan- vagy a rész-

vénypiac és a befektetô vesztesége, valamint a tönkrement bankok eltûnt tôkéje. A válságot elindító veszteséget például az okozta, hogy Amerikában boldog-boldogtalannak hiteleztek, rábeszélték az embereket, hogy
vegyenek nagy érékû ingatlant, mert remekül járnak,
igaz, a házukra ráírták a jelzálogkölcsönt. Azt mondták,
itt van egy kétszázezer dolláros ház, megkapod, két hónapig nem kell törlesztened, utána is csak minimális
összeget, az értéke egy százalékát havonta, de már ezzel
is a teljesítôképességük határán voltak a vevôk. Aztán
amikor összeomlott a piac, azt mondták, most légy szíves tíz százalékot fizetni, amennyiben ezt nem bírod, elvesszük a házadat. Ma már hatmillió körül van azoknak
a száma, akiket ily módon kilakoltattak. Csakhogy a
bank sem járt jól, mert a házak értéke csökkent,
nem kapta vissza azt a pénzt, amit beleadott. De
nehéz kiszámítani a veszteséget, mert a szerencsétlen vásárló is törlesztett valameddig, s a bank
is kapott egy bizonyos összeget az árverezéskor.
– Okulásul tenné bele a könyvbe ezt a fejezetet?
– Egyrészt azért, meg amiatt is, mert rájöttem
azokra a számítási technikákra, amelyekkel
táblázatokban be lehetne mutatni, milyen óriási pénzek „égtek el”.
– Majd beillesztheti ezt egy következô kiadásba, mert biztosan
kelendô lesz a kötet. Ugyanis rendkívül olvasmányos. Az elsô
hallásra riasztóan száraznak tûnô téma ellenére számos tanulságos meg mulatságos sztori van a könyvben. Honnan vette ezeket
a történeteket?
– Gyûjtöttem ôket, a 70-80 százalékuk valóságos, de azért némelyiket ki
kellett cifrázni, hogy szépen kikerekedjék. Imádok ezzel foglalkozni, és
tudom, hogy az embereket valójában nem az érdekli, mi a válságelmélet oka és következménye, hanem hogy személy szerint vele mi lesz. Elvesztette a munkahelyét, mikor kap új állást, mikor kerül ki a cége vagy
az ország a bajból. Ahhoz képest teória, hogy ez a fajta újkapitalizmus
miként mûködik, s a mechanizmusa fog-e valamelyest változni.
– Tud jósolni? Mikorra jövünk ki a csávából?
– Sok rosszat mondok az amerikai gazdaságról, pénzügyekrôl, de ha
nekik nem sikerül kimászni a gödörbôl, akkor mi is bajban vagyunk.
Vagyis drukkolnunk kell azért, hogy ôk ott még ebben az évben minimális fellendülést tetô alá hozzanak, s ebben egy-két év múlva mi is kövessük ôket. A válságból való kitámolygás kezdete óta látszik, hogy elôször a bankrendszert kell rendbe hozni, mert ha az összeomlik, akkor
vége az egész gazdaságnak. De sürgôsen be kell vezetni azokat a szabályzókat, a vészfékeket, amelyeket a Reagan-korszaktól kezdve felelôtlenül
kikapcsoltak. Enélkül jön a következô bukás. Az Obama-kormányzat
szigorúan tartja is magát ahhoz, hogy a köznapi ember számára felfoghatatlan nagyságrendû összeget, több ezer milliárd dollárt nem azért adta a bankrendszer konszolidációjára, hogy azt elkaszinózzák. Itt bizony
korlátozás, új KRESZ-rendszer kell. Csakhogy ebbe a falanxba még a világ leghatalmasabb emberének, az Amerikai Egyesült Államok elnökének sincs bejárása. Noha Obama következetesen betette a lábát a résbe,
jó, ha a szükségesnek látszó intézkedések harminc százalékát át tudja
majd préselni a bankárok, az ellenzék és a bürokrácia végtelenségig ellenálló szûrôjén. A többi intelem falra hányt borsó marad.
Mátraházi Zsuzsa
Almási Miklós: Hová tûnt az a rengeteg pénz? – Válságkönyv
Athenaeum Kiadó, 208 oldal, 2490 Ft
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Leegyszerûsítô válságkezelés
és antiszociális reformok
Szentes Tamás könyve a válságkezelés kritikája
A Széchenyi-díjas akadémikus, a Budapesti
Corvinus Egyetem Professor Emeritusa, több
mint ötvenéves tudományos és oktatói pályája
során elsôsorban a társadalmak fejlôdésének
kérdéseivel, a világgazdaságban kialakult nemzetközi fejlôdési szakadékkal, annak okaival és
következményeivel foglalkozott. Több mint
húsz önálló, és negyvennél több társszerzôs
tudományos könyve jelent már meg. Korábban számos külföldi egyetemen is oktatott, és meghívott szakértôként részt vett az
ENSZ néhány szakosított intézményének
bizottságaiban. Új könyvében erôsen bírálja
a válságkezelés hazai koncepcióját.
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■ – Leegyszerûsítônek tartja a jelenlegi hazai vitákat a válsággal
kapcsolatban, és a gazdasági koncepciókat. Ezért tartotta fontosnak megírni a könyvét? A szakmának szánta inkább, vagy a
mûvelt olvasó közönségnek?
– A világgazdaság globális válságjelenségeirôl ugyan már korábban
is több ízben publikáltam, most fôként az késztetett e kötet megírására, hogy bíráljam a leegyszerûsítô nézeteket. Ennyiben a könyv
vitairat is, amelyet persze nemcsak a „szakmának”, hanem a széles
olvasóközönségnek is szántam. Az egyszerû újságolvasók talán többet értenek meg a könyv mondanivalójából, mint a „szakma” azon
képviselôi, valamint azok a különféle pártokhoz tartozó politikusok és gazdaságpolitikai szakértôk, akik – tisztelet a kivételnek – túlságosan is meg vannak gyôzôdve saját nézeteik helyességérôl.
– Az USA-ban és Nyugat-Európában már nem a neoliberális
közgazdaságszemlélet a fô irányzat. Nálunk miért?
– Nem a liberalizmus eszméjével van baj. A neoliberális ideológia,
különösen annak hazai ultra-liberális változata azonban, amely a liberalizmus eredeti eszméjétôl eltávolodva az individualizmus és a
piaci tevékenység szinte korlátlan szabadságát és az állam szerepének minimálisra korlátozását hirdette meg, a gyakorlatban megbukott. A fejlett Nyugat paradigma-váltásai hozzánk mindig megkésve érkeztek.
– A válságkezeléssel kapcsolatos leegyszerûsítô nézeteket igen
részletesen bírálja. Miket tart a legfôbb hibáknak?
– Azt, hogy a jelenlegi globális válságnak csak egyes felszíni megnyilvánulásaira, tüneteire összpontosítanak, miközben figyelmen
kívül hagyják annak valódi természetét és mélyebb gyökereit.
Nem alkalmaznak történeti megközelítést, sem holisztikus, vagy
tágabb összefüggések egészére figyelô szemléletet, sem pedig kritikai hozzáállást a fennálló viszonyok és divatos paradigmák
irányban. Miként a világgazdaség globális válsága, úgy annak hazai megnyilvánulása is, nemcsak gazdasági vagy pláne pusztán
pénzügyi vagy költségvetési okokkal függ össze, hanem társadalmi, politikai, kulturális, sôt erkölcsi és ökológiai problémákkal is.
Közvetlenül pedig a gazdaság belsô egyensúlytalanságának megnyilvánulása, amely természetszerûen következik a nemzetközi,
illetve társadalmi egyenlôtlenségek növekedésébôl.

– A neoliberálisoknak szemére veti, hogy csak a
monetáris, illetve a pénzügyi egyensúly felborulását hangsúlyozzák.
– A gazdaság egészét sújtó, annak alapvetô belsô
egyensúlytalanságából fakadó válságot aligha lehet
általános jövedelem-csökkentô intézkedésekkel orvosolni. A válság terheinek elosztása egyébként
nemcsak szociális kérdés, hanem közgazdasági is.
Amennyiben a kiadáscsökkentô és adóbevételeket
növelô intézkedések, mint a minimálbérek befagyasztása, a 13.havi nyugdíj általános megszüntetése, a közalkalmazottak 13. havi fizetésnek megvonása, továbbá az ingatlanadó, illetve vagyonadó javasolt értékhatára, egy olyan országban, mint a miénk,
a bérbôl és nyugdíjból élôk kis és közepes jövedelmû tömegeit sújtják, annyiban éppen azt a fizetôképes piaci keresletet csökkentik,
amely a hazai fogyasztóknak termelô és szolgáltató vállalatok, nem
utolsósorban a mezôgazdasági termelôk számára a legfontosabb.
– Szenvedélyesen kifakad az erôszak és az erkölcstelenség,
valamint az önzô individualizmus kultusza ellen (pl. fegyverkezés, terrorizmus, általános erkölcsi válság) Könyve végén felsorolja a globális válság megoldásához szükséges változtatásokat
(pl. nemzetközi újraelosztás, demokratikus képviselete a világtársadalomnak, a fegyveres erôszak kiiktatása, emberi jogok,
megértés és tolerancia, ökológiai egyensúly, szociális piacgazdaság), melyek egészen utópisztikusnak tûnnek, sajnos. Elképzelhetônek tartja ezeket valaha elérni?
– A nemzetközi szinten javasolt reformok zöme már csak azért sem
tekinthetô utópisztikusnak, legfeljebb csak nehezen megvalósíthatónak, mert alacsonyabb szinten, egyes országokban, illetve az EU-ban
több minden megvalósult már belôlük. Ha egyszer meglesz a közös
nemzetközi akarat, talán idôben sor kerül a megvalósításukra.
– Friss és idôszerû kérdésekben foglal állást, mint az ingatlanadó, az üdülési csekk megadóztatása, a bérek, nyugdíjak csökkentése stb. Mit és hogyan lehetne másképp tenni?
– Az igazságos közteherviselést egy valóban, a jelenleginél erôteljesebben progresszív adóztatás biztosíthatná. Furcsa, hogy valamennyi parlamenti párt a leginkább antiszociális egykulcsos adórendszer mielôbbi bevezetését szeretné elérni. A progresszív jövedelemadó hatásos lehet a mindjobban terjedô hivalkodási hajlam ellenében is, amely fölösleges luxuskiadásokra és felelôtlen hitelfelvételekre késztet. A társadalmi magatartás és erkölcs megjavítása elsôsorban a neveléstôl és oktatástól függ, miként a gazdasági versenyképesség is. Sokkal jobban fejleszteni, erôsíteni kellene az oktatást, a
tudományt, a szakképzést és az egészségügyet, vagyis a humán tôke
alappilléreit. Mivel a társadalmi egyensúly és béke a gazdaság egyensúlyánál is fontosabb, a jóléti rendszer fenntartása és fejlesztése nem
sorolható háttérbe, és a szociáldemokrácia hagyományos értékrendje semmiképpen sem tekinthetô túlhaladottnak! A válságból való kilábalás és az ország fejlôdése persze nem utolsósorban a politikai és
a gazdasági „elit” magatartásában szükséges változásoktól függ.
Vagyis attól, hogy véget ér-e az ellenségkeresés, acsarkodás és populista demagógia, illetve, hogy a hazai újburzsoázia mérsékli-e hivalkodási hajlamát és önzô individualizmusát.
Szénási Zsófia
Szentes Tamás: Ki, és miért van válságban?
Napvilág Kiadó 2400 Ft

Válságkönyvek böngészdéje
■ Válság-e az, amit a mindennapokban érzünk, tapasztalunk vagy a médiában hallunk, látunk? Kinek és minek
a válsága? Pénzügyi, gazdasági, netán
egyenesen globális válságról, világválságról van-e szó? Vagy mindazok a jelenségek, amelyekkel az említett módon találkozunk, voltaképpen „normálisnak” tekinthetôk a monetarizmus
mostani globális viszonyai között? Ha
viszont nincs világválság, attól még lehet valamilyen fordulatról beszélni, de
mi lenne ez? Többek között ezért indultunk válságkönyv-keresôbe a nyári
nagy melegben a könyvesboltok hûs világába, hogy mindezekre a kérdésekre
valamilyen választ kapjunk.
Aki a Münchausen báró kerestetik – Mit
kezdjünk a nagy magyar válsággal (Hankiss Elemér – Heltai Péter) címû könyvet elkezdi, az feltehetôen ki is fogja
olvasni, pedig több mint négyszáz oldal. Nem biztos, hogy az elejétôl a végéig, folyamatosan haladva teszi majd ezt, hanem lehetséges, hogy kedve szerint válogatva a nyolcvanhárom válaszoló közül, ide-oda ugorva a könyvben.
A könyv címe máris elgondolkodtat: Münchausen
báró kerestetik. Ugyanis, ha ez így van, akkor ez
mindnyájunkra vonatkozik, a megszólítás voltaképpen felszólítás, minden egyes embernek, olvasónak
szól. Provokatív.
A könyv szerkesztôi kérdéscsokrokat intéztek a felkért válaszadókhoz, amelybôl több szálat az érthetôség kedvéért ki kell emelnünk: Hogyan jutott idáig a
világ? Hogyan jutott idáig Magyarország? S ha már
idejutott, hogyan lehetne kilábolni a bajból?; Magyarországot miért érinti különös erôvel a válság?; És
ami a legfontosabb: nálunk Magyarországon milyen
gazdasági, politikai, társadalmi intézkedésekre, változásokra, reformokra, milyen társadalmi – szellemi
megújulásra volna szükség ahhoz, hogy a jelenlegi
válságból sikeres, erôs, önmagában és a jövôben bízó országként kerüljünk majd ki? Ha valaki arra kíváncsi, hogy
az egyik szerkesztô, Hankiss Elemér milyen válaszokat ad az általa is feltett kérdésekre, akkor meglepetve olvashatja már írásának a címét is: Miért? Hankiss kérdéscsokrai most már kérdésbokrokká változnak. De ezen is csavar egyet, s így már végképp
provokatív a lehetséges Münchhausenekkel szemben: „Játszom
a naivat. Mert e Miért-ek jelentôs hányadára kézenfekvô a válasz. De ha kézenfekvô, akkor miért nem történik semmi? Vagy
legalábbis miért nem valamivel, vagy akár sokkal több?”
Nem feledkezhetünk meg arról, hogy elitünk, vagy elitjeink
nyolcvanhárom tagja válaszolt a kérdésekre, köztük, a neveket
csak példaként említve, volt politikusok, miniszterek (Békesi
László, Bozóki András), a gazdasági élet húzó nevei (Bojár Gábor, Demján Sándor,) médiaszemélyiségek (Baló György, Betlen
János), tudósok (Csányi Vilmos, Vizi E. Szilveszter), de számos
jeles közgazdász vagy akár író, vagy mûvész is. Így együtt, ebben
a vaskos kötetben, mondhatnánk azt is, hogy lenyûgözô olvasni az elit tagjainak töprengéseit, ötleteit a magyar válsággal kapcsolatban. Azonban hadd idézzük Betlen Jánost: „Nem azért

mondom, hogy a magam bûnét mentegessem, de ahogy elnézem a felkért szerzôtársak névsorát, bármily megtisztelô is,
hogy közöttük lehetek, azért a többiek
sem mind ártatlanok. Nem a politikusokra gondolok.” Úgy tûnik, valahol itt rejtôzik a lényeg, hogy mindenki a meghatározó értelmiségi is elismerje a saját válságát
és egyben a felelôsségét is annak létrejöttében és a kilábalás megtalálásában.
Aki akár fogyasztóként, munkanélküliként, vagy netán politikusként közvetlen
jó tanácsokat vár válság idején a gazdaságpszichológustól, az csalódni fog azután,
hogy kezébe veszi Garai László Globális
rendszerváltás – gazdaságpszichológiai megfontolások a válságról címû könyvét. Tanulmányai nem a mi újság?
kérdésére válaszolnak, ebben az értelemben tehát
nem naprakészek. De érdemes egy kicsit hátrébb lépni, hogy rálássunk a dolgokra, hogyan jutottunk
idáig? Itt is mindjárt meg
kell magyarázni a címet:
Globális rendszerváltás –
mit ért ez alatt a szerzô?
Mint bevezetôjében maga
is mondja: korábban volt
egy glóbusz, melyben két
szuperhatalom, mint két
fél glóbusz, egymásnak feszülve létrehozta a piacgazdaság teljességgel nélkülözhetetlen gazdaságpszichológiai feltételét, a tökéletes
versenyt. Ennek alapján
mûködött a piac diadalmasan. Most viszont az egyetlen szuperhatalom nem
tud tökéletes versenyben állni „egymással”. Most idézzük szó
szerint is a szerzôt: „Komolyan: Biztos-e, hogy nekünk van igazunk, amikor e nélkülözhetetlen feltétel híján próbálunk piacot
barkácsolni a glóbusznak. Biztos-e, hogy velünk szemben nem
a piacnak van igaza, amikor érvényes összefüggésekre válsággal
figyelmeztet? Globális válsággal!”
Garai figyelmeztet arra is, hogy a gazdaság szférájában a pénz,
a haszon, a kellemesség opciói mellett komolyan számításba kell
venni a társadalmi identitás szerepét is. A szerzô szerint bizalmunk és bizalmatlanságunk a gazdasági folyamatok igazi hatótényezôje. S jóllehet a gazdaságpszichológia ma már kísérletezik
azzal, hogy nem tudná-e aktívan is befolyásolni ezt a lelki tényezôt, kénytelen megállapítani, még nem találták meg a választ,
mitôl függ az, hogy derû- vagy borúlátóan tekintünk-e a gazdasági közeljövôbe. A tudomány, amit biztosan tud, az az, hogy
mitôl nem függ.
A Válság és valóság címû (Bogár László, Drábik János, Varga István), részben beszélgetôs kötet szemléletmódját jól foglalják
össze annak bevezetô sorai: „ .... Magyarország, mint annyiszor
történelme során ismét létéért küzd. Külsô és belsô hatalmak
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egyaránt fenyegetik. Nem csupán területét, testét és lelkét egyaránt akarják. A nemzet romlásában azonban az önsorsrontás
éppúgy szerepet játszik, mint a világ végletessé válása és hitének
megroppanása.” A beszélgetések közgazdász résztvevôit már a
kezdet kezdetén a hatalom és a pénz közötti szimbiózis izgatja,
az, hogy az uralkodó már a XVII. században lemondott a saját
arculatára tervezett pénzrôl, s helyette létrejött a hitelpénzrendszer. A mostani pénzimpérium, amely egy globális korporáció,
egy kiegyensúlyozatlan rendszer, tehát ilyen történelmi
eredettel rendelkezik. Ugyanakkor a globális világválság
megtervezett jelenség, szükségük volt rá a „pénzhatalmi
uraknak”, hogy tovább konszolidálják és centralizálják a
pénzuralmi rendet. Azonban,
s ezen nem szabad meglepôdni, egyszerre indították be az
említett folyamatot és azt,
amivel álcázták. Így például
az a pénz, amit egyes amerikai bankok az államtól kaptak, eredetileg arra, hogy megsegítsék a termelôgazdaságot,
arra használták fel, hogy felvásárolják a gyengébbeket, s
így egy hatalmas, globális méretû bankkonszolidációt hajtottak végre. A beszélgetôpartnerek, úgy tûnik, lényegében egyetértenek abban, hogy Magyarország pénzügyi
gyarmatosítása, pénzügyi gyámság alá helyezése befejezô
szakaszába lépett. Úgy látják, hogy a hazai társadalom léte, jelene és jövôje a monetáris folyamatoktól függ. A
frappáns megfogalmazás szerint a problémák oka monetáris, az okozata fiskális. És itt kap egy oldalvágást a média is, mert szerintük, amikor a bérekrôl, vagy a bércsökkentésekrôl vitatkozik, akkor voltaképpen nyomást gyakorol a társadalomra, hogy ne tudja az ellenálláshoz az
erejét összeszedni. Másrészt a társadalom figyelmét is elterelik: mindig az állammal van a gond, jóllehet nem az
állammal van a baj.
A beszélgetések résztvevôi a kötet második felében külön-külön tanulmányban is összegzik mondanivalójukat. Bogár László Gondolatok a globalizáció természetrajzáról, Drábik János Emberközpontú világrend, Varga István
Válság=álság címmel.
Még a pénzügyi világválság 2008-as kirobbanását megelôzôen
íródtak meg a Kataklizmák csapdája címû kötet tanulmányai,
amelyek mintegy kiváló elméleti háttérként, a majd késôbb ismertetendô TSR-modell pedig példamutató gyakorlatként is,
szolgálhatnak az újabb hazai és világválság-fejlemények megértéséhez. A kiadvány egészében azt vizsgálja, mint azt lényegében Joseph Ezra Bigio professzor, a Lisszaboni Civil Fórum tiszteletbeli elnöke is ajánlásában írja, hogy hogyan csökkenthetôk
a globalizáció és a vele párhuzamosan futó tudományos-technikai és informatikai forradalom következtében elôálló mindenoldalú változásokból, a fejlôdésbôl fakadó veszélyek, kockázatok.
A kötet két nagy erénye közül az egyik, a tartalmiakon túl, hogy
tényleg mindenkit megszólít, vitára és együttmûködésre a tudóstársakat, cselekvésre és versenyre a gazdasági szereplôket, erôforrásaik kihasználására az önkormányzatokat, és a sorsának jobbítására felelôsséggel vállalkozó embereket. A másik erény, hogy a
kötet tanulmányait érdekes interjúk vezetik be a szerzôkkel, így

mintegy becsalogatva az olvasót a sûrû erdôbe, hogy az oldottabb beszélgetés után kedvük, döntésük szerint mélyedjenek el
a tudományos-szakmai szövegekben. Bevezetôjében Palánkai
Tibor rámutat, hogy a globalizáció komplex folyamat, amely hatással van a társadalmi formáció elemeire és mélyreható átalakulás hordozója a társadalom fejlôdésének és mûködésének valamennyi szférájában. A globalizációt az egyik legfontosabb töréspontnak tekinti, amit – mint megjegyzi – akár bizonyos fajta kopernikuszi fordulatnak is nevezhetünk. Az információs és kommunikációs technológia forradalmán és a tudásalapú társadalmon nyugszik, szerkezetét pedig
posztindusztriális társadalomként lehet meghatározni.
Kérdés, hogy mennyire poszt-kapitalista és poszt-nemzeti, az azonban bizonyos, hogy a társadalmi viszonyokban, s a nemzetállam, mint alapvetô integrációs
keret, jövôjét illetôen új kihívások hordozója. Ez minôségi fordulat és „nagy átalakulás” az emberiség történetében. Figyelmeztet: most az egész emberiség léte
és jövôje forog kockán, s a fenyegetések hosszú sora
közül egy-egy is elegendô a veszélyhelyzet kialakulásához. A kötet egyik kiemelkedô tanulmánya Kiss Endre globalizációelmélete, amely szerint a globalizáció
alapvetôen azt jelenti, hogy az intézmények, szervezetek, „aktorok” a földkerekség egészén képesek egyidejûen, szervezetten és rendszerszerûen funkcionálni, s a
maguk javára fordítani a
globális mûködésbôl fakadó számos elônyt. Ebbôl a
meghatározásból is látható, amit a szerzô mond a
vele készült interjúban,
hogy a politikának és a
nagyközönségnek is be kell
látni, hogy a globalizáció
definíció szerint nem azonos a nemzetközi tôke
mûködésével, de még a világgazdaság egészével sem.
A nemzetközi tôke része a
globalizációnak.
Végezetül nem hagyhatjuk
el a könyv kiadójának, a
TSR Model Kft.-nek a nevét is adó TSR (Többcélú
Szektorközi
Rendszer)
Modellnek a Gáspár András általi rövid bemutatását
sem. Ennek a modellnek a
célja az egységes, a párhuzamosságokat megszüntetô országos
hálózat, olyan Helyi Közösségi Szolgáltató Központok létrehozása, amelyekben államigazgatási, közszolgáltatási és kereskedelmi ügyeit intézheti a lakosság, és ahol egyben kulturális és szórakozási igényeit is kielégítheti.
Hudra Árpád
Hankiss Elemér – Heltai Péter: Münchhausen báró kerestetik – Mit
kezdjünk a nagy magyar válsággal? (Médiavilág Kiadó)
Garai László: Globális rendszerváltás? – Gazdaságpszichológiai
megfontolások a válságról (Népszabadság Könyvek)
Bogár lászló, Drábik János, Varga István: Válság és valóság (Éghajlat Könyvkiadó)
Kataklizmák csapdája /Csányi Vilmos, Gáspár András, Hablicsek
László, Halmai Péter, Kiss Endre, Kiss J. László, Palánkai Tibor,
Papanek Gábor, Vértessy László/ (TSR Model Kft.)

Dr. Fövényi József – Gyurcsáné Kondrát Ilona:

Cukorbetegek nagy diétáskönyve
A 2. KIADÁS MÁR KAPHATÓ!
■ A cukorbetegség, ezen belül a 2-es típusú diabétesz hazánkban közel 1 millió embert érint.
Mindmáig él az a köztudatban, hogy a cukorbetegeknek speciális étrendre van szükségük,
mely állítás ma már nem állja meg a helyét. A
szerzôpáros több évtizede foglalkozik diabéteszes betegekkel. Azóta a kezelési és diétás elvek
rengeteget változtak, melynek fô oka: a korszerû tablettás és inzulin-készítmények a már
olyan fokú rugalmasságot biztosítanak egy cukorbetegnek, amely mellett a diétázás nem „diabetikus készítmények” fogyasztását jelenti,
hanem a normál ételek tudatos megválasztásával, a kalória és szénhidrát-összetétel ismeretével a legváltozatosabb étrend kialakítását teszik lehetôvé. Ebben kíván segítséget nyújtani
a két szerzô, Dr. Fövényi József orvosi tanácsai
révén és Gyurcsáné Kondrát Ilona a gondosan
és bôségesen összeállított recept-gyûjteményével. A könyvben tápanyagtáblázatokon felül
hasznos címek és egyéb, a cukorbetegeknek
fontos tudnivalók találhatók.
A CUKORBETEGSÉGRÔL ÁLTALÁBAN
Mi a diabétesz? Milyen gyakori betegség? Ma Magyarországon
kb. 600 000 ismert, kb. 200 000 még fel nem ismert cukorbeteg
él. Ezen felül kb. 200–300 000 fôre tehetô azon egyének száma,
akik a betegség elôstádiumában, az ún. csökkent glukóztolerancia állapotában vannak.
A cukorbetegséggel, cukorháztartás zavarával az összlakosság
kb. 10%-a, összesen 1 millió ember érintett. Melyek a diabétesz
fôbb típusai?
A cukorbetegség – orvosi szakkifejezéssel diabetes mellitus –
összetett anyagcserezavar, melynek legszembetûnôbb jele a vércukorszint megemelkedése. Két alaptípusát és több altípusát ismerjük.
Az 1-es típusú cukorbetegség:
A ma 1-es típusúnak nevezett cukorbetegség elsôsorban a gyermek-, tizenéves és kora felnôtt korban lép fel, többnyire viharos
tünetekkel. Csupán ritkán öröklôdik, és oka az, hogy egy ún. autoimmun folyamat keretében a szervezet elpusztítja saját inzulintermelô sejtjeit, amelynek következtében e betegeket feltétlenül inzulininjekciókkal szükséges kezelni. Az 1-es típusú cukorbetegek aránya kevesebb, mint az összes cukorbeteg 5%-a.
2-es típusú cukorbetegség:
A ma 2-es típusúnak nevezett cukorbetegség korábban a 40 év
felettiek betegsége volt, de ma már a tizenévesek és a fiatal felnôttek körében is egyre gyakrabban találkozhatunk vele. A betegség iránti hajlam erôsen öröklôdik, de a kórfejlôdésben sokkal meghatározóbb az ún. külsô, környezeti tényezôk jelentôsége. Ezek a következôk:
– mozgásszegény életmód,
– helytelen táplálkozás,
– a kettô eredményeként fellépô kövérség.
Az eredmény az ún. metabolikus szindróma, melynek jellemzô
tartozékai a kövérség, a szénhidrátanyagcsere zavara, a zsíranyagcsere eltérései (magasabb szérumtriglicerid-,
összkoleszterin-, alacsonyabb HDL-koleszterin-szintek), a vér
fokozott alvadási hajlama és a mintegy 70%-ban magas vérnyomással is társul.

Hirdetés

könyvszemelvény

Mindezt más kifejezéssel inzulinrezisztencia szindrómának
is nevezik és mint ilyen, már
sokkal több, mint egyszerû cukorbetegség: a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázati tényezôjét (rizikófaktorát) és
ennek következtében az idô
elôtti megrokkanás és elhalálozás veszélyét jelenti. A 2-es típusúcukorbetegek kb. 85%-a
rendelkezik súlyfelesleggel.
Fontos, új felfedezés: Az 1es típusú cukorbetegek mintegy 30-35%-ánál is kifejlôdik
a metabolikus szindróma, tehát meghíznak, vérzsír-rendellenességek jelentkeznek és
megemelkedik a vérnyomásuk. Ennek oka részben a
mozgásszegény életmódban,
részben az inzulin-túladagolásban és a túlzottan liberalizált étrendben keresendô. Számukra tehát a megoldás: szigorúan testre szabott energiatartalmú étrend, ehhez pontosan illesztett inzulinadagolás és rendszeres fizikai aktivitás.

Dr. Fövényi József
1962–78 között a budapesti Szent János Kórházban, majd 19782001-ig a Péterfy Sándor Utcai Kórház belosztályán dolgozott
osztályvezetô fôorvosként. Jelenleg a Péterfy Sándor Utcai Kórház Diabétesz Szakrendelését vezeti nyugdíjasként. Az orvostudományok kandidátusa, címzetes egyetemi docens, számos tudományos közlemény, szakkönyv és betegedukációs könyv szerzôje.
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A Fordulat Éve: a Diárium vége
Az 1931-ben indított Diárium, az Egyetemi Nyomda
Magyar Könyvbarátok-mozgalma irodalmi és kritikai
folyóirata volt, melyet elôbb Czakó Elemér, majd
Kenyeres Imre, végül Máté Károly szerkesztett, 1948ban szûnt meg. Azaz az ún. fordulat évében! Vagyis
a folyóirat túlélte a világháborút – ám a „Fordulat
Évét” már nem. Annál izgalmasabb kaland belelapozni az utolsó számokba. Itt már sejthetô, mi vár a
magyar írókra, irodalomtörténészekre és olvasókra!

Munkaversenyt a folyóiratok között
„A magyar sajtó megújulása, megtisztulása elé érkezett. Újságjainkból el fognak tûnni a hangzatos, sokat sejtetô címek, az olvasói érdeklôdés fölkeltésének olyan fogásai, melyek méltatlanok az
újsághoz és a közönséghez egyaránt. Nincs szükség frázisokra,
megtévesztôen nagyhangú és oly gyakran ostoba ingert keltô közleményekre. Ezek a fölnagyított események, ezek a »szenzációk«
nem jelentôsek abban a tiszta törekvésben és fokozódó munkamenetben, amelyikben demokráciánk építi országunkat. /…/ az
önvizsgálatot nekünk is el kell végezni /…/ A Magyar Könyvbarátok tábora megszabja számunkra a színvonal fokozatos emelésének követelését is. Táborunk egyik része – tanárok, mérnökök,
orvosok, tisztviselôk – régebben szerzett kultúrigényekkel fordítják felénk bizalmukat. De táborunk állandóan növekvô másik felében egyre nagyobb számmal vannak a haladó szellemû fizikai
dolgozók; az ô igényeik kielégítésére megújult nekibuzdulással fogunk neki…” – írja a fôszerkesztô, Kenyeres Imre.
A Magyar Könyvbarátok mozgalma neve szépen átalakul, és
így hangzik: „népi demokráciánk egyik, alapvetô jelentôségû
könyv-szövetkezete”.

A Szovjetunió könyvkiadásának harminc
esztendeje
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„A szovjet rendszer az orosz könyvkiadás forradalmosítását is jelenti. Megfelel annak a virágzó szellemi fellendülésnek, amely
harminc év alatt a szovjet népek kulturális arculatát alapjaiban
megváltoztatta, mindenki számára feltárta a tudást, mûveltséget
és jóvátette a cári Oroszország döbbenetes mulasztásait. Ez alatt
a három évtized alatt megvalósították Sztálin mondását: kimûvelt, kulturált munkásokat és parasztokat akarunk… – írja L. O.
A márciusi szám facsimilében közli Batthyány Lajos 1848 júniusában a székelyekhez intézett felszólítását, Bölöni György
„Márciusra”, a jakobinus Petôfire emlékezik, Demény János
Bartók Kossuth szimfóniája vázlatát adja közre, a bevezetô sorok a zeneszerzô kézírásában is olvashatók. Figyelem, a színvonal azért nem zuhan! Csak az ideológia, a politika szép lassan
rátelepszik a lapra. Mert pl. Szabó Ede A valóság sodrában címmel jegyzeteket fûz Solochov mûveihez, Máté Lajos A moszkvai Mûvész Színházról ír, Soós László cikkének címe, témája:
A szovjet film.
De még nem kizárólag szovjet irányultságú a kitekintés: Karinthy Ferenc párizsi ösztöndíjas útjáról számol be, Murányi-Kovács Endre Új embertípus a francia regényben címmel ír cikket,
a lap Sadoveanu novellát (A keresztelô), román költôket közöl,
Kassák Picassóról, Demény János Bartókról és Kodályról ír. Olvashatunk C. G. Jungról, a Nobel-díjas André Gide-rôl, a formabontó és formaalakító Majakovszkijról. Az orosz irodalom még

elsôsorban Gogoly, Tolsztoj, Csehov, Gorkij, Majakovszkij. A
Révai kiadta Új orosz elbeszélôk kötetben (Ford. Szôllôsy Klára
és Trencsényi-Waldapfel Imre. Barabás Tibor bevezetô tanulmányával.) már feltûnik Groszmann, Szimonov, Bázsov, Pausztovszkij, Panova, Kozsevnyikov.

A könyvnapi számból
„A MAGYAR KÖNYVBARÁTOK már 20 esztendôvel ezelôtt
kialakítottak egy olyan könyvszervezetet, amelynek jelentôsége
most, demokráciánkban csak fokozódik. A cél az volt, hogy kiválasztott, értékes könyveket nyújtsunk annak az elôfizetô tábornak, amelyik ezáltal elôsegítette ezeknek a könyveknek bibliofil kiállítását, de mindenekfelett olcsó árát.
/…/ A Magyar Könyvbarátok feladatai annyiban változtak
meg most, hogy táborát ki fogja terjeszteni azok felé is, akiknek
korábban nem volt módjuk részt venni ebben a szervezett vállalkozásban. A Magyar Könyvbarátok ezirányú tervét a legnagyobb megértés fogadta. Legutóbb összeállítottuk elôfizetôink
foglalkozási statisztikáját, e szerint: Tisztviselôk 35.5%, Pedagógusok 18.5%, Szabad foglalkozású értelmiség 16%, Honvédek,
rendôrök 1.8%,
Intézmények 7.2% és ami táborunk örvendetes kiszélesítését
jelenti: Munkások, iparosok, földmûvesek, altisztek 8.8%, Egyetemi hallgatók és középiskolai tanulók 12.2%.”

A könyvkiadás kérdései
1. kérdés: Mi a kiadási programjuk? Nyugat: „Véleményünk
szerint a könyvkiadókra, akikre az ország szellemi újjáépítésében igen jelentôs szerepe jut, vár az a feladat, hogy többet,
korszerûbbet és mûvészibbet termeljenek, de ne a mennyiségen, hanem a minôségen legyen a hangsúly. A bestsellerek eddig kiszolgálták a kis- és nagypolgári olvasóközönséget, de
nem alkalmasak arra a feladatra, amely elsôsorban az írókra
és a kiadókra vár; a munkás és paraszt olvasóréteg demokratikus átnevelésére.”
2. kérdés: Az olcsó könyvek megteremtésére milyen terveik
vannak? Népszava: „Az olcsó könyv megteremtése nagyon is
komplex probléma ahhoz, hogy csak a kiadók meg tudnák oldani. Ehhez összhangba kellene hozni a papírárakat, a nyomdai és kiadói kalkulációt, kiépíteni egy szervezetet, mely egy
bizonyos mennyiségû könyv elhelyezését biztosítaná....
3. kérdés: A munkásság számára termelnek-e külön könyveket?
Révai: „Nem hisszük, hogy a munkásság számára külön kellene könyveket termelni. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy a
munkásságot ugyanannyira érdeklik a nagy klasszikus regények, mint bármelyik más osztály olvasóit. Persze, az új orosz
irodalomban, s a kialakulófélben lévô új magyar irodalomban
is egyre nagyobb helyet kapnak a munkásságot közelebbrôl
érdeklô problémák…”
4. kérdés: Mi a véleményük az olvasóközönség „kiszolgálásáról”? Új Idôk: „Az olvasóközönség kiszolgálásáról az a véleményünk, hogy a felszabadulás óta erôsen megcsappant erejû vásárlóközönséggel állottunk szemben, a régi közönség
megfogyatkozott, az új munkás- és paraszt-vásárlóréteg még
nem volt elég erôs az intenzív könyvvásárlásra…”
5. kérdés: Miben látja a demokratikus magyar könyvkiadás feladatait? Cserépfalvi: „Jó propagandát az irodalomnak, amely
megkedvelteti az értékes könyvek olvasását a dolgozók szélesebb rétegeivel….”
Cs. A.

Kubából Miamiba…
Heriberto Hernandez, költô,
a Bluebird Union Kiadó (Miami)
szerkesztôbizottságának tagja a
budapesti Litea Könyvesboltban,
Ferdinandy György: Az amerikai
menekült c. új kötetének bemutatóján a szerzô vendége volt.
■ – Honnan ismeri Ferdinandy Györgyöt?
Látszott, hogy jó barátságban vannak…
– Igen, ismerem a magyar író és fordító Ferdinandy Györgyöt, és a feleségét is, María
Teresa Reyes Cortést, aki tanárnô és szintén
fordító. Véletlenül találkoztunk Miamiban,
a 25. Nemzetközi Könyvvásáron, 2008 novemberében. Az azt követô hónapokban
szorosabb baráti kapcsolat alakult ki közöttünk, és belevágtunk néhány közös projekt
megvalósításába is.
– Mi hozta Magyarországra? A barátság? A kulturális érdeklôdés? Esetleg magyar üzleti tervei vannak a Bluebird Kiadónak?
– Ferdinandy György meghívására érkeztem Magyarországra,
mert azon kívül, hogy most volt Az amerikai menekült címû
könyvének bemutatója, a borító a fiam, Erick A. Hernández
egyik rajza alapján készült. Ezenkívül Ferdinandy György lefordította néhány írásomat és elôsegítette ezek megjelentetését a
Magyar Napló címû folyóiratban, amelyben María Teresa Reyes és Szentmártoni János közremûködésével a Bluebird Kiadó
más szerzôinek mûveit is lefordították és megjelentették. Így tehát eljöttünk a könyvbemutatóra és örömmel tapasztaltuk,
hogy a magyarokat mennyire érdekli a kubai irodalom, és szívesen részt vennénk bármilyen közös projektben budapesti írókkal, fordítókkal és kiadókkal.
– A könyvbemutató vendégei megtudhatták, hogy Ön nem
túl régóta él Miamiban, 8 éve emigrált Kubából családjával
együtt az Egyesült Államokba. Hogyan és miért született ez
az elhatározása?
– Ennek nagyon egyszerû oka van, mégis úgy látszik, a világ számára kicsit érthetetlennek tûnik. Kubát több mint fél évszázada
vasöklû diktatúra sújtja, és ilyen körülmények között a modern világra jellemzô vélemény- ill. alkotói szabadság elképzelhetetlen.
Kuba társadalma irreális, rányomta bélyegét az autoritárius rendszer és az ideologizmus, ezért úgy döntöttünk, hogy átköltözünk
a reális, valós világba és ott írunk, ott adjuk ki munkáinkat.
– Megérkezésekor talált rá a Bluebird Kiadóra? Vagy a kiadó
késôbb, esetleg az Ön közremûködésével alakult?
– A Bluebird Editions egy George Riverón nevû költô személyes
terve volt. Ô már megjelentetett néhány könyvet, amikor hárman, barátok, és egyben költôk – George Riverón, Carlos Pintado és jómagam – összefogtunk, hogy üzleti mederbe tereljük az
ötletet és nagyobb horderejû terveket valósítsunk meg. A legtöbb spanyol és latin-amerikai kiadó „haladó” szellemû ügynökök kezében van (ezzel a jelzôvel próbálják enyhíteni azt a beteges szimpátiát, amelyet európai és latin-amerikai értelmiségiek
éreznek a Castro család diktatúrája iránt), ezért az emigrált kubai írók bekerülése a piaci körforgásba csak alternatív úton-módon jöhet létre.
– A kubai emigránsok Miamiban erôs, összetartó közösségben élnek, ami nyilván kulturális igényeikben is kifejezôdik.
A Bluebird Kiadó profilja, megjelentetett könyvei csak nekik

szólnak, vagy „nagyobb piacra”
szánják a könyveiket?
– Nemrég indítottunk olyan projekteket, amelyek keretén belül együttmûködünk más kiadókkal annak érdekében, hogy más olvasórétegekhez is elérjünk, illetve más irodalmi mûfajokkal és szerzôkkel is dolgozzunk.
– A könyvek spanyol nyelven jelennek meg, eljutnak-e az Egyesült Államokból más spanyol nyelvû területre is?
– A könyveinket Miamiban több könyvesboltban, illetve a kiadó honlapján
keresztül is meg lehet találni és meg lehet venni (http://www.bluebirdunion.
com/editions/index.html).
– Ön aktív résztvevôje a Miami Könyvfesztiválnak. Hogyan szervezik, kik mutatkoznak ott be?
– Amióta Miamiban élek, szerzôként mindig is ott voltam a
Nemzetközi Könyvfesztiválon,
és a legutóbbi, a 25. rendezvényen, már mint kiadó is jelen
voltunk, nyolc, kubai szerzôk által írt könyvvel. A Miamiban
megrendezésre kerülô Nemzetközi Könyvfesztivál (MBFI) a
Miami Dade College akadémikus és kulturális kezdeményezése, melynek célja, hogy elôsegítse az olvasást, ösztönözze a kreatív írást, és hozzájáruljon a
könyvek és az irodalommûvészet mélyebb ismeretéhez. Mindig
novemberben kerül megrendezésre és nyolc napig tart, helyszíne pedig a Miami Dade College „Wolfson” névre hallgató kampusza. A Fesztiválon évente több, mint 300 szerzô, közel 250
hazai és külföldi kiállító, és több ezer meghívott vendég vesz
részt, a világ minden tájáról.
– Négy, megjelent verseskötete után mi a véleménye a líra
helyzetérôl, szerepérôl ma?
– Véleményem szerint soha nem született annyi vers, mint manapság. Ez ugyan nem látszik a könyvpiacon, de jól érzékelhetô alternatív körökben, s ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a
kis kiadók születése és a szerzôi kiadások újraértékelôdése. Ez
utóbbi manapság már jóval könnyebben megvalósítható, hála
annak, hogy ma már sokkal olcsóbb a modern nyomdatechnika. Az Egyesült Államokban a kisebbség számára is egyre jobban elérhetôvé válik a kultúra, és a több mint negyvenmillió
latin már olyan társadalmi réteg, amely jelentôs piacot jelent.
Kubában, a 80-as években erôteljes ellenzéki mozgalom volt,
és a berlini fal leomlása után a kormánynak nagyon kellett vigyáznia arra, hogy a kultúrát igen óvatosan kezelje és a megtorlást is enyhítse a stabilitás érdekében. Ennek az lett az eredménye, hogy az én generációm értelmiségi rétegének nagy része emigrációban él. Az internet rendkívül értékes eszköz. Az
emigráns kubai értelmiségiek nagy részének van internetes
honlapja vagy blogja, és létrehoztunk egy nagyon fontos hálót,
amelyen keresztül kommunikálunk és a kultúrát terjesztjük.
Ennek ellenére a könyv pótolhatatlan.
Jakab Sára – Faix Dóra
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Benkô Samuval beszélget Hovanyecz László
A XXI. Század Társaság tagjai József Attila emlékére
alapították a Hazám-díjat, amelyet 2001 óta minden
évben a magyar szellemi élet 7-7 kiválósága kap meg.
A díjazottakkal készített életinterjúkat hagyományteremtô módon a Kossuth Kiadó jelenteti meg. 2008
novemberében Bacsó Péter, Benkô Samu, Csengery
Adrienne, Féner Tamás, Hankiss Elemér, Molnár Piroska és Vajda György kapta meg a díjat. Hovanyecz
László velük készített életút-interjúkat, Hovanyecz
László és a Kossuth Kiadó engedélyével a Benkô Samuval készített interjúból közlünk részleteket.
■ – Ön Lôrincfalván született 1928-ban.
– Ott volt református pap az anyai nagyapám. Az apai ág – a Benkôk – írásos adatok alapján már 1602-ben lukafalviak. Apai nagyapám szabad székely földmûves volt, apám lett az a fiú a családban, akibôl pap lett. Ô egy magyar többségû Kis-Küküllô menti
faluban, Küküllôszéplakon kapott állást, ahol gyermekségem töltöttem. Három vallásnak volt ott temploma. A többséget alkotó 4500 reformátusnak, a 100 fônyi – unitáriusnak és a 2-300 fônyi ortodox románnak.
Itt érte családunkat egy nagy megrázkódtatás. Bejáró asszonyunk
kisfia, nekem játszótársam egy nemzetiségi atrocitásnak esett áldozatul. Akkor román állami iskola volt a faluban, ahol a tanító propagandisztikus módon adta elô, hogy milyen kegyetlenek voltak az
ôsi idôkben a magyarok a románokhoz: álnok módon megölték a
hôs Gelu vezért, aki temetetlenül marad, ha a lova nem kaparja el.
A gyerekek úgy érezték, az ô feladatuk a román hôs halálát megtorolni, ezért letiporták magyar osztálytársukat, megtaposták mellkasát, s a kis Marci tüdôvizenyôben halt meg. A szüleimet ez az eset
arra indította, hogy elvigyenek engem Küküllôszéplakról.
Lôrincfalván még megvolt a magyar nyelvû református iskola,
nagyapám volt a lelkész, ô volt elsô hitoktatóm, ô tanított meg a tízparancsolatra. A papi ház falán egyetlen kép volt: a Kálvin Jánosé. S
a kálvinista nevelés mind az apai, mind a nagyapai házban mentes
volt minden túlzástól, látványos ájtatoskodástól. Románul Küküllôszéplakon a szomszéd unitárius paptól tanultam, aki fiatalabb ember
volt, így gimnazista korában megtanulta a hivatalos nyelvet is…
– 1946-ban érettségizett.
– Pályaválasztásomat meghatározta, hogy korábbi iskolatársaim elvittek egy-egy egyetemi elôadásra. A kolozsvári egyetem, amelyet
1940-ben Teleki Pál koncipiált, nagyon kiváló intézmény volt. A
klebelsbergi nemzedék tagjai tanítottak ott, akik javarészt külföldön
tanultak: Cambridge-ben, a Sorbonne-on, Berlinben. Az én szellemi tapogatózásaim során a belgyógyászat professzorától, Haynal
Imrétôl hallottak vésôdtek az emlékezetembe a legkitörölhetetlenebbül. A klinikai amfiteátrumban a pajzsmirigyrôl prelegáló professzortól hallottam olyanokat, amelyekbôl az egészségre és a betegségre, a testi és lelki állapotok összefüggéseire, az egyedi sajátosságok
és általános meghatározottságok kölcsönösségére, egyszóval az emberrôl alkotott derengô ismereteim elmélyítésére nyertem életre szóló eligazítást. Belôlem – sokak szerencséjére – nem lett orvos, de
amit Haynal Imre egyetlen elôadásából tanultam, az máig elkísér.
– A Bolyai Egyetem Móricz Zsigmond Kollégiumának tagjaként bölcsész lett, Gaál Gábor, a két világháború közötti híres
baloldali folyóirat, a Korunk fôszerkesztôjének tanítványa.
– Az ifjú Marxról tartott nekünk 1946 és 1948 között elôadást. Késôbb rekonstruáltam, hogy valószínûleg Mehring alapján. Azt fej-

tegette, hogy Hegelt és Feuerbachot tanulmányozva hogyan alakult
ki a fiatal Marx gondolati rendszere. Én pedig a református parókia
ambitusán olvastam a régi – még az elsô világháború elôtt magyarra fordított – Tôkét és biblikusan megalapozott kálvinista világnézetem saját elhatározásomból elcseréltem a marxizmusra. El lehet
képzelni, milyen érzelmeket válthatott ez ki édesapámból.
Valamennyi barátom hamarabb lett párttag mint én, de késôbb
lettek marxisták. Gaál Gábor elôbb maga mellé vett gyakornoknak,
1949-tôl pedig már tanársegédként dolgoztam. És ebben az évben
ért véget az én ifjúságom.
– Hogyan kell ezt érteni?
– Negyvenkilenc éves voltam, amikor a kilencvennégy éves Kós Károly az emberi élet szakaszolásáról szólva – írásban is rögzített, utolsó beszélgetésünk alkalmával – azt fejtegette, hogy ôt már hatvanéves korában öregembernek nevezték. Így tartotta ezt maga is,
mindaddig, amíg nem tapasztalta, hogy „az öregséget követi majd
a vénség kora, s azt az aggastyánkor”. Ez utóbbiról úgy vélekedett,
hogy akkorra „már elenyészik az ember minden ereje”. A nagy földindulás idején, amikor a második világháború Sztána felett is átviharzott, a szó szoros értelmében hajléktalanná vált hatvankét éves
férfi annyira birtokában volt testi-lelki erejének, hogy nemcsak a
maga életkereteinek újraépítésére vállalkozott, hanem a közgondokat is vállára merte venni. Ehhez mindenképpen hozzá kell tennünk azt is, hogy a hosszú életet élt, az alkonyat idején is szellemi
frissességét megôrzô Kós Károlynak a fiatalsága is hosszú lejáratú
volt. Már beszélgetésünk papírra vetése idején is akarva-akaratlanul
összehasonlításokra kényszerültem. Nemcsak arra gondoltam,
hogy az öregedésnek, az alkonyatnak a tünetei az én esetemben jóval korábban kezdtek megjelenni, hanem arra, hogy az én fiatalságom mennyivel hamarabb ért véget, mint az övé.
Napra pontosan meg tudom jelölni ifjúkorom lejártát.
Ennek ideje pedig 1949. november 3-ra esett. Nem feljegyzéseket
tartalmazó naptárból idézem a dátumot, hanem Balogh Edgár emlékiratainak harmadik kötetébôl. Ez olvasható ott: „Szép meghívót
kaptam a Hunyadi László operai bemutatására. Rebivel együtt el is
mentünk 1949. november 3-án az elôadásra. A szünetben odaküldte az Utunk szerzôi áttekintésre oldalas recenziómat Bányai László
akkoriban megjelent Harminc év címû, a romániai magyarság 1919
óta eltelt évtizedeit átfogó történelmi esszéjérôl. A kefelevonatban
nem volt hiba. Éppen csak sohasem jelent meg a cikk, de errôl sokáig nem tudhattam.

Hazaérkezve ugyanis három ember utánunk nyomult a lakásba, házkutatási felhatalmazást és letartóztatási parancsot lobogtatva. Hangtalanul tettünk-vettünk, felkaptam a pamlagról alvó
Ferkô fiamat, és a másik szobában lefektettem az ágyamba (fel
se ébredt), s hát mit is tegyek? Álltam az elvtársak rendelkezésére. Az egyik habzó dühvel dobálta szét gyanús könyveimet, míg
rá nem talált az Apor-kódex hasonmás kiadására, ez kellett neki, fel is kiáltott diadalmasan:
– Titkosírás!
A komolyabbiknak megmondtam, hogy itt valami tévedés van, különben is mentelmi jog véd mint nemzetgyûlési képviselôt. Legyintett, s csak annyit mondott, hogy mindössze kihallgatásról van szó,
hamar hazajöhetek.
Ebben maradtunk. Rebi kabátot borított vállamra, itt a kalap, mehettem az éjszakai jövevényekkel. Nálunk volt akkor megszállva
Benkô Samu, magára húzta a takarót, ôt mintha nem is vették volna észre. Ottléte megnyugtatott, családom támasza lesz, ha netalán
napokig távol kell maradnom… Kereken
húsz hónap múlva lerongyolódottan érkeztem vissza. Egy kis idôre.”
Hát ezen az éjszakán ért véget ifjúságom.
Balogh Edgár emlékezéséhez hozzá
kell tennem, hogy a Pasteur utcai lakás
bal oldali összenyíló szobái közül az
ebédlônek használt elsôben én aludtam
egy díványon, a belsôben, a könyvszekrénnyel, íróasztallal berendezett dolgozóban egy antik pamlagon pedig Ferkô.
A szülôk operai elôadásra indulása után
a két fiút (a kisebbik Andrist a hálószobában) én fektettem le. Fáradt voltam,
magam is hamar ágynak estem, és olvasni kezdtem. Mégpedig Mussolini A fasizmus doktrínája címû mûvét. Hamar elálmosodtam, a könyvet a dívány mellett a
parkettára tettem, a lámpát eloltottam.
Keveset alhattam, amikor arra ébredtem,
hogy idegenek léptek be a szobába. Bôrkabátos vezetôjük azt kérdezte Balogh Edgártól, hogy ki fekszik a díványon. A felvilágosításra, hogy egyetemi hallgató vagyok, vendégségben vagyok náluk és a gyerekekre vigyázok, a különítmény vezetôje a kíséretében lévô egyik személyt arra utasította, hogy figyeljen, s ha felébredek, jelezze neki. Tudomásul vettem tehát, hogy nekem nem
szabad felébrednem. Rettenetes volt órákon keresztül – míg tartott a házkutatás – tettetnem magam, hogy mélyen alszom. Féltem, hogy lélegzetem elárulja a turpisságot…
Hogy választottam az esti olvasmányul éppen Mussolini könyvét? Végzés elôtt álló filozófia szakos egyetemi hallgató voltam,
mint ilyet egy évvel korábban kineveztek a filozófia tanszékre
Gaál Gábor mellé gyakornoknak. A Balogh Edgár letartóztatása éjszakáját megelôzô napon professzorom megbízásából Bartók
György filozófus könyvtárát költöztettem át a Református Kollégium Farkas utcai könyvtárából a Bolyai Tudományegyetemnek átadott Marianum épületébe… Így került a kezembe a Mussolini-kötet, és vittem magammal esti olvasmányul Balogh Edgár lakásába.
A Rajk László kivégzése és Balogh Edgár letartóztatása között eltelt rövid idô vészes kimenetelt ígért. Csak évek múltával tudtam
meg Balogh Edgártól, ez a rövid idô elég volt arra, hogy a magyar
államvédelmi hatóság átadja román testvérintézményének, a Securitaténak azt az 1948. március 14-én készült fényképet, amely a Keleti pályaudvar elôtti Baross téren együtt ábrázolja Rajk Lászlót Balogh Edgárral, velem és kolozsvári diáktársammal, Páll Árpáddal.
Ugyanis Rajk László fogadta a 48-as centenárium ünnepségére Romániából Budapestre érkezô küldöttséget, így kerülhettünk közösen lencsevégre…

Ez alkalommal csak azt jegyzem meg, hogy a leírt éjszakai esemény következtében ifjúságom úgy ért véget, hogy mondvacsinált okokból a pártból kizártak, egyetemi gyakornoki állásomból elbocsátottak. Tanulmányaimat ugyan még befejezhettem,
de eltanácsoltak attól, hogy államvizsgára filozófiai tárgykörbôl
írjak dolgozatot, mivelhogy a filozófiát párttudomány „rangjára” emelték, s ennek mûvelésére kizárt párttag nem vállalkozhatott. Nekem arról kellett értekeznem, hogy milyen feladat vár a
kultúrára a falu szocialista felemelkedésében. Fazekasvarsándra
kerültem általános iskolai tanárnak. Hamarosan tanáromat,
Gaál Gábort is kizárták a pártból, következésképpen neki is hátat kellett fordítania a filozófiának; a XIX. századi magyar irodalom egyetemi oktatását bízták rá. Tanszékcseréje alkalmával még
úgy látszik, lehetett annyi kívánsága, hogy megválassza munkatársát, én legyek a tanársegédje. Visszajöttem Kolozsvárra, és új
beosztásomnak megfelelôen nagy erôvel fogtam hozzá középiskolai irodalmi ismereteim kiegészítéséhez.
Két évig voltam tanársegéd az irodalmi tanszéken.
1952-ben olyan záradékkal ellátott elbocsátó levelet
nyomtak a kezembe, hogy csak fizikai munkát vállalhattam. Írnom is csak álnév alatt lehetett.
Baráti segítséggel ekkor – munkanélküli állapotban –
kapcsolódtam be a Bolyai-kutatásba. A marosvásárhelyi Bolyai-kéziratokat publikáló kötethez írt bevezetô
tanulmányomban elmondom: végül is Bolyai Jánosnak köszönhetem, hogy Sztálin halála után a Román
Akadémia tudományos kutatóként alkalmazott.
– Bolyai Jánosnál aligha van nagyobb nemzeti
géniuszunk. Megkérem, beszéljen arról, hogy
az ô – mi tagadás: kaotikus – írásos hagyatékának rendezése, feldolgozása, sajtó alá rendezés
milyen feladatot jelentett…
– Amikor a marosvásárhelyi Református Kollégiumra hagyományozott és 1948-ban államosított
irathalmazt kikölcsönöztük, és Kolozsvárt a Farkas
utcai levéltár egyik kutatószobájában kezdtük el
rendezni, tulajdonképpen csak akkor láthattam, milyen is ez a Bolyai-hagyaték.
Különös – állapíthattam meg. Nem hasonlított egyetlen olyan
személyi levéltárhoz sem, amelyet korábbi kutatásaim rendjén megismerhettem. Igaz, némely jellemzôje olyan, mint ami általában sajátja a betûvetô halandók írásos hagyatékának. Szétválasztva az apa
– Bolyai Farkas – és a fiú iratait, megállapíthattuk, hogy Bolyai János hagyatékában is vannak személyi és családi vonatkozású okmányok, hozzá írt levelek és az ô kezétôl származó levélfogalmazványok, de az irományok zöme azokat a gondolatokat tükrözi, melyek a tudományos igazság feltárására vállalkozó, teremtô elme
több évtizedes töprengéseinek termékei.
Szembesülnünk kellett azzal a káoszi rendetlenséggel, amirôl kutatók már jóval elôttünk oly érzékletesen számoltak be. Szemünkkel láthattuk, hogy grafomániás buzgalmában Bolyai János minden
keze ügyébe kerülô papírt felhasznált hirtelen támadt ötletei lejegyzésére. Nagyobb munkái (így a Tan és az Üdvtan tervezett fejezetei) fogalmazásához általában koncban (egy konc száz ív) számolva vásárolt papírt. Kedvence volt a halvány almazöld papír (erre
szerette volna nyomtattatni mûvét is), de ilyent ritkán talált, közelében a kereskedôk legfeljebb halvány krémsárgával vagy halványkékkel szolgálhattak.
Az ív alakú papirosokra rendszerint hasábosan kezdett írni, azzal
a szándékkal, hogy az üresen hagyott másik hasáb felülete fennmarad utólagos javítások, kiegészítések számára. Ezek a késôbbi betoldások aztán sokszor eltérnek az alapszöveg gondolatmenetétôl. Persze, feltehetôen papírhiány miatt, nemegyszer az is megtörtént,
hogy elôvéve egy-egy régebbi kéziratát, az üresen maradt hasábokra egészen új mondandó hordozását bízta…

Könyvkultúra
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ápolya, akinek történelmi árulását, Mohácsot, „nemzeti nagylétünk nagy temetôjét”, a mai napig nyögi az ország,
igazi magyar ember volt ám! Nem osztrák,
nem cseh, nem román, nem zsidó. Eljárása,
morálja is nemzeti karakterünkké vált: kihúzódni, megúszni, pusztuljanak a lúzerek, a vérüket áldozó bátrak.
Zrínyi Miklósra, aki a Német maszlag török áfium címû dolgozatában szinte könyörgött a
nemzetnek (a nemes uraknak, mert a jobbágy
nem is létezett), hogy fogjunk össze, verjük ki az országból a meggyengült törököt, ne várjuk meg, míg
más megteszi helyettünk,
mert ha a német veri ki
ôket, akkor a nyakunkon is
marad, a kutya nem hallgatott. S végül így történt?
Így. De mi, magyarok mindig áldozatok vagyunk, mi
mindig ártatlanok vagyunk, mindig mások a bûnösök.
Rákóczi rosszkor, rossz helyen lázadt, a hajdú, a kuruc, a szegénylegény, akinek „olcsó a vére, két-három krajcár egy napra
bére”, az állt be a seregébe, a nagyurak többsége, a labancok,
a Habsburg-császár pártfogását jobb üzletnek tartották.
Kossuth is rosszul ítélte meg a történelmi pillanatot, a trónfosztott császári ház joggal fordult segítségért az orosz cárhoz, és a cáriakkal szemben esélytelenek voltunk, de Széchenyi bölcs kompromisszumkészségét a Habsburgok föl sem
fogták. A kiegyezéssel pedig Magyarország a Monarchia részévé vált, így az alkotmányos dualizmus folytán nemcsak
Ausztria, de Magyarország is az elsô világháború „teljes jogú”
vesztese lett. Nagy ára volt a kiegyezés utáni boldog és gyarapodó békeidôknek!
Vagyis Trianon magvait végül is Deák Ferenc, a haza bölcse vetette el a kiegyezéskor. Nem gondolta, hogy süllyedô
hajóhoz köti az ország hajóját. Mert Trianonban nem is

Magyarországot osztották föl, hanem a Habsburg-birodalmat etnikumok szerint. Hogy erre mi fizetünk rá legjobban, ahol a népesség
kétharmada független államiságáért (magyarul
talán: szabadságáért) küzdô etnikai kisebbség
volt, abban sáros volt Kossuth kisebbségi politikája éppúgy, mint a kiegyezést követô valamennyi magyar kormányé. Kossuth akkor
már belátva a saját hibáit, hiába könyörgött
Torinóból, hogy ne vállaljuk a Habsburgok
csendôrének szerepét a Kárpát-medencében, a
magyar nemzeti gôg fütyült Kossuth apánkra.
Trianon után csak a siránkozásra, a másra mutogatásra, retrográd múltba nézésre, a haladástól
való teljes elzárkózásra
volt képes a nemzet, amivel nem lettünk népszerûek Európában. Aztán
Horthy, hiába volt egykor
tengerész, megint nem ismerte föl a süllyedô hajót, és megint a másik revizionista hatalom, a náci Németország csatahajójához kapcsolta a mi kis
gôzösünket, el is süllyedtünk velük együtt, kiérdemelve még
a „Hitler utolsó csatlósa” megtisztelô címet is.
Ettôl sem lettünk népszerûbbek Európában.
Negyvenötben nem fogtuk föl, hogy megszabadultunk a
gyilkos háború lidércnyomásától, s fölszabadultunk a német
megszállás alól. Csak egyet értettünk: „megszálltak a ruszkik!” És soha sem voltunk képesek szembenézni önmagunkkal, a múltunkkal, szembenézni saját hibáinkkal – a legcsekélyebb önismeretre sem voltunk képesek.
Radnóti így írt:
„Hisz bûnösek vagyunk mi, akár a többi nép,
S tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép,”
Nem tudjuk. És a mai napig nem is akarjuk tudni.
Még nem értem a végére, de jobb is. Egyszer, nyugodtabb
idôben talán majd folytatom.

Kertész Ákos
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Tudomány és hit párbeszéde
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■ Kétségtelen, hogy a vallásról tudományosan gondolkodni nem bûn, de lehetséges-e a
természettudományos tézisek és a vallás/hit
összeegyeztethetôsége? Minél többet tudunk a világról, annak összetettségérôl, annál több felfedeznivaló – és ezzel együtt
megszámlálhatatlan kérdés – vár a világ
megfejtésén munkálkodó kutatókra. Minél
mélyebbre ásunk az egyes természet- vagy
akár embertudományokban, annál valószínûbbé válik, hogy a rend(szer)nek az alapja
valamilyen intelligens, az emberi értelmet
meghaladó, metafizikai erô.
A Jesenius Központ 2004 novemberében
alakult természettudósok, valamint protestáns teológusok, lelkészek együttmûködésével. A Kálvin Kiadónál megjelent Történet –
metafora – párbeszéd címû kötetben az utóbbi
évek Jesenius-konferenciáinak és kerekasztal-beszélgetéseinek
szerkesztett anyaga olvasható. A címben jelzett hármas megközelítés lehetôséget ad a hit és a tudomány kapcsolatának

minél sokoldalúbb körüljárására, hiszen Bolyki János tudománytörténeti vázlatai mellett helyet kap a kötetben a világ nyelv általi megismerhetôségének korlátait taglaló két
metafora-elméleti tanulmány, vagy
a Bayes-tétel használata a feltámadás valószínûségének kiszámítására.
Az agykutatás és a hit kapcsolatában
Hámori József és Roska Tamás, a
lelki és testi egészség összefüggéseiben Süle Ferenc és Kamarás István
tanulmányai igyekeznek támpontot
adni, a kötet utolsó írásában pedig
Viczián István válogatott bibliográfiája nyit további utakat a tudomány és hit párbeszéde, kölcsönhatása iránt nyitott olvasó számára.
Pompor Zoltán
Történet – metafora – párbeszéd. Elôadások, írások és beszélgetések
a tudomány, hit és vallás kapcsolatáról Szerk.: Béres Tamás
Kálvin Kiadó, 302 oldal, 2500 Ft

Sikerlista

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája

2009. június 19. – július 16.
Szépirodalom
1. Paulo Coelho: A gyôztes egyedül van
Athenaeum 2000 Kiadó
2. Fejôs Éva: Csajok
Ulpius-ház Könyvkiadó
3. Agatha Christie: A fogorvos széke
Európa Könyvkiadó
4. Lôrincz L. László: Kilenc csontfarkas 1–2.
Studium Plusz Kiadó
5. Danielle Steel: Egy rendkívüli nô
Maecenas Könyvkiadó
6. Vavyan Fable: Mennybôl a csontváz
Fabyen Kiadó
7. Spiró György: Feleségverseny
Magvetô Könyvkiadó
8. Vámos Miklós: Félnóta
Európa Könyvkiadó
9. Christopher Paolini: Brisingr – Az örökség 3.
Európa Könyvkiadó
10. Szabó Magda: Örömhozó, bánatrontó
Európa Könyvkiadó
Ismeretterjesztô
1. Dr. Csernus Imre: A férfi
Jaffa Kiadó
2. Dr. Csernus Imre: A nô
Jaffa Kiadó
3. Rhonda Byrne: The Secret – A titok
Édesvíz Kiadó
4. Alexandra étterem- és borkalauz 2009
Alexandra Kiadó
5. Havas Henrik:
A sztár, a lúzer és aki az anyját kereste
Havas Henrik
6. Müller Péter: Szeretetkönyv
Alexandra Kiadó
7. Müller Péter: Varázskô
Alexandra Kiadó
8. Gróf Nádasdy Borbála: A szabadság zaga
Méry Ratio Kiadó
9. Nagy rejtvénykönyv 10.
Alexandra Kiadó
10. Thomas W. Hook:
Jacko 1958–2009 – Michael Jackson
STB Könyvek Könyvkiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Stephenie Meyer: New Moon – Újhold
Könyvmolyképzô Kiadó
2. Stephene Meyer: Twilight – Alkonyat
Könyvmolyképzô Kiadó
3. Alyson Noël: Evermore – Mindörökké
Könyvmolyképzô Kiadó
4. Claudia Gray: Evernight – Örökéj
Könyvmolyképzô Kiadó
5. Pokoli báléjszakák
Könyvmolyképzô Kiadó
6. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô: Gergôkönyv
Alexandra Kiadó
7. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô: Petikönyv
Alexandra Kiadó
8. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Könyvkiadó
9. Fekete István: Vuk
Móra Kiadó
10. Geronimo Stilton:
A Tenebrax család titka
Alexandra Kiadó

Spiró György:
Feleségverseny
Líra sikerlista,
szépirodalom, 2.
■ Kortárs magyar szerzô kortárs (vagy inkább
„jövôtárs”) regénye:
örömmel adunk
hírt arról, hogy
e hónapban is
megtalálható sikerlistákon ez a
szatirikus antiutópia.

Paulo Coelho:
A gyôztes
egyedül van
Alexandra
Könyváruházak
sikerlistája, szépirodalom, 1.
■ Coelho különbözô mûvei
hosszú ideje a sikerlisták állandó
szereplôi a nagyvilágban és Magyarországon
egyaránt, új kötete is hónapok
óta tartózkodik a
sikerlisták vezetô
helyein.

Bookline sikerlista
2009. június 18. – július 15.

A Könyvtárellátó Kft. sikerlistája

Szépirodalom
1. Coelho, Paulo: A gyôztes egyedül van
Athenaeum 2000 Kiadó
2. Harris, Charlaine: Inni és élni hagyni
Ulpius-ház Kiadó
3. Christie, Agatha: A fogorvos széke
Európa Könyvkiadó
4. Fejôs Éva: Csajok
Ulpius-ház Kiadó
5. Ward, J. R. – Kenyon, S. – Squires, S. – Love, D.:
Halálos csók
Ulpius-ház Kiadó
6. Pokoli báléjszakák
Könyvmolyképzô Kiadó
7. Roberts, Nora: Rémes otthon
Gabo Kiadó
8. Paolini, Christopher: Brisingr – Az örökség III.
Európa Könyvkiadó
9. Szabó Magda: Örömhozó, bánatrontó
Európa Könyvkiadó
10. Garwood, Julie: Az oroszlán asszonya
Gabo Kiadó

Szépirodalom
1. Coelho, Paulo: A gyôztes egyedül van
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
2. Lôrincz L. László: Kilenc csontfarkas I–II.
Stúdium Plusz Könyvkiadó.
3. Anderson, Catherine: A nap érintése
General Press Kiadó
4. Lôrincz L. László: Halálkiáltók
Gesta Kiadó
5. Steel, Danielle: Egy rendkívüli nô
Maecenas Kiadó
6. Roberts, Nora: Kétféle törvény
Harlequin Kiadó
7. Roberts, Nora: Szent bûnök
Gold Book Kiadó
8. Brown, Sandra: Hiába menekülsz!
Maecenas Kiadó
9. Spiró György: Feleségverseny
Magvetô Kiadó
10. Fejôs Éva: Csajok
Ulpius-ház Könyvkiadó

Ismeretterjesztô
1. Csernus Imre dr.: A férfi
Jaffa Kiadó
2. Csernus Imre dr.: A nô
Jaffa Kiadó
3. Bácskai J. – C. Molnár E. – Mester D. – Popper P.:
Szeretôk
Jaffa Kiadó
4. Edwards, Betty, dr.: Jobb agyféltekés rajzolás
Bioenergetic Kft.
5. Byrne, Rhonda: The Secret – A titok
Édesvíz Kiadó
6. Csíkszentmihályi Mihály: Az öröm mûvészete
Nyitott Könyvmûhely
7. Duka Gy. – Kiss I. – Keller E. – Virágh S.:
Autóvezetôk tankönyve
Transport Média
8. Hook, Thomas W.: Jacko 1958–2009 –
Michael Jackson The King of Pop
STB Könyvek Könyvkiadó
9. Reichl, Ruth:
Egy álruhás étteremkritikus titkos élete
Kulinária Kiadó
10. Cartledge, Bryan: Trianon egy angol szemével
Officina ’96 Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Meyer, Stephenie: New Moon – Újhold
Könyvmolyképzô Kiadó
2. Meyer, Stephenie: Twilight – Alkonyat
Könyvmolyképzô Kiadó
3. Noël, Alyson: Evermore – Mindörökké
Könyvmolyképzô Kiadó
4. Gray, Claudia: Evernight – Örökéj
Könyvmolyképzô Kiadó
5. Fekete István: Vuk
Móra Kiadó
6. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Hoppá Kiadó
7. Kästner, Erich: A két Lotti
Móra Kiadó
8. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Kiadó
9. Tersánszky J. Jenô: Misi Mókus kalandjai
Holnap Kiadó
10. Berg Judit: Rumini és a négy jogar
Pozsonyi Pagony

2009. június 1. – június 30.

Ismeretterjesztô
1. Forgató könyv
Méliusz Központ
2. Fodor István: Magyarország története 1.
Ôstörténet és honfoglalás
Kossuth Kiadó
3. KRESZ
Business Media Magyarország
4. Font Márta: Magyarország története 2.
Államalapítás 970–1038
Kossuth Kiadó
5. Görög Ibolya: Viselkedéskultúra
Temse Kiadó
6. Bártfai László: 155 kanalas sütemény
Holló és Társa Kiadó
7. Kulcsár Ildikó, V.: Figyeljetek feleségek!
Sanoma Budapest Kiadó
8. Akadémiai helyesírási szótár
Akadémiai Kiadó
9. Sipos Béla Zoltán:
Gyümölcsmetszési alapismeretek
Mezôgazda Kiadó
10. Fuller, Andrew: Nehezen kezelhetô gyerekek
Scolar Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Bancsi Péter – Bíró Imre:
Híres tudósok és feltalálók
Nagykönyv Kiadó
2. Vincze Eszter: Gyöngyfûzés gyerekeknek
Cser Kiadó
3. Coppin, Brigitte: A lovagok élete
Nemzeti Tankönyvkiadó
4. Balázs Ágnes: Lufi és a hajmeresztô szerelem
Móra Kiadó
5. Potter, Beatrix: Egérke asszony kalandjai
General Press Kiadó
6. Bancsi Péter – Bíró Imre:
Magyar tudósok és feltalálók
Nagykönyv Kiadó
7. Krajnik József: A XXI. század terepjárói
Nagykönyv Kiadó
8. Segrétain, Franck: A második világháború
Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
9. Verney, Jean-Pierre: Az elsô világháború
Nemzeti Tankönyvkiadó
10. Potter, Beatrix: Tomi cica kalandjai
General Press Kiadó

Már több mint 130 könyv közül választhat olvasnivalót az
Interkönyv oldalán:

www.interkonyv.hu

Az Interkönyv honlapján aktuális szakkönyvek és felsôfokú
tankönyvek érhetôk el elektronikus formában, amelyek
egészben és külön fejezetenként is megvásárolhatók, 3,50–4 Ft-ért oldalanként, így csupán
eredeti papírkönyv 20%-áért. A könyvek tartalomjegyzéke, elôszava és tárgymutatója
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ingyenesen letölthetô.

Pokoli
báléjszakák
Alexandra
Könyváruházak
sikerlistája,gyermek, ifjúsági, 5.
■ A különbözô
sikerlisták is igazolják elôzô számunkban közhírré tett tézisünket: bizony a
fiatalok között
egyre nagyobb a
sikere a vámpíros,
horroros
történeteknek.
Ilyen sok a szublimálni valónk?

Libri sikerlista
2009. június 1. – június 30.
1. Dr. Csernus Imre: A férfi
Jaffa Kiadó
2. Coelho, Paulo: A gyôztes egyedül van
Athenaeum 2000 Kiadó
3. Fejôs Éva: Csajok
Ulpius-ház Kiadó
4. Meyer, Stephenie: New Moon – Újhold
Könyvmolyképzô Kiadó
5. Fejôs Éva: Hotel Bali
Ulpius-ház Kiadó
6. Spiró György: Feleségverseny
Magvetô Kiadó
7. Fejôs Éva: Bangkok, tranzit
Ulpius-ház Kiadó
8. Lôrincz. L. László: Kilenc csontfarkas I–II.
Stúdium Plusz Kiadó
9. Schlink, Bernhard: A felolvasó
Ulpius-ház Kiadó
10. Dr. Csernus Imre: A nô
Jaffa Kiadó
11. Abbott, Jeff: Pánik
Ulpius-ház Kiadó
12. Hamilton, Laurel K.: A harlekin
Agave Kiadó
13. Vavyan Fable: Mennybôl a csontváz
Fabyen Kiadó
14. Brown, Dan: Angyalok és démonok
Gabo Kiadó
15. Ungvári Tamás: A feledés enciklopédiája
Scolar Kiadó
16. Bächer Iván: Kocsmazaj
Ulpius-ház Kiadó
17. Christie, Agatha: A fogorvos széke
Európa Könyvkiadó
18. Abbott, Jeff: Sokk
Ulpius-ház Kiadó
19. Szabó Magda: Örömhozó, bánatrontó
Európa Könyvkiadó
20. Byrne, Rhonda: A titok – The Secret
Édesvíz Kiadó
21. Adrian, Lara: A vámpír csókja
Ulpius-ház Kiadó
22. Verebes István: Maya
Ulpius-ház Kiadó
23. Ulickaja, Ljudmila: Daniel Stein, tolmács
Magvetô Kiadó
24. Meyer, Stephenie: A burok
Agave Kiadó
25. Vámos Miklós: Félnóta
Európa Könyvkiadó
26. Paolini, Christopher: Brisingr
Európa Könyvkiadó
27. Csíkszentmihályi Mihály: Az öröm mûvészete
Nyitott Könyvmûhely
28. Ward, J.R.: Éjsötét szeretô
Ulpius-ház Kiadó
29. Saylor, Steven: Caesar diadala
Agave Kiadó
30. Meyer, Stephenie: Twilight – Alkonyat
Könyvmolyképzô Kiadó

Technikai okok miatt a Libri Kft. tematikus bontás
nélküli harmincas sikerlistát bocsátott rendelkezésünkre.

A honfoglalástól a
Harmadik Köztársaságig

■ „A sorozat jellegénél fogva nem
vállalkozhatott még nem vagy nem
kellôen bizonyított „nóvumok”,
szenzációk vagy hipotézisek közlésére. Ezeket jegyzetekkel ellátott tanulmányokban és monográfiákban
teszik közzé a történészek és tudományos konferenciákon vitatják
meg. A mi köteteinkhez jegyzetek
nem, csak ajánló irodalomjegyzékek csatlakoznak. Különösképpen
nem vállalkoztunk különbözô tévhitek terjesztésére, még hipotetikus
formában sem – legyen szó akár a
magyarok eredetérôl, akár Trianonról. A sorozat ellenôrzött és megbízható tudást közvetít. Erre több
szempontból is nagy szüksége van
a magyar társadalomnak. Elsôsorban azért, mert a rendszerváltás elkerülhetetlenül identitásválsággal
járt együtt. A régi kánonok sok
szempontból érvényüket vesztették, s az így kialakult vákuumot jóindulatú dilettánsok, tudatos manipulátorok és tudatlan sarlatánok
próbálják kitölteni – gyakran nem
is eredménytelenül. Másrészt azért,
mert maga a történetírás is átélt egy
metodológai és ismeretelméleti jellegû válságot -- szerte a világban.”
(Részlet Szénási Zsófiának Romsics
Ignáccal, a Magyarország története sorozat fôszerkesztôjével készített, áprilisi
számunkban olvasható interjújából)
Fodor István: Magyarország története
1. Ôstörténet és honfoglalás
Könyvtárellátó Kft. sikerlistája,
ismeretterjesztô, 2.

Líra sikerlista
2008. június 1. – június 30.
Szépirodalom
1. Paulo Coelho: A gyôztes egyedül van
Athenaeum 2000 Kiadó
2. Spiró György: Feleségverseny
Magvetô Kiadó
3. Körkép 2009
Magvetô Kiadó
4. Lôrincz L. László: Kilenc csontfarkas
Stúdium Plusz
5. Darvasi László: Virágzabálók
Magvetô Kiadó
6. Tóth Krisztina: Magas labda
Magvetô Kiadó
7. Fejôs Éva: Csajok
Ulpius-ház Kiadó
8. Vavyan Fable: Mennybôl a csontváz
Fabyen Kiadó
9. Ljudmila Ulickaja: Daniel Stein, tolmács
Magvetô Kiadó
10. Pokoli báléjszakák
Könyvmolyképzô Kiadó

Sikerlista

Gróf Nádasdy
Borbála: A szabadság zaga
Líra sikerlista, ismeretterjesztô, 9.
■ Nádasdy Borbála memoárjának sikeres elsô
kötete után immár olvaható a
második kötet:
ez az emigráció utáni idôszakáról számol be, láthatóan újra nagy
sikert aratva.

Ismeretterjesztô
1. Dr. Csernus Imre: A férfi
Jaffa Kiadó
2. Rhonda Byrne: The Secret – A Titok
Édesvíz Kiadó
3. Ablak a végtelenre
Helikon Kiadó
4. Simon Róbert: Iszlám kulturális lexikon
Corvina Kiadó
5. Bryan Cartledge:
Trianon – Egy angol szemével
Officina ’96 Kiadó
6. Dr. Csernus Imre: A nô
Jaffa Kiadó
7. Müller Péter: Titkos tanítások
Jonathan Miller
8. Havas Henrik:
A sztár, a lúzer, és aki az anyját kereste
Fantázia Press
9. Gróf Nádasdy Borbála: A szabadság zaga
Mery Ratio Kiadó
10. V. Kulcsár Ildikó:
Figyeljetek, feleségek! Figyeljetek, férjek!
Sanoma Budapest
Gyermek, ifjúsági
1. Stephenie Meyer: New Moon – Újhold
Könyvmolyképzô Kiadó
2. Stephenie Meyer: Twilight – Alkonyat
Könyvmolyképzô Kiadó
3. Alyson Noël: Evermore – Mindörökké
Könyvmolyképzô Kiadó
4. Claudia Gray: Evernight – Örökéj
Könyvmolyképzô Kiadó
5. Fekete István: Vuk
Móra Kiadó
6. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô – Gergôkönyv
Alexandra Kiadó
7. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Talentum Kiadó
8. Gitte Grandpaul:
Hannah & Miley: A sikersztori
Magánkiadás
9. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Kiadó
10. Berg Judit: Rumini és a négy jogar
Pozsonyi Pagony Kft.

A KÉSZSÉGFEJLESZTÉS SIKERKÖNYVEI
Tizenöt éve örvend töretlen népszerûségnek a Göncöl Kiadó két munkafüzete.
A gyógypedagógusok által összeállított kiadványok az iskolakezdéshez
elengedhetetlen képességek kialakítását segítik.

GÖNCÖL KIADÓ 1519 Budapest, Pf. 351; Telefon: (06-1) 361-4370
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Szeged örök szellemei
■ A huszadik század elsô fele három olyan gondolkodót adott a
magyar tudománynak, illetve mûvészetnek, akik számos szellemi
áramlat hatása alatt, maguk is folytonos változásban, önrevízióban
testesítették meg a konzervativizmustól a baloldalig terjedô gondolkodás legkiválóbb elméit. Nemcsak hatásuk, de mûveik kiadásának
kalandos utóélete is összekapcsolja ôket: a publikációk körüli események, viták jócskán átnyúlnak a huszonegyedik századba.
E három magyar gondolkodó akár naponta cserélhetett volna eszmét, s keresztezhették volna útjaik egymást, fonódhatott volna
össze sorsuk bizonyos pontokon. Mint ahogy kis híján össze is ért
a Szegedi Tudományegyetemen, ahol ugyan elkerülték egymást, de
az alma mater mindhármuk életének meghatározó színtere volt. József Attila, Ortutay Gyula és Zolnai Béla
élete és mûve támad fel most három, a közelmúltban megjelent kötet lapjain.
Zolnai Béla, az egyik legsokoldalúbb magyar polihisztorként még a tizenkilencedik
század utolsó évtizedének fordulóján született. Politikai befolyástól nem mentes, ám
annál meghatározóbb, széles látókörû, korát
számos kérdésben megelôzô és a kicsinyes
ideológiai törekvéseken felülkerekedô tudósként dolgozott. Irodalomtörténészként
indult, de nyelvészként alkotott maradandót, az egyik legkiválóbb nyelvfilozófusunk
volt. Pályáját újságíróként kezdte, majd a
Szegedi Egyetem tanáraként 1925-tôl jelentôs szellemi mozgalmak résztvevôjeként
végképp háta mögött hagyta antiszemita múltját. Zolnai
állandó szerzôje volt a Magyar Szemle címû folyóiratnak.
E lap, melynek elsô száma 1927-ben jelent meg, emblematikus fóruma a Bethlen-kormány idejének. Jól kitapintható cikkeiben a reformkonzervativizmusnak nevezett irányzat, amely a korszak Magyarország
a hagyományôrzô haladást képviselte. A
Magyar Szemle méltó párja volt a Nyugatnak, de míg a Nyugat a szépirodalom terén
jelentette elvitathatatlanul a legprogresszívabb fórumot, addig a Magyar Szemle a társadalomtudományokban képviselte a legjelentôsebb mûhelyt. Kiemelkedô színvonalát két olyan kivételes tehetségû szerkesztônek köszönhette, mint Szekfû Gyula és Eckhardt Sándor. A kor meghatározó szellemtörténeti válogatása volt a Szekfû összeállításában megjelent Mi a magyar? címû tanulmánygyûjtemény, amelynek szinte kvintesszenciáját adja Zolnai Béla A magyar stílusról írott esszéje. A Mi a magyar? még épp
hogy meg tudott jelenni a második világháború kitörése elôtt, Zolnai igazi nagy átfogó munkája, a szintén '39-ben elkészült Nemzet
és szellemtörténet azonban már megrekedt kézirat-állapotában, nem
jelenhetett meg. Ezt pótolta most a Lucidus Kiadó, amely a Kisebbségkutatás Könyvek címû sorozatában kiadta a mûvet.
Mennyiben idôszerû ma egy a szellemtörténetben gyökerezô, hagyományt és korszerûséget ötvözô háború elôtti munka? Bizonyos
tekintetben egyáltalán nem, bizonyos pontokon viszont csodálatra
méltóan modern és örökérvényû. A „nemzeti idealizmusról”, a
biedermeierrôl (Zolnai fô kutatási területe), a Rákóczi és Zrínyi írásmûvészetérôl készített tanulmányok, de mindezek elôtt a nyelvészeti esszék – a Nyelvtudomány és szellemtörténet vagy a Szóhangulat és morfológia – elôfutárai a 21. századi elemzéseknek. (Ez

utóbbinak egyébként egy, a Nyugatban megjelenô változatát 1940ben Radnóti Miklós méltatta lelkesen: „Zolnai Béla stílustörténeti
és nyelvesztétikai kutatásai Gombocz Zoltán halála óta egyedülállóak irodalmunkban és tudományunkban.”)
A Lucidus kiadásának a hiánypótlás mellett legalább olyan fontos
momentuma Miskolczy Ambrus bevezetôje, amely jól követhetô
történeti áttekintésként eligazít Zolnai Béla helyének kijelölésében
és munkái értelmezésében.
A Nemzet és szellemtörténet elkészülte elôtt tizenöt évvel, 1924ben a Szegedi Egyetem friss diákjaként József Attila fiatal költô publikálja a Tiszta szívvel címû verset, amiért Horger Antal nyelvészprofesszor „eltanácsolja”. Egy év múlva kerül ugyanide tanítani Zolnai
Béla. Vajon mi történt volna, ha személyesen jelen lett
volna az eseményeknél? Vajon számíthatott volna a költô a védelmére? Csupán gondolati játék az eshetôségekkel. Annyi bizonyos: ha Zolnai néhány évvel késôbb olvasta volna az akkor még természetesen publikálatlan
Szabad-ötletek jegyzékét, kiváló alapanyagot látott volna
benne kutatásaihoz, hiszen „A látható nyelv”-ben és más
tanulmányában is rendre visszatér az érzelmek és az elmebetegségek nyelvi manifesztációira. (Juhász Gyula
kapcsán különösen foglalkoztatta ez a téma.)
Kevés kalandosabb és vitatottabb sorsú kézirat forog közkézen a magyar irodalomban,
mint József Attila ön-analitikus naplója. „Az
egyik legkeményebb történet” – jellemzi
Zsák Judit, akinek összeállításában Találkozás egy szellemmel – kultusz, kiadástörténet,
emlékezet címen megjelent a mû kiadástörténete az Új Mandátum Kiadó gondozásában. A Szabad-ötletek jegyzéke az elsô szöveg,
amely óriási vihart kavart az irodalomtudományi kérdés körül: mi tekinthetô mûalkotásnak, s ezáltal mi jelentethetô meg? A József Attila-kultusz e páratlanul érdekes szövege nélkül sokkal töredékesebb képünk lenne a költôrôl, mint ezekben a pillanatokban,
de ahogy a tanulmánykötet szerzôje is hangsúlyozza: e képalkotás – akárcsak a kiadástörténet –
messze nem lezárt folyamat. A vita egyik leglényegesebb
pontja, hogy a költô nem semmisítette meg a kéziratot,
tehát hipotetikusan vélelmezhetô, hogy számított rá:
egyszer olvasni fogják. Zsák Judit kronologikusan végigköveti az egyes tanulmányok Szabad ötletek…-bôl publikált részleteinek közzétételét, illetve a teljes mû megjelenésének állomásait (többek között: Vezér Erzsébet és
Gyömrôi Edit levelezése; Tverdota György A szürrealizmus és a Szabad ötletek jegyzéke; „Miért fáj ma?” Az ismeretlen József Attila – szerk. Horváth Iván és Tverdota
György; az Atlantisz Kiadó gondozásában, illetve a Magyar Elektronikus Könyvtár oldalán közzétett szöveg.) A költôi jegyzetek sorsának vihara akkor támadt fel, amikor a Petôfi Irodalmi Múzeumban ôrizgetett, soha nem publikált hagyaték egy levelezés kapcsán
kiszivárgott, és ugyan rontott szövegváltozatokban, de terjedni kezdett. Az itthoni helyzetre jellemzô az a visszás állapot, hogy míg
„külföldön több helyütt is kiadásra került a Szabad ötletek jegyzéke, és Jordán Tamás színházi elôadása is mûsoron volt már egy-két
éve, a magyarországi irodalmi közvélemény még mindig megosztott volt a tekintetben, mi is legyen a Szabad ötletek sorsa. (…) A
kiadás csak 1990-re sikerült, ekkor jelent meg elôször a teljes, hiteles szöveg.” A kézirat útja azonban korántsem vált zökkenômentessé ettôl a pillanattól sem. 1999. szeptember 1-jével ugyanis feléled-
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tek a már letelt szerzôi vagyoni jogok: a védelmi idô ötven évrôl
hetven évre módosult. Hogy mi történt ezután, azt a jó „krimikhez” illô ajánlóként a recenzens nem árulja el: Zsák Judit kötetében
nyomon követhetôk az események. Ezen túl egy recepciótörténetet is kap az olvasó: a záró fejezetben a kortárs befogadás- és hatástörténet legfontosabb fejezeteibôl válogat a szerzô, Orbán Ottótól
Orbán János Dénesig.
Öt évvel József Attila világra jöttét követôen Szabadkán születik
meg az a néprajzkutató tudós, akinek a neve már iskoláskorban bevésôdik a hazai emlékezetbe, Radnóti Miklós kapcsán. Az idei Radnóti-centenárium méltó alkalom volt, hogy az Alexandra Kiadó
megjelentesse szintén méltó kivitelben Ortutay Gyula naplójának elsô kötetét. Bár e napló sorsa nyilván nem lesz a József Attiláéhoz
hasonlóan krimiszerû, de ahogy a kötet bevezetôjében olvashatjuk
a tudós fiától, Ortutay Tamás szobrásztól: édesapja életében csak
célozgatott a napló tényére, arról senkinek nem volt biztos tudomása. A tudós utolsó nagy szerelme, Klári repülôszerencsétlensége
után mondta el fiának, hogy ôrizget a könyvtárszobában egy dobozt, s arra kérte a gyermekét, ha bármi történik vele, a doboz tartalmát halála után harminc évvel hozza nyilvánosságra. Az idô letelt: a napló elsô kötete megjelent.
A legjelentôsebb folklorista és kultúrpolitikus 1929-ben érkezik
meg a közös szellemi állomásra, a Szegedi Egyetemre, négy-öt évvel József Attila-diáktárs és Zolnai Béla tanár úr után. Itt lesz alapítója a Szegedi Fiatalok Mûvészeti Kollégiumának, amely a falukutatást és eredményeinek közzétételét tûzte ki célul. Ortutay itt kötött barátságot Radnótival (és többek között Baróti Dezsôvel, Tomori Ferenccel, Erdei Violával). A negyvenes évek aktív politizálását követôen (1948-ban vallás- és közoktatásügyi miniszterként az
iskolák államosításáért felelt), majd a Budapesti Egyetem tanszékvezetôje és rektora lett. 1967-tôl haláláig az MTA Néprajzi Kutatócsoportjának igazgatója volt.
Az Ortutay-napló elsô kötete 1938 karácsonyán, a szentestét megelôzô napon indul, és 1954 szilveszterének elôestéjén fejezôdik be.
A több mint ötszáz oldalnyi naplószöveget a szintén bôséges és részletes – akár iskolai tanulmányokhoz is használható, alapokig nyúló
– jegyzetanyag (Markó László), valamint fotógyûjtemény egészíti ki.
Hogyan olvassuk ezt az eddig ismeretlen, óriási forrásanyagot? Akár
csapongva, itt-ott felütve: bárhol kapcsolódjon be az olvasó a '38 és
'54 közötti életfolyam sodrába, újra meg újra érdekfeszítô, olykor torokszorító, megdöbbentô vagy nagyon is sejthetô fordulatokkal találkozik. „Radnóti Miklós, hál' isten, pár nappal ezelôtt, egy napra
születése napja után megkapta a fölmentését a katonai szolgálata
alól. Kimondhatatlanul boldog.” – sóhajt fel Ortutay 1943. május
10-én. Komorabb sorok 1941 áprilisából: „De ami a legjobban fájt,
Illyés Gyuszi olyan különösen és hamis módon vitatkozott Féja érdekében, s európaiság látszata mellett olyan hitványságok megvédésére kelt, hogy egy idôre elment a kedvem attól, hogy egy asztalhoz
üljünk. Pedig mennyire szeretem!” És megszólal nemegyszer a mûvészi elégedetlenség, a bensôjében tomboló vulkán: „Szeretnék valami vad, keserû szerelmet, szép és gonosz kalandot, verset és fájdalmat, s itt rovom hétköznapjaimat a nyárspolgár szokott mozdulataival, szinte állati rutinjával és bambaságával.”
Vajon mit gondolhatott a szerzô naplója kései hatásáról (s vajon
miért a harminc év elteltét jelölte meg a publikálhatóságra…?)
„Nos, az én jegyzeteimbôl se lehetne megírni életemet” – fricskázza magát 1953-ban, egy a személyét ugyancsak bántó akadémiai vita kapcsán. Ha megjelenik a napló folytatása az Alexandra Kiadónál, jó eséllyel megcáfolhatjuk a fájó sóhajtást: egy nagyívû életút
rajzolódik ki a sorokból, megmentve az emberi kapcsolatok finom
szálainak lenyomatát a történelmi kataklizmák örvényébôl.
Laik Eszter
Zolnai Béla: Nemzet és szellemtörténet
Zsák Judit: Találkozás egy szellemmel – kultusz, kiadástörténet, emlékezet
Ortutay Gyula: Napló 1. 1938-1954
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Szellemi összeszikrázás
Beszélgetés Sebestyén Ilonával
Sebestyén Ilona a Nap Kiadó ügyvezetô igazgatója, ez a kiadó jelentette
meg az In memoriam sorozatában
Domokos Mátyás író-szerkesztôrôl
a Leltárhiány alcímû könyvet az idei
ünnepi könyvhétre, s ennek oka volt…
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■ – A Nap Kiadó 16 éve mûvelôdéstörténeti,
irodalmi értékû mûveket ad ki. Éppen ezért
sem véletlen, hogy az In memoriam sorozat
kötetei oktatási segédanyagként jelennek meg
az oktatási minisztérium támogatásával. Amikor a kiadót alapította, mik voltak a fôbb célkitûzései?
1993-ban alapítottam a kiadót. Magyar-történelem szakot végeztem az ELTE-n, elsôsorban a
nyelvészet érdekelt. Ami leginkább jellemzi a
Nap Kiadót mind a mai napig, az az irodalomtörténet, az esszék
(In memoriam és Magyar esszék sorozat) és a szótárak, történelmi
alapmûvek, néprajzi munkák (Reprint sorozat). Mindemellett a
kortársak közül Kossuth-díjas és József Attila-díjas alkotók mûveit:
Csoóri Sándorét, Ágh Istvánét, Görömbei Andrásét, Lukács Sándorét, Kodolányi Gyuláét, Papp Zoltánét adjuk ki.
– Mennyire viszontagságos a mai világban egy ilyen nívós kiadó
fenntartása?
– Nagyon sok munkával jár. Bár az idén, a gazdasági válság közepette, több könyvünket vásárolták meg, mint tavaly, igaz ugyan,
hogy pénzünk azért még sincsen, mert a kereskedôk jó része nagyon késedelmesen teljesíti a fizetéseket.
– Mennyiben elégedett a terjesztési tapasztalatokkal?
– Sajnos a nagyobb könyvterjesztôk ballasztnak tekintik a komolyabb könyveket, mert nem rohanják meg értük a vásárlók rögtön
a boltokat, mert nem pörögnek-forognak gyorsan, hanem tartani
kell a polcokon. Egy biztos, ha én magam elmegyek árusítani, például a Könyvfesztiválon vagy a Könyvhéten, akkor a munkatársaimmal egy-két pici standon 3-4 nap alatt többet forgalmazunk,
mint az összes nagykereskedô együtt egy hónap alatt.
És mindezért a „gyenge” szolgáltatásért elég nagy részt kérnek a
könyv árából; az egyik kereskedôlánc például 50%-nál is nagyobb
árrést próbál meg kicsikarni!
– Gondolkodott már azon, hogy saját könyvesboltot mûködtessen a kiadó?
– Az egy másik szakma. Tervezgettem, de nincs erôm hozzá. A vevôk megtalálnak a Budafoki úti irodámban is…
– A Leltárhiány az In memoriam sorozat utolsó kötete, mi az
oka a búcsúnak?
– Nekem Domokos Mátyás a férjem volt, a házasságunk tulajdonképpen az In memoriam sorozattal született meg, az egész olyan,
mint egy mesebeli történet. Ô összeállított egy Nemes Nagy Ágneskötetet, amit elôször az Osirisnak ajánlott fel. Ôk nem vállalták,
ezek után keresett meg engem. Szívesen elvállaltam a kötetet, de
csak azzal a feltétellel, ha ez egy sorozat elsô darabja lesz, In memoriam címmel és ô lesz a szerkesztôje. Ebbôl születtek meg a további könyvek, majd a kapcsolatunk és a házasságunk is.
A dolog érdekessége, hogy a halála után a hagyatékában találtam
meg 1980-as keltezéssel ennek a sorozatnak a tervét! Soha nem
mondta el nekem, hogy ezt a sorozatot ô már kitalálta. Én is ki-

találtam ugyanezt, csak 1995-ben, és ez a két
„gondolat” valami olyan szellemi összeszikrázás volt, hogy innentôl fogva mi örökre
egy pár voltunk.
Ez a sorozat az Ô kánonja. Bár elôször nagyobb merítést tervezett, szerepelt Nadányi
Zoltán, Galgóczi Erzsébet, Berda József, hogy
különbözô karaktereket mondjak, különbözô
idôkbôl, a 20. századon belül. Olyan erôs volt
akkoriban a magyar irodalom, hogy tulajdonképpen ez a sorozat befejezhetetlen lett volna, így kénytelen volt meghúzni a határt. Az
a 66 kötet, ami eddig megjelent, az Domokos
Mátyás listája, tulajdonképpen Ô fejezte be,
nem én. Halála után már csak azok a kötetek
jelentek meg, amelyekre korábban szerzôdtünk. Pl. idén Juhász Gyuláról, Hamvas Béláról, tavaly Márai Sándorról. Az övét én raktam hozzá befejezésül.
– A Leltárhiány cím sok mindenre utalhat.
– A sorozat címadó szokása az volt, hogy a leghíresebb írások címét adtuk, vagy annak valamilyen játékos változatát. De a híres
mûcím minden esetben csak az alcím, mert a cím az, hogy In memoriam X. Y. Ebben az esetben azért Leltárhiány az alcím, mert ez
Domokos Mátyás egyik legtöbbet emlegetett mûve, ez váltotta ki a
legnagyobb visszhangot politikai és irodalmi oldalról egyaránt.
– Az irodalmi életet ismerôk, a 20. századi magyar irodalomtörténetet nyomon követôk, az írókat rendszeresen olvasók
tudják, mit hagyott ránk Domokos Mátyás. Milyen rendezôelv alapján állt össze ebbôl a rendkívül jelentôs szellemi hagyatékból a könyv?
– Az In memoriam sorozat az életút és pályakép bemutatása, az író
életében keletkezô recepció (dokumentumok, levelek stb.) felvonultatásával. A legszerencsésebb dolog a mûvek megjelenésének sorrendjében haladni. (Így még egy kalandos életregény is kirajzolódik
sok esetben!) Matyi elképzelése szerint a mûvekkel együtt íródik egy
irodalomtörténet. Amíg a mûvek megszületnek, azalatt az íróval is
történnek irodalmi és magánéleti események, melyek ôt visszafogják, felsebzik, vagy szárnyakat adnak. Tehát „íródik” egy virtuális irodalomtörténet; olyan monográfiák ezek, melyet százak írnak.
Ennél a kötetnél is a mûveit raktam sorba, és a mûvei köré épülô
recepciót válogattam ki. Nagyon termékeny író volt, és a róla szóló anyag is terjedelmes, így a bôség zavarában voltam. A legnagyobb dilemmám az volt, mit hagyjak ki. Lator László és Réz Pál
sokat segítettek ebben. Egy szerkesztôi vitánk volt azonban: ôk azt
szerették volna, hogy minél több írás legyen benne Tôle, én azonban azt gondoltam, hogy a könyv aránya (és a sorozat koncepciója) nem viseli el, hogy a szerzôtôl legyen több írás. Késôbb ebben
igazat is adtak nekem.
– Terjedelmi korlátok miatt több nagyon fontos írás kimaradt a
kötetbôl. Tervezi, hogy valami másféle válogatási elv alapján
újabb kötet jelenhetne meg Domokos Mátyás hagyatékából?
– Jelenleg nem tervezek semmit. Egyszer majd a lektori jelentéseit
érdemes volna kiadni, ezeket a Szépirodalmi Könyvkiadónál írta
majd fél évszázad alatt, hatalmas terjedelmû anyag, szinte maga a
magyar irodalom. A levelezését is jó volna megjelentetni, sajnos
ezek jórészt a címzettek birtokában vannak, ha nekem elküldenék
a másolatokat, szívesen összegyûjteném ôket az utókornak.
Illényi Mária

