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KÖNYVHÉT, 2011. JÚLIUS
Júliusi számunk ajánlását annak a megfigyelésemnek a
közreadásával kezdem, hogy az Ünnepi Könyvhét végeztével – amelyre idén, a Vörösmarty téri könyvünneprôl beszámoló tudósítások egyikének címét idézve, a
„sok nézelôdô, kevés vásárló” volt a jellemzô –, brutális
hirtelenséggel köszöntött be a könyves nyár. A könyves
nyár az a könyvszakmai „pihenôidô”, amelyben szerencsés esetben jó idô van, és nem történik semmi. Legalábbis ez az a szakmai konszenzus alapján évtizedek óta
áthagyományozódott közvélekedés, amely alighanem
önbeteljesítô jóslatként mûködik, mivel erre hivatkozva
teszi át magát mindenki „készenléti üzemmódba” a nyáron, és emiatt tényleg „nem történik semmi”, miközben
persze jelennek meg könyvek, a könyvesboltok nem zárnak be, a „strandkönyveknek” akciójuk
van, csupán a más évszakban szokásos könyves nyüzsgés
„nyaralás miatt” elmarad.
Könyvhét-törzsasztal
Amiatt bocsátottam ezt elôre, mert ezzel magyarázható,
a Hadik Kávéházban
hogy nyári számainkban kevésbé az adott hónap aktualitá(Budapest XI.,Bartók Béla út 36.)
sai dominálnak, elsôsorban az Ünnepi Könyvhét idején beNyílt szerkesztôségi fogadóóra
mutatott újdonságokról ejtünk szót.
Kertész Ákossal
Ilyen például Ács Margit kötete, a Kontárok ideje. A szerzô
2011. július 14. 17 óra
szépirodalmi írásokat hosszú éveken keresztül nem publikált,
most ebben a kötetben adta közre a rendszerváltozás korát
felidézô novelláit. A vele készített interjúban elmondja, hogy
szépírói pályáján miért volt a kihagyás és novelláiról is beszél.
Az Ünnepi Könyvhét nyitónapján adták át a díjazottaknak a
Szépíró Díjat, Garaczi Lászlónak próza kategóriában, Veres
Andrásnak esszé kategóriában és a vers kategóriában Marno Jánosnak, aki lapunkban beszél a díjakhoz való viszonyáról, díjazott kötetérôl és arról is, hogy milyenre tervezi következô kötetét.
Miklya Anna a fiatal írónemzedék egyik jeles képviselôjeként második kötetében egy prostituáltat állít fôszereplônek, aki váratlanul tanári álláshoz jut… A kötetrôl, Miklya Annáról, sajátos
látásmódjáról tudhatnak meg többet a vele készített interjú olvasói.
Vörös István az idei könyvhéten egy krimivel jelentkezett. A krimi mûfaj ezernyi szállal
kapcsolódik az irodalomhoz, errôl a kapcsolódásról és hogy miért éppen a krimi mûfaját választotta új mûve formájául beszélt lapunknak Vörös István.
Ugyancsak az Ünnepi Könyvhétre jelent meg Ungvári Tamás kötete, a Bûnbeesés után,
amelyben a szerzô a két világháború közötti értelmiségi mozgalmak történetérôl írt kultúrtörténeti szemszögbôl, de a vele készített interjúban a több évtized után újra megjelentetett
– újraírt – Beatles Bibliáról is kérdezte lapunk munkatársa.
A budapesti lokálpatrióták számára különösen érdekes kötetet jelentetett meg a Fekete Sas Könyvkiadó Saly Noémi tollából a Budapesti kultúrtörténeti séták sorozat második köteteként (az elsô az
Andrássy út volt, reméljük követik még újabbak), lapunkban részletesen ismertetjük az újdonságot,
ismertetônket a kiadó által rendelkezésünkre bocsátott – köszönet érte – képekkel is illusztrálva.
Végezetül ajánlom magunkat – lapunk minden cikkét, interjúját, melyekben könyvekrôl
beszélünk: sokkal több figyelemre méltó könyvrôl, mint amennyit itt módomban állt kiemelni – de különösen könyvszakmai olvasóink figyelmébe ajánlom a Supka Géza Alapítvány felhívását, amelyben az olvasásról esik szó, de a könyvek érdekében…
Jó „készenléti üzemmódot” mindenkinek.
(A Szerk.)

www.konyv7.hu
Lapunk megjelenését támogatja:

Magyar Szak- és Szépirodalmi
Szerzôk és Kiadók
Reprográfiai Egyesület
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www.könyvhét.hu online

ÉPPEN FRISS, CSAK A HONLAPUNKON
Erotika a szekszárdi Babits-házban – Épülettúra és irodalmi divatbemutató a PIM-ben és az
Egyetemi Könyvtárban – Mûvészetek Völgye: tíz napon át 2000 program – Az egykori Felsô-Magyarország titkos katonai térképeibôl jelent meg válogatás Pozsonyban – Díjat alapítanak Donald Windham író emlékére
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TARTALOM
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Bérmunkás író Lengyelországból
Beszélgetés Krzysztof Vargával
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CÍMLAP
Két vallás és két szerelem között
Interjú Ildefonso Falconesszel új történelmi
szerelmes regényérôl
(Bakucz Dóra)
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Beszélgetés Marno Jánossal
(Viola Szandra)
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„…II. Fülöp uralkodása, a nyolcvanéves háború, a lepantói csata, a Spanyol (legyôzhetetlen) Armada... ezekrôl mindenki olvasott már, ugyanakkor egy olyan transzcendentális eseményrôl,
mint egy teljes vallási közösség tagjainak kiûzése az országból,
nagyon kevesen írnak.” – Ildefonso Falcones
„Szerintem az írás
gyakorlati filozófia. A
költészet persze nem
akadémikus vagy
szakfilozófia, hanem a
nyelv révén való megismerés, a létrôl való
gondolkodás, a mindenkori beszélt nyelv
általi feltárás révén.”
– Marno János
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„Mongolra néhány
verset fordítottak le.
Állítólag egy mongol
teherhordó ló véletlen meghallotta az
egyiket, amikor egy
jurtában felolvasták,
és tovább mondta
egy tevének, aki föllázadt az elnyomás
ellen. De az embereknek is tetszett.”
– Vörös István

A rossz közérzet kultuszánál
nincs rosszabb
Ács Margit új novelláskötetérôl
(Szénási Zsófia)
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GYERMEK, IFJÚSÁGI
Sokféle kaland versben és prózában
(Cs. A.)
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A Supka Géza Alapítvány felhívása
PANORÁMA
Tótfalusi István: Magyarító szótár
Köves József: Lájkolom a magyar nyelvet
Zsámboki Mária: Tûnô árnyékom közepében
Réber László: Korrajz, 1971–1974
Kiss Gy. Csaba: Hol vagy, hazám?
Pataki Ferenc: A varázsát vesztett jövô
Terestyéni Tamás: Kompország
Kis Antónia: Szívroham a gleccsertavon
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KÖNYVBÖLCSÔ
Tarján Tamás

(A) Nyugat a könyvhéten
344

A FORGALOMBA HOZOTT KÖNYVEK LISTÁJA
2011. május 20. – június 16.

A forgalomba hozott könyvek válogatott listája a Könyvtárellátó
adatbázisa alapján. A teljes lista és a mûvek további adatai a
Könyvtárellátó honlapján (www.kello.hu) tekinthetôk meg.
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Siratva beszélgetni
Szabó Magda: Liber Mortis –
Naplók 1982. május 25. – 1990. február 27.
(Laik Eszter)
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Nárcisztikus kaland
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LAPMARGÓ
Murányi Gábor

Egy „kozmikus bûnös” természetrajza
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TARTALOM
GAZDASÁG
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Ami a 2010. évi beszámolókból kiderül, és ami nem…
Hogyan olvassuk más kiadók mérlegbeszámolóit
(Bódis Béla)

KERTÉSZ ÁKOS
A mûszaki értelmiség becsülete

352

Költészet és politika
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„Nem tanítani
akarok, hanem
saját magam
morális kérdéseit megválaszolni. Gyûlölöm, amikor
másvalaki akarja megmondani,
mit gondoljak.”
– Miklya Anna

Gottfried Benn: Elôadások, esszék
(Hományi Péter)

Belvárosi barangolások

354

Pesti kultúrtörténeti guide. Leginkább ezzel a névvel illethetnénk a Fekete Sas Kiadó és a Budapesti Városvédô Egyesület
közös, Budapesti kultúrtörténeti séták címû sorozatát, amelynek második kötete az idei könyvhétre látott napvilágot.
(Szénási Zs.)

A szabadság szelérôl, és azokról,
akiket elfelejtett a történelem…
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Beszélgetés Ungvári Tamással
(Kurcz Orsi)

„A pengeélen táncoló helyzetek
érdekelnek”
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Interjú Miklya Annával
(Laik Eszter)

Barangolás messzi tájakon:
Malajzia és Szingapúr
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(Jolsvai Júlia)

A verselô Nádas Péter
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(Mátraházi Zsuzsa)

SIKERLISTA
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Kiemelt figyelem
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Idén már 11. alkalommal adott otthont az Európai Gyermek- és
Ifjúsági Irodalmi Fesztiválnak a német–francia határ közelében
található Saarbrücken. A május végén megrendezett négynapos
gyermekkönyv-ünnep díszvendége ez alkalommal a magyar
gyermekirodalom volt.
(Pompor Zoltán)

Keresztelés özönvízzel
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Interjú Vörös Istvánnal
(Szepesi Dóra)

„Ez egy tiszteletlen mûfaj”
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A KÖNYVHÉT KAPHATÓ
ALEXANDRA KÖNYVESHÁZ – Párizsi Nagyáruház 1061 Budapest, Andrássy út 39.
ALEXANDRA KÖNYVESHÁZ 1075 Budapest, Károly körút 3/C
ALEXANDRA KÖNYVESHÁZ 1055 Budapest, Nyugati tér 7.
ALEXANDRA KÖNYVÁRUHÁZ, Corvin Bevásárlóközpont 1082 Budapest, Kisfaludy u. 32–38.
ALEXANDRA KÖNYVÁRUHÁZ, Lurdy Ház 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12–14.
ANIMA KÖNYVESBOLT Mammut, 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.
BABITS KÖNYVESBOLT 2500 Esztergom, Aradi tér 4.
BUDAI LIBRA KÖNYVESBOLT 1122 Bp., Magyar jakobinusok tere 4/b.
FÁMA KÖNYVESBOLT 2100 Gödöllô, Szabadság tér 9.
FEJTÔ FERENC KÖNYVESBOLT, a Kossuth Kiadó mintaboltja
1043 Bp., Bocskai u. 26.
HELIKON KÖNYVESHÁZ 1064 Bp., Bajcsy-Zsilinszky út 35.
ÍRÓK BOLTJA 1061 Bp., Andrássy út 45.
KÖNYVKERESKEDÉS A VÖRÖS CÉDRUSHOZ 9400 Sopron, Mátyás király útja 34/F
KÖNYVMEGÁLLÓ MERHÁVIA KÖNYVESBOLT Budapest V., Deák téri metróállomás
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, MUSEUM SHOP 1095 Bp., Komor Marcell u. 1.
OLVASÓK BOLTJA Millennium Center üzletközpont, 1052 Bp., Váci utca 19–21.
ÖRKÉNY ISTVÁN KÖNYVESBOLT, a Kossuth Kiadó mintaboltja
1137 Bp., Szent István körút 26.
RÁDAY KÖNYVESHÁZ 1092 Bp., Ráday u. 27.
SZENZO KFT. KÖNYVESBOLTJA 4220 Hajdúböszörmény, Munkácsy u. 5.
SZIGET EGYETEMI KÖNYVESBOLT 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
TOLDY FERENC KÖNYVESBOLT, a Kossuth Kiadó mintaboltja 1011 Bp., Fô u. 40.
ULPIUS-HÁZ KÖNYVESBOLT 1137 Budapest, Pozsonyi út 23.
valamint a Lapker Zrt. Inmedio boltjaiban:
1052 Budapest, Városház u. 3–5.
1106 Budapest, Örs vezér tér 22/a (Árkád)
1223 Budapest, Nagytétényi u 37–47
1052 Budapest, Váci u. 10
1051 Budapest, Bajcsy-Zs. út 76.
6722 Szeged, Zápor u. 4.
3500 Miskolc, Szemere út 2.
7600 Pécs, Nagy Lajos király út–Alsómalom sarok
4026 Debrecen, Péterfia u. 18.
9001 Gyôr, Bajcsy Zs. u. 80–84.
továbbá a
BOOKLINE.HU NYRT. boltjaiban
és budapesti valamint vidéki újságárusoknál.
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Laár András
(Jolsvai Júlia)
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INTERJÚ

Bérmunkás író Lengyelországból
Beszélgetés Krzysztof Vargával
Lengyel íróval ültem le interjút készíteni, aki magyar
témájú, a Turulpörkölt címû könyvéért
az olvasók szavazata
alapján elnyerte hazája legrangosabb
irodalmi díját, a Niket. A megbeszélt találkozóhelyre jött vele a
tolmácsa is, akinek
végül nem sok dolga
akadt. Egy-egy szót
kellett csak pontosítania. Különben magyarul folyt a kérdezz-felelek. Az író kedves akcentussal, néha szokatlan ragozással beszél
magyarul, és mindig tegezô formában fogalmaz. A lengyel író: Krzysztof Varga. A családneve persze máris árulkodik. Apai részrôl magyar származású, s állítja, ha tükörbe
néz, mintha az édesapja pillantana vissza rá.
S emlékszik az igazi magyar alkatú nagyapára, aki méretes pocakkal és gondosan pödört bajusszal ücsörgött az asztal mellett.
Krzysztof Varga mégis csak felnôtt korában
tanult meg magyarul.
– Édesapám a Medicor Mûvek munkatársaként érkezett Lengyelországba 1966-ban –
fog bele a családi történetbe. – Akkor találkozott anyámmal, és ott maradtak Varsóban,
mert anyám nem akart Pestre költözni. De a
családban csak lengyelül beszéltünk. Édesanyám egyetlen szót sem jegyzett meg magyarul, talán lusta volt. Én sokszor jártam
Magyarországon édesapámmal vakáción, de
akkor nem sikerült megtanulnom magyarul,
mert már-már nyûg volt, hogy mindig itt
kell nyaralni. Bevásárolni is jártunk ide, hiszen akkor Lengyelországban csak mustár
és ecet volt a boltban, Magyarországon meg
mindent lehetett kapni. Édesapám 2005-ben
halt meg, s én ezután jöttem Magyarországra, a gyökereimet keresni, kicsit magyarul
beszélni. Egy év szabadságot vettem ki, és itt,
Budán írtam a Mûmárvány síremléket, ami
most jelent meg az Európánál. Egy napon elgondolkodtam azon, hogy itt lakom Budapesten, tudok ezt-azt errôl az országról, kellene írni róla valamit. Hozzáláttam a Turulpörkölthöz. Az egyik nap ezt, a másikon azt
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a könyvet írtam. Ez nekem
így nagyon megfelelt, biztosan a szkizofrén hajlamom
miatt. Persze különböznek is
egymástól ezek a „párhuzamos könyvek”, az elsô regény, a második non-fiction
kategória.
– Az egyik a lengyelekrôl
szól, a másik a magyarokról, s mind a két nép fiai
megkapják a magukét az
írótól. A Mûmárvány síremlék elbeszélôje az „elfuserált Megváltó”, aki a
2023-as háború utáni új
világban, immár férfiúi
közremûködés nélkül jött
a világra. Nagyszüleire
emlékezve a mi korunkról mond ítéletet. A Turulpörkölt pedig a
magyarok melankóliára, önsorsrontásra
és öngyilkosságra, valamint szomszédutálatra való hajlamáról szól.
– Sokak szerint hazugság, ami a Turulpörköltben van, de számomra annál nagyobb
dicséret nem kell, mint amit az Élet és Irodalom kritikusától kaptam. Szerinte minden magyarnak el kellene olvasnia a könyvet, hogy lássa, miként tekintenek rá a többiek. Nem állítom magamról, hogy jobban
ismerem Magyarországot az itt élôknél, de
azt hiszem, otthonosan járó-kelô külsô
szemlélôként bizonyos dolgokat inkább
meglátok, mint a született magyarok. Vitázom azokkal is, akik a Mûmárvány síremléket sci-finek nevezik. Igaz, hogy a jövôben játszódik a könyv, de én realista szerzô vagyok, ilyenkor is a máról írok.
– Hasonlít-e egymásra a két nép: lengyel
és magyar, a két jó barát?
– Ó, ezt a nagyszerû mondást Lengyelországban mindenki ismeri. A barátság szerintem annak köszönhetô, hogy ez a két
nép soha nem harcolt egymás ellen, ami
ritkaságszámba megy Európában. Történelmünkben akadhatnak hasonlóságok, a
két nép mentalitása azonban teljesen különbözô. A lengyelek, mint szlávok, lobbanékonyak, de ez csak szénatûz, amelyik
gyorsan véget ér. A magyarok sokáig hordozzák a szívükben a sérelmet, s amikor
már nem bírják tovább, nagy a robbanás.
– A következô könyvét talán egy harmadik országról írja?

– Harmadik országról semmit sem tudok, úgyhogy Varsó lesz a helyszín. Szeretnék minden könyvet más stílusban írni, most elhatároztam, hogy ez Thomas
Bernhard mûveire fog hasonlítani. Nem
plágium, dehogy, csak a stílus emlékeztet
az övére, amelyik szerintem nagyon erôs
irodalom. Nem sietek a könyvvel, ráérek,
a Gazeta Wyborcza címû napilapnak,
ahol korábban a kulturális rovat vezetôje
voltam, és hosszú napokat töltöttem a
szerkesztôségben, már csak tárcákat és
irodalmi kritikákat írok. Pár éve már nem
bírtam tovább, elég volt ebbôl, elmegyek.
Õk marasztaltak, azzal, hogy hetente csak
egy-két cikket kell írnom. Hálás vagyok
nekik, hogy ezt lehetôvé tették nekem.
Így írhattam Spiró vagy Esterházy könyveirôl is, de persze nem csak magyar
könyvekkel foglalkozom.
– Hogy néz ki most egy napja?
– Reggeli után visszamegyek az ágyba, és
egész nap ott dolgozom, laptopon.
– De ugye ott nem gyújt rá, mert itt, a kávézóban az egyik cigit a másik után szívja?
– Amikor dohányozni szeretnék, kimegyek
az erkélyre, de aztán rögtön visszamászok
az ágyba dolgozni. Van író, akinek muszáj
az íróasztalnál ülnie egy megszabott munkaidôben, mondjuk reggel nyolctól délután négyig, még akkor is, ha nem jön az
ötlet. Én, mondtam, szkizofrénikus vagyok, és elôfordul, hogy két-három napig
nem tudok dolgozni, elfáradok, nincs új
gondolatom, elakadok. Ilyenkor nem erôltetem, szünetet tartok. Aztán fôzök egy ibrik olyan erôs teát, amitôl képtelenség elaludni, s folytatom tovább a munkát. Képtelen vagyok elôre meggondolt terv vagy
vázlat szerint könyvet írni. Az elsô mondat a fontos, onnan a történet gördül tovább, a szereplôk elkezdenek élni és cselekszenek. Diktálják, hogy mit írjak. Én
csak a bérmunkásuk vagyok.
Mátraházi Zsuzsa
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Két vallás és két szerelem között
Interjú Ildefonso Falconesszel
Ildefonso Falconest A
tenger katedrálisa címû
elsô nagy sikerû regénye után most a Fátima
keze címû második történelmi regényérôl kérdeztük, mely a 16. századi Spanyolországban
játszódik, és egy fiatal,
két vallás, kultúra és két
szerelem között rekedt
muzulmán fiúról szól,
Hernandóról, aki minden lehetséges eszközzel megpróbál harcolni
a népéért, a kultúrájáért, és azért, hogy muzulmánok és keresztények békében élhessenek egymás mellett.
– Hogyan jellemezné, milyen mûfajba sorolná a Fátima keze címû
regényt? Történelmi regény, szerelmes regény?
– Ahogy mondja, én leginkább szerelmes regénynek tekintem,
ugyanakkor sok minden másról is szól: kalandról, pénzrôl, szenvedélyrôl... Történelmi regénynek annyiból tekinthetô, hogy meghatározott történelmi korban zajlik a cselekmény, de nem a történelmi
eseményeket akartam megírni, nem olyan embereknek az életét
akartam elmesélni, akik akkor éltek, vagy élhettek volna. Én a saját
regényemet akartam megírni, amihez felhasználtam bizonyos valós
történelmi eseményeket.
– A regény 2009-ben született, amikor a 400 éves évfordulóját ünnepelték annak, hogy a moriszkókat, a kikeresztelt mórokat kiûzték
Spanyolországból. Hogyan látja, mennyit változott a helyzet azóta,
ma hogyan tudnak együtt élni a keresztények és a muzulmánok?
– Az évfordulóval való egybeesés a véletlen mûve, ha kifejezetten
emiatt akartam volna megírni a regényt, valószínûleg hamar feladtam volna, mivel az ilyen alkalmakra mindig számos, a témával
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kapcsolatos könyv jelenik meg, ez pedig nekem egyáltalán nem
jött jól. Ami a vallások együttélését illeti, a probléma ott kezdôdik,
hogy a kérdés egyáltalán felmerül: mindenki abból indul ki, hogy
nem élhetnek békésen egymás mellett. Ez akkor jutott eszembe,
amikor egy olyan országban jártam, ahol a muzulmánok vannak
többségben, ott azt kérdezték tôlem, hogyan látom a két vallás közti konfliktust. Tehát az, hogy konfliktus van, eleve adott. Lehet,
hogy tényleg van konfliktus, és minden bizonnyal nem egyszerû
megtalálni azokat a közös pontokat, amelyekre a békés együttélés
épülhet, mégis úgy gondolom, abból kellene kiindulni, hogy az élet
más területein is mûködik a megértés, az elfogadás, ezen a területen miért ne mûködhetne.
– Az évfordulón kívül miért választotta a moriszkó miliôt a regény
témájául? Mi lehet ennek a történetnek az aktualitása, mi lehet az
üzenete a 21. század olvasója számára? Mi a véleménye, azok,
akik ma azokon a területeken élnek, ahol a regény játszódik, tudnak még azonosulni ezekkel a problémákkal?
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– A regény cselekménye az úgynevezett spanyol aranyszázad idején
zajlik, errôl a korszakról rengetegen és rengeteget írtak: II. Fülöp uralkodása, a nyolcvanéves háború, a lepantói csata, a Spanyol (legyôzhetetlen) Armada... ezekrôl mindenki olvasott már, ugyanakkor egy
olyan transzcendentális eseményrôl, mint egy teljes vallási közösség
tagjainak kiûzése az országból, nagyon kevesen írnak. Spanyolországban sokkal több szó esik például arról, hogy száz évvel a moriszkók elôtt a Katolikus Királyok kiûzték az országból a zsidókat. A moriszkók elkergetésérôl valahogy nem nagyon beszélünk, és gondolom, ha mi nem, akkor más országokban még kevésbé. Ma elég nehéz elképzelni, hogy ez az idegengyûlölet és vallási intolerancia
négyszáz évvel ezelôtt éppen a keresztényekre volt jellemzô. Azt
sem gondolom, hogy azok az emberek, akik az egykori al-Andalúz területén élnek, azonosulni tudnának azokkal a szenvedésekkel, amelyeket a moriszkóknak át kellett élniük, bár azt sem szabad elfelejte-

nünk, hogy volt olyan pillanat, amikor az arabok szinte az egész félszigetet elfoglalták, így valójában akár az egész spanyol társadalomról is beszélhetünk. Nem csak azért nem tudnak azonosulni a regényben megjelenô problémákkal, mert ahogy említettem, errôl
nemigen esik szó, hanem azért sem, mert Spanyolországban évszázadokon keresztül nem nagyon volt vérkeveredés, a spanyoloknak
mindig fontos volt, hogy ôsi keresztény családból származtathassák
magukat, és ha kellett, ennek érdekében akár csaltak is, ezért ha
egyes családoknak volt is bármi köze a muzulmánokhoz, azt igyekeztek nagyon gyorsan elfelejteni vagy titokban tartani. A kiûzött moriszkók leszármazottaival már más a helyzet, számos olyan család él
például Marokkóban vagy Tunéziában, ahol még ôrzik az egykori
spanyolországi házuk kulcsát.
– Ön szerint lehet tanulni a múltból? Volt valami, amire szerette volna felhívni az olvasók figyelmét ezzel a történettel?
– A múltból természetesen mindig lehet tanulni, de vigyázni kell ezzel, mert nemcsak pozitív értelemben lehet tanulni a múltból, hanem el lehet tanulni például a rosszindulatot is, és el lehet követni újra ugyanazokat a hibákat. Ami a szándékaimat illeti, nem akartam
különösebben felhívni a figyelmet semmire, egyetlen vágy vezérelt:

328

olvasmányos, szórakoztató regényt akartam írni. Ki vagyok én, hogy
tanítani akarjam az embereket? A gyerekeimet néha próbálom tanítani, de nem sok sikerrel, ôk is inkább csak kinevetnek. Ha már velük sem megy, mit várhatnék másoktól? Komolyra fordítva a szót, a
regény üzenete az, amit a moriszkók annyira szerettek volna már akkor is: a megértés, a tolerancia.
– Kit tekint a regény valódi fôszereplôjének? Hernandót vagy Fátimát? Mit gondol, mi a nôk szerepe a regényben és általában a történelemben?
– Hernando azt a kettôsséget testesíti meg, amely akkoriban a moriszkó gyerekek életét jellemezte. Majd egy évszázadon keresztül az
volt a gyakorlat, hogy a gyerekek kettôs nevelést kaptak. Keresztény
nevelést az egyház és a papok részérôl, mivel erôszakkal megkereszteltek, akit csak tudtak (késôbb aztán bebizonyosodott, hogy ez nagy
hiba volt), és titokban muzulmán nevelésben is részesültek, otthon,
a családjuk körében. Így aztán valójában mindketten, Hernando is és
Fátima is fôszereplôi a regénynek, és a korabeli valóságnak, amely arról szólt, hogy a muzulmánok igyekeztek életben tartani a kultúrájukat, a nyelvüket, a törvényeiket, és természetesen a vallásukat. Hiszek a nôk fontosságában, nélkülözhetetlenségében, nemcsak a regényben, és a történelemben általában, hanem minden körülöttünk
zajló eseményben, bár az is igaz, hogy ezért nem mindig kapnak
megfelelô elismerést.
– A regényt olvasva az olvasónak az a benyomása lehet, mintha
jobban értékelné azt, ahogy a muzulmán kultúrában bánnak a nôkkel, mint ahogy a keresztény kultúrában.
– Igen, bizonyos szempontból ez így is van. És most nem azokról a
vallási vagy filozófiai elméletekrôl beszélek, amelyek bizonyítják,
hogy mindkét kultúrának megvoltak a maga módszerei arra, hogyan
nyomják el a nôket, és hogyan rendeljék ôket alá a férfiak akaratának.
Engem az érdekelt, milyen különbségek vannak a két kultúrából adódóan a férfiak és a nôk közti szexuális kapcsolatban, bánásmódban.
A muzulmán nôket akkoriban leginkább amiatt kritizálták, hogy promiszkuitásban élnek, párhuzamosan több férfival is élnek szexuális
életet. A muzulmán kultúrában a szexualitást Istenhez való közeledésnek tekintették, az élvezetet pedig a szexualitás természetes velejárójának, náluk ez teljesen törvényes volt. A keresztény kultúrában ugyanakkor a szexualitásnak egyetlen célja lehetett, mégpedig
az utódnemzés, az élvezet pedig bûnnek számított. Aztán ugyanúgy,
ahogy az idegengyûlölettel és a vallási intoleranciával kapcsolatban
is bekövetkeztek bizonyos változások, a szexualitással sem történt ez
másképp: a keresztények mintha felszabadultak volna ebben az értelemben, a muzulmánok viszont épp ellenkezôleg, ôk mintha visszafejlôdtek volna, ha lehet ilyet mondani.
– A regény írásakor volt esetleg olyan irodalmi mû, amelyre példaként tekintett? Kiket olvas szívesen, mondana néhány szerzôt?
– Nem volt elôttem példa, nem követtem senkit, és nem vagyok túl
nagyigényû olvasó sem, én a könyvekben nem keresek mást, csak
szórakozást, így aztán nem is olvasok újra egyetlen könyvet sem, hiszen már úgyis tudom, mi a vége.
– A regényben többször is vannak leírások konkrét történelmi eseményekrôl. Fontosnak tartja, hogy ezek a leírások megfeleljenek a
történelmi valóságnak, vagy pusztán nyersanyagnak tekinti ezeket
az eseményeket, amelyeket felhasznál a saját történetéhez?
– Ebben a kérdésben olvasóként gondolkodom, és az a véleményem,
hogy az olvasónak joga van a történelmi hûséghez, joga van ahhoz,
hogy ha elolvas egy olyan történetet, amelyben szerepelnek történelmi események, akkor azokról ismereteket szerezzen. Nevetséges lenne, ha egy történelmi regény elolvasása után szakkönyveket kellene
bújnunk, hogy leellenôrizzük, úgy történt-e minden, ahogy a regény
szerzôje írta. Vagyis nem vagyok híve annak, hogy egy-egy történet
érdekében megváltoztassam a történelmet, igyekszem valós képet
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adni a történelmi eseményekrôl. Az már más kérdés, hogy a valós
események körül kibontakozhat egy olyan történet, amely teljes egészében a képzelet szüleménye.
– A kritikusok azt mondják, a történelmi regények csapdája, hogy
az olvasó összekeveri a regény valóságát a történelmi valósággal,
mi errôl a véleménye, milyen viszonyban áll egymással a valóság
és a fikció?
– Azt hiszem, részben már válaszoltam is az elôbb erre a kérdésre, azt
gondolom, ez a veszély csak akkor fenyeget, ha olyan regényt olvasunk, amely a saját céljai érdekében meghamisítja a történelmet, ebben az esetben már nem is történelmi, inkább ezoterikus regényrôl
beszélhetünk, és ezekkel tényleg könnyen félre lehet vezetni az olvasót. Ha viszont a regény tiszteletben tartja a történelmi hûséget – akár
úgy, hogy a regény történelmi eseményt dolgoz fel, akár úgy, hogy a
cselekmény egy adott korban játszódik –, akkor hasznára lehet az olvasónak, hogy miközben elolvassa a regényt, ismereteket is szerez.
– A Fátima keze egy majd ezeroldalas regény, hogyan lehet egy
ilyen hosszú szöveggel bánni? Mennyi idô kellett a regény megírásához és hogyan dolgozott, milyen munkamódszerrel?
– A módszerem elég egyszerû: elôre meghatározom a forgatókönyvet, azokkal a kulcsfontosságú pontokkal, amelyeken utána már nem
változtatok, ezt szigorúan betartom, hiszen ha nem tartanám be, valóban könnyen elôfordulhatna, hogy a hétszázadik oldalnál már semmi sem stimmel. Ami a napirendemet illeti, délelôttönként, amikor
nincsenek tárgyalásaim, akkor írok, délutánonként pedig az ügyvédi
irodámban dolgozom. A Fátima keze három év alatt született meg.
– A Fátima keze a második történelmi regénye, tervez még hasonló jellegû könyvet? Íróként mik az elképzelései a jövôre nézve? Dolgozik most is valamin?
– Az üzleti életben van egy olyan szabály, hogy ha valami mûködik,
akkor ahhoz nem szabad hozzányúlni, nem szabad változtatni rajta.
Véleményem szerint ez az irodalomban is így van: nekem ez az, ami
megy, történelmi regényeket tudok írni, és tudom, hogyan kell bánni a történelmi eseményekkel, tudom, hol tudok utánaolvasni, hogyan tudom elôkészíteni. A kiadó is elégedett, és úgy tûnik, az olvasók is szeretik a történeteimet, így hát folytatom tovább, igen, és jelenleg is dolgozom egy regényen.
– Milyen volt a regény fogadtatása, kritikája Spanyolországban és
külföldön? A könyvet elég sok nyelvre lefordították, fontosnak tartja, hogy a regényeit más országokban is olvassák? Van kapcsolata a külföldi olvasóival?
– A kritikákban mindig lehet olvasni mindenfélét, néha azt a
legnehezebb meghatározni, mi is az a kritika. Mindenesetre
azt hiszem, a regénynek elég
jó a kritikája. Olaszországban
például megkapta a Róma-díjat, amelyet minden évben a
legjobb külföldi regénynek
ítélnek. Amikor külföldre
utazom – bár ez nem túl sûrûn adatik meg –, igyekszem
elbeszélgetni az olvasóimmal, az viszont szerénytelenül hangzana, ha azt mondanám, fontosnak tartom, hogy
más országokban is olvassák
a regényeimet. Maradjunk inIldefonso Falcones
kább annyiban, hogy nagy
FÁTIMA KEZE
örömmel tölt el.
Kiss József Könyvkiadó
Bakucz Dóra
720 oldal, 3980 Ft
Fotó: Joan Tomas
és Paloma Rincón
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Ildefonso Falcones: Fátima keze
éppen túl van a korai anyaságon, Hernando úgy látta, a mozgása a kimerültség ellenére is büszke. Fátima megérezte, hogy nézik, és a fiú felé fordult,
ránézett mandulavágású, fekete szemeivel, majd elmosolyodott. A fiúnak
hirtelen melege lett, arca elpirult, Humam pedig abban a pillanatban felsírt.
Fátima csitítgatni kezdte a fiát, anélkül, hogy megállt volna, vagy lelassította volna a lépteit.
– Álljunk meg egy kicsit, etesd meg a
gyereket – javasolta Aisha hátulról.
Fátima beleegyezett, így mindannyian letértek az ösvényrôl.
– Sajnálom, anyám – mondta Hernando az anyjának, miközben Fátima valamivel arrébb a földre kuporodott és
szoptatni kezdte a csecsemôt. A két gyereket lenyûgözte a szoptatás látványa.
Aisha nem felelt a fiának.
– Azt hittem… azt hittem, Raissa az.
– Megmentetted az életem – szakította félbe az anyja. – És nem csak az
enyémet, hanem két testvéredét is.
Aisha ekkor elsírta magát, és magához vonta Hernandót. – Nincs miért
bocsánatot kérned… – szipogta, még
mindig szorosan ölelve a fiút –, csak
azt kérem, értsd meg, hogy nekem mennyire fáj a két lányom
elvesztése… Köszönöm.
Fátima pár lépés távolságból, komoly arccal figyelte a jelenetet,
miközben Humam mohón szopta a mellét. Amikor befejezte, és a
keble fedetlen maradt, Hernando
meglátta, hogy a nyakában egy hamsza, Fátima keze lóg, az az amulett,
ami megóv a gonosztól, és amit a keresztények régóta betiltottak.
Hernando és kis csapata három
mérföldet tett meg aznap Juvilesbôl
Ugíjarig, az Alpujarras legjelentôsebb keresztény településééig,
amely most moriszkó kézen volt,
miután Farax parancsára lemészárolták a falu keresztény lakóinak
nagy részét. Nechite völgyében
helyezkedett el a falu, a Sierra Nevada hegyvonulataitól kissé távolabb, így nem volt olyan magasan,
mint az Alpujarras legtöbb települése. Szôlôt és búzát termeltek, a környéken pedig rengeteg jó legelô volt az állatok számára. Aben Humeya hadserege is a
faluban táborozott, amikor odaértek. Ugíjar a harc lázában égett.
Fotó: Zsólyomi Norbert

(Részlet)
Tizenhárom éves volt, és egy Terque nevû faluból származott, az
Alpujarras keleti részérôl. Hernando ezt Ugíjar felé tudta meg Fátimától. És nem, arról fogalma sem volt, hol lehet a férje. Humam
apja csatlakozott a monfikhoz, akik Vélez márki ellen indultak az
Alpujarras nyugati lejtôihez, ô pedig, mint ahogy annyi más moriszkó asszony, a juvilesi templomtéren kötött ki a gyerekével.
– Láttam, hogy van nálad fegyver, ezért a kezedbe kapaszkodtam. Ne haragudj… Nem hagyhattam, hogy a gyerekemmel is végezzenek a katonák – suttogta Fátima. A szemében bánat tükrözôdött, de ugyanakkor elszántság is. Mindketten Aisha elôtt gyalogoltak, aki egy szót sem szólt azóta, hogy rájött a tévedésre, miután kiszabadultak a keresztény katonák karmai közül. Hernando
mostohatestvéreinek nehezére esett követni az iramot, és folyamatosan panaszkodtak is, hogy nem bírják.
Lassan hajnalodni kezdett. A nap megvilágította a hegyeket és
az ösvényeket, mintha mi sem történt volna, a hideg és a havas
táj a tisztaság és az ártatlanság benyomását keltette, az éjszakai
mészárlás most egy ôrült elme fantáziálásának tûnt csupán.
De hiába tûnt annak, ami történt, megtörtént. Hernando viszont nem hiába tért vissza a faluba, elérte, amit akart, megtalálta és kimenekítette az anyját. A mostohatestvéreit viszont nem
sikerült, legalábbis nem mindet… És Hamid? Mi lehet a vallástudóssal? Megszorította derekán az értékes kardot, majd hátrafordult, Aisha felé, aki lehajtott fejjel gyalogolt. Pár pillanattal korábban hallotta, ahogy nagyot sóhajt, most szótlanul lépegetett. A fiú
a hajnali fényben útitársát, a mellette haladó lányt is jobban
szemügyre vette: göndör, fekete haja a vállát verdeste. A bôre sötét volt, a vonásai finomak, testén látszott, hogy bár kislányos,
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Ildefonso Falcones: Fátima keze
Fordította Bakucz Dóra, Smid Bernadett
Kiss József Könyvkiadó, 720 oldal, 3980 Ft
Megjelenik júliusban
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Nárcisztikus kaland
Beszélgetés Marno Jánossal
Marno János számos kitüntetés után, (mint például a József Attila-díj, Madách-díj, Soros Életmûdíj és Ady-díj) a
Szépíró Díjat is elnyerte líra kategóriában A semmi esélye címû kötetéért. A költôvel díjnyertes könyvérôl, mûvészi világlátásáról beszélgettem.
– Te nyerted el idén a Szépíró Díjat líra
kategóriában, örülsz? Hogyan hat rád az
elismerés, ösztönöz? Változtat a mûvészeteden, hozzáállásodon, hogy többen
figyelnek rád?
– Természetesen az elismerés jólesik, de
most épp depressziós vagyok, amibôl talán az írás jelenthet kikapaszkodást. Hiú
vagyok, mint minden író, költôember, és
a hiúságomat legyezgeti a díj, az írás
azonban jobban megy, ha nem szóródik
szét a figyelmem, a hatást így vegyesnek
mondanám. Meg aztán, ha az ember elér
valamit, akkor rögtön még többet szeretne, a megnyugvás, megelégedés eggyel
mindig odébb van.
– Szerinted az elismertség és az értékesség együtt jár?
– Az ismertség még nem garancia a minôségre, de ez fordítva is igaz, attól, hogy
valami népszerû, még nem biztos, hogy
színvonaltalan. Én például még a szappanoperák közül is ismerek intenzív, jó,
komolyan izgalmas darabokat. A Maffiózók és a Mad man például a kedvenceim.
– Mi az az érték, ami felé törekszel?
– Szerintem az írás gyakorlati filozófia. A
költészet persze nem akadémikus vagy
szakfilozófia, hanem a nyelv révén való
megismerés, a létrôl való gondolkodás, a
mindenkori beszélt nyelv általi feltárás
révén. Nincsenek elôre eltervezett témáim, nálam nem a téma felôl szervezôdik a
szöveg, a beszéd magában hordoz mindent, a nyelv többet tud nálam.
– A semmi esélye kötetedben 55 darab
Anna címû vers található. Ez egy tudatosan posztmodern gesztus részedrôl a
személy „szétírására”?
– Igen, ez a rengeteg szemszög, ahonnan
Annát láttatom, pusztítást és teremtést
eredményez egyszerre. „Anna te olyan
vagy elölrôl, mint hátulról” – talán ismeretes egy valamikori dadaista költônek ez
a mondása. Az Anna tehát narcisztikus
név, toposz, melyben minden nôiség
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megjelenik. Amikor gyerek voltam, szinte
minden vidéki nôt Annának hívtak. Juhász Gyulához viszont csak szándéktalan
köze van e névnek, ugyanis a szöveg szükségszerûen elôhívja a már ismert „elôzményeket” is, „belehallatszanak” Juhász
Gyula sorai a versbe. Az Anna névbe
egyébként minden tulajdonság belefér.
– A kötetben még két név fordul elô a
leggyakrabban: Kafka és Nárcisz. Kiket takar e két név, mi a jelentôségük
számodra?
– Kafka írói egyénisége nekem személy
szerint is nagyon fontos. Szeretem azt a
tragikus burleszket, amit létrehoz, mulattató, de a nevetés mégis benne reked
az emberben. Franz Kafka olyan, mintha
a történetmondó verziója lenne József
Attilának, aki szintén az egyik nagy kedvencem. Míg azonban ô a tradícióba beleállva robbant, addig Kafka az elvetemített alakjaival, perspektíváival hívja tetemre a tradíciót. Nárcisz pedig közvetve magam is lehetek. Én-szerepverseknek is lehetne a kötet darabjait nevezni,
Nárcisz ugyanis egy „küszöb-alak”, „stádium-figura”, aki egy egóját megképzô
ember elôtti fázisban lévô lény, idea és
rémkép egyszerre. Továbbá ennél a névválasztásnál is erôs szerepe van a hagyománynak, amennyiben egy mitológiai figurát próbálok szóra bírni egy mai magyar ember nyelvén. Na meg ha meggondoljuk, a költészet maga már eleve nárcisztikus kaland, úgyhogy ilyen módon
az írásra is reflektál a választásom.
– Nagyon figyelemfelkeltô a kötet címe.
Miért ezt a címet adtad?
– Eredetileg a Kész Nárcisz visszhangzott
a fülemben, de valahogy sehogy sem voltam megelégedve ezzel. Olyat szerettem
volna, amely egyszerre fejezi ki belsôségességét a verseimnek és úgy oldoz el
Nárcisztól, hogy közben meg sem tagadja
azt. Aztán már kezdtem lemondani róla,
hogy az eredeti elképzelésnél jobb címet

találok, „semmi esélye ennek” – mondogattam magamban. Aztán egyszer csak bekerült a hétköznap is használt kifejezés elé
egy névelô: A semmi esélye, behívva ezzel
akár hegeli vagy sartre-i kontextusokat is.
Semmi értelme nem volt tehát ez ellen a
cím ellen is tovább tiltakoznom magamban, hiszen ebben benne rejlik a mindennek, a valaminek és a semminek az esélye,
tükrözi azt a kihívást, amit a kötet megírása és a lírai én megtalálása jelent, és azt a
kockázatot, hogy ennek a kísérletnek olykor alig nagyobb az esélye a semminél.
– Más mûnemben is szívesen kipróbálnád magad? Milyenre tervezed a következô könyved?
– Nem tudom a verset kimeríteni, semmilyen más mûnemre nem jellemzô ez a fajta sûrítés, amitôl számomra a líra annyira
izgalmassá válik. Következô könyvem is
verseskötet lesz, a fele körülbelül már
megvan, de ha akarnék, sem tudnék róla
többet elárulni, mert magam is kíváncsi
vagyok rá, hogy mit fogok csinálni. És mi
mindent semmi esetre sem.
Viola Szandra
Fotó: Szabó J. Judit
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INTERJÚ

A rossz közérzet kultuszánál
nincs rosszabb
Ács Margit új novelláskötetérôl

Harminc évig dolgozott
könyvkiadókban (Szépirodalmi, Magvetô), majd a Kortárs
folyóirat szerkesztôje lett. Újpesti munkáscsaládból származó, elsô generációs értelmiségi, családi hátterének feldolgozása sokáig foglalkoztatta
írói feladatként is. Szépirodalmi munkássága a hetvenes
években indult novellákkal és
kisregényekkel, majd hosszú
évekig csak kritikákat és esszéket publikált. Most újra szépprózai könyvvel jelentkezett.
– Életrajzában olvastam, hogy
a közelmúltig szerkesztôje volt
a Kortársnak. Most is fômunka-
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társként szerepel a lapon. Mit
jelent ez?
– Kapcsolatot tartok a szerkesztôséggel, segítek, ha megkérnek, de nem szólok bele semmibe. Kifejezetten ügyeltem arra, hogy az új szerkesztôség felállásakor ne lábatlankodjam közöttük, mielôbb érezzék magukénak a lapot. Bevallom, nekem
is szükségem van erre a távolságtartásra, mert harmincévi
kiadói és húszévi folyóirat szerkesztés után belefáradtam mások kéziratainak a gondozásába.
– Azt nyilatkozta valahol, hogy
azért hagyott ki majd húsz
évet a szépirodalmi pályán –
jóllehet kritikákat, esszéket fo-

lyamatosan közölt –, mert a
szerkesztôségi munkája, illetve a rendszerváltozáskor a
mozgalmi tevékenysége, késôbb pedig közéleti aktivitása
mellett nem volt ideje elmélyedni a szépprózában.
– Valóban, napjaim széttöredezettsége meggátolta, hogy belevessem magam egy elbeszélés
vagy regény fikciós valóságába.
A folyóirat rovatvezetése, a politikai megmozdulásokban való
részvétel, vagy például a Magyar Mûvészeti Akadémia mûvészeti klubestjeinek szervezése, és nem utolsósorban hét
unokám egymást követô születése teljesen lekötött. Ha írok,

akkor „emberi fogyasztásra” alkalmatlan vagyok, és ezt csak
egy-egy esszé összehozásának
néhány napjára engedhettem
meg magamnak. A Kortársból
való kiválásom után már elôvehettem húsz éve tervezett és
egy-egy vázlat elkészüléséig jutott novellaciklus-tervemet.
Egyébként ebbôl a húsz évbôl
tíz igazolt „mulasztás” volt. Egyrészt Domokos Mátyástól elválva meg kellett teremtenem az
életem elemi feltételeit, miközben foglalkozást is változtattam,
hiszen a folyóirat-szerkesztés
egészen másféle munka, mint a
kiadói lektorálás. Lefoglaltak a
politikai változások is, hatalmas
élményt jelentett a rendszerváltás, tátott szájjal, sokszor nagy
fájdalommal és néha sokkolva
figyeltem a sorsfordító folyamatokat, az újfajta konfliktusokat a
társadalomban és az egyes ember életében, a barátságok és
családok felbomlását a politikai
szembenállás miatt. Ez az élménygyûjtés korszaka volt.
Ugyanakkor meg kellett találnom saját, új írói hangomat is,
amely már olyan akusztikában
szólal meg, amelyet nem torzít,
nem tompít a cenzúra és öncenzúra. A korábbi utalásos, kódolt írói gondolkodásmódommal semmire sem mentem a
szabadon szólás közegében.
– Ôrlôdô és elmélyülô alkat az
írásban?
– Sokszor átfogalmazom, amit
írok. Nagyon törekszem arra,
hogy minél természetesebbnek
hasson a szöveg, színházi zsargonban kifejezve: mondható legyen, pedig szereplôim jobbára
értelmiségiek, akik persze önreflexiókkal, kommentárokkal kísérik a történteket, gyakran ironikusan, mindenesetre elég bonyolult, esszéisztikus mondatokban. Ez a stílus közel esik ahhoz,
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INTERJÚ
amit esszéprózának neveznek,
és irodalmiasnak tartanak. És
paradox módon minél jobban sikerül a szereplôim beszéltetésében elérnem a természetességet, az irodalmi ítélôszék elôtt
annál kisebb lesz az írásnak,
mint alkotásnak az értéke. Úgy
tekintik, mintha egy élményfán
teremnének a novellák, és maguktól hullanának az ölembe.
– Új novellái a rendszerváltás
anomáliáiról szóló történetek.
Mind mostanában íródott?
– Háromnak az elsô változata
megjelent a kilencvenes évek
közepén a Hitelben, több nyers
vázlat a fiókomban várakozott.
Egy évvel ezelôtt kezdtem
rendbe rakni, ami megvolt, és a
kötet nagyobbik részét pedig
frissen írtam húsz éve felgyûlt
emlékekbôl. Ugyanis a ciklus
közvetlenül a rendszerváltozást
övezô évekhez kötôdik, nagyjából a kilencvenes évek közepéig jutottam el az idôben.
– Annyiszor elhangzott, hogy
valakinek írnia kellene már egy
regényt a rendszerváltozásról,
de idáig kevés novella és regény született a témában.
– A környezô országokban viszont ilyen témájú regények és
filmek is születtek. Nálunk talán
azért nem – pláne nem az én
kötetemhez hasonlóan direkt
politizáló szemlélettel –, mert a
most használatos irodalmi paradigma idegenkedik a közvetlen társadalmi valóságreferenciától. Tudatában voltam, ami-
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kor írtam, hogy kockázatos
olyasmirôl írni, amirôl mindenkinek megvan a személyes tapasztalata. Ráadásul nem lehet
nagyszabású, drámai hatású
mûvet kihozni ebbôl az életanyagból, mert a történetek általában nem tragikusak, inkább
abszurdak, groteszkek voltak.
Ugyanakkor félvállról venni, elmarháskodni sem lehet ezeket
a témákat, amire annyira hajlanak mostanában a magyar írók;
ahhoz túl sok sebet ütött a változás. A kötet megjelenése óta
érzékelem, hogy az anyag még
mindig túl „forró”, túl közönséges, provokáló, s vannak motívumok, amelyek közhelyesnek
érezhet az olvasó. Mentségemre szolgáljon: úgy akartam írni,
hogy a fiatalok is értsék, mi történt, és így nem kerülhettem el
helyenként ezt a csapdát. Most
másfelé fordulok: az elmúlt
húsz év alatt regénykezdemények is kerültek a fiókomba.
– 2008-ban úgy nyilatkozott
valahol, hogy rossz a közérzete
mint értelmiséginek az értelmiségi és az írói társadalom széttagoltsága miatt. Ez a könyvben is megjelenik…
– Igen, az értelmiség megosztottságát én is barátok elvesztésével szenvedtem meg. A húsz
éve tartó áldatlan és elbutító állapot enyhülését vártam a legutóbbi politikai fordulattól. A
politikai harc eldôlt, és úgy gondoltam, hogy a szellem emberei
közeledni fognak egymáshoz.
Érvelô viták feléledésére számítottam. Ez nem következett be,
sok okunk most sincs a jó közérzetre. De: a rossz közérzet
kultuszánál nincs rosszabb! A
novelláimban sem engedem
szabadjára a keserûséget, bármilyen nehéz helyzetbe sodródnak szereplôim. Mindegyik
megállja a helyét, sikerül beilleszkednie az új munkájába, elköltöznie a rossz férjtôl stb.
Nem boldogok, de megoldják,
amit kell. Miért engedném,
hogy a hôseim feladják, amikor
én sem adtam fel? Csak érezhetném jobban is magamat a
mai magyar világban.
Szénási Zsófia
Fotó: Szabó J. Judit
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Sokféle kaland versben és prózában
Leporellók, képeskönyvek
a kicsiknek
A kisgyerek és a könyv (a már annak nevezhetô tárgy) kapcsolata a gyerekek
2–3 éves korában jön létre. Persze korántsem mindegy, milyen minôségû szövegek és képek alkotják
az elsô kínálatot, biztosítják az
elsô befogadói élményt. Ezt a
felelôsséget vállalja többek között a Santos Kiadó, amely leporellókat is megjelentet. Ezek közül most kettôre hívom fel a figyelmet. Mentovics Éva és az illusztrátor Eszes Hajnal Kalandos utazás c. verses alkotása
egy világjáró busz utasainak kalandjairól szól: többek között
bejárják a sivatagot, a Hortobágyot, az
Északi-sarki jégvidéket. A busz utasain,
a fôszereplôkön (elefánt, víziló, barnamedve, zsiráf, nyuszi stb.) kívül az adott
helyszín jellegzetes állatai (rozmár, fóka,
ló, héja éít.) láthatók a képeken. Juhász
Magda A róka és a holló c. verse La Fontaine közismert tanmeséjét költi újra/át
– páros rímû, négysoros strófákban. Az
illusztrátor, Kecskés Anna a címszereplôkön kívül sok-sok apró, kiváló ötlettel
tölti fel a történet hátterét.
A sokoldalú szerzô, a 85. születésnapját ez évben ünneplô, Kaposváron élô
Fésûs Éva A zselici rét alatt c. kötete –
ahogy a kötet alcíme jelzi – gyerekeknek szóló verseket tartalmaz. A Szekeres Erzsébet illusztrálta kötet „szereplôi” állatok (medve, nyuszi, tyúkanyó,
pille, sündisznó stb.), illetve évszakok,
emberek. A versek témája, ritmusa, az
egész oldalas grafikák szín- és formavilága nem modernkedô, visszafogottságában is megragadó. „A zselici rét
alatt/ megáradt a kis patak.// Sebes
hullám taraján/ elcsúszott a kiskacsám.// Frissen szedett csalánon/
megnôtt volna a nyáron;// borulj elé,
fûzfaág,/ állítsd meg a kiskacsát!” – így
szól a kötet-címadó vers.
Wass Albert A békaporonty kalandjai
c. kötete 6. meséje a Tavak könyve sorozatnak. A címszereplô egy „neveletlen
békaporonty, melynél neveletlenebb békát nem látott a világ.” Továbbá a kockás
hátú, öreg teknôs, aki a legbölcsebb a
teknôsbékák között. A tanulságos történet Gábor Emese festményeivel jelent
meg, amelyeken a nagy és iszapos tó és
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környékének többi lakója is megjelenik: hala, sikló, hangya,
rókalepke, vadruca, hóda, jégmadár és a
sün. A növényvilág képviseletében a
szomorúfûz, az édesgyökér, a mocsári
zsurló, a süllôhínár, a nád, gyékény, tündérrózsa, mocsári zsurló.

Olvasni és játszani
egyszerre
Tatjana Marti – Max Walther a Rendôrség összetett és gyakran nehéz munkájáról ad áttekintést. Konkrét bûneset
felderítésének folyamata alkotja az
alaptörténetet: egy járôr kocsi érkezik
az egyik általános iskolához, ahol betörés történt. Megfigyelhetjük a helyszínelôk munkáját, de utána bepillantunk
a rendôrkapitányságra. Megfigyelhetünk egy baleseti
helyszínelést, azután a laboratóriumban látjuk, hogyan értékelik ki
komoly mûszerekkel a beérkezett
nyomanyagot. Olvashatunk a rendôrök kiképzésérôl,
a
rendôrkutyák
esetleges bevetésérôl. Szóba kerül az Interpol, és megtudjuk,
mi történik a bûnelkövetôkkel,
miután elfogták ôket. (Fordította Rónaszegi Éva.) Mire 10–12
éves korban a gyerekek kézbe
veszik az elsô indiános regényeket (pl. Cooper vagy Karl May

köteteit), a Mi micsoda
Junior Az indiánok c.
kötete, Eva Dix – Stefan
Seidel munkája, alapján
már rengeteg hiteles és
történetileg, néprajzilag fontos dolgot tudhatnak Észak-Amerika
ôslakóiról. Milyen típusú sátrakban laktak, hogyan zajlott le egy-egy
bölényvadászat, miben
hittek, ki lehetett törzsfônök,
milyenek voltak az ünnepeik,
hogyan éltek az elsô európaiak
megjelenése (kb. i. sz. 1500)
után, és hogyan élnek az indiánok és a fehérek ma együtt.
Többek között ilyen kérdések vetôdnek
fel a rejtvényes, játékos könyvben. (Fordította Varga Csaba.)

Az összefogás, a segítség
formái mesékben
A madarak tudós ismerôjeként sok-sok gyerekkönyvet jegyzô Schmidt Egon régi alkotótársával, Budai Tiborral most merôben
másfajta mû írására adta a fejét. Az Angyalka segített ugyanis egy kisangyal földi kalandjait veszi sorra. A pontatlansága miatt
büntetésbôl hat napra a földre küldött angyalkának jó cselekedeteket kell végrehajtania, hogy vétkét megbocsássák. A címszereplô a legkülönbözôbb esetekben segít bajba jutott embereken, illetve ébreszti rá helytelen cselekedetükre a társukat veszélyeztetô fiúkat, a rábízott állatokkal nem
törôdô srácot stb. Segít bajba jutottakon, betegeken, elhagyatottakon.
Persze mivel láthatatlan, tulajdonképpen a Jóság diadalmaskodik kicsik és nagyok körében.
Kányádi Sándor Világlátott egérke c. meséjének fôhôse egy árva
kis mezei egér(fiú), aki unja a
hosszú ôszi esôket
meg a koplalást, hát
bemerészkedik a faluba, tudván, a házi
egereknek mindenük megvan. Itt nem
látják szívesen, ezért
belerágja magát egy
diák bôröndjébe, és
hamarosan elindul
világot látni a vonaton. Kalandjai sorá-
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GYERMEK, IFJÚSÁGI
ból persze csak néhányat említhetek, a többi maradjon meglepetés:
egy lusta, behemót macskával tévézve a Tom és Jerry-t nézi a TVben, késôbb a pocegerek kapitánya
apródjává fogadja, csakhogy ez veszélyes mesterség, neki kell elôször
megkóstolnia minden talált ételt
(ami lehet mérgezett is). Már tél
van, hó borítja
a várost, amikor tanárukkal
együtt derék
diákok veszik
pártfogásba…
A költô, meseíró fordulatos,
ötletekkel teli
meseregényében nem a
szörnyûségek
számát szaporítja, szimpatikus hôse nem
forog állandóan életveszélyben: inkább a világ jobbik, megnyugtató, derûs oldala mutatkozik meg. A felfedezés, az összefogás és
persze a szeretet örömét hangsúlyozza. Keresztes Dóra jellegzetes illusztrációja elsôsorban a színekkel játszik, képei egy kicsit
gyerekrajzokat imitálnak.
„A gyerekrôl van szó!” – adják meg a felvilágosítást az állatok az újságíróknak, amikor azok tudni akarják, miért rendeznek elsô alkalommal konferenciát a politikusokkal egy idôben. Mert azok csak a szájukat
jártatják, nem jutnak egyezségre, pedig a
földön nyavalyák terjednek, éhínség szedi
áldozatait, az emberek sztrájkolnak, forradalmakat robbantanak ki, háborúznak, s
felháborító módon azt állítják, ezt éppen a
gyerekek érdekében teszik. Valamit tenni
kell, hogy béke legyen a földön, határozzák
el az állatok Erich Kästner Az állatok konferenciája c. meseutópiájában. Rá kell venni az embereket, hogy vessenek véget a
harcoknak. Vajon milyen módon sikerül rábírniuk a kormányok vezetôit, hogy elfogadják a követeléseiket? A humanista Kästner nem szabályos, de nagyon is fontos
meseregényt írt, sok-sok ötlettel, rá jellemzô humorral, amelyet kitûnôen adott
vissza a fordító, Timár György. Az illusztráció Walter Trier munkája.
Tisztaszívû Tamás a híres-nevezetes
Tisztaszívû mesehôscsalád legifjabb sarja
volt. Jólelkû édesanyjával és hat testvérbátyjával egy sûrû erdô szélén lakott egy
festett-faragott faházikóban. Tamás testvérbátyjait kivétel nélkül Jánosnak hívták
(Jankó, Jani, Jancsi, Janó, Janek és Jonatán). Szálfatermetû, vállas, daliás és országszerte híres legények voltak. Tamás
velük ellentétben cseppet sem volt bátor,
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inkább jóravaló, álmodozó és segítôkész. Ian
Beck Tisztaszívû Tamás
titkos története c. mesekönyve arra a szellemes, kiváló ötletre épül, hogy a Jánosok
mind útra kelnek, és egy-egy közismert
mesébe jutnak, amelyek azonban nem
egészen úgy alakulnak, ahogy mi ismerjük ôket. Tamás a 12. születésnapjára különös levelet kap a Mesehivatal Mesterérôl,
aki felkéri, lépjen be a Mesék Birodalmába, és derítse ki, miért nem tudják bátyái
teljesíteni a maguk feladatát.. A szerzô
grafikái rendhagyóak: árnyrajzok illusztrálják az izgalmas, szórakoztató és eredeti könyvet. (Fordította Merényi Ágnes.)

A történelem mint
valóság és legenda
Fülöp G. László Máramarosszigeti történetek c. kötete az Egy kisfiú kalandjai
vészterhes idôkben alcímet viseli.
Mûfaját tekintve visszaemlékezés,
önéletrajz, tehát nem kitalált, hanem valóban megesett történetek
mozaikszerûen elrendezett felidézése. A címben szereplô város ma
Romániához tartozik, a Tisza és az
Iza folyók egybefolyásánál fekszik.
Itt töltötte a II. világháború éveit
tíz év körüli gyerekként a szerzô,
itt élte át az elsô
szerelmet, itt
vállalkozott veszélyes kalandra, itt hallgatta
az öregek meséit, figyelt édesapja okos szavaira,
bámulta,
mit meg nem
tesz ügyes édesanyja a csalá-

dért, itt találkozott a hazánkat megszálló
szovjet katonákkal – s innen ûzték vissza
ôket a mai Magyarországra. Hazánk 20.
századi történetének egyik rendkívüli
idôszakát ismerheti meg a 10–14 éves olvasó e könyvbôl, amelyhez Perlitzky Géza készített rajzokat, kevés színnel, de
pontosan ábrázolva tájat és embert. Különlegességüket az adja, hogy régi gyerekkönyvek illusztrációit imitálják.
Jókai Mór A legvitézebb huszár c. ifjúsági regénye egy új sorozat, a Príma Könyvek 1. kötete, mely „azt hivatott bemutatni
a fiataloknak, hogy hazánk földjén, mindenkor születtek hôs fiak, akik példaképül
szolgálhatnak az utókornak.” Jókai az
1848–49-es szabadságharc bukása utáni
években szívesen fordult történelmünk
dicsô korszakaihoz, elevenítette fel a régi
hôsök helytállását. E kötetének hôse a legendás Simonyi József, aki apja akaratának
ellenére, 17 évesen lett katona, részt vett
elôbb a török elleni utolsó harcokban,
majd a napóleon ellen küzdô hadak félelmet nem ismerô, a vakmerôségig bátor
résztvevôje lett. Aki persze egyre feljebb
haladt a ranglétrán, 72 kitüntetést szerzett,
bárói rangot kapott stb. Sem a szerzô, sem
a kötethez utószót író Kindelmann Gyôzô
nem hallgatja el, hogy az ilyen katonahôsök személyiségében és viselkedésében
azért akadtak ellentmondások. Jókai e bámulatba ejtô „krónikája” elôképe késôbbi
nagy történeti munkáinak.
Cs. A.
Beck, Ian: Tisztaszívû Tamás titkos története.
Móra Könyvkiadó, 278 old., 2490 Ft; Dix, Eva
– Seidel, Stefan: Az indiánok. Tessloff és Babilon, 26 old.,2750 Ft; Fésûs Éva: A zselici rét
alatt. Kairosz Kiadó, 64
old., 2300 Ft; Fülöp G.
László: Máramarosszigeti történetek. Fekete Sas
Kiadó, 122 old., 2100
Ft; Jókai Mór: A legvitézebb huszár. Szent István
Társulat, 112 old., 800
Ft; Juhász Magda: A róka
és a holló. Santos Kiadó,
8 t., 620 Ft; Kästner,
Erich: Az állatok konferenciája. Móra Könyvkiadó, 104 old., 1890 Ft;
Kányádi Sándor: Világlátott egérke. Holnap
Kiadó, 92 old., 2500 Ft; Marti, Tatjana –
Walther, Max: Rendôrség. Tessloff és Babilon,
26 old., 2750 Ft; Mentovics Éva: Kalandos
utazás. Santos Kiadó, 8 t., 620 Ft; Schmidt
Egon: Angyalka segített. Luther Kiadó, 44
old., 1490 Ft; Wass Albert: A békaporonty kalandjai. Kráter Kiadó, 24 old., 1600 Ft.
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„Nyolc – törte meg a csendet a pápa, és minden szem
feléje fordult. – Nyolc gyilkossággal állunk szemben,
nyolc gyilkosság történt az egyházunkban. Nem tudjuk, miért. Nem tudjuk, ki a gyilkos. Még azt sem tudjuk, minek alapján választja ki az áldozatait. Nem tudjuk megjósolni, ki lesz a következô, de abban biztosak
lehetünk, hogy még lesznek áldozatok.”

THOMAS GIFFORD:

ASSASSINÓK

Fordította Sóskuthy György
Kiss József Könyvkiadó, 664 oldal, kötve 2990 Ft

Az olvasás népszerûsítéséért!
A Supka Géza Alapítvány felhívása
a magyar könyvszakma szereplôihez
Kedves Kollégák!
Fogadjátok szeretettel felhívásunkat abból az alkalomból, hogy a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése kezdeményezésére megalapítottuk a Supka Géza Alapítványt, amely az olvasáskultúránk
fejlesztését, az olvasás, a könyvolvasás népszerûsítését tûzte „zászlajára”.
A világban lejátszódó folyamatok – gazdasági válság, zsugorodó könyvpiac, elektronikus kiadványok robbanásszerû terjedése, illegális másolása, megváltozott olvasói szokások – alól Magyarország sem kivétel.
A magyarországi könyvforgalom harmadik éve csökken, kevés olyan területe van a könyvkiadásnak és a
könyvkereskedelemnek, amely ne vesztességet könyvelne el, a szakkönyvkiadás végveszélybe került. Magyarország lakosságának a fele gyakorlatilag sosem vesz a kezébe könyvet. De nemcsak hogy nem olvas,
hanem már vágya sincs rá. Ma Magyarországon egy felnôtt átlag napi négy-öt órát ül televízió elôtt,
hosszú órákat barangol az interneten, ezzel szemben, ha tíz percet eltölt könyvolvasással, az már jó eredménynek számít.
Mivel a magyar kultúra egyik legfontosabb pillére és ôrzôje a könyv, a könyvekben felhalmozott tudás, és a könyvolvasás évszázadok óta a legdemokratikusabb és leginkább hozzáférhetô ismeretszerzô és -terjesztô tevékenység, amely segít a lelki egészség megôrzésében, a nagyobb tragédiák elviselésében is, úgy döntöttünk, megpróbálunk tenni az olvasáskultúránkért, a könyvolvasás hanyatlása ellen, nem titkolván, hogy ezzel segíteni szeretnénk szakmánk jelenlegi helyzetén is. Ehhez kérjük a Ti hozzájárulásotokat, nélkülözhetetlen segítségeteket is: ötletekkel, javaslatokkal, munkával,
pénzadománnyal segítsétek a munkánkat!
Tervezett kampányaink korábban sikeres nyugat-európai példákon alapulnak, melyeket a hazai viszonyokhoz igyekszünk alakítani. Megvalósulási helyeik elsôsorban a könyvesboltok, emellett azonban nyilvános
tereken és online felületeken is tervezünk kampányokat és marketingkommunikációt. A kampányokhoz ismert írókat, költôket, mûvészeket, tudósokat, közéleti embereket, valamint népszerû médiaszemélyiségeket kívánunk megnyerni.
Elsô kampányunk: a könyvesbolti vásárlóknak nyújtott „Könyvajándék”. Egy 80 oldal terjedelmû Márai
Sándor válogatáskötetet tervezünk kinyomtatni 100 000 példányban, s ha valaki a kampány tíz napja alatt
(terveink szerint: 2012. februárjában) az ország valamely könyvesboltjában egy tetszôleges magyar nyelven kiadott könyvet vásárol, ajándékba megkapja ezt az egyedi Márai-kötetet. Ez a kampány szorosan kapcsolódik a Márai-programhoz, és elgondolásunk szerint évente egyszer kerítünk rá sort, évrôl évre más
Könyvajándék-szerzô bevonásával.
AZ ALAPÍTVÁNY ELÉRHETÔSÉGEI:
SUPKA GÉZA ALAPÍTVÁNY
CÍM: 1088 BUDAPEST, MÚZEUM U. 7.
E-MAIL: supkageza@gmail.com

Kelt, Budapest, 2011. május 31-én
TÁMOGATÁSUKAT ELÔRE IS MEGKÖSZÖNVE,
A SUPKA GÉZA ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA:
Halmos Ádám – elnök (Nyitott Könyvmûhely), Ujlakyné Gazdag Judit (Líra),
Kiss József (Könyvhét), Lafferton Kálmán (Új Könyvpiac),
Nemes Gábor (Alexandra) Sugár S. András (Scolar), Szuba Jolanta (Kossuth),
Séllei Aranka (Bookline), Walitschek Csilla (Libri)
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A szómagyarítás
legújabb hulláma
– Az idegen szavak használatát
illetôen a nyelvészek és más
szakértôk véleménye megoszlik: egyesek szerint a nyelvünkbe beáramló jövevények gazdagítanak, a hasznunkra vannak,
segítik a kommunikációt, mások szerint károsak, a kommunikációban zavart okoznak. Az
idegen szavak esztétikai szempontból is értékelhetôk: sokak
számára egy-egy nyelvi divat
vagy újítás által felkapott új idegen szó impozáns képzôdmény,
mások szerint viszont eleve
csúnya, hiszen ha szavainkat
jellemezzük, a szép-csúnya ellentétpárt elsôsorban úgy használhatjuk, hogy a saját szó szép,
az idegen csúnya. Mindenesetre nyelvünk régebbi rétegei a
szókincsben értékesebbnek
mutatkoznak mint az újak, s a
legújabb szavak használatát
gyakran ajánlatos kerülni.
– Jelen kötet 12 600 idegen
szóhoz kínál 21 700 magyar
megfelelôt, ám bizonyos értelemben hozzájárul egyes idegen
szavak honosításához is. A szer-

zô nyelvünk mûvésze, Tótfalusi
István, akinek eddigi enciklopédikus munkásságából is éppen
az ugyancsak a Tinta Könyvkiadónál megjelent Idegenszó-tár
(2004) emelkedik ki.
– A jövevényszóknak és az
idegen szavaknak többszörös
honfoglalása figyelhetô meg
nyelvünkben. Több hullámban
érkeztek szavak ugyanannak a
dolognak a megnevezésére,
például amit szabatos, szeplôtlen magyarsággal éléstárnak
nevezünk, az kamra a latinból
(már korán meghonosodott jövevényszó, s a kamarától a
kamráig szóhasadással vezetô
út sajátosan magyar) vagy spájz
a németbôl (kései jövevény,
idegen szó, ráadásul a magyarban szokatlan szótagszerkezettel). Az idegen eredetû szavak
legújabb rétegeit tekintjük idegen szavaknak. Ilyen rétegeket
képviselnek például a régebbi
klaviatúra és az újabb keyboard
szók a billentyûzet szóhoz képest. Tótfalusi és munkatársai
az elôszóban igényes eligazítást
nyújtanak az idegen szavakat
(például spájz) a jövevényszóktól (például kamra) elkülönítô
szempontokról, a mai nyelvér-

Versgondolatok e
kusza világról
Ifjúi emlékeimbôl, a 60-as
évek közepérôl feldereng
Soós Zoltán neve és akkoriban divatos (mára jórészt,
hál'isten, feledésbe merült)
argó szavakat használó
versbeli „jampecnyelv-beszéde”. Amirôl aztán paródia született (– ha jól emlékszem Benjámin László
tollából – van-e, ki e nevet
még ismeri?) Köves József
kötet-címadó verse maga
paródia, gúnyvers a magyari nyelv védelmiben . („Lájkolom a magyar nyelvet,
mert az nekem oké…”.) Vannak itt csipkelôdô, világunk
visszás jelenségeit tollhegyre tûzô más versek is. Csakhogy ez a kötet ennél is tartalmasabb, gazdagabb, vál-
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Köves József
LÁJKOLOM A MAGYAR
NYELVET
Versek
Arion Kiadó
88 oldal, fûzve1 200 Ft

zék szerinti és a történeti vizsgálat kínálta rétegzôdés különbségérôl.
– Az idegen szavak több fázisban való érkezésére a válasz
ugyancsak folyamatos és több
hullámban zajló. A tudatos magyarítás világszerte megcsodált, sôt némely nemzet által
utánzott eseménye volt a
nyelvújítás. A 19. század jelen-

tôs eredménye volt Babos Kálmán Közhasznú magyarázó
szótára (1865), s a két világháború között egyenesen nyelvvédô szemléletû munkák is
megjelentek (Pintér Jenô, Szécsi Ferenc). Bakos Ferenc Idegen szavak szótára már józan
magyarítást képviselt, s 1957-tôl
2002-ig – többféle változatban
is – a magyar könyvkiadás
egyik legsikeresebb darabja
volt. Már az új évezredben jelent meg Tótfalusi említett, elôzô munkája, s Tolcsvai Nagy
Gábor Idegen szavak szótára
(2007). A Magyarító szótár az
új kihívásokra válaszul önálló
gyûjtéssel alkotott, ám az említett társkiadványok figyelembevételével készült kínálati szótár. Szómagyarító küldetése
mellett többek között a szók értelmének pontosítására is használható. Külön erénye, hogy
feltünteti némely idegen szavak
szinonimáit is (például antipátia, averzió, idioszinkrázia), így
az idegen szavak használatában
tobzódó, választékos sznobok
nyelvi fegyvertárának (arzenáljának) is nélkülözhetetlen darabja lehet.
Galambos Kristóf

tozatosabb, mélyebb. Hadd
emeljem ki csak a gúny és a
nosztalgia /elégia / borongás, az „ôszikék” és az erotikus versek feszültségteremtô egymásmellettiségét.
A szerzôt nem kell bemutatnunk, hiszen sikeres
gyûjtemények összeállítója,
lassan-lassan a (könyves)
„szakma nagy öregje” immár – és pályakezdô költô,
ami csak elsô pillantásra
meglepô. Hiszen aki írt kisregényeket, ifjúsági regényt, mesejátékot, elbeszéléseket-novellákat, abban – valljuk be – joggal
gyaníthatjuk a költôt, a lírikust is. Hogy aztán miért
éppen most tette közzé ezt
a kötetet, azt az író-olvasó
találkozókon tôle kell megkérdezni. Tény, itt van egy
nem túl vaskos kötet, többszólamú, többrétegû, na-

gyon ôszinte és nagyon olvasható mû, ha egységnek
veszem. Köves József mindenesetre ciklusokra bontotta ezt az (életmûbôli) válogatást (!?): Világosabb
már a Napnál, Úgy jött az
ôsz, Szövôlány nem álmodik, Amikor szaladnak a lányok, Reciprok . A ciklusok
elé egy 1973-as rímes, de a
többihez képest dísztelen
verset állított talán ars poeticául. Ebbôl idézek: „…A
papírlapon túl,/ homályosan, szürkén száll a köd,/ s
nem tudhatod, van-e bármi
élet,/ az ólomból rótt barázdák mögött./ Mégis vallani kell, akkor is, ha/ sokak
számára te név nem lehetsz,/ azért a halvány reményért, hogy majd/ talán
egyszer egy könyvmoly felfedez.” ( Kérdés ).
Cs. A.

Tótfalusi István
MAGYARÍTÓ SZÓTÁR
Idegen szavak magyarul
Tinta Könyvkiadó
260 oldal, 3990 Ft
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Egészen pontosan
Szép és nemes gesztus Morcsányi Gézától, a Magvetô igazgatójától, hogy megjelentette a kiadó egykori munkatársának novelláit. Zsámboki Mária kiváló
szerkesztô volt (ô szerkesztette
Esterházy Péter elsô könyvét,
bár ez nem érdem, adalék csupán) és kiváló ember, roppant
mûvelt, roppant szigorú és roppant érzékeny. A novellák olyasmirôl szólnak, amit az ember a
hozzá legközelebb állóktól se
nagyon kérdez, s amit a hozzá
legközelebb állóknak se igen
mond el, egyszerûen azért,
mert nem tudja elmondani, nincsenek rá szavai. Ahhoz írónak
kell lenni. Maguk a történetek
teljesen banálisak: epizódok egy
kislány kamasszá, a kamasz felnôtté érésének történetébôl.
1945 után vagyunk, az ötvenes,
hatvanas években. Az elbeszélô
gyerekként a kertben behunyt
szemmel napozó anyját nézi, s
közben látja hazasettenkedô apját, aki, jön rá, nyilván egy nénitôl jön (Árulás). ’56. november
4-én, épp az elbeszélô születésnapján, két szovjet katona nyomul be a lakásba, ebbôl derül ki,
hogy a forradalmat leverték
(Buktanap). Az elbeszélô nagyanyjának köszönhetôen meg-

kapja anyja kabátját (Tündérhagyatékok). Kevés szereplô, a
csonka család tagjai, kevés helyszín, amiknek a neve is lényegtelen, szinte véletlenül íródik le
egyszer, hogy Rákospalota.
Nem a történetek a fontosak,
amikhez hasonló bármelyikünkkel megeshet és megesik,
ilyenekbôl áll az életünk.
A fontos az, ami a banális történetek mögött van, amit a banális történetek banális megtörténtükkor kiváltottak belôlünk,
s ahogy az emlékek, érzések
munkáltak és munkálnak bennünk tovább, máig. Ezek a hatások alakítottak és alakítanak
minket, ezek vagyunk, illetve
hát majdnem ezek. Zsámboki
Mária az említett rendkívüli érzékenységgel érzékeli ezt a hatásmechanizmust, s megtalálja
a szavakat a legfinomabb rezdülések megérzékítésére is. S tudja, mi az, amit már nem kell kimondani. A Tündérhagyatékok
a kötet egyik legjobb novellája.
A titkon vágyott kabát a felnôttség, a nôiség jelképe, a megkapása a nôvé avatás gesztusa. De
az anya nem magától adja oda
gimnazista lányának, hanem a
saját anyja trükkje következtében, s mikor erre kényszerül,
megfosztatik valamitôl. A villamoson, amin kora reggel együtt

Korfestô grafikai
lenyomatok
A 10 éve elhunyt Réber László
korrajzaiból, az És-ben 1971–74
között megjelent grafikáiból
adott közre egy kötetnyi válogatást a Móra Kiadó, amelynek úgymond házi szerzôje
volt illusztrátorként, s Janikovszky Éva szövegeivel
együtt az ô rajzai is több tucat
országba eljutottak. De méltó
alkotótársa volt ô Lázár Ervinnek és Mándy Ivánnak is,
hogy az ottani „nagyok” közül
csak hármat említsek. (Másfelôl t. k. Örkény és G. Darrell
köteteit gazdagította.) E kétnyelvû kötethez az Ajánlás-t a
mûvész leánya, Widengård
Krisztina írta, aki 2003-ban
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Réber László
KORRAJZ
1971–1974
Móra Könyvkiadó
144 oldal, kötve 4490 Ft

Uppsalában rendezett egy kiállítást A papám és én címmel. Az ott kitett rajzok között

utaznak, hirtelen egy zsebkendôvel tisztogatni kezdi a lánya
fülét: visszakényszeríti, bámulói
elôtt, a gyereklétbe. Hisz még ô
a nô. A másik kiemelkedô írás a
Hétremavároma… Egy közönséges villamosútról ad megrázó
leírást: a kamasz lány az anyai
tiltás ellenére felhívta rég elvált,
s épp a börtönbôl szabadult, hét
éve nem látott apját, s most
hozzá igyekszik a híres órához,
hogy találkozzon vele. Az út leírásában összeérnek az idôsíkok: az úté, a mostani emlékezésé s azé (azoké), amire (amikre) az úton emlékszik. A múlt
folyvást jelenné válik. Az utolsó
képben apa és lánya kezet fognak – hogy mit mondanak, már
nem kell hallanunk.
Csak majdnem vagyunk a
történeteink hatásai, mert alakít minket sok más is, az elbeszélôt például az irodalom: valamiért eszmélése óta falja a
könyveket. Épp ezért a kötetben is sok az utalás, rájátszás,
mottó, az utóbbiból az egész
kötet elején csak három áll, az
egyikükbôl cím is lesz. És magunk is alakítjuk magunk, vizsgálva például, hogyan is emlékszünk. A novellákon végigvonul az emlékezés természetének megragadni akarása, amibe
sok önirónia is vegyül: „Nahát,

micsoda szavak jönnek a számra! Pedig nem is hívom ôket.
Csak azok bújnak el elôlem,
amelyekre a legnagyobb szükségem volna.” S a megragadni
akarás mélyén ott a kérdés:
„Miért annyira fontos most nekem, hogy megértetni magam
egészen pontosan sikerüljön?”
A novellák legjava egészen
pontosan megérteti írójukat.
Morcsányi Géza nem kegyeleti
aktust gyakorolt: írót avatott.
D. Magyari Imre

is volt néhány És-ben közölt
mû. Maga a mûvész is tervezte egy Korrajz 1971–74 címû
kötet kiadását, mint ezt egy
halála után megtalált dosszié
bizonyítja. Wehner Tibor
nagyszerû tanulmányából is
tudjuk, a Holnap Kiadó 2003ban közreadott Réber-antológiáját 1957-tôl több karikatúragyûjtemény kiadása megelôzte. Ezek a legfontosabb évszámok, ami után jön a Rébergrafikák eredeti világlátásának, mûvészi színvonalának,
technikájának/stílusának a lényegre törô, értô és a megértést megkönnyítô körülírásakörüljárása. E sorok írója is tanúja volt, hogy az 1950-60-as
évek fordulóján megjelent illusztrációi a késôbbiekben
mennyivel
kiforrottabbak,

gondolat-gazdagabbak lettek,
1971-re, amikortól az értelmiség kedvenc hetilapjának emlékezetes kilencedik oldalán
rendszeresen napvilágot láttak jellegzetes rajzai, immár
egy mûvészi eszközeit tökéletes biztonsággal kezelô és világlátását az ábrázolás szintjén kifejezetten a szabadság
képviselôjeként vállaló mûvész beérésének, kiteljesedésének lettünk kajánul-cinkosan elégedett követôi-élvezôi.
A négy fejezetet ötletes „tartalomjegyzék” vezeti be, az abszurd humorra (és a kor kritikájára) érzékenyebb szemlélôknek szóló grafikákból kiválaszthatjuk a kedvenceinket,
de az összbenyomás is maradandónak bizonyul.
Csokonai

Zsámboki Mária
TÛNÔ ÁRNYÉKOM
KÖZEPÉBEN
Magvetô
110 oldal, 2290 Ft
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„A nemzeti reprezentáció
versjelképei”
Mikor most hozzájutok, hogy több hete rendezgetett céduláimat rövid recenzióvá szerkesszem, a televízió is szól a
háttérben. A méltán híressé vált Ruzsa Magdival, a vajdasági énekesnôvel beszélgetnek (két évvel korábbról való a felvétel), s éppen azt mondja: azt nem lehet elmagyarázni,
hogy milyen más érzés a magyar Himnuszt hallgatni annak,
akinek ez valaha tilos volt, mint annak, aki akár mindennap
hallja vagy énekelheti. Nos, a Himnuszt ez is megkülönbözteti minden más, sokat és szeretve hallgatott népdaltól, hôsi
énektôl vagy templomi dicsérettôl. Politikai-alkotmányjogiállami tiltás vagy elrendelés is szankcionálja. Ugyanakkor a
saját gyermekünkhöz is hasonlít: mindenkinek a magáé a
legszebb. Az bizonyos, hogy ez az arcmásunk kettôs tükör:
látjuk és láttatjuk magunkat benne, míg egyedi mivoltunkat
kötjük meg általa egy közösségben. A világ bármely pontján
ugyanúgy azonosít a szövege, dallama, mint a jelvény, zászló, címer. Politikai szubjektumként is mindezek együtt kijárnak egy (egyszerûbb esetet feltételezve) etnikai-kulturális
szálakkal is behálózott területnek és nemzetközileg elismert
államalakulatnak. Közakarattal (legalábbis közmegegyezéssel) s államszerzôdésileg érvényesített, mégis mind érzelmileg, mind szerzôje, írója által egyedített szöveg, miközben ô maga is azonosít. Egy adott történeti periódusban
semmi mással nem helyettesíthetô. Identitásunkat ôrzi, a
világ népei között reprezentál.
Rengeteg történelmi-mentális szállal kötôdünk a himnuszainkhoz itt Kelet-Közép-Európában, s kialakulásuk, változásuk, fennmaradásuk éppolyan érdekes, mint az, aminek sûrített jelei, önmagukkal is fenntartói: a nemzethez tartozásnak. Ez a kérdés pedig nem szûnt meg a 18. századi felvilágosodás, a 48-as forradalmak, a török, bécsi vagy oroszuralom levetése, az újabb nemzetállamok ki- és átalakulásával, forr még mindig, s kultúrantropológusoktól nacionalizmus-kutatókig foglalkoznak
ezzel a nyugvópontra sosem
jutható témával. Kiss Gy.
Csaba lenyûgözô nagy munkát szentelt a közép-európai
himnuszok történeti alakulásának úgy, hogy a 21. századi nemzet mivoltára is rákérdez. Határozottan, tömören, pontosan jelöli ki vizsgálódási, komparatisztikai
körét: „A modern nemzet kialakulásának az útja az a
kontextus, amelyben vizsgálni kívánjuk e nemzeti jelKiss Gy. Csaba
képnek a történetét és a
HOL VAGY, HAZÁM?
versszövegek jelképi tartalKelet-Közép-Európa
mait, a himnuszok haza- és
himnuszai
nemzetképét, továbbá azt a
Nap Kiadó
hol rövidebb, hol hosszabb
245 old., 2900 Ft
folyamatot, amely a jelenlegi
állami szimbólum elfogadá-
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sához, törvényi szentesítéséhez
vezetett.” Ezek elôfeltételeként meghatározza a számára érvényes és a továbbiakban használt nemzetfogalmat, pontosítja a Közép-Európa-fogalmat, s utána mutatja be a 13 nyelv
27 szövegének összevetésével nyert következtetéseket. Elképesztô munka, nyugodtan mondhatom, letehetetlen, mint
egy izgalmas történeti nagyregény. Itt forrong Németország
és Oroszország között ez a sok reménykedô, nagy elszánással magát hol áldozatnak, hol hôsnek, gyôzônek és pusztulásra érettnek egyaránt láttató, autosztereotípiáit, s önmagát
megépítô vagy éppen újraépítô nemzet: s a nagyon szerencsés összetétellel megalkotott szó, a „hazatervek”: „egytôl
egyig a szomszédok, az együtt élô, más nyelvet beszélôk rovására készültek. Ha egymásra rajzolnánk ôket térkép formájában, világosan láthatnánk, hány helyen metszenek egymásba, és milyen nagyok azok a területek, melyekre több
nemzeti mozgalom is igényt tartott.” Utópiák, idealizált tájak, dicsôített uralkodók, vágyott közös ôstörténet és valóságos, tényszerû tájak, ormok, folyók, borok és búzák: általuk
és mellettük pedig nyelv- és kultúra-teremtés, nyelvtanok,
megépített színházak, sajtó, intézmények, szabadságmozgalmak, csaták, számûzetések. Változó hangsúlyok ugyanazon
mondatokon. Gyakran „vetélkedô küldetéstudatok”.
A cseh himnusz elôször egy népszínmûben hangzott el, a
nagyon elterjedt „Hej, szlovákok/szlávok” sorait egy kiábrándult gömöri szlovák evangélikus pap írta Prágában, mi-
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kor maga körül csak német szót hallott, a szlovén himnuszt Bécsben írta Simon Jenko. A montenegrói himnuszt
a költô-fejedelem Njegos maga írta, „El, oda…” címen emlegetik, ô Dusán cár országát sírja vissza, a dicsô múltat
szembesíti a veszteségekkel. (Ettôl a „szakralizált” szövegtôl függetlenül 2006-ban viszont hivatalosan egy montenegrói népdal lett a himnusz – mint ahogy a felbomlott Jugoszlávia más országai is különb-különb megoldásokhoz
nyúltak e téren is, és szövegváltozatok okoztak fejtörést a
rendszerváltozás után például Bulgáriában is.) Egyik szöveg története érdekesebb, mint a másiké, s a toposzok,
motívumok hasonlóságai éppúgy. (Megzenésítésük, dallamaik természetesen szintúgy fontosak, de ezt részletesen
Kiss Gy. Csaba itt nem vizsgálhatja.)
Nemcsak íróik pályája, saját kultúrájukban betöltött egykori szerepe, hanem az egyes darabok sajátos útja, „sikertörténete”, egymás közötti átvétele is lélegzetelállító: ahogyan a legrégibb, 1797-es lengyel szöveg végigfut Európán,
s mintául szolgál a horvát himnusznak például: a „Nincs
még veszve Lengyelország” kezdetû harci induló hatás- és
befogadástörténete, azaz a Dabrowski-mazurkáé egyike a
leggazdagabbnak. Például szolgált az éppen Pesten joghallgató Ljudevit Gaj horvát fiatalember számára (aki majd az
irodalmi normát jelentô horvát nyelvváltozatot is kidolgozza), vitte magával, s megírta a „Nem veszett még el
Horvátország” kezdetû költeményt, ahogy a szlovák lelkész is volt diák Krakkóban, ismerte a lengyel szövegeket.
Számtalan erénye mellet Kiss Gy. Csaba ugyanis nem az
egyetlen himnuszként kanonizált, hanem több, az idôben
ilyen önazonosító jelleggel használt szöveget is felvesz
összevetést kínáló anyagába, tehát négy lengyel verset is,
mint ahogy a Kölcsey-mû mellé a Szózatot is, s megmutatja, hogy Petôfi Nemzeti dala hogyan terjed a szomszédságban. Csehül 1860-ban szólalt meg Vörösmarty Szózata –
„kulturális kódjait” értelemszerûen átforgatva: Árpád helyett apákat, Hunyad helyett pedig Isten harcosait említve.
A haza- és nemzetkép mellett az említett történelmi héroszokat, topográfiai helyeket, önképet és ellenségképet, a
tér jelképeit, a származás szerinti haza hely-kijelöléseit, a
kitalált hagyományokat, mitologémákat és számtalan más,
rokonítható vonást csoportosít és vet össze ökonomikusan, áttekinthetôen, lényeget láttatóan a tizenhárom ország történetét egyenként is kiválóan ismerô tudós. A
himnuszok, azaz „a nemzeti reprezentáció versjelképei” a
Marseillaise és a God save the King típusú, nyugati két
modell-nemzetállami gondolat közötti dichotómiában, ám
a dal és óda mûfajában is elosztatnak. Dinasztikus himnuszok, forradalmi indulók, az ideális tájat dicsôítôk és az
emlékezet- és értékközösség himnuszainak négy-osztatát
is követi a szerzô, a mieinket is ez utóbbihoz sorolván.
Ez a szellemi tér a kultuszkutatás terepe is, ebbôl a nézôpontból legújabbkori történetüket is feltárja a szerzô, így
az idôtlen és örökkévaló, ugyanakkor a konkrét történelem
alakulásában is résztvevô, a közösségi emlékezet kiemelt
helyén álló mûvek hallatlan szellemi gazdagságban tárulnak elénk: függelékben eredeti szövegükre s magyar fordításaikra, bár rengeteg idézet hangzik el belôlük, külön is
érdemes hátralapoznunk. A 12 másik nyelv himnuszait
éneklôknek pedig kívánom, hogy a kezükbe vehessék a saját nyelvükön is ezt a könyvet: mindnyájan sokat tanulnánk
egymásról, egymástól.
b.k.
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A „jövôsokk”
hatására
Pataki Ferenc Széchenyi-díjas szociálpszichológus,
akadémikus
legújabb tanulmánykötete a közelmúltban
(2002 és 2010 között)
született,
könyvben
eddig
nem publikált írásokból válogat. Az
egyik legismertebb
magyar szociálpszichológus kutatási területe a társas jelenségek pszichológiai elmélete, ezen belül is mindenekelôtt a csoportfolyamatok, illetve a jelentôs társadalmi változásokat
meghatározó folyamatok és azok hatásai.
A címadó tanulmány alapkérdése, hogy a modernizáció kezdete óta fennálló várakozásteli és bizakodó, jövôlátomásokat termô közhangulat miként üresedett ki,
és formálódott az egykor oly reménytelivé színezett jövô egyre bizonytalanabb és sokkolóbb látomássá, hogy
a „jövôsokkot” és a gyorsuló idôt megélt ember a fogyasztói expanzió martalékává váljon. Pataki Ferenc új
könyve – izgalmas problémafelvetéseivel és közérthetô
stílusával – hasonlóan a korábbi kötetekhez – a szûkebb
szakma mellett ezúttal is megszólítja a szélesebb olvasóközönséget. Tanulmányaiban olyan kérdéseket feszeget, mint hogy melyek – a rendszerváltás óta a köz-és
tudományos gondolkodásban fokozottan jelenlévô –
nemzeti tudat lélektani gyökerei, s hogy ennél fogva a
nemzeti érzület miként válhat a hatalmi manipuláció
egyik legerôsebb eszközévé. Egy másik írásában arra
keresi a választ, hogy a magyar nemzeti identitás vajon
mennyiben tágítható tovább „konfliktusmentesen” az
európai identitás kategóriájával. De érdekes, átfogó képet kaphatunk a politika stílusáról, s annak – jelenkori,
honi politikai életünkben is tetten érhetô –
fôbb irányzatairól, az
utóbolsevizmusról, a
populizmusról, a pragmatizmusról, a konzervatív-tradicionalista, az ideologikus-deklaratív és a racionálistárgyszerû stílusalakzatokról. A rendszerváltás fénye és árnyéka szintén számtalan
aspektusában, szerteágazó elemzéssel kePataki Ferenc
rül megvilágításba, a
A VARÁZSÁT
„szépséghibák” melVESZTETT JÖVÔ
lett felvillantva egyútNoran Libro Kiadó
tal a jövô felé mutató
332 oldal, 2980 Ft
hozadékokat.
Maczkay Zsaklin
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Zárva várt
Nyugat?
Valamit jelezhet, hogy Spengler A
Nyugat alkonya címû, a kultúrkörök felfelé ívelô és hanyatló életpályájára alapozó történetfilozófiai
mûvét nemrég újból megjelentették magyarul, és az állítólag népszerû is a hazai könyvpiacon.
Ezért is lehet érdekes és örvendetes, hogy a Gondolat Kiadó viszont egy modern társadalomelméleti munkát adott most ki,
amelynek másféle szemléletérôl a
fôcím is egyértelmûen tanúskodik: Kompország a Nyugat iskolájában. Talán nem tévedünk, ha Terestyéni Tamás munkája mögött
egy nagy tanítási szándékot vélünk felfedezni a Nyugat társadalmának szabadságelvû szervezôdésérôl és mûködésérôl az értékek
hazai „átértékelése” érdekében. A
könyv ugyanis egy olyan, csaknem
két évtizedet átfogó vizsgálatsorozat (1996, 2004, 2006) bemutatásával indít, amely azt kívánta feltárni, hogy a magyar lakosság milyen mértékben osztotta, vallotta,
érezte magáéinak „a Nyugat”-ként
emlegetett világnak az értékeit, elveit, amely felé az ország és népe
a rendszerváltással elindult.
Az említett vizsgálatok szerint jelentôs hányadot képviseltek azok a
polgárok, akik a társadalom céljai-

val, a gazdaság optimális szervezôdésével, a piaci versennyel, az állam
szerepével, az individuum jogaival
és kötelességeivel, a vagyoni differenciálódással és az ezekhez hasonló kérdésekkel kapcsolatban inkább
paternalista és antiliberális nézeteket vallottak, attitûdöket mutattak
és „több-kevesebb határozottsággal
és következetességgel elutasítónak
mutatkoztak a fejlett Nyugat alapvonásainak jellemzésére használt
nyitott társadalom paradigma
klasszikus liberális értékeivel, elveivel, latens társadalmi stratégiáival
szemben”. Itt csak megjegyeznénk,
hogy miközben ez a munka a rendszerváltással kezdôdô, késôbb az
EU-hoz való csatlakozással folytatódó hosszú tanulási, társadalmikulturális folyamathoz kíván hozzájárulni, aközben a Nyugat maga is a
globalizáció neoliberális-monetáris
iskoláját járta, illetve járja, azaz a
célpont is elmozdult.
Terestyéni egyébként kitûnô,
mintegy bevezetésként is felfogható összefoglalóját adja a szociológia, a modern társadalomtudományok elméleteinek, fôvonulatként
kiemelve a társadalom rendszerszerû és funkcionális felfogását.
Utóbbit ô maga mintegy ki is teljesíti, hiszen az úgynevezett, a szükségletek kielégítését szolgáló funkcionális alrendszerek számát a Parsons-féle négyrôl (gazdaság, politika, jog, kultúra) tizenegyre, illetve

Olvas, mosolyog,
bólint
A szerzô egy regény (Stonhenge-i feliratok) és egy elbeszéléskötet (Álmok délutánja) után ismét novellákat tartalmazó kötettel jelentkezett. Az ÜKH-re
kiadott gyûjtemény (válogatás?)
legelsô, nem a legfontosabb, de
talán nem elhanyagolható (külsô-könyvészeti) vonása, hogy
zsebbe való, akár jármûvön is
könnyen elôvehetô és olvasható
tomuszról van szó (mert a betûk sem hangyányiak). De ami
ennél fontosabb, és immáron
tartalmi kérdés: ezek a zömükben rövid írások (újra) kedvet
„csinálnak” az olvasáshoz, lekötnek, elgondolkodtatnak, ka-

342

Kis Antónia
SZÍVROHAM A
GLECCSERTAVON
Hungarovox Kiadó
132 oldal, 1400 Ft

még részletesebb bontásban tizennyolcra növeli. Ezzel véleményünk
szerint nemcsak úgymond bonyolultabbá, hanem talán az említett
tanítási szándéktól is vezéreltetve,
átláthatóbbá is teszi ezt a társadalmi evolúciós paradigmát. (Itt fel
kell hívnunk a kedves olvasó figyelmét, hogy a recenzens e rövid
ismertetésben nem vállalkozhatott
e paradigma kritikájára) A szerzô
egyébként a funkciókat, illetve az
ezeket megvalósító alrendszereket
nem analitikus kategóriáknak te-

kinti, hanem valóságos, konkrét
ágenseket és azonosítható szervezeteket lát, amelyeknek funkcionálisan azonosságot mutató együttesébôl áll egy alrendszer.
Terestyéni végrehajt egy gondolatkísérletet is, amely ahhoz kapcsolódik, hogy a funkcionális rendszerek az adott funkció ellátását
milyen belsô szervezôdésben látják el, és milyen koordinációban
kapcsolódnak más rendszerekhez.
Így jut el a szabadságelvû és a központi vezérlés elvû szervezôdési
módok elônyeinek és hátrányainak
számbavételéig. Konklúziója szerint a hipotetikus populáció leginkább életképes szervezési módjának megtalálásához a kétféle szervezôdés mellé fel kell tenni egy
harmadikat is, azaz a kettô kombinálását egy rendszeren belül.
A szerzô könyvének végén a szabadságelvû versus vezérléselvû paradigmát követve feltárja a globális
szintéren számba vehetô forgatókönyveket is. Kompországot (Magyarországot) pedig más szerzôkre
hivatkozva figyelmezteti, hogy Európa is válaszút elôtt van, reformokra van szüksége. Idézi a jelenlegi magyar kormányzat maradéktalan nyugatias elkötelezettségében kételkedô véleményeket és az
ezzel szemben megfogalmazott
kormányzati választ. „Nos, hic
Rhodus, hic salta! – mondja szerzô.
Hudra Árpád

jánul vagy szomorkásan megmosolyogtatnak, bólogatásra
késztetnek stb. Alapvetôen
azért, mert a mi világunkról
szólnak, akkor is, ha éppen Acapulcóba vezet bennünket Kis
Antónia, mert ott szerzett élményeit osztja meg velünk (Az
indián varrónô). Nem terjeszkedô, burjánzó történetek ezek,
sôt, sok bennük az ellesett,
megfigyelt pillanat, persze legalább ugyanannyi a megélt élmény, a motívumokként, félmondatokként, jelzôkként szétosztott elem. Mégsem szûk ez a
világ, habár nem extenzitásával
akar lenyûgözni, magába szippantani. S hogy mindent jobban
lássunk, kicsit mindig kívülállók
maradunk, mint sokszor maga a
szerzô is, ami elônye írásainak.

Célja vagy nem, mindegy: eredménye ennek a kis kötetnek a
stiláris pontosság, a nyelvi-szerkezeti letisztultság, az olvasó
idejét, egyben saját „alapanyagát” tisztelô önfegyelem (?),
vagy az a minden dicséretet
megérdemlô módszer, amivel
visszacsábítja a realista irodalomtól kissé eltérített, giccsel
elkábított, az ún. szövegirodalom olvasásába belefáradt, belecsömörlött olvasókat a mesélô,
a figyelmet könnyed eszközökkel lekötô olvasmányokhoz. Én
szinte egyvégtében olvastam, de
kedvenceimet (p. Hûség, Aljnövényzet, Újratervezés, Páratlan
zoknik világnapja, A sínek felragyognak és a címadó novella)
még tovább fogom „ízlelgetni”.
Csokonai Attila

Terestyéni Tamás
KOMPORSZÁG
A Nyugat iskolájában
– A társadalmak
szervezôdésérôl
Gondolat Kiadó
356 oldal, 2950 Ft

KÖNYVHÉT

KÖNYVBÖLCSÔ

(A) Nyugat a könyvhéten
Kosáryné Réz Lola (a 82. ünnepi könyvhéten két regényét adta közre a Kráter
Mûhely Egyesület) sokszor publikált a folyóiratban, de nem számít jellegzetes
„nyugatos” írónak. Ignácz Rózsa (tôle a
Rézpénzt hozta ki a Lazi) nem jelent meg
saját írással a Nyugat hasábjain, mûveirôl
azonban sokszor közöltek bírálatot. Szomory Dezsôtôl a Párizsi regény, valamint
az Emlékek szárnyán az életmûkiadást
folytatta a Múlt és Jövônél, mely

Somlyó Zoltán
összes mûvei gondozásával ismét tanújelét adja küldetéses
vállalkozó szellemének. Az ünnepélyes kezdést Kôbányai János kísérô jegyzete tenné nyomatékosabbá, ha nem tolulnának egymásra benne a lesújtó
nyomdahibák. A Próza I. kötet
regényeit fellapozva a tipográfiai pongyolaságon kívül az elsô kiadások betûhív követése
ejt zavarba. Miféle stiláris értéke lehet ma az ilyen írásmódnak: Andrássy-út, plafón, ucca? Az utószót jegyzô
Zsoldos Sándor, akinél a legjobb kezekben
van a sorozatszerkesztés, s akinek tollából
kiválónak ígérkezô Somlyó-monográfiát
ígér a folyam, erre nem válaszol. Amíg az
összes (kötetben megjelent és meg nem
jelent) versek legalább négy kötetére várunk, a három (a maga idejében visszhangtalan) regény érdekes-kellemes olvasmány, de nem több. Az Ôszi regény (1916)
sok levél- és más betétszövegével valamelyest az induló Tersánszky prózájával rokon, a Tangó Milonga hercegnô (1924)
erotikus hátterû, bûnügyi színezetû társadalmi leleplezése azt is célba veszi, ami-aki így neveztetik: „gombái a közrohadásnak”, a Brassói Lapok negyvenkét folytatás-közlésébôl könyv-életre hívott Félkarral ölelni (1930) „nagyvárosi csodavárói”
némely Nagy Lajos-figurákkal rokonak.

Karinthy Frigyes
Az ezerarcu lélek címû zaklatott kisregénye éles, tiszta morálú, utópisztikusan megrázó
kiáltás volt 1916-ban az I. világháború bugyrából. Egy részletének bôvebb variánsát, a fôalak programját (Telma Titusz kiáltványa) Karinthy késôbb bôvebb, módosított változatban is papírra vetette. Ez
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eddig csupán egy 1938-as, Ascher Oszkár által szerkesztett Karinthy-gyûjteménybôl (naplók, levelek) volt ismeretes. Bacsó Beátáé az érdem, hogy a két
szöveget egy kötetbe helyezte (Sáránszki Kiadó). Disszertációnak beillô tanulmány keretében érvel Karinthy Frigyes,
„a felelôs ember” filozófiai felkészültsége, Nietzsche-kontradikciója mellett.
Remélhetôleg a Karinthy-életmû szaktudósai mérlegre teszik majd a gondolatmenetet, melynek
magunk részérôl épp a
velejével nem értünk egyet.
Karinthy nem filozófus koponyának született (bár ennek ellenkezôjét nem kevesen kívánták bizonyítani.
Részben – más irányból –
erre tendált a Jelenkor címû
folyóiratban idén januárban
Beck András által kezdeményezett, egy vershez, a Nihilhez kötôdô vita is). Sajnos a kettôs Karinthy-megjelentetés is oldalhû az eredetikhez, noha
nem reprint, s a lélek nem attól ezerarcu,
hogy (a hajdani nyomdák kicsire nem adtak, betûkészletük szegényes
volt) rövid u-val íródik ma is.
– Ha már hibákról esik szó:
Alexander Brody a nagybátyja,

Hunyady Sándor
nyomába szegôdô portré-egyvelege, A bolygó fénye (Kalligram) a hibaigazítót szellemesen könyvjelzôvé formálja,
jelezve: „A hanyagságom
okozta hibákért kártérítés sajnos nem jár”. A szellemes arckép-kompiláció (a kevésbé ismert Hunyady-írások közlésével kis szöveggyûjteményt is nyújtva) nem változtatja meg a Bródy Sándor író fiáról kialakult képet, a bohém „Sándorka”-imázst.
Ezúttal anekdoták, hangulatos fotók, váratlanul sorjázó adatok, szállongó idézetek és összességében
tartalmas dokumentumanyag mögött sejlik fel a
nagy munkabírású, részben Mikszáth-utód publicista, a legjobb teljesítményeiben elsôrangú novellista, a termékeny színpadi
szerzô alakja. A könyv Ale-

xander Brody
önvallomása,
önképe is, a
nagybácsi ürügyén. Mint a
Hunyady-emlékezésekben
mindig, kicsit
sok a nô, a ló, a
szivar – de hát
mindenki gondoljon, amit
akar, többek
közt a 180. oldal a maga korában merész
Honthy Hanna-fényképére pillantva.
– A Nyugat mellett egy Nyugat címû
verseskötet is jelen volt a könyvhéten –
sôt: Új versek a jelölése (2006–2010)

Sumonyi Zoltán
remek gyûjteményének (Argumentum). Az
öt fejezetbôl az utolsó kettônek (Tíz zsoltár,
s Az Isten alkuszik címû történelmi játék)
értékeirôl ezúttal nem is szólunk. A költô a
2008-as Nyugat-centenáriumtól indítva
Ady, Babits, Kosztolányi, Füst, Kassák és
mások verseire, témáira, soraira készített felülírásokat. A Nyugat 100 ciklusból Weöres
Sándor sem hiányzik – az
ünnepi könyvhétre jött ki
a Helikonnál Egybegyûjtött prózai írásainak tomusza –, a harmadik ciklus (Egy kiállítás képei –
Magyar etûdök) nem
más, mint „Porszemek
Weöres Sándor sarujáról”: verssé tett képzômûvészeti alkotások tárlata.
A második futamba (A fejedelem emlékirataiból)
sorolódik az Allan Ginsberg vízióját és Márai Sándor tragédiáját
nagyszabású – újszülött-köszöntô! – költeményben ötvözô Üvöltés, Márai Sándorért.
Sumonyi, a Vas-növendék míves poéta alkotói hencegés nélkül gazdálkodik vendégszövegeivel, vendégformáival, az archaizálást és
aktualizálást rendre egy nemes mozdulattal
oldja meg, s az így-úgy tördelt lírai én ígyúgy tördelt (alapvetôen elégikus) strófáit a
klasszikus (nyugatos) modernség szépségével jegyzi el – mint egyik Kosztolányi-parafrázisában is: „…Azt hittem, még ifjú erômben bízva, / Hogy rólam úgyis minden lepereg. / Beírtak engem mindenféle Könyvbe, /
S bent tartanak a kapcsos fedelek”.
Tarján Tamás
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FORGALOMBA HOZOTT KÖNYVEK 2011. MÁJUS 20. – 2011. JÚNIUS 16.
Az összeállítás a Könyvtárellátó adatbázisa
alapján készült.
A mûvek további adatai a www.kello.hu
honlapon tekinthetôk meg.

ISMERETTERJESZTÔ ÉS SZAKIRODALOM
ÁLTALÁNOS MÛVEK
Múzeumok
Ébli Gábor: Hogyan alapítsunk múzeumot? Bp.: Vince 302 p.
Fûzve 2895 Ft

FILOZÓFIA
Kiss Viktor: Marx & ideológia. Bp.: L’Harmattan 302 p. Fve
2800 Ft
Ricoeur, Paul: Egészen a halálig Töredékek. Pannonhalma:
Bencés K. 126 p. Fve 2300 Ft
Schmidt-Biggemann, Wilhelm: Teodícea és tények: a német
felvilágosodás filozófiai profilja. Bp.: L’Harmattan: NémetMagyar Filozófiai Társ. 283 p. (A filozófia útjai) Fve 2700 Ft
Török Gábor: Nietzschérôl. Bp.: Holnap 131 p. Kötve 1901 Ft
Esztétika
Cseke Ákos: A középkor és az esztétika. Bp.: Akad. K. 336
p. Fve 3500 Ft
Hankovszky Tamás: Pilinszky János evangéliumi
esztétikája. Bp.: Kairosz 261 p. Fve 2900 Ft

VALLÁS
A vallás kérdései általában
Caldera, Rafael-Tomas: A szeretet természetérôl. Bp.:
Kairosz 304 p. Fve 2800 Ft
Ronsdorf, Hans-Jörg: És mégis élnek a halottak: a lélek
halhatatlansága. Bp.: Evangéliumi K. 192 p. Fve 1499 Ft
Somos Róbert: Logika és érvelés Órigenész mûveiben. Bp.:
Kairosz 248 p. (Catena, 12.) Fve 3200 Ft
Dogmatika. Teológia
Bedouelle, Guy: Szent Domonkos: az ige kegyelme. Bp.:
Kairosz 336 p. Fve 3300 Ft
Népi vallásosság a Kárpát-medencében 7. 1–2. köt.
Sepsiszentgyörgy: Székely Nemz. Múz. 482, 418 p. Fve
4900 Ft
Morális teológia
Böjte Csaba – Karikó Éva: Iránytû a végtelenhez. Bp.:
Helikon 229 p. Kve 2990 Ft
Híd az égbe: a világ legszebb imái. Bp.: Szt. István Társ.
195 p. Kve 1300 Ft
János Pál, II.: Gondolatok az életrôl. Bp : Trivium IX, 104
p. Kve 2290 Ft
Müller, Paul: Még utam ködbe vész, te látod már... Bp.:
Evangéliumi K. 79 p. Fve 900 Ft
Nouwen, Henri Josef Machiel: A tükrön túl: gondolatok a
halálról és az életrôl. Bp.: Ursus Libris 131 p. Fve 1750 Ft
Örök képmás: képteológia a zsidó-keresztény
hagyományban. Bp.: Jószöveg Mûhely 223 p. Fve 2790 Ft
Sarusi Mihály: Hun fohász. Kaposvár: Búvópatak
Alapítvány 30, [2] p. (Búvópatak füzetek) Fve 907 Ft
Kereszténység. Keresztény egyházak
Csókay Károly: Egy magyar hithirdetô Chilében. Bp.:
Kairosz 208 p. Fve 2800 Ft
Ernst, Josef: János: egy teológus portréja. Bp.: Kairosz
186 p. (Kairosz bibliai tanulmányok, 3.) Fve 2500 Ft
A ferences regula: korai és mai értelmezések. Bp.:
L’Harmattan: Sapientia Szerzetesi Hittud. Fôisk. 300 p.
(Vita consecrata, 5.) Fve 2800 Ft
Jézus bölcsessége: szeretetrôl, igazságról, boldogságról,
gazdagságról, jóról és gonoszról. Bp.: Palatinus 92 p. Kve
2900 Ft

Nagy Zoltán: Mikor lesz már egység? Bp.: Kairosz 292 p.
Fve 2700 Ft
Nem-keresztény vallások
Tanulmányok a tibeti és mongol buddhizmus körébôl:
Szerb János-emlékkötet. Bp.: L’Harmattan 199 p. Fve
2100 Ft
Tibeti halottaskönyv. Bp.: Cartaphilus 285 p. Kve 3300 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
Szociológia. Társadalmi kapcsolatok és folyamatok
Az igazságosság labirintusaiban: társadalmi méltányosság
és generációs igazságosság a 21. század
Magyarországán. Bp.: Sík 184 p. Fve 2400 Ft
Elitek a válság korában: magyarországi elitek, kisebbségi
magyar elitek. Bp.: MTA Politikatud. Int.: MTA Etnikai-nemzeti
Kisebbségkut. Int.: Argumentum 532 p. Kve 4200 Ft
Holland, Jack: Nôgyûlölet: a világ legrégibb elôítélete.
Csíkszereda: Bookart 324, [3] p. Kve 3890 Ft
Ivanovic, Josip: A középiskolások vallásosságának
modelljei. Újvidék: Szabadka: Forum: Újvidéki Egy. MTTK
202 p. (Tankönyv / Magyar Tannyelvû Tanítóképzô Kar,
Szabadka, 4.) Fve 1800 Ft
Sántha István – Safonova, Tatiana: Az evenkik földjén:
kulturális kontaktusok a Bajkál-vidéken. Bp.: Balassi 237,
[3] p., [32] t. + DVD Fve 3199 Ft
Sári Zsolt: Gazdálkodás – életmód – polgárosodás, 19202002: a tradíció és a modernizáció muraszemenyei példái.
Szentendre: Szabadtéri Népr. Múz.: Skanzen Kv. 184 p.
1667 Ft
Szilágyi Aladár: A nemlétezôk lázadása: Zárványok és
szórványok 2. Nagyvárad: Riport K. 343 p. (Erdélyi riport
könyvek) Fve 1950 Ft
Trencsényi Balázs: A nép lelke: nemzetkarakterológiai viták
Kelet-Európában. Bp.: Argumentum: Bibó I. Szellemi
Mûhely 757 p. (Eszmetörténeti könyvtár, 14.) Kve 3900 Ft
Zenei hálózatok: zene, mûfajok és közösségek az online
hálózatok és az átalakuló zeneipar korában. Bp.:
L’Harmattan 397 p. (Új média re: mix, 5.) Fve 4001 Ft
Politika. Politikatudomány
Blair, Tony: Utazás. Bp.: Kossuth 736 p., [32] t. Kve
4800 Ft
Kissinger, Henry: Diplomácia. Bp.: Panem 956 p. Kve
5500 Ft
Lakner Zoltán: Utak és útvesztôk: az MSZP húsz éve. Bp.:
Napvilág 187 p. (20 év után) Kve 2600 Ft
Scruton, Roger: A pesszimizmus haszna és a hamis
remény veszélye. Bp.: Noran Libro 204 p. Fve 2590 Ft
Gazdaság. Közgazdaság-tudomány
20 év múlva: vissza a jövôbe. Bp.: Akad. K. 278 p.
(Gazdaságpolitikai kerekasztal) Fve 3750 Ft
Jog. Jogtudomány
Az alkotmány arca: preambulum-tanulmányok. Bp.:
L’Harmattan: Méltányosság Politikaelemzô Közp. 164 p.
(Méltányosság-könyvek) Fve 2000 Ft
Diós Erzsébet – Vaskuti András: Bûntetôjog. 1. Általános
rész. Bp.: Novissima 246 p. Fve 4500 Ft
Kövér György: A tiszaeszlári dráma: társadalomtörténeti
látószögek. Bp.: Osiris 749 p. Kve 4990 Ft
Rixer Ádám – Hoffman István – Szilvásy György Péter:
Közigazgatási jog. Bp.: Novissima 296, [3] p. (Jogi
szakvizsga kézikönyvek) Fve 3500 Ft
Közigazgatás
Hegytörvények és szôlôtelepítô levelek Somogy
vármegyébôl, 1732–1847. Bp.; [Kaposvár]: L’Harmattan:
Somogy M. Lvt. 314, [22] p., [22] t. (Szôlôhegyek
történetének forrásai, 5.) (Fontes comitatus Simighiensis,
2.) Fve 3500Ft

Hadtudomány. Honvédelem. Hadsereg
Móritz Mihály – Fónod Sándor: A Magyar Királyi 101.
Honvéd Gépkocsizó Tanezred a II. világháborúban,
1941–1945. Bp.: Csbook. 152 p. Fve 2500 Ft
Scahill, Jeremy: Blackwater: [kétes üzletek, erôszakos
módszerek]. Pécs: Alexandra 543 p. Fve 2999 Ft
Somorjai Lajos: Megjártam a Don-kanyart. Bp.: Rubicon
256 p. Fve 2490 Ft
Sun-zi – Si-ma Qian – Wu-zi: A háború mûvészete + A
hadviselés szabályai + A tábornagy metódusa. Bp.:
Cartaphilus 173 p. Kve 1901 Ft
Szabó Imre: A II. világháború képes atlasza. [Debrecen]:
Graph-Art 47 p. Kve 2600 Ft
Szlankó Bálint: Maximum nulla áldozattal: a Magyar
Honvédség afganisztáni háborújának igaz története. Bp.:
Athenaeum 319 p. Fve 3490 Ft
Valero de Castro, Consuelo: Katonai egyenruhák
enciklopédiája. Bp.: Ventus Libro 256 p. Kve 3990 Ft
Pedagógia. Gyermeknevelés
Bird, Ronit: Hogyan gyôzzük le a számolási
nehézségeket?: [segítség a diszkalkuliával, matematikai
nehézségekkel küzdô diákoknak]. Bp.: Akad. K. 156 p.
Fve 1990 Ft
Medhus, Elisa: A jó szülô kézikönyve: [hogyan neveljünk
önállóan gondolkodó gyermeket?]. Bp.: Édesvíz 297 p.
(Gyermeknevelés) Kve 3290 Ft
Szabó Lajos: Idôskori demenciák családi, társadalmi és
pszichológiai vonatkozásai. Bp.: Akad. K. 291 p. (Pszikönyvek) Fve 2940 Ft
Néprajz. Etnológia. Folklór
A magyar népi kultúra régiói. 1-2. Bp.: Mérték K. 2 db Kve
8900 Ft
Molnár V. József: Az emberélet szentsége.: Fônix Kvmûhely
190 p. (Fônix könyvek, 27.) Fve 2000 Ft
Tészabó Júlia: Húsvét: magyar hagyományok. Bp.:
Kossuth 183 p. Kve 6500 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
Természetvédelem. Természetrajz
Zima Szabolcs: A világörökség legszebb kincsei.
[Debrecen]: Graph-Art 108, [20] p. + 3D szemüveg Kve
3618 Ft
Környezetvédelem. Környezettudomány
Olajos Péter: Konzervatív zöldség: politikáról, gazdaságról
jövô idôben. Bp.: L’Harmattan 366 p. (Környezet és
társadalom) Fve 3600 Ft
Matematika. Programozás
Bártfai Barnabás: Office 2010. Bp.: BBS-INFO 463 p. Fve
3920 Ft
Csillagászat
Almár Iván: Kozmikus társkeresô: exobolygók,
asztrobiológia és Seti a XXI. században. Bp.: Kossuth 191
p., [16] t. Kve 2980 Ft
Harris, Nicholas: A világûr. Bp.: Nemz. Tankvk. 31 p.
(Világító könyvek) Kve 2790 Ft
Hawking, Stephen W. – Mlodinow, Leonard: A nagy terv:
[új válaszok az élet nagy kérdéseire]. Bp.: Akkord 228,
[3] p. Kve 4500 Ft
Fizika
Palágyi Menyhért: A tér és az idô új elmélete: egy
metageometria alapfogalmai. Paks: Pákolitz I. Vár. Kvt. 54
p. Fve 1528 Ft
Geológia
Higginson, Sheila Sweeny – Jepsen, Peter : A Föld.
Bp.: Egmont-Hungary 89 p. (Elsô enciklopédiám) Kve
2999 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..............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

KÖNYVHÉT

FORGALOMBA HOZOTT KÖNYVEK 2011. MÁJUS 20. – 2011. JÚNIUS 16.
Egyedek és fajták fejlôdése. Genetika
Dawkins, Richard: Az önzô gén. Bp.: Kossuth 459 p. Kve
3200Ft
Dawkins, Richard: A vak órásmester: gondolatok a darwini
evolúcióelméletrôl. Bp.: Kossuth 431 p. Kve 3200 Ft
Növénytan
Darók Judit: Növényanatómiai-botanikai terminológiai
szótár. Bp.: Akad. K. 431 p. Kve 5800 Ft
Állattan
Eisenreich, Wilhelm – Handel, Alfred – Zimmer, Ute E.:
Állat- és növényhatározó természetjáróknak. Bp.: Móra 559
p. Kve 4990 Ft
Harris, Nicholas: Az óceán. Bp.: Nemz. Tankvk. 31 p.
(Világító könyvek) Kve 2790 Ft
Hutchinson, Mark: Hüllôk. [Debrecen]: Graph-Art 64 p.
(Bennfentes) Kve 3927 Ft
Kelemen Gábor, L.: ÁllatVilág: afrikai szafari 3-6 éves
gyerekeknek! Bp.: LKG Média K. 29 p. Kve 2400 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
Orvostudomány. Egészségügy
Boér Katalin: Lombikban fogant álmok: a mesterséges
megtermékenyítésrôl másképpen. Bp.: Akad. K. 237 p. Fve
2940 Ft
Buda Béla : Az elme gyógyítása: kritikus pillantások
egy különös orvosi szakterületre. Bp.: Háttér 402 p. K
3990 Ft
Clark, Hulda Regehr: A rák megelôzése és gyógymódja.
[Szentendre]: Leviter 655 p. + DVD Fve 4950 Ft
Groopman, Jerome E.: Hogyan gondolkodnak az orvosok?
Bp.: Akad. K. 297 p. (Az elme kerekei) Fve 3400 Ft
Rosztóczy András – Wittmann Tibor: Refluxbetegség –
gyomorsav okozta bántalmak. Bp.: SpringMed 136 p.
(SpringMed betegtájékoztató könyvek) Fve 1980 Ft
Általános és személyi higiéné. Mentálhigiéné
Bourbeau, Lise: Hallgass a testedre! Bp.: Scolar 232, [3]
p. Fve 2750 Ft
Chapman, Gary D.: A szeretet mint életforma. Bp.: Harmat
239 p. Fve 2500 Ft
Fövényi József – Gyurcsáné Kondrát Ilona: Cukorbetegek
nagy diétáskönyve. [Budaörs]: SpringMed 363 p., [16] t.
(SpringMed diétás könyvek) Fve 3480 Ft
Korn, Danna: Gluténmentes élet: [gluténérzékenység,
lisztérzékenység, coeliakia]. Bp.: Panem 162 p. (Tantusz
könyvek) Fve 1790 Ft
Soltesz Ditke: Nôi intim szféra. [S.l.]: Szerzô 179, [3] p.
Fve 2989 Ft
Szendi Gábor: Paleolit táplálkozás és korunk betegségei.
Bp.: Jaffa 319 p. F 3490 Ft
Mérnöki magasépítés
Széll László: Magasépítéstan. 1. köt. [Repr. kiad.] Bp.:
Terc 419 p. Kve 4600 Ft
Széll László: Magasépítéstan. 2. köt. [Repr. kiad.] Bp.:
Terc 338 p. K 3900 Ft
Mezôgazdaság
Benes-Oeller, Margit: Illatos növények. Bp.: Cser K. 80 p.
(Kertünk növényei) Fve 2495 Ft
Draper, Judith: Lovak: fajták, tenyésztés, gondozás. Bp.:
Kossuth 256 p. K 6990 Ft
Honfi Péter – Szántó Matild – Tillyné Mándy Andrea:
Muskátlik. Bp.: Cser K. 108 p. (Kertünk növényei) Fve
2495 Ft
Nack, Christina: Szôlô a kiskertben. Bp.: Cser K. 88 p.
(Kertünk növényei) Fve 2495 Ft
Vezetéstudomány. Menedzsment. Marketing
Baldoni, John: Irányítsa fônökét! Bp.: Akad. K. 196 p. Fve
2949 Ft
Brealey, Richard – Myers, Stewart: Modern vállalati
pénzügyek. Bp.: Panem XXXII, 1175 p. + CD-ROM Kve
7900 Ft
Godin, Seth: Minden marketinges (hazudik) sztorizik: egy
jó történettel minden eladható. Bp.: HVG Kv. 259 p. Kve
3200 Ft
Ligeti György: Úristen, megint tréning! Bp.: Mérték K. 151
p. Kve 2699 Ft
Parker, Glenn – Hoffman, Robert: A tökéletes megbeszélés.
Bp.: HVG 239 p. Kve 4200 Ft
Rekettye Gábor: Multidimenzionális árazás. Bp.: Akad. K.
353 p. (Marketing szakkönyvtár) Fve 4400 Ft
Termékélmény. Bp.: Akad. K. 454 p. (Marketing
szakkönyvtár) Fve 4500 Ft

KÖNYVHÉT

Élelmiszeripar
Ozsváth Gábor Dániel: Patakmalmok a Kárpát-medence
keleti felében. Bp.: Terc 232 p. (Népi kultúra) Fve 3600 Ft
Számítástechnika
Kozmajer Viktor: PHP és MySQL az alapoktól. Bp.: BBSINFO 169 p. Fve 1490 Ft
Pilgrim, Mark: HTML 5: az új szabvány: ugorjunk fejest a
webfejlesztés jövôjébe!. Bp.: Kiskapu 278, [2] p. Fve
2680 Ft
Tanenbaum, Andrew S.: Számítógép-hálózatok. Bp.:
Panem 939 p. Kve 6900 Ft
Cipészipar
Szonda István: Céh – ipartestület – szövetkezet : társadalmi
és munkaszervezési változások az endrôdi lábbelikészítô
iparban. Debrecen: DE Néprajzi Tanszék 160 p. (Magyar
néprajzi könyvtár) 2500 Ft

MÛVÉSZET. SZÓRAKOZÁS. SPORT
A mûvészet kérdései általában
Szvoboda Dománszky Gabriella: A magyar biedermeier.
Bp.: Corvina 180 p. (Stílusok – korszakok) Fve 4490 Ft
Építészet. Urbanisztika
Déry Attila: Építészeti szakkifejezések szótára. Bp.: Terc
279 p. Fve 2800 Ft
Dujmov Milán – Szalai-Nagy Márta: Magyarországi ortodox
templomok. Bp.: Szerzô 143 p. Kve 5800 Ft
Képzômûvészet
Lunday, Elizabeth: Híres mûvészek titkos élete: amit
tanáraink soha nem meséltek el. Bp.: HVG Kv. 335 p. Fve
3900 Ft
Rajzmûvészet
Beurenmeister, Corina: Gyere, menjünk a tanyára!:
rajziskola gyerekeknek. Bp.: Sziget Kvk. 61 p. Kve 2300 Ft
Beurenmeister, Corina: Gyere, menjünk az állatkertbe!:
rajziskola gyerekeknek. Bp.: Sziget Kvk. 61 p. Kve 2300 Ft

Borgos Anna – Szilágyi Judit: Nôírók és írónôk: irodalmi és
nôi szerepek a Nyugatban. Bp.: Noran 481 p., [8] t. Kve
3499 Ft
Erdélyi nyár Áprily Lajossal, 1936. Kolozsvár: Stúdium
314 p. Kve 3900 Ft
Filep Tamás Gusztáv: Tóth László. Dunaszerdahely: Nap K.
323 p. (Mûhely) Fve 1700 Ft
Hites Sándor: Karátson Endre. Pozsony: Kalligram 307 p.
(Tegnap és ma) Fve 2600 Ft
Juhász Erzsébet, B.: Hôsök vagy balekok?: a társadalmi
beilleszkedés zavarai a hetvenes évek irodalmában. Bp.:
Argumentum 256, [2] p. Fve 2300 Ft
Kolozsi Orsolya: A szöveg árnyéka. Bp.: M. Írószövets.
Arany J. Alapítványa: Kortárs 126 p. (Kritikai füzetek, 4.)
Fve 1575 Ft
Közép-Európa jegyében: írószövetségek a demokráciáért és
a nemzeti függetlenségért. Bp.: M. Írószövetség Arany J.
Alapítványa: Kortárs Kvk. 205 p. (Tanácskozások az
Írószövetségben) Fve 2000 Ft
Miklós Ágnes Kata: A szóértés feltételei: nemzedékváltási
problémák a hetvenes évek romániai magyar irodalmában.
Kolozsvár: Komp-Press 311 p. Fve 2300 Ft
Olasz Sándor: A nyugati igény: Németh Lászlóról. Bp.: Nap
172 p. (Magyar esszék) Kve 2500 Ft
Péter I. Zoltán: Magam szeretem, ha szeretlek: Ady Endre
szerelmei – regényes életrajz. Nagyvárad: Riport K. 195 p.
Fve 2500 Ft
Szabó G. Zoltán: Kölcsey Ferenc, 1790-1838. Pozsony:
Kalligram 258 p. (Magyarok emlékezete) Kve 2500 Ft

FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM

Fotómûvészet. Fényképezés
Munkácsi Márton: Egy szempillantás alatt. Bp.: Ludwig
Múz. Baráti Köre Egyes. 62 p. Fve 2940 Ft

Földrajztudomány. Expedíciók. Útleírások. Útikönyvek
Bodor Péter: Kerékpárral a Fertô tó körül : [Magyarország
és Ausztria]. Bp.: Frigoria 135 p. + térk. Fve 2200 Ft
Elekes Tibor: Erdély: [útvonaltervek, csillagtúrák,
szálláshelyek, térképek, hasznos utazási tanácsok]. Bp.:
Cartographia 264 p. (Cartographia útikönyvek) Fve 2490 Ft
Európai üdülôfalvak és kempingek, 2011. Roma: Publitour
398, [5], 76 p. Fve 1901 Ft
Marót Miklós – Marót Edit: Körséták Budapesten. Bp.:
Holnap 226 p. Fve 2100 Ft
Wright , Ed: Eltûnt felfedezôk legendás útjai. Bp.: Kossuth
303 p. Fve 6990 Ft

Zene
drMáriás: Nem élhetek Milosevics nélkül. Bp.: Noran 224
p. (Luna könyvek) Kve 2999 Ft
Dudich Ákos: Pótolhatatlan halhatatlanság!: a Vágtázó
Halottkémek életereje. Bp.: Silenos 302 p. Fve 3200 Ft
Gál Zsuzsa: Fryderyk Chopin. Bp.: Holnap 154 p. Kve
1901 Ft

Életrajzok. Családtörténet
Andersen, Christopher P.: Vilmos és Kate: királyi románc.
Bp.: Gabo 363 p., [32] t. Kve 3490 Ft
Jobson, Robert: William & Kate: az évszázad esküvôje.
Bp.: JLX 341 p., [32] t. Kve 3490 Ft
Sárközy Pál: Egy teljes élet. Bp.: Kossuth 223 p., [40] t.
Fve 2980 Ft

Filmmûvészet
Oliver, Sarah: Abszolút nem hivatalos Glee szótár A-tól Zig. Bp.: Egmont-Hungary 224 p., [4] t. (Tini sztárok titkai)
Fve 1999 Ft
Pünkösti Árpád: Egyperces Fischerek: a szökött filmes
életei. Bp.: Noran Libro 359 p. Fve 2890 Ft
Rickman, Amy: Mindent a Glee-rôl!: nem hivatalos
útmutató a Glee-sorozathoz! Bp.: Egmont-Hungary 304 p.,
[8] t. (Tini sztárok titkai) Fve 2499 Ft

Zászlók
Kottra Györgyi, Cs.: Magyar zászlók a honfoglalástól
napjainkig. Bp.: Kossuth: HIM 176 p. Kve 6990 Ft

Díszítômûvészet
Burch, Laurel : Rokonlelkek: Laurel Burch festményei
textilre applikálva. Bp.: Aréna 2000 95 p. + 2 mintaív
Fve 3190 Ft

NYELV ÉS IRODALOM
Nyelvtudomány
Thoroczkay Miklósné: Beszédtechnikai gyakorlókönyv. Bp.:
Holnap 394 p. Fve 3900 Ft
Irodalomtudomány
Bagi Ibolya: Rög-eszmék: írások a XX. századi szláv
irodalmak körébôl. Szeged: Szegedi Egy. K.: JGYF K. 280
p. Fve 4830 Ft
„Margarita poetica”: a humanista alapmûveltség
olvasmányai a Kárpát-medencében 1526-ig: antológia.
Bp.: OSZK: Gondolat 220 p. (Nemzeti téka) Fve 2490 Ft
Bene Annamária: Retorikai olvasókönyv. Újvidék;
Szabadka: Forum: Újvidéki Egy. MTTK 153 p. Fve 2000 Ft
Benn, Gottfried: Esszék, elôadások. Bp.: Kijárat 234 p. Fve
2700 Ft
Szakadás(köz)vetítések. 1. Újvidék: Forum 248 p. Fve
1800 Ft
Varga Péter, L.: Töréspontok: materiális effektusok a
szövegben. Dunaszerdahely: Nap K. 242 p. (Kaleidoszkóp
könyvek, 17.) Fve 1500 Ft
Magyar irodalom
Bombitz Attila: Harmadik félidô: osztrák–magyar történetek.
Pozsony: Kalligram 227 p. Fve 2600 Ft

Mûvelôdéstörténet
Benvenuto, Sergio: Jóra való restség: a közönyösség
szenvedélye. Bp.: Typotex 225 p., [8] t. (A hét fôbûn) Fve
1800 Ft
Dänzer-Kantof, Boris: Magánélet Napóleon korában. Bp.:
Corvina 80 p. (Mindennapi történelem) Kve 1691 Ft
Dhanjal, Beryl: Jelek és jelképek: múlt és jelen. Bp.: Ventus
Libro 256 p. Fve 3990 Ft
Dobrovits Mihály: Vámbéryval a harmadik évezredben.
Dunaszerdahely: Lilium Aurum 287 p. Kve 3500 Ft
Hall, Derek : Vámpírok. Bp.: Ventus Libro 254 p. Fve
3990 Ft
Káich Katalin: Kivezetések: mûvelôdéstörténeti
tanulmányok. Újvidék; Szabadka: Forum: Újvidéki Egy.
MTTK 112 p. (Tankönyv / Magyar Tannyelvû Tanítóképzô
Kar, Szabadka, 6.) Fve 1800 Ft
Kovács Péter, E.: Magánélet Mátyás király korában. Bp.:
Corvina 79 p. (Mindennapi történelem) Kve 1691 Ft
Valuch Tibor: Magánélet Kádár János korában. Bp.:
Corvina 78 p. (Mindennapi történelem) Kve 1691 Ft
Világtörténet
Hahner Péter: Újabb 100 történelmi tévhit avagy Amit
biztosan tudsz a történelemrôl – és mind rosszul tudod...
Bp.: Animus 366 p. Kve 3490 Ft
Romsics Ignác: A 20. század rövid története. Bp.: RubiconKv. 463 p. Fve 3990 Ft
Európa (és az európai államok) története
Egedy Gergely: Nagy-Britannia története, 1918–1990. Bp.:
Kossuth 251 p. (A rövid XX. század) Kve 2600 Ft
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Phillips, Charles: A keresztesek hadjáratai és a lovagi élet.
Bp.: Kossuth 256 p. Kve 7991 Ft
Rees, Laurence: Zárt ajtók mögött: Sztálin és a Nyugat
politikai játszmái. Pécs: Alexandra 389, [2] p., [16] t. Kve
3699 Ft
Magyarország és a magyarság története
Jakab Elek: A királyföldi viszonyok ismertetése. 1. [Repr.
kiad.] Bp.: Históriaantik Kvház K. XI, 187 p. Kve 3100 Ft
Jakab Elek: A királyföldi viszonyok ismertetése. 2. köt.
[Repr. kiad.] Bp.: Históriaantik Kvház K. VIII, 449, [2] p.
Kve 4700 Ft
Pál Judit: Unió vagy „unificáltatás”?: Erdély uniója és a
királyi biztos mûködése, 1867-1872. Kolozsvár: EME 496
p. (Erdélyi tudományos füzetek, 267.) Fve 3500 Ft
Száray Miklós: Ki kicsoda?: magyar történelmi társasjáték.
Bp.: Helikon 15 p. + 100 kártyalap Fve 3990 Ft
Veress Endre: Izabella királyné: 1519-1559. [Repr. kiad.]
Bp.: Históriaantik Kvház K. 516 p., [12] t.fol. Kve 5300 Ft

SZÉPIRODALOM
Allibis, E. J.: Unika: az Élet Lángja. Bp.: Móra 507 p., [8]
t. Kve 3990 Ft
Ami a szívedet nyomja. Bp.: Móra 95, [5] p. Kve 1691 Ft
Archer, Jeffrey: Egy tegez nyílvesszô. Bp.: General Press
203, [2] p. Kve 2800 Ft
Archer, Jeffrey: S ezen áll egy mese. Bp : General Press
277, [2] p. Kve 3000 Ft
Austen, Jane: A klastrom titka. Bp.: Cartaphilus 297 p.
(Illusztrált klasszikusok) Kve 2490 Ft
Avallone, Silvia: Acél. Bp.: Európa 501 p. (Modern
könyvtár) Fve 2900 Ft
Awdry, Wilbert – Awdry, Christopher: Thomas a
gôzmozdony. 15. Bp.: Egmont-Hungary 76 p. Kve 2799 Ft
Az év novellái 2011. Bp.: M. Napló 307, [5] p. Fve 2499 Ft
Bálint Ágnes: Egy egér naplója. Bp.: Holnap 95, [3] p.
Kve 2500 Ft
Baresch, Martin: Kalandos történetek. Bp.: Fabula Stúdió
58 p. (Olvasó Leó) Kve 1790 Ft
Bartos Erika: Anna, Peti és Gergô: süss fel, nap! Pécs:
Alexandra 225, [4] p. Kve 2499 Ft
Bator, Joanna: Homokhegy. Bp.: Magvetô 399 p. Kve
3490 Ft
Bazsalikom: modern szerb költôk antológiája. [Repr. kiad.]
Szabadka: Szabadegyetem 156 p. (Hasonmás sorozat,
2.) (Életjel könyvek, 138.) Fve 1600 Ft
Benke László: Az élet szerelme. Bp.: Hét Krajcár 162 p.
Kve 1700 Ft
Benzk Ádám: Szamárfülek és szilánkok. Bp.: Ad Librum
103 p. Fve 1200 Ft
Bíró Yvette: Futó. Bp.: Magvetô 287, [4] p. Kve 3490 Ft
Bodó Béla: Brumi Mackóvárosban. Bp.: Holnap 117 p.
Kve 2500 Ft
Boldizsár Ildikó: Boszorkányos mesék. Bp.: Móra 100, [3]
p., [12] t.fol. Kve 2990 Ft
Borúra derû: erotikus mesék a török múltból.
Dunaszerdahely: Lilium Aurum 162 p. Kve 4500 Ft
Boudou, Khalid: Pizzamaffia. Bp.: Nyitott Kvmûhely 245,
[2] p. Fve 2990 Ft
Bôthe Csaba: Egy menedzser tûnôdései. Bp.: Gondolat
308 p. Fve 2450 Ft
Brontë, Charlotte: Jane Eyre. Szeged: Lazi 470 p. Kve
2800 Ft
Brooks, Kate – Shelley, Duncan: Amer és a titánok.
[Törökbálint]: Brooks K. 71 p. Fve 1350 Ft
Cabot, Meg: Allie Finkle szabályai kezdô tiniknek. 5. kv.
Csilivili csajok és a nagy átverés. Bp.: Ciceró Kvstúdió
206, [5] p. Kve 2490 Ft
Calvino, Italo: Ha egy téli éjszakán egy utazó. Bp.: Európa
319, [4] p. Kve 3400 Ft
Cãrtãrescu, Mircea: Sárkányok enciklopédiája. Csíkszereda:
Bookart 201, [9] p. Kve 4690 Ft
Chapman, Gary D. – Palmer, Catherine: Nyári szellô. Bp.:
Harmat 279 p. Fve 2900 Ft
Charpentier, Laure : Gigola. Bp.: K.u.K. K. 227 p. Fve
2400 Ft
Christie, Agatha: Gyilkosság a paplakban. Bp.: Európa 329
p. (Európa krimi) Kve 2200 Ft
Cöster, Annette: Két póni dupla öröm. Bp.: Fabula Stúdió
36 p. (Olvasó Cinke) Kve 1790 Ft
Czegô Zoltán: Katonabogár. Csíkszereda. Pallas-Akadémia
207 p. Fve 1800 Ft
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Csányi Vilmos: Kisfiam, Ikarosz: kentaurregény. Pozsony:
Kalligram 366 p. Kve 2900 Ft
Cseh Katalin: Szósziporka. Sepsiszentgyörgy: T3 K. 39 p.
Fve 1600 Ft
Csepcsányi Éva: Mistica profana: Hedvig. Arad: Concord
Media 202 p. (Irodalmi jelen könyvek) Fve 2500 Ft
Csoóri Sándor: Hova megy a hegy? Bp.: Nap K. 147 p.
Kve 1901 Ft
Darkó István: Deszkaváros. Pomáz: Kráter Mûhely Egyes.
267, [2] p. (Aranyrög könyvtár, 17.) Kve 2400 Ft
Deane, John F.: Hódolat a madárembernek. Pomáz: Kráter
Mûhely Egyes. 81, [2] p. Fve 1800 Ft
Deledda, Grazia: Szerelembôl gyilkolt. Bp.: Metropolis
Media 250 p. (Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára, 10.) Kve
2990 Ft
Dietrich, William: Hadrianus fala. Bp.: General Press 469
p. Kve 3400 Ft
Dirge, Roman: Lenore : Kokik 1. Bp.: Egmont-Hungary 62,
[2] p. Fve 2199 Ft
Dobos Edit: Ismerkedés az állatokkal. [Debrecen]: GraphArt 47 p. Kve 1800 Ft
Dobray Sarolta: Õrült világ. Bp.: Sanoma 203 p. (Nôk
lapja mûhely) Fve 2600 Ft
Dóra, a felfedezô nagykönyve 2.:[kalandozz együtt
Dórával!]:[angol szavakkal]. Bp.: Egmont-Hungary 65 p.
Kve 2399 Ft
Driscoll, Laura – Richards, Kitty: Toppancs nagy
mesekönyve. Bp.: Egmont-Hungary 94 p. Kve 2999 Ft
Dudás Károly: Ketrecbál. Szabadka: Szabadegyetem 185,
[2] p. (Klasszikusaink, 3.) (Életjel könyvek, 139.) Kve
1901 Ft
Emlékezetes napok a Százholdas Pagonyban. Bp.:
Egmont-Hungary 96 p. Kve 2999 Ft
Engels-Fietzek, Petra: Szerencséd volt, kicsi delfin!. Bp.:
Fabula Stúdió 35 p. (Olvasó Cinke) Kve 1790 Ft
Enquist, Per Olov: A Három Barlang Hegye. Bp.: Európa
132, [3] p. Kve 3000 Ft
Enquist, Per Olov: Egy másik élet. Bp.: Európa 502, [5] p.
Kve 3800 Ft
Erdélyi szép szó 2009. Csíkszereda: Pro-Print Kvk. 319 p.
Kve 2400 Ft
Fekete István: 21 nap – Csend. 21 nap + Hú + Ci-nyi +
Cönde + Csend. Szeged: Lazi 330, [3] p. (Fekete István
mûvei) Kve 2990 Ft
Fekete István: Csí és más elbeszélések. Bp.: Móra 182,
[3] p. (Fekete István mûvei) Kve 2190 Ft
Fekete István: Kele. Bp.: Móra 244 p. (Fekete István
mûvei) Kve 2290 Ft
Feldmájer Péter: Átvezetés. Bp.: Ulpius-ház 220 p. Kve
2999 Ft
Felvidéki Miklós: Némajáték. Bp.: Nyitott Kvmûhely [112]
p. Fve 2490 Ft
Ferdinandy György: Kérdések Istenkéhez. Bp. M. Napló
351, [3] p. Fve 2499 Ft
Fischer-Hunold, Alexandra: Sódervári Sherlock báró. 3. köt.
A dilinyós tûzbarát. Bp.: Scolar 142 p. Kve 1990 Ft
Fischer-Hunold, Alexandra: Sódervári Sherlock báró. 4. köt.
Malaclopás a Kedvenckertben. Bp.: Scolar 130 p. Kve
1990 Ft
Follett, Ken : A harmadik iker. Bp.: Gabo 424 p. Kve
2990 Ft
Fombelle, Timothée de: Vango. 1. köt. Ég és föld között.
Bp.: Móra 345, [5] p. Kve 3490 Ft
Franck, Lola : Capri hold. Bp.: K.u.K. K. 298 p. Fve
2500 Ft
Frøyen, Yngve: A fiú, aki utálta a decembert. Bp.: Pongrác
K. 297 p. Fve 2900 Ft
Fukári Valéria: Visszatekintés. Dunaszerdahely: Nap K. 286
p. (Kaleidoszkóp könyvek, 18.) Fve 1500 Ft
Füzesi Zsuzsa: Vidám – szomorú: ellentétek. Bp.: Urbis
Kvk. 57, [2] p. Kve 2200 Ft
Gárdonyi Géza: Egri csillagok. Piliscsaba: Konsept-H 527
p. (Könyvkincstár, 18.) Fve 690 Ft
Géczi János: Viotti négy vagy öt élete. Pozsony; Bp.:
Kalligram: Pesti Kalligram 189, [2] p. Kve 2300 Ft
Geda, Fabio: A tengerben élnek krokodilok: Enaiatollah
Akbari igaz története. Bp.: Athenaeum 270 p. Fve 2990 Ft
Gérecz Attila: Sorsod mûvészete. 2. Bp.: Stádium 203 p.
Kve ingyenes
Gittai István: Õszliget. Nagyvárad: Várad [Szerk.] 102 p.
Fve 1200 Ft

Gordan, Kajsa: Kifli kutyaoviba megy. Bp.: Manó Kv. [26]
p. Kve 1689 Ft
Goscinny, René – Uderzo, Albert: Asterix, a gladiátor. Bp.:
Egmont-Hungary 48 p. (Asterix kalandjai, 4.) Fve 2199 Ft
Görög Sándor: Repkényszaggatás. Bp.: Akad. K. 239 p.,
[16] t. Kve 3465 Ft
Green, John: Alaska nyomában. Bp.: Gabo 248 p. Fve
3290 Ft
Halmosi Sándor: Ibrahim: a menta ízei. Bp.: Noran 118,
[8] p. Kve 1999 Ft
Hänel, Wolfram: Bori a strandon. Bp.: Manó Kv. [24] p.
(Barátnôm, Bori, 10.) Fve 690 Ft
Hanika, Beate Teresa: Soha senkinek. Bp.: Móra 184 p.
(Tabu könyvek) Fve 2190 Ft
Harris, Charlaine: Véres tavasz. Bp.: Ulpius-ház 414 p.
(True Blood sorozat, 10.) Fve 3499 Ft
Harris, Robert: Lustrum. Bp.: Gabo 447 p. Kve 3490 Ft
Hegyi Fatime Barbara: Eltekintve. Tôlem. [Miskolc]:
Bajuszka 159 p. (Hermelin könyvek) Fve 1950 Ft
Heimann Éva: Éva lányom. Bp.: XXI. Század K. 190 p. Fve
2450 Ft
Hellenbart Gyula: Bibó nyomában. Bp.: Nap K. 163 p. Kve
2000 Ft
Heller, Sarah E.: Állatmesék. Bp.: Egmont-Hungary 159 p.
Kve 3499 Ft
Hercegnôk nagykönyv 3. Bp.: Egmont-Hungary 47 p. Kve
2399 Ft
Hergé: A fáraó szivarjai. Bp.: Egmont-Hungary 62 p.
(Tintin kalandjai) Fve 2199 Ft
Himnusz az élethez. Bp.: Szt. István Társ. 158 p. Kve
1200 Ft
Hohl, Ludwig: A munkáról. A halálról. Csíkszereda: Bookart
171, [4] p. Kve 3490 Ft
Horváth István, B.: Versek a Balaton-partjáról. Bp.:
Hungarovox 84 p. Fve 1400 Ft
Houellebecq, Michel: A térkép és a táj. Bp.: Magvetô 359
p. Kve 3490 Ft
Houellebecq, Michel: Elemi részecskék. Bp.: Magvetô 324
p. Kve 3490 Ft
Hughes, Gregory: A holdat az égrôl... Pécs: Alexandra
332, [3] p. Fve 1999 Ft
Hurley, Tonya: Szellemlány. Bp.: Pongrác K. 281 p. Kve
3600 Ft
Huszadik századi spanyol novellák. Bp.: Noran Libro:
Noran 720, [5] p. (Modern dekameron) Kve 4800 Ft
Illyés Gyula: Ludas Matyi. Bp.: Móra [32] p. Kve 1790 Ft
Irving, Washington: Az Alhambra meséi. Bp.: Olvasó Sarok
366, [2] p. Fve 2990 Ft
Janèar, Drago: A névtelen fa. Bp.: L’Harmattan 279 p.
(Valahol Európában) Kve 2700 Ft
Jancsó Miklós: A kényelmetlen hôs. Kolozsvár: Stúdium
199, [2] p. Fve 1980 Ft
Jones, Diana Wynne: A másik palota. Bp.: Pongrác K.
302, [11] p. Kve 2900 Ft
Jones, Diana Wynne: A trónörökös. Bp.: Metropolis Media
386 p. (Galaktika fantasztikus könyvek) Fve 3290 Ft
Jordan, Nicole: A csábító menyasszony. Bp.: Victoria 358
p. Fve 2599 Ft
Jordan, Nicole: Beteljesült vágyak. Bp.: Victoria 378 p. Fve
2599 Ft
Juhász Magda: Egy kis autó nagy kalandja. Bp.: Santos
64 p. Kve 1500 Ft
Kállai-Kovács Erzsébet: Mindenki rokon. [S.l.]: Magánkiad.
237 p. Kve 1500 Ft
Kányádi Sándor: Talpas történetek. Bp.: Holnap 87 p. Kve
2500 Ft
Kárpáti Kamil: „Örök arcunk”: nosztriai versek 1956-ból:
versek, esszék ötvenhatról: Gérecz Attiláról. Bp.: Stádium
217 p., [8] t.fol. Kve ingyenes
Kicsi vagyok én. Bp.: Holnap 91, [3] p. Kve 2500 Ft
Kimura Rei: Pillangó a szélben. Bp.: Trivium 163 p. Fve
2890 Ft
Kinde Annamária: Szandra May és Tom Vanguard igaz
története. Nagyvárad: Mákvirág K. 86 p. Fve 1500 Ft
Kollár László: Londoni ébredés. 1. r. Bp.: Ad Librum 432
p. Fve 3389 Ft
Kosik, Rafas: Félix, Net, Nika és a Láthatatlan Emberek
Bandája. Bp.: Pongrác K. 545, [11] p. Kve 3400 Ft
Kovasevné Fehér Ilona: Csoda és csoroszlya. Zenta: VMMI
316, [5] p. (Emlékezet, 3.) Kve 2400 Ft
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Kukorelly Endre: Reggel az egyik istennô: három 100
darab. Pozsony: Kalligram 261 p. Kve 2800 Ft
La Fontaine, Jean de: A legszebb La Fontaine-mesék.
Pécs: Alexandra 221, [2] p. Kve 3699 Ft
Lackfi János – Tóth Krisztina – Varró Dániel: Állatok a
tubusból. Bp.: Csimota 20, [25] p. Kve 2700 Ft
Lassahn, Bernhard: Diáktörténetek. Bp.: Fabula Stúdió 59
p. (Olvasó Leó) Kve 1790 Ft
László-Kovács Gyula: Én az éjszakát szeretem. [Ekecs]:
AB-Art 87 p. (Kortárs költôk, 8.) Kve 1901 Ft
Lehetsz-e még hármasikrek?: Gérecz Attila-díjasok
antológiája, 1992-2006. Bp.: Stádium 412 p., [8] t. Kve
ingyenes
Lehoczki Károly: Elgurult gyöngyök. [Kecskemét]: Szerzô
73, [3] p., [1] t.fol. Fve 1200 Ft
Leiner Laura: A Szent Johanna gimi. 4. Barátok. Bp.:
Ciceró 444 p. Fve 2989 Ft
Lipcsei Márta: Hullámszünet. Csíkszereda: PallasAkadémia 84, [2] p. Kve 1800 Ft
London, Jack: Az éneklô kutya. Bp.: Holnap 386 p. Fve
2300 Ft
Magnason, Andri Snær: A kékbolygó története. Kolozsvár:
Koinónia 119 p. Kve 2400 Ft
Markó Béla: Kié itt a tér. Csíkszereda: Pallas-Akadémia
228, [2] p. Fve 1600 Ft
Martin, Charles: Hegyek között. Bp.: General Press 351 p.
Kve 3500 Ft
Micimackó mondókái. Bp.: Egmont-Hungary 95 p. Kve
2999 Ft
Miklya Luzsányi Mónika – Miklya Zsolt: Cerka Tinka és a
szürke lord. Bp.: Egmont-Hungary 80 p. Kve 2999 Ft
Mikszáth Kálmán: A beszélô köntös. Piliscsaba: Konsept-H
116 p. (Könyvkincstár, 15.) Fve 450 Ft
Mistry, Rohinton: Add kölcsön lámpásod fényét. Bp.: Kelet
K. 287 p. Kve 2900 Ft
Moldova György: Kis aljasságok lányaimnak. Bp.: Urbis
Kvk. 152, [5] p. Kve 1990 Ft
Móra Ferenc: Kincskeresô kisködmön. Bp.: Móra 173, [2]
p. Fve 990 Ft
Mosse, Kate : Labirintus. Bp.: Partvonal 516 p. Kve
3499 Ft
Naegels, Tom: Válófélben. Bp.: Silenos 182 p. (Pánik
könyvek) Fve2400 Ft
Nagy Gábor: Angyalaid mind repülni tudnak. Bp.: M. Napló
149, [5] p. Fve 1575 Ft
Nagy László: Adok nektek aranyvesszôt. Bp.: Holnap 229,
[5] p., [32] t. Kve 2900 Ft
Nini néni és a többiek. Bp.: Egmont-Hungary 95 p. Kve
3999 Ft
Nógrádi Gábor: Az anyu én vagyok. Bp.: Móra 184, [3] p.
Kve 2190 Ft
Nyulász Péter: Helka: a Burok-völgy árnyai. Budakeszi:
Betûtészta K. 307, [2] p. Fve 2850 Ft
Ôe Kenzaburô: Futball-lázadás. Bp.: Metropolis Media
345, [2] p. (Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára, 11.) Kve
2990 Ft
O’Malley, Bryan Lee: Scott Pilgrim feltámadása. Bp.: Nyitott
Kvmûhely [262] p. (Scott Pilgrim, 6.) Fve 1990 Ft
Ozsvald Árpád: Az idô halála. 4. Hagyomány, érték,
önismeret. Dunaszerdahely: Nap K. 279 p. Kve 1901 Ft
Palahniuk, Chuck: Harcosok klubja. Bp.: Cartaphilus 243
p. (Filmregények) Kve 2800 Ft
Palahniuk, Chuck: Kísértettek. Bp.: Cartaphilus 468, [2] p.
Kve 3490 Ft
Pálfalvi Nándor: Bárányaim a kertben. [Cegléd]: Gladius
45 p. Kve 3818 Ft

Pálfalvi Nándor: Hogyan bírod. [Cegléd]: Gladius 109 p.
Kve 3818 Ft
Palocsay Zsigmond: Írottmuzsika. Kolozsvár: Kriterion 307
p. (Romániai magyar írók) Kve 3900 Ft
Pardo Bazán, Emilia: Egy hasfelmetszô a régmúltból és
más történetek. Leányfalu: Patak Kv. 125 p. (Spanyol
elbeszélôk) Fve 3500 Ft
Pelevin, Viktor: A rettenet sisakja. Bp.: Cartaphilus 237 p.
Kve 2200 Ft
Pierrot – Szélesi Sándor: Jumurdzsák gyûrûje. Pécs:
Alexandra 399 p. (Jonathan Hunt kalandok) Kve 2999 Ft
Pomázi Adél: Holnap hétfô: az Atyának, ...
Dunaszerdahely: Lilium Aurum 251 p. Kve 3200 Ft
Portante, Jean: Mrs. Haroy, avagy A bálna emlékezete.
Bp.: L’Harmattan 518 p. (Valahol Európában) Kve 3900 Ft
Preston, Douglas – Child, Lincoln: Lázálom. Bp.: General
Press 375 p. (Világsikerek) Kve 2500 Ft
Putney, Mary Jo: Egy igaz hölgy. Bp.: General Press 319
p. (Romantikus regények) Kve 2500 Ft
Rankov, Pavol: Szeptember elsején (vagy máskor):
történelmi regény az 1938 és 1968 közötti évekbôl.
Pozsony: Kalligram 349 p. Kve 2700 Ft
Roberts, Nora : A tûz leánya. Bp.: Gabo 368 p. Fve
1490 Ft
Rouaud, Jean: A becsület mezején. Bp.: L’Harmattan 137
p. (Valahol Európában) Kve 2300 Ft
Saint-Exupéry, Antoine de: A kis herceg. Bp.: Móra 90 p.
Kve 2390 Ft
Santos, José Rodrigues dos: A hetedik pecsét: [a világvége
elkezdôdött]. Bp.: Kossuth 408 p. Kve 3980 Ft
Sárosdi Bence: Az áruló. Bp.: Dekameron 160 p. Fve
2490 Ft
Sass Ervin: Nincs ami a kincs. Békéscsaba: M. Téka Erkel
S. Kvház 53 p. Fve 1200 Ft
Sasson, Jean P.: Ester gyermeke. Bp.: Gabo 470 p. Fve
1990 Ft
Sasson, Jean P.: Szerelem a terror árnyékában. Bp.: Gabo
436 p. Fve 2990 Ft
Savage, Sam: Firmin: egy alvilági élôsdi kalandjai a
nagyvárosban. Bp.: Európa 197, [3] p. Kve 2800 Ft
Sawyer, Robert J.: Lélekhullám. Bp.: Metropolis Media 364
p. (Galaktika fantasztikus könyvek) Fve 2990 Ft
Scharf, Natalie: Sophie, Sissi lázadó húga. Bp.: K.u.K. K.
269 p. Kve 3200 Ft
Schmachtl, Andreas H.: A világ gyönyörû. Bp.: General
Press [26] p. (Alma Magdi) Kve 1600 Ft
Schneider, Liane: Bori lovagolni tanul. Bp.: Manó Kv. [24]
p. (Barátnôm, Bori, 11.) Fve 690 Ft
Schulze, Ingo: Mobil: tizenhárom történet régi modorban.
Bp.: Európa 261, [2] p. Kve 3000 Ft
Scotton, Rob: Russell, a bárány. Bp.: General Press [32]
p. Kve 2500 Ft
Sepúlveda, Luis: A sirályfióka esete a macskával, aki
megtanította repülni. Bp.: Európa 111 p. Fve 2800 Ft
Shan, Darren: Város-trilógia. 2. köt. A pokol pereme. Bp.:
Nyitott Kvmûhely 524, [3] p. Fve 3490 Ft
Shriver, Lionel: Ennyit errôl. Bp.: Gabo 444 p. Kve 3990 Ft
Smith, Alex T.: Claude a városban. Bp.: Manó Kv. 94, [2]
p. Fve 1289 Ft
Smith, Cathrin: Teremtôk. Bp.: BBS-INFO 311 p. Fve 1970 Ft
Smith, Wilbur: Afrika szarva. Bp.: Delej 523 p. Fve 2999 Ft
Sorokin, V. G.: Hóvihar. Bp.: Gondolat 183 p. (Gondolat
világirodalmi sorozat) Fve 2480 Ft
Stilton, Geronimo: Az óriáscsontvázak völgye. Pécs:
Alexandra 116, [12] p. (Mulatságos történetek, színes
kalandok) Fve 1299 Ft

Suter, Martin: A szakács: love food avagy a felsô tízezer
titkai. Bp.: Trivium 277 p. Fve 3290 Ft
Szabó Dezsô: Nincs menekvés. Pomáz: Kráter Mûhely
Egyes. 103 p. (Aranyrög könyvtár, 20.) Kve 2200 Ft
Szabó Eszter: A barázdák mellôl a katedrára. Zenta: VMMI
103, [4] p. (Emlékezet, 4.) Kve 2400 Ft
Szarka István: Zöld karácsony. Bp.: Hungarovox 84 p. Fve
1400 Ft
Szepes Mária: A vörös oroszlán. Bp.: Édesvíz 413 p.
(Életmûsorozat) Kve 3990 Ft
Szilágyi Aladár: A Verità vándorai. Nagyvárad: Riport K.
110 p. (Riport könyvek) Fve 1600 Ft
Szombathy Viktor: És mindenki visszatér... Pomáz: Kráter
Mûhely Egyes. 191 p. (Aranyrög könyvtár, 19.) Kve 2400 Ft
Sztrugackij, A. N. – Sztrugackij, B. N.: Válaszd az életet!
Bp.: Metropolis Media 235, [2] p. (Galaktika fantasztikus
könyvek) Fve 2990 Ft
Tamás Mihály : Két part között fut a víz. Pomáz: Kráter
Mûhely Egyes. 200 p. (Aranyrög könyvtár, 18.) Kve
2500 Ft
Tatay Sándor: Kinizsi Pál. Bp.: Ciceró 189, [2] p.
(Sulikönyvtár) Fve 1190 Ft
Tokarczuk, Olga: Õskor és más idôk. Bp.: L’Harmattan
281 p. (Valahol Európában) Kve 2900 Ft
Tormay Cécile: A mûvészet földjén. Pomáz: Kráter 121,
[2] p. Kve 2600 Ft
Töreky Katalin: Szívünkbôl születtél: Emma hazatalál. Bp.:
Móra [24] p. Kve2390 Ft
Updike, John: Végpont és más versek. Bp.: Európa 119 p.
Kve 2000 Ft
Vágó Zoltán: Kalandok Kapitány bácsival. Bp.: Ad Librum
139 p. Fve 1990 Ft
Varga Katalin: Mosó Masa mosodája. Bp.: Móra 93, [2]
p. Kve 2190 Ft
Varga, Krzysztof: Mûmárvány síremlék. Bp.: Európa 421 p.
Fve 3200 Ft
Vári Fábián László: Tábori posta: szovjet mundérban
Poroszföldön. Bp.: Kortárs 299 p. (Kortárs próza) Fve
2500 Ft
Vian, Boris: Piros fû. Bp.: Cartaphilus 187 p.
(Szórakoztató metafizika) Kve 2300 Ft
Vian, Boris: Tajtékos napok. Bp.: Cartaphilus 260 p.
(Szórakoztató metafizika) Kve 2500 Ft
Virágosat álmodtam. Bp.: Napraforgó 29 p. Kve 1990 Ft
Vonnegut, Kurt: Kékszakáll. 4. kétnyelvû kiad. Bp.:
Maecenas 240, [16], 300 p. Kve 2200 Ft
Vukovári Panna: Angyalbazár. Bp.: Kornétás 455 p. Fve
3000 Ft
Wagner, Lloyd S. – Nagar, Sachin: A vadon szava. Bp.:
Ventus Libro 68, [3] p. (Klasszikusok képregényben) Fve
1290 Ft
Wass Albert: Napsugár. Altatódal a szerelemhez + Az
asszony és az idegen. Pomáz: Kráter Mûhely Egyes. 185,
[2] p. (Wass Albert életmûve, 42.) Fve 1960 Ft
Wass Albert: Napsugár. Altatódal a szerelemhez + Az
asszony és az idegen. Pomáz: Kráter Mûhely Egyes. 185,
[2] p. (Wass Albert életmûve, 42.) Kve 2500 Ft
Wells, Rosemary: Lassie hazatér. Bp.: Egmont-Hungary
[48] p. Kve 1999 Ft
Wiesel, Elie: A Sonderberg-ügy. Bp.: Nyitott Kvmûhely 189
p. Kve 2990 Ft
Wiggs, Susan: Eliza varázsa. Bp.: Harlequin 431 p.
(Arany széphistória) Fve 1495 Ft
Zelk Zoltán: Egy kutya emlékei. Bp.: Móra 41, [2] p. (Már
tudok olvasni, 4.) Kve 1691 Ft
Zsoldos Eszter: Anyám, elhoztam hallgatásom. Nagyvárad:
Mákvirág K. 78 p. Fve 1200 Ft
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NAPLÓ

Siratva beszélgetni
Szabó Magda Liber Mortis-át önkénytelenül levelezôkönyvnek hívná az ember,
még akkor is, ha a levelezésnek ezesetben csak metafizikai vonatkozásairól beszélhetünk. A Haldimann Évához írott
levelek gyûjteményével összevetve Szabó Magda legalább olyan személyes, közvetlen, természetes hangot üt meg a halott férjjel, mint az élôkkel. Halottidézés?
Igen, a Liber Mortis az, Szabó Magda tudatos és személyes mágiája, amelyeket a
papírlapokon valósít meg. Az Európa Kiadó Szabó Magda-életmûsorozata legújabb darabja egy teljes kötetbe rendezte e jegyzetlapokon megszületett naplók,
„levelek” anyagát.
A papírlapok valójában spirálfüzetek és
határidônaplók voltak – olvashatjuk a kötet bevezetôjében a sajtó alá rendezô Tasi Géza magyarázatát, melyeket a Szobotka Tibor halálát követô évben, 1982
májusában kezdett el vezetni. A Liber
Mortis elsô hét könyve 1984. április 14-ig
tart, majd néhány év szünettel 1988 októbere és 1990 februárja között született
meg a folyamatot (és egyben e kötetet
is) záró „Nem tudom, hányadik Liber
Mortis” feliratú napló, a legrövidebb valamennyi közül.
A kötet olvasásába belefogva csak sejtés szintjén lehet következtetni, hogy
Szabó Magda valószínûleg tudatosabb
írói kompozícióként kezdte írni „a halál
könyveit”: a május 25-ére datált elsô bejegyzésben (amely több napot is átível)
részletesen elbeszéli Szobotka halálának
körülményeit, s ezzel párhuzamosan idézi fel az emlékezet finom fátyolán átszüremkedô múlt-darabokat, valamint csipegeti fel a jelen morzsáit. A kezdeti
naplóbejegyzések tudatosabban szerkesztettek, hosszabbak, mintha még maga sem lett volna biztos, mit kezd majd
ennyi irodalommá szublimáló fájdalommal: naplóregény lesz belôle talán, vagy
eltávolítja magától valamiképp… „Vajon
aki ezt elolvassa egyszer, azt hiszi róla,
bolond voltam, hogy egyoldalú levelezést folytatok egy halottal? Édes szívem,
hogy tudnám én kívüled valakivel megértetni magam?”
Szabó Magda írói technikáját a Liber
Mortis esetében nem a tudatos szerkesztés jelenti, hanem a naplókra jellemzô
asszociativitás: a fejében sorjázó kínzó
gondolatok „kiírását” választja, de korántsem koncepció nélkül. Mint refrén
térnek vissza rendre ugyanazok a hely-

348

színek és szereplôk, s amikor a fájdalom
már bírhatatlan, akkor menekvésnek ott
a temetô. A bejegyzések rendszeresen
betöltik az álomnapló szerepét is: érzékletes álomleírásaiból kisebb novellák kerekednek ki. A Liber Mortis önterápia a
fájdalom csökkentésére, és Szabó Magda
stílusbravúrja abban áll: csak nehezen
vagy alig ragadhatók meg a pillanatok,
amikor a gyászoló gyötrelmes kiáltozásai pózokba fordulnak. Pedig a teatralitás is sajátja a szövegnek, igazi színházi
emberként és szerzôként nem is akarja
elkerülni az olykor színpadias megnyilvánulásokat. (A színház egyébként is
szerves része mindennapi életének:
gyakran említést tesz éppen készülô
darabjáról, a „King Béláról”, vagy más
bemutatókról, vagy arról, hogy „A színházban egyébként rémes volt”.)
Az egész Liber Mortis-ban párhuzamosan fut az írói fegyelmezettséget levetkôzô, teljes szabadsággal megnyilatkozó „eszeveszett” fájdalom, valamint a
tudatos önreflexió, amely folyamatos
„kiszólásokkal”, önmaga húsába maró
iróniával teszi semmissé, értelmetlenné,
látszólag feleslegessé a szakadatlan kínlódás szavakba öntését. S bár az iróniát
csak elvétve, szinte cseppenként adagolja bejegyzéseihez, épp ezek teszik félreismerhetetlenül szabó magdaivá a naplóíró hangját. A halott férj siratása épp
úgy önsiratás is, sôt ez utóbbi gyakran
felülírja Szobotka alakjának felidézését a
gyászolók sokszor haragba forduló fájdalmával: „Az Isten szerelmére, üzenj!
Ne szenvedjek ennyire!” „Felfogod Te,
mit csinálsz, mikor elhagysz? (…) Dehogy fogod fel!”
A gyász idôszaka persze egyáltalán
nem telt tétlenül az író életében, e napló is folyamatos beszámoló a rengeteg
tennivalóról („A Für Elise járt az eszemben, de minden más is” – írja '83-ban),
látogatóról, meghívásról, felkérésrôl,
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amely egyszerre felvillanyozta az írót (ez a kimondatlan része),
és egyszerre fárasztotta, gyötörte, unta
ôket (ez a számos módon, naponta megfogalmazott rész).
Szobotka életmûvének gondozását,
méltó helyre tételét küldetésének tartotta: a halott férj utáni „ittfelejtettség”
állapotában élete egyetlen értelmes feladataként fogta fel. Részletesen be is
számol az elhunyt társnak minden kritikáról, lehetséges kiadásról, bemutatóról, s ebben segítôtársai is akadnak: Örkény Zsuzsa, Vas István, Haldimann
Éva… („ôrült sikered van” – meséli lelkesen Szobotkának, miután Haldimann
Évától postán kapott kritikákat.)
A szakmai sürgés-forgáson túl elkerülhetetlen volt az özvegyen maradt írónô
körül a kérôk felbukkanása, amire mindannyiszor heves, dühödt elutasítással reagált: „Krisztus, de unom a sok jelentéktelen férfit, akik tökéletesen mások!”
Szobotkát heroikus tulajdonságokkal ruházza fel, de kapcsolatukat is mitologizálja: Philemon és Baucisként, Trisztán
és Izoldaként emlegeti magukat. S emellett gazdagon burjánzik a kedveskedô
becézések özöne, amelyek jóval visszafogottabban már a Haldimann-levelekben
is megmutatkoztak. Itt az intimitás, az
életreszóló kötelék, és Szabó–Szobotkauniverzum nyelvi titkaiként jelennek
meg. „Agyigó” és „Nyúl” párbeszédének
írói erénye ott keresendô, hogy valóban
párbeszéddé alakul a gyászoló monológja: Szobotka alakja tökéletesen megelevenedik a lapokon, s a látszólag csapongó, szaggatott, monoton siratásból felépül kettejük teljes, drámai története.
Laik Eszter
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Egy „kozmikus bûnös” természetrajza
Ez a „leleplezô” könyv ott kezdôdik, ahol a
hasonszôrû ügynökkönyvek, -filmek, -tanulmányok többsége befejezôdni szokott.
Jó néhány éve már, hogy egyértelmûvé
lett: Mikes Tamás, a Kádár-korszak egyik
kérlelhetetlen ellenzéki figurája, „Mészáros Tibor” (majd „Dán István”) fedônévvel évtizedeken át spicliskedett, jóindulatúnak korántsem mondható jelentések
százait gyártotta megbízóinak.
A leleplezôdés forgatókönyve a szokásos volt: az állambiztonsági levéltárból
kikért s vastagon anonimizált dokumentumok, meg az ilyen-olyan rangú
kutatóknak kiadott iratok alapján összeállt egy kép: a legendás Micsinay – barátai magánhasználatra ezen az eredeti nevén emlegették az 1960-as évek végén
Mikesre (is) váltó villódzó szellemû,
nyughatatlan fiút –, bizony skizofrén életet élt. Fô állásban évtizedeken át tûzoltókészülék-ellenôri munkára kényszerülve az értelmiségi létet csak passzióból ûzhette, novelláit, verseit, tanulmányait jószerével asztalfióknak írta (mellékesen
vett részt a manapság ôsdokumentaristaként emlegetett Cinema 64 amatôrfilmes
csoport munkájában is). Ezzel párhuzamosan pedig élete színtereirôl, társaságáról, küzdôtársairól szorgosan jelentett.
(Az Andor-kötet végén található összesítés szerint a besúgottak száma meghaladja a kétszázat.)
A jelentések arról tanúskodnak, hogy a
6-os karton tanúsága szerint hazafias alapon beszervezett Micsinay-Mikes valósággal lubickolt a skizofrén létezésben. Aktív
résztvevôként, olykor vezetô szerepet is
játszva volt politikailag, ideológiailag kérlelhetetlen, pardont nem ismerô ellenzéki
személyiség, ugyanakkor pedig árgus szemû, gyalázatos tollú ügynök, aki még azt is
jelentette, hogy a rendôrségre beidézett
társa aggódva figyelmeztette ôt: róla is érdeklôdött a belügy; aki a tudomására jutott disszidálási szándékokról rögvest tájékoztatta az elvtársakat, s aki egy baráttól
kölcsönkapott kégli kulcsáról is gyorsan
mintát vett, ezzel járulva hozzá egy tervezett titkos házkutatás sikeres lebonyolításához és a „poloskák” elhelyezéséhez. Mikes, aki társszerkesztôje volt a Nagy Jenô
nevével fémjelzett Demokrata címû szamizdat folyóiratnak, miközben a szigorú
illegalitás közepette részt vett a lap készítésében, a kinyomott példányok lelôhelyét
megjelölve, a terjesztés elôtti napokban le
is „buktatta” a szellemi gyúanyagot.
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A tényekkel szembesülô besúgottak serege – mint az Gulyás Gyula 2009-es Idézés
címû filmjében látható – egyik döbbenetbôl a másikba esett, nehezen volt ugyanis
hihetô, hogy az az ember, aki azt tanítgatta
barátainak, hogy miként ismerhetik fel a
körükbe beépülni akaró spicliket, maga
ilyen tevékenységet folytatott. A csalódás
hatalmas volt, Mikes-Micsinay „kozmikus
bûnössé” lépett elô, akinek bûnlajstro-

ma végeláthatatlan (merthogy a különféle
utalások alapján bizonyos, korántsem került még elô valamennyi dosszié).
Nos, Andor Mihály könyve, a Szegény
Micsinay itt, ezen a ponton kezdôdik.
Andor szociológus a javából (parányi
emlékeztetô: az 1980-as évek elején a régi
Mozgó Világban ô kavart országos botrányt a Dolgozat az iskoláról címû helyzetfeltáró tanulmányával), de ezúttal
„érintett” is, merthogy az egykori barát
(esküvôi tanú), bizony, róla is sugdosott, a
fentebb említett kulcs-ügy is az ô házkutatási története.
Könyvében a szerzô megvallotta, Mikes
lebukása ôt egyáltalán nem rendítette
meg. Mert ha nem is tudta, bizonyossággal
sejtette, hogy barátjának valami kapcsolata van a BM-mel. A gyanú napra pontosan
1970. március 15-én fogant meg benne,
amikor a rendôrség a távollétében házkutatást tartott nála (az elsô nyíltat). Errôl
Andor délelôtt, amikor betoppant Mikeshez, még mit sem sejtett, de a barát nagy
csodálkozásában elszólta magát: „Téged
nem tartóztattak le?” Andor és felesége

azonnal levonták a következtetést, s lassan
de tudatosan lazították majd elszakították
az egykor eltéphetetlennek gondolt baráti
köteléket. Az iratokkal szembesülve Andor, mint nyilatkozta, még a kulcs-sztorit
is sztoikus nyugalommal fogadta, kíváncsisága, megérteni vágyása akkor horgadt
fel, mikor az egyik iraton meglátta, hogy
Mikes nemcsak hogy felskiccelte lakása
alaprajzát, de azt is bejelölte rajta, hogy
hol találhatók „ellenséges” jegyzetei.
A „mi lakozhatott barátom lelkében, miért tette, amit tett” kérdésre Andor több
mint egy éven át kereste a választ. Érintettségét zárójelbe téve tudósi alapossággal dolgozott, így „tárt fel”. Felkutatta
majd végigolvasta Mikes minden fellelhetô írását, dokumentumát, az „1956-os”,
(vagyis 1960-as), eddig teljességgel ismeretlen periratokat és tárgyalási jegyzôkönyveket csakúgy, mint az ügynökjelentéseket (köztük olyan elemzéseket is,
mint Az ideológiai fellazítás gyakorlati
megnyilvánulásai Magyarországon címû
opust), a verseket és novellákat, a szamizdatos munkásságot, megnézte Mikes
amatôrfilmjeit csakúgy, mint a részvételével vagy róla készült dokumentumfilmeket, s két Mikessel készült hosszú
életútinterjút is tüzetesen kijegyzetelt.
Andor olvasott és sokakkal beszélgetett
és levelezett, ekként rekonstruálva az
1999-ben, 59 évesen, alighanem a cukorbetegsége elhanyagolásával sajátos öngyilkosságot elkövetô Mikes életútját.
Volt mit lehántania az évtizedeken át
szôtt, formálódott legendáriumból, merthogy a két életút – a kamaszkori háryjánoskodásból sosem kinôtt Mikes terjesztette verzió és a valóságos – gyökeresen eltér egymástól. A felmentésnek vagy megbocsátásnak nem, megértési kísérletnek,
társadalomszociológiai esszének vagy dokumentumregénynek inkább nevezhetô
„mûfajtalan”, vagy nagyon is mûfajteremtô
kötet volt az Ünnepi Könyvhét egyik legfelkavaróbb olvasmánya.
Murányi Gábor
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Ami a 2010. évi beszámolókból
kiderül, és ami nem…
Hogyan olvassuk más kiadók mérlegbeszámolóit
A számviteli törvény 150 napot ad a mérlegbeszámoló elkészítésére, elfogadására, közzétételére és cégbírósági letétbe helyezésére. A vállalkozások többségénél az üzleti
év a naptári évvel megegyezik, ezért a beszámolók többségének fordulónapja december 31, leadási határideje következô év május 31. A cégek választhatnak ettôl eltérô üzleti
évet. Véleményem szerint bármelyik februári mérlegfordulónap szerencsésebb lenne az egész szakma, kiadók és
terjesztôk számára. A novemberi és decemberi fogyásokhoz tartozó nagy értékû – a bizományosi rendszer miatt
utólagosan kiállított – számlákat nem kellene elhatárolni.
Az áfa-elôírás a számlák fizetési esedékességét tekinti
teljesítési dátumnak. Az összekötött számlázó- és készletnyilvántartó programokban, ahol a készletcsökkenés a
számla kiállításának napján automatikusan vezetôdik át,
szintén problémát jelent a december 31-i fordulónap. A
számvitelben ennek ellenére biztosítani kell a tényleges
tartalom szerint az üzleti évhez tartozó bevételek és a bevételek elérését biztosító költségek megjelenítését. Ez az
egyik számviteli alapelv, az összemérés elve.
Január a leltározás és kevés értékesítés hónapja, nem bonyolítaná meg túlságosan a késôbbi fordulónap miatti zárási tennivalókat.
Még egy fontos dátum van itt, a fordulónap és a közzétételi határidô között, a mérlegkészítés napja. Egyrészt idôt kell
hagyni a tulajdonosoknak a beszámoló elfogadására, és
akadhat könyvelni való is a taggyûlés után, például osztalékdöntés miatt. Nagyobb cégeknél a könyvvizsgálatra is idôt
kell szánni. Fontosabb azonban a mérlegkészítési határidô
és a beszámolóban figyelembe vett gazdasági események
kapcsolata. Ha a kiadó például úgy dönt, hogy ez a nap március 31-e lesz, akkor az április elseje utáni információkat
nem kell az elôzô év beszámolójában szerepeltetni. (Utólag
beérkezett számla, vevôi fizetôképességi információ – értékvesztéshez stb.)
Persze, ha már a mérlegkészítés idôpontját a társaság meghatározza, akkor zárási ütemtervet is készíthet a leltározás,
az egyeztetések, az éves zárási munka feladatainak határidôzésével. Mintha utóbbira – tisztelet a kivételnek, ahol a zárási teendôket tervezik – már nem maradna idô az általam
ismert kiadók többségénél.
Május elmúlt, a szakma 2010. évi beszámolói elektronikus úton beküldésre kerültek, és június elején, mikor e- sorokat írom, már lekérdezhetôk, és az általam évek óta figyelt cégek beszámolói rendelkezésemre állnak. (Próbálják
ki: http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu/kereses-Default.aspx). Tíz évvel a jelenlegi számviteli törvényünk megjelenése után, megvalósult a közzététel célja, hogy a társaságok a gazdasági helyzetükrôl hiteles információt szolgáltassanak a piac többi szereplôjének, és ez ingyenesen,
gyorsan bárki számára elérhetô legyen.
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Lekérdezhetô minden beküldött anyag, de ebbôl a három
fontosabb, a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítô
melléklet . A könyvvizsgálói jelentések nem beszédesek, a
rájuk erôltetett szabvány szöveg miatt. A kisebb cégek beszámolói összevontak, egyszerûsített éves beszámolók , itt a
készletek összetételét, a vevôk vagy szállítói tartozások értékét, az alkalmazottak létszámát és más hasznos információkat a kiegészítô mellékletbôl tudhatunk meg.
Amikor a kezembe veszem egy könyvkiadó lekérdezett adatait, két szempont szerint értékelem, egyrészt megfelelnek-e
azoknak könyvkiadást jellemzô evidenciáknak, amelyek megkülönböztetik más iparágakkal szemben, másrészt bízhatome a kapott adatokban, mert a beszámolót gondos munkával
hozzáértôen állították össze, vagy egy utolsó pillanatban
összecsapott anyagot látok. (Jelentôs szankciók tartoznak a
beszámoló be nem küldéséhez, adószám felfüggesztés, cégtörlés, ezt semelyik könyvelô nem kockáztatja meg.)
A könyvkiadás evidenciái a vizsgált 22 – egyenként 100
millió forintot meghaladó árbevételû – kiadó beszámolói
alapján:
– A tárgyi eszközök, és immateriális javak értéke alacsony
a mérlegekben, átlagosan mintegy 15%. A könyvkiadás
sem eszközigényes, sem létszámigényes, hanem tudásigényes tevékenység. Ezért vásárolt kiadói jogok lehetnének, de az értékesítéstôl függô royalty fizetési gyakorlat
miatt nincsenek.
– A késztermék és befejezetlen termelés jelenik meg készletként, (a kisebb árukészlet érték jelenléte már kereskedelemre utal, nem tiszta kiadói tevékenységre). A készletek a forgóeszközök jelentôs részét képezik, átlagosan 52
százalékra tehetô az arányuk. Ez a vagyon (mérlegfôösszeg) 44 százalékát adja.
– Magas vevôállomány átlagosan 37%, alacsony pénzeszköz
érték 10%, a hosszú fizetési határidôk és késve fizetés miatt.
– Az évek során felhalmozott eredmény a jegyzett tôke,
törzstôke többszöröse, és ez adja a saját tôke fô elemét,
ugyanakkor a mérleg eszközoldalán pénzben, értékpapírban, pénzügyi befektetésekben ez a halmozott többlet
nem rakódott le. A vizsgált kiadók saját tôkéje, az összes
forrás 53 százalékát adja.
– Kevés hitellel gazdálkodnak a kiadók, nincs zálogképes
fedezetük, minimális a hosszú lejáratú kötelezettség a
mérlegekben, viszont magas a rövidlejáratú kötelezettségek értéke, tartozások a nyomdák felé. (45% a mérleg fôösszegére vetítve).
Összehasonlítva az elôzô évi adatokkal, némi javulás látszik az átlagértékekben, 2–3 százalékkal csökkent a készletek és vevôkövetelések aránya, nôtt a pénzeszközök aránya a forgóeszközökben, de ez cégenként jelentôsen szóródik, lényegében a könyvkiadók kedvezôtlen mérlegképe
nem változott.

KÖNYVHÉT

GAZDASÁG
Áttérve eredménykimutatásokra a bevételhez képest az
alacsony átlagos eredményértékek, jövedelmezôségek mutathatók ki. (1. ábra)

eszköz ellátottságuk kiváló. A négy meghatározó tankönyvkiadó
– amely 85 százalékban uralja a kiadást, majdnem annyi árbevételt ér el, mint az általam vizsgált 22 általános profilú kiadó.

* Tevékenységi eredmény = üzemi, üzleti eredmény + egyéb ráfordítások – egyéb bevételek
A jövedelmezôségi mutatók enyhe javulása mögött kimutatható, hogy a vizsgált kiadók bevétele nem, vagy alig csökkent, viszont az eladásaik eredménytartalma kismértékben
nôtt. Oka lehet az adóteher-csökkenés (SZJA, társasági adó),
de lehet a költségtakarékosság is, ebbôl még nem állíthatjuk
azt, hogy vége a válságnak.
A mérlegbeszámoló-adatokra épül a mérlegelemzés, amely
mutatókat képez. A beszámolókból sokféle mutató számítható, ezeket rendszeresen be is mutatják a kiegészítô mellékletben. Sôt olyan mellékleteket is olvastam, ahol más
szinte nem is szerepel, csak öt oldal mutató, megoszlási mutatók a mérleg fôösszegére vetítve, indexek a bázis és tényoszlop adataiból, illetve egyéb mutatók. Szokásos csoportosításuk: a vagyoni helyzet mutatói, a likviditás és eladósodás
mutatói, a jövedelmezôségi mutatók.
A könyvkiadók esetében a legfontosabb a készlet és árbevétel összefüggése. Csak két egyszerû osztás, és máris meg-

A könyvterjesztôk mérlegei alacsony saját árukészletet,
magas befektetett eszközértéket (bolthálózat, raktárak,
logisztika), jelentôs hitel és szállítói tartozásokat mutatnak. A jövedelmezôségi mutatók alacsonyabbak mint a
kiadóknál.
Az eredménykimutatások többsége összköltség-eljárással
készült, ez termelési, teljesítmény szemléletû, nem passzol
a késztermék elôállítás – értékesítés pontos bemutatásához. Legnagyobb hibája, hogy nem mutatja ki az értékesítés bruttó eredményét, az árbevétel és értékesített termékek elôállítási költségeinek különbségét. Az összköltség eljárás jellegzetessége, hogy az árbevételt kiegészíti az elôállított, el nem adott teljesítményekkel. Ebbôl a termelési
értékbôl vonja le a tárgyidôszak összes költségeit és ráfordításait. Bemutatom ezeket a bevételt pótlékoló, kiadó vezetôknek misztikus tételeket, ahogy az eredménykimutatásban szerepelnek: (2. ábra)

ítélhetô az értékesítés minôsége, a készletek forgása, illetve
ennek változása. (3. ábra)

Egy könyvkiadó esetében elképzelhetetlen, hogy ezek a sorok üresek, bár nem kizárt, hogy a nyitó késztermék és befe-

Ez a mutató a három legnagyobb – tiszta profilú kiadónál –
2010-ben 1,75 és 2,19 közötti értéket ad. (A vizsgált 22 kiadóra az
átlagérték 2,16.) Hosszabb idôtávot nézve (2006 -tól) az uralkodó
tendencia a forgás lassulása. Vannak kiadók, ahol ez a mutató 0,8
sôt 0,4 is megjelent egy beszámolóban. Ha azt mondjuk, hogy az
elôállítási költség az árbevétel 50%-a (ez a forgalmi érték 25%-át
jelenti, az 50% árrés mellett), akkor a valódi forgási mutató fele a
készletek megtérülését kifejezô mutatónak. Ez egy fordulat körüli érték évente, azaz 365 napnak megfelelô forgási sebesség. A
másik véglet a 0,4-s megtérülés, megfelel 1825 napnak.
A tankönyvkiadók államilag biztosított piacon dolgoznak, ez
kitûnik beszámolóikból. Magas árbevétel, magas jövedelmezôség (20–22%), jelentôs a tôke és befektetett eszközérték, pénz-

jezetlen készlet értékben egyezik a záró készlettel. Készletnövekedés esetén az STKÁV pozitív értékkel növeli az árbevételt. Itt csak a saját elôállítású készlet szerepelhet, a vásárolt anyag és árukészletek változása szóba sem jöhet. Mindenesetre szoros kapcsolat van az eredménykimutatásban
ide írt értékek, és a mérleg Készletek csoport sorai között.
Arról nem is beszélve, hogy például ennél a könyvelési eljárásnál a saját könyvek selejtezésének értékét meg kell jeleníteni a fenti 04. SEAÉ sorban is.
Ez tehát a másik szempont, amit nézni szoktam, megvan-e
az összhang a beszámoló részei között, és néhány esetben
rossz érzésem támad.
Bódis Béla
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álunk – ez valamiért évszázados hagyomány, amit senki
sem vitat – a filoszok irányítják az országot. Elsôsorban
a jogászok. Aztán a történelemtanárok, a szociológusok,
közgazdászok és egyéb humán értelmiségiek. A múltban is a
Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetemet (a foxi-maxit) végezték
el a funkcionáriussá avanzsált rossz káderek utólag és levelezôn –
azért a rosszak, mert a jók maradtak a szakmájuknál, ôk prímán
megéltek belôle. – Csak a mûszakiak nem. (Itt zárójelben meg kell
jegyeznem: a mûszaki értelmiség és a technokrata nem ugyanaz!)
Pedig a humán értelmiség linkeskedhet, a mûszaki nem, mert a kazán
felrobban, a gáz mérgez, a sav mar, az
alagút beomlik, olaj, benzin meggyullad, a híd leszakad, a ház összedôl, a
gát, ha átszakad, árvíz lesz, ha nincs
áram, megáll az élet, nem beszélve az
atomerômûvekrôl. Ez az egzakt,
konkrét, felelôsen precíz szemlélet hiányzik az ország vezetésébôl.
Vérre menô vitának voltam tanúja nemrég, (rosszul föltett kérdés körül szoktak igazán elszabadulni az indulatok), de a heves
szóváltás tanulságai messzire mutattak.
Arról volt szó, hogy az orvos, akinek a kezében emberéletek
vannak, s a döntéseivel életért és halálért felelôs, sokszor kevésbé van anyagilag megbecsülve, mint egy ócska mûszaki. Ami,
köztünk szólva, nem is igaz.
(Az „ócska” jelzô nem csak zárójelben, de suttogva is csak nagyon szûk körben hangzott el. Sôt, el sem hangzott, inkább csak
egy lesújtó pillantás jelezte.)
Egy orvos mögött ötévnyi tanulás van, aztán a rezidensi szolgálat, a túlórák, éjszakai ügyelések, aztán még évek munkája, tapasztalatszerzése, míg a gyógyításhoz szükséges tudást fölhalmozza
az agyában, és idegeibe beivódik az a hallatlan felelôsség és óriási hivatástudat…
Arról volt szó, hogy az orvostudományban, konkrétan egy
kórházban, ki a fontosabb, az orvos vagy a mûszaki? Ha a
mûszakiak nem építik meg (nem találják ki) a röntgengépe-

det, vagy pláne a CT-t, mivel diagnosztizálsz? Hogyan látsz
bele a test belsejébe, ha nincs ultrahang? És ha nincs korszerûen fölszerelt mûtô, hol operálsz? Egy szikét se tudnál
egyedül megélesíteni! Endoszkóp nélkül mivel kukucskálsz
bele a páciens belébe? Még egy hörgôt se tudnál meghallgatni sztetoszkóp nélkül. Egy vacak EKG-t se bírnál megcsinálni a mûszakiak nélkül! Ki építi meg, ki mûködteti fûtéssel,
hideg-meleg vízzel, elektromos kábelekkel, klímával és informatikai hálózattal együtt a kórházat, magát, ahol dolgozhatsz. Persze éhbérért, de ez már
politika, nem tartozik ide.
Az egész modern orvostudományt
az eszközök óriási technikai fejlôdése hozta létre. Hiszen a haditechnika vívmányait is szinte már másnap
alkalmazzák az orvostudományban
és a gyógyszerkutatásban. Ennek
köszönhetô, hogy már a szívátültetés és a százféle szervátültetés is
majdhogynem rutinmûtét. A kilökôdés problémája szinte
megoldott. Hogy egyre több fajta rák, tumor gyógyítható,
hogy a szürke hályog eltávolítása rutinmûtét, hogy a virológia
is mérföldes léptekkel halad elôre, hogy már csak pár hajszál
választ el az AIDS gyógyításától. Az igényt persze mindig az
orvosok fogalmazták meg, de az eszközöket a mûszakiak, mérnökök, technikusok teremtették elô.
Hülye kérdésre (ki a fontosabb?) csak hülye válasz adható.
A társadalmi munkamegosztás során mindenki egyformán fontos. A trógertôl, a szemetestôl az atomtudósig. Persze van sorrend, ki mennyit tanult, ki kit tud helyettesíteni, de ha ezt piszkáljuk, szétesik a táradalom. Minden kis csavarnak, keréknek meg
kell ôriznie a fontosság-tudatát, hogy jól teljesítsen. Ez dominál,
nem a pénz!
Sok orvos szereti Istennek képzelni magát, de az igazi, a jó orvos tudja, amit én a háziorvosomtól nemegyszer hallottam: „Nem
mi gyógyítunk, hanem a természet. Mi csak utat nyitunk a természet erôinek.”

Költészet és politika

A kötetet Kulcsár-Szabó Zoltán értô elôszava nyitja, mely segít eligazodni az azt követô szövegekben. Az írások befogadását jegyzetapparátus könnyíti, sôt az esszék végén rövid, egykét bekezdés hosszú írást találunk, melyek az adott szöveg keletkezésének körülményeit, elsô közlésének idejét, módját rögzítik. Benn esszéinek nyelve túllép a konvenciókon, a 20-as, 30as években szépprózai, expresszionista szövegrészeket emel
az értekezô mondatok mellé, majd ezt a technikát fejlesztve a
40-es évektôl idézetek, önidézetek segítségével egy sajátos
montázs technikát alkalmaz.
Állítja, a modern tudomány lerombolta a régi világot, és helyébe nem tudott új valóságot építeni. Poétikájának ezért központi
fogalma az abszolút vers, mely az erkölcsi nihilbe és technicista
racionalizmusba süllyedt világgal szembe a tiszta artisztikumot
helyezi, amely nem jelent semmit és nem szól senkihez, hanem
csupán önmagában és önmagáért létezik. Állítja, a mûvészet, az
artisztikum képes meghaladni a nihilizmust. Fontos hivatkozási
és igazodási pontja Nietzsche és Goethe. Nevük szinte minden
írásában visszaköszön. Goethében a modern mûvész elôképét
látja, míg Nietzsche a filozófiai hátteret biztosítja számára. A kötet megkerülhetetlen olvasmány mindazok számára, akik modern
mûvészettel és mûvek elemzésével foglalkoznak.
Hományi Péter

Kertész Ákos
A mûszaki értelmiség
becsülete
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A Kijárat Kiadó gondozásában
megjelent esszékötet hiánypótló
munka a magyar könyvkiadásban.
A nagyhatású költô esszéi, melyek
fontos hivatkozási pontjai a kortárs
irodalomtudománynak, korábban
Benn a Harmadik Birodalom irodalompolitikájában betöltött szerepe
miatt nem jelenhettek meg. Jelen
kötet tizenöt tanulmányt közöl, meGottfried Benn
lyek három fô csoportra oszthatók.
ESSZÉK, ELÔADÁSOK
Az elsô, jelentôsebb csoportba
Kijárat Kiadó
azon szövegek tartoznak, melyek2700 Ft
ben Benn költészet-elméleti, poétikai elveit fejti ki, melyhez szorosan
kapcsolódnak filozófiai, kultúrtörténeti írásai. Az harmadik részében
a náci fajelmélet és kultúrpolitika mellett érvel, valamint ide sorolhatók azok a második világháború után született írások, melyek korábbi álláspontját, esszéit magyarázzák, és személyét próbálják tisztázni.
Ezek közül a legiszonyatosabb a Dór világ címû, melyben egy a spártaihoz hasonló, „kitenyésztett” nemzet mellett érvel.
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Belvárosi
barangolások
Pesti kultúrtörténeti guide. Leginkább
ezzel a névvel illethetnénk a Fekete Sas
Kiadó és a Budapesti Városvédô Egyesület közös, Budapesti kultúrtörténeti
séták címû sorozatát, amelynek második kötete az idei könyvhétre látott
napvilágot. Útikalauz azoknak, akik a
felszínes ismereteknél többre vágynak.
Nem is gondolnánk, mennyi minden mellett megyünk el naponta, ha
a Belvárosban járunk, mi minden történt a régi, patinás házak falai
között, vagy egykor a helyükön álló még régebbi épületekben. Milyen veszélyes hely volt például a Kálvin tér és környéke, ahol pisztollyal jártak a fogadókba, és adott esetben az ablakon távoztak a látogatók, mennyi lelemény kellett ahhoz, hogy az egykori bûzös mocsaras terület, temetô vagy piac helyén máig megmaradó épületeket
húzzanak fel, hányan gazdagodtak meg a jól menô bérlakások kiadásából, s lettek kétkezi munkásokból tiszteletreméltó pesti polgárok!
A sorozat elsô része a Világörökség részeként számon tartott Andrássy utat járta végig impozáns palotáinak és bérházainak egykori
történetét kutatva. A második kötet az egykori pesti városfal mentén
halad, amely jóllehet a Belváros egyik legfontosabb történelmi emléke, mégis jórészt láthatatlan, és alig egy-két kôdarab emlékeztet egykori jelentôségére. Mai ésszel szinte felfoghatatlanul kicsi volt a középkori város, hiszen a Belvárost határoló belsô-, vagy Kiskörút a
Deák Ferenc utcától a Vámház körútig az egykori várfal tövében húzódó vizesárok feltöltésével jött létre! A többször megrongált városfalat Mátyás király erôsítette meg, és 15. századtól 1780-ig szinte érintetlenül állt. A 18. század végén aztán a város rohamos fejlôdésének
köszönhetôen új átjárókat nyitottak rajta, majd megkezdték a bástyarendszer lebontását és a városfal eltûntetését, melynek hadászati jelentôsége már régóta csekély volt. Elbontották a Váci kaput, a Kecskeméti kaput és a Hatvani kaput is. Helyükön sorra épültek a paloták
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és bérházak. A mintegy ötven helyszín történetét Saly Noémi szerkesztésében Csontó Sándor, Götz Eszter, dr. Holló Szilvia Andrea és
Zádor Judit írta meg, az archív felvételeket friss fotókkal Surányi
András egészítette ki. Nemcsak a régészeti és történeti kutatások
alapján állították össze a városrész történetét, hanem felidézik az
épületekkel kapcsolatos városi legendákat is, illetve jelenkori funkciójukat is bemutatják. A séta a Széchenyi, korábban Roosevelt térrôl
indul, a vizenyôs, szemétdombos területet 1808 után, a városfal lebontását követôen építették be korszerû épületekkel. A Lánchíd regényes történetének zárópontja az volt, hogy 1849-ben a magyarok
által annyira gyûlölt Haynau adta át, mert építtetôje, Széchenyi már
Döblingben töltötte mindennapjait. Az 1862-64-ben épült Akadémia
épületében a 2. emeleten eredetileg bérlakások lettek volna, meg
nem épült harmadik szintjén pedig képtár. Ebben a városrészben a
legtöbb új ház tervezôje Hild József volt. Jeles épület volt az István
fôherceg szálló, az ún. „Spenótház” helyén álló Ullmann- és Wieserház, vagy a Nákó-ház, amelynek egyik lakójáról mintázta Jókai a cigánybáró alakját, és itt állt az elsô hivatásos fotográfus mûterem is.
A reformkorban egyébként a legjobb házhelyeket macedon-görög
családok birtokolták ezen a területen. A Nákó-ház helyén épült a
szecesszió egyik gyöngyszeme a Gresham-palota, luxus bérlakásaiban lakott többek között Kossuth Ferenc, Fenyô Miksa, Turay Ida
vagy Csortos Gyula. A Vörösmarty tér helyén állt a Váci kapu. A téren álló Gerbaud-háznak (elôtte Kugler-ház) szintén megvan a legen-
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dája. Gerbaud mesternek köszönhetjük a csokis drazsé, a macskanyelv vagy a konyakos meggy meghonosítását. A Vörösmarty tér
történetének része az 1847-ben leégett Pesti Német Színház, a helyén épült Haas-palota, késôbbi parkoló, majd az ORI épülete. A Duna-parton álló Redounte mulatóhelyet az osztrákok 1848 után szétlövették, helyére a mai Vigadó épülete került, ahol a koncerteken kívül estélyeket és bálokat is rendeztek. A közelben álló Angol Királynô Szállodában lakott Deák egy ideig. A Hangli nevezetû mulatóhelyet a világháborúban lebombázták, ahogy a teljes dunai szállodasort
is. A Deák Ferenc utca a divat utcája volt régen éppúgy mint ma. Az
Erzsébet téren a városfal létezése idején köztemetô állt, majd piac
lett belôle. A Deák tér híres épületei mind a 18. század végén épületek: az evangélikus templom, mellette iskola, majd múzeum. A Városháza, a volt invalidus palota, amely katonai kórházként város volt
a városban, a 18. század elején épült. A Kiskörút másik oldalán pesti
zsidó negyed kialakulása a kereskedelemhez és a piaci tevékenységhez kapcsolódott. Jeles épületei az Anker-palota, vagy a színház- és
táncteremként üzemelô Hacker-szála. Európa-szerte híres a Dohány utcai zsinagóga, mely a 19. századi felvilágosult zsidó polgárság
erejét és ízlésvilágát tükrözi. A Huszár-ház (a késôbbi Broadway mozi, majd Filmmúzeum helyén) egykor írók, színészek kedvelt lakhelye volt a Nemzeti Színházhoz való közelsége miatt. Az Astoriánál a
Rákóczi út és Múzeum körút sarkán állt ugyanis az elsô Nemzeti
Színházunk (1837-1914), melyet lebontása után a Blaha Lujza térre
költöztettek, amit aztán 1964-ben felrobbantottak. A Magyar utcában állt a Zrínyi kávéház, az 1848-as szabadságharc és az ellenállás
egyik központja, itt írta Petôfi A helység kalapácsát, miközben a
kovácsok ütemes kalapácsolását hallgatta. Helyére épült a mai Astoria szálló, amelyben szívesen lakott Krúdy Gyula, Károlyi Mihály a
feleségével az ôszirózsás forradalom idején, de a Gestapo is fôhadiszállásnak használta. A környék leghíresebb családja, az eredetileg
kovács mesterségû Unger család volt, akik meggazdagodva több
bérházzal is rendelkeztek a környéken. A Múzeum körúton sétálva
már 100 éve is sorakoztak az antikváriumok, újságírók, mûvészek
törzshelye volt az éjjel-nappal nyitva tartó Fiume Kávéház, vagy másik oldalon a Múzeum Kávéház. Az Ybl tervezte régi Képviselôházat (ma Olasz Kulturális Intézet) annak idején 90 nap alatt húzták
fel(!), igaz a rossz akusztika miatt rögvest át is alakították az üléstermét. A Nemzeti Múzeum története külön kötetet érdemelne, ahogyan
a környezô paloták (pl.
Wenckheim, mai Fôvárosi
Szabó Ervin Könyvtár) sorsa
is érdekesen alakult. A Kálvint
tér helyén egykor szintén temetô volt, majd a disznókereskedôk tere, késôbb szénapiac lett és veszélyes helynek
számított, sarkán a Két Pisztoly fogadóval. Csak az 1800as években lett Kálvin tér és
épült meg a templom, illetve a
hozzá tartozó iskola és lelkészlak (ma áruház). A mai
Királyi Pál utcában egykor lövölde állt, a Fôvám tér helyén
volt egykor a Sóhivatal vagy
Saly Noémi (szerk.)
Sóház. Az igényesen kialakíA RÉGI PESTI VÁROSFAL
tott Vásárcsarnok és FôvámMENTÉN
palota (ma egyetem) megFekete Sas Kiadó
újulva is ôrzi épített öröksé260 oldal, 3200 Ft
günk legfôbb értékeit.
Szénási Zs.
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Dr. Danima Damdindorj
AZ ÖNGYÓGYÍTÁS MÛVÉSZETE
Az öngyógyítás mûvészete egy magyarországon praktizáló mongol orvosnô kutató
munkájának az összegzése.
Ôsi hun, mongol, ujgur, tibeti és kaukázusi
hagyományok alapján szervek, illetve betegségek szerinti bontásban kereshetjük
benne a megfelelô gyógymódokat.
A könyv kézirat jellegû kiadványként nagy
példányszámban fogyott a betegek körében.

Ára: 2200 Ft
Belsô Ösvény Kiadó
Telefon: 06-20-427-4220
E-mail: ddanima@yahoo.com
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INTERJÚ

A szabadság szelérôl, és azokról,
akiket elfelejtett a történelem…
Beszélgetés Ungvári Tamással

– Minek köszönhetô, hogy újra kiadták a legendás Beatles Bibliát?
– Szerettem volna újraírni. Megjelenése óta
több mint negyven év telt el, befejezésként
azzal a jóslatommal, hogy a Beatles fel fog
oszlani. A jóslat teljesült. Gondoltam, illene
megírnom, hogy mi volt a történet befejezése. Illetve hogy van-e egyáltalán befejezése.
Vagyis: lehetséges-e megérteni a Beatles fiuk pályáját, azt a forradalmat, amelyet a
beatzene feltûnése jelentett? Értelmezhetôe vajon még ma a '60-as évek? A Beatles
nemcsak egy stílusváltó zenekar volt; benne
van a '60-as és '70-es évek változásának filozófiája, társadalomtörténete, sôt, az úgynevezett mentalitástörténete is. Ezen azt értem, hogy az embereket meghatározza a kor,
amelyben élnek. Azon múlik, hogy hogyan
látják a világot vagy egy kiállítási darabot,
ahogy például John Lennon nézte Yoko Ono
provokatív kiállítását, egy szem almát,
amelybe Lennon beleharapott. Megpróbáltam rekonstruálni azt a világot, amelyet a
mostani nemzedék talán hírbôl sem ismer.
– Hogyhogy ennyi év után is érdemes a
Beatles korszakkal foglalkozni?
– Ez a kor, a mai kor nyitánya volt. Amikor
az emberek odafordultak egy ilyen zenei
eszperantóhoz, akkor egy magatartás- és
lázadásforma felé fordultak a háború elleni
tiltakozásul. A Beatles ideája az erôszakmentesség volt. Amikor ezt az ideológiát
megfogalmazták, az egész világ kettéoszlott keleti és a nyugati szférára, és akkor a
Beatles volt a híd a két világ között, mert
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mindkét oldalon megértették a fiatalok,
hogy szabadság nélkül nem lehet élni. Ezt
gondolatot képviseli máig, amikor szintén
meg kell érteni, hogy a világ nemcsak Európából áll, hanem szegény afrikai országokból is. A Beatlessel egyenértékû forradalmat hajtott végre a Microsofttal Bill Gates, aki, most a kisgyerekek beoltására milliárdokat adott. John Lennon is biztos ott
lenne azok között, akik segítenek.
– Rájött a Beatles titkára?
– Azt soha nem fejthetjük meg. De rengeteg
új információt találtam, olyan titkokat derítettem ki, amelyekrôl eddig nem nagyon
tudhattak az emberek. Kutattam John Lennon merénylôjének az életét is, azt, hogy
milyen olvasmányok hatottak rá, és hogy
miért akarta megölni Lennont. Egy csomó
krimi van az új Beatles Bibliában.
– Hatalmas váltás a Beatles után az Ünnepi Könyvhétre megjelent Bûnbeesés
után címû kötete. Mi szerint választ „kutatási területet”?
– A két világháború közötti értelmiségi
mozgalomnak a történetét írtam meg kultúrtörténészi szemszögbôl. Leginkább az
érdekelt, hogy hogyan mentek lépre a balés jobboldali értelmiségiek. Vajon tudták-e,
hogy jön a második világháború? És miért
nem látta senki, hogy a Szovjetunió felbomlik. Ugyanúgy vakok voltak, mint Hitler és
Sztálin esetében. Észre sem vették, hogy tulajdonképpen a saját halálos ítéletüket írták
alá. Ezeket a szálakat próbáltam elrendezni,
és fókuszba állítani azt pillanatot, amikor a
német és a szovjet külügyminiszter Moszkvában aláír egy titkos egyezményt Lengyelország és a balti államok felosztásáról. Kép-
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zeljük el a szituációt, megérkezik a német
miniszter Moszkvába, és sehol sincsenek
zászlók, aztán titokban a filmgyárból hoznak
ki néhányat, de azokra is fordítva volt ráfestve a szörnyû náci jelkép. Aztán Sztálin egy
SS ôrrel ivott vodkát. Tehát megtörtént az
ôrületes árulás, a két diktatúra kiszolgáltatta
Nyugat-Európát. Ezt az egész lidércnyomást egyszer valakinek meg kellett írnia..
Nos ebben a könyvben most csupa egyéni
sztori van, feltételezve, hogy ezek a sorsok
valahol egyszer mind találkoztak egymással.
Próbáltam szórakoztatóan tálalni a horrort.
– Kiktôl származnak a történetek?
– Úgy kezdtem ezt el, hogy eldöntöttem, ennek a kornak az emlékiratait olvasom el.
Méghozzá ismeretlen személyek írásait,
mondjuk Margarete Buber-Neumannét. Lenyûgözött, amit olvastam. Az írásaiban szerepel egy Illés Béla nevû magyar-szovjet ôrnagy is. Így kerültem egyik lépcsôfokról a
másikra. Végül tíz évbe telt, mire elkezdett
összeállni az egész.
– Végül összefutottak a szálak, ahogy
gondolta?
– Ez nem egy golyóbis, vagy egy modern
szimfónia, ahol minden szál összeér. Egy részen nem futnak össze az utak soha, más részen meg igenis találkozhatnak, és kell is találkozniuk. Mint a modernitásban minden,
ez a történet is tele van elvarratlan szállal,
megoldatlan problémával. És fontos tanulság, hogy a történelmet nem kizárólag a
nagy emberek története írja, sokkal inkább a
közkatonáké és közemberé. Itt van például
az én központi szereplôm, Arthur Koestler.
– Kik lesznek a legközelebbi szereplôi?
– Manapság a könyveimben az áldozatokkal
foglalkozom, azokkal, akiket valahogy eltiportak, nem engedték, hogy érvényesüljenek, ráütöttek a fejükre, vagy hirtelen elkapta ôket valamilyen tragédia. Tehát azokkal,
akikkel eddig talán nem olyan sokat foglalkoztak, vagyis a hivatalos történelembôl kimaradtakkal. Nyugodtan merem mondani,
hogy tele van a kezem munkával. Ha lesz
szabadidôm, sorra „fölpucolnám”, ahogy én
nevezem, azaz korszerûsíteném a régen kiadott könyveimet. Kiszámoltam, ha igyekeznék, a 128. születésnapomra megjelenne az
utolsó kötet is.
Kurcz Orsi
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„A pengeélen táncoló
helyzetek érdekelnek”
Interjú Miklya Annával
A Könyvhétre jelent meg Miklya Anna második
regénye, A hivatásos. Elbeszélôje egy intelligens
és szép lány, aki, hogy anyja halála után családját
eltartsa és kishúgát felnevelje, prostituálttá válik.
Váratlanul azonban egy tanári álláshoz jut… A
regényrôl beszélgettünk a szerzôvel.
– A véletlen úgy hozta, hogy annak idején átmentek a kezem között az Országos Diákíró,
Diákköltô (ismertebb nevén: a sárvári) Pályázaton induló Miklya Anna pályamûvei. Te hogy
emlékszel vissza erre az idôszakra?
– Kétszer is indultam Sárváron, mindkét alkalommal verssel és prózával is. Prózából kétszer ezüstérmes lettem, egyszer közönségdíjas, vers kategóriában mindkétszer dicsértet
kaptam. Egyformán fontos volt mindkét mûfaj,
bár a zsûrinél kicsit kihúztam a gyufát, amikor
a tizenhat évesek felsôbbrendûségi tudatával
kijelentettem, hogy számomra a vers csak gyakorlóterep a prózához. Ma úgy mondanám,
prózából sokkal jobb vagyok, mint versben.
Azóta sokkal nagyobb alázattal tekintek az alkotás folyamatára...
– A lírát azért a mai napig használod „gyakorlóterepnek”?
– Soha nem szûnök meg költônek is lenni, de
a két mûfaj számomra két különbözô világ. El
kell telni bizonyos idônek például, míg váltani
tudok versre, miközben próza és próza között
számomra van átjárás. Az egyik regényt épp
befejezem, miközben már elkezdem írni a következôt. A vers egy zárt buborék. Úgy gondolom, talán harminc évesen fogom kiadni az elsô verseskötetemet, a jelenlegi verseim száma
évente két-hárommal bôvül. Az élményeket
elviszi most a próza.
– Legutóbbi kisregényed is szinte az elôzôbôl
fakadt? Esetleg a fôszereplôhöz is korábbi
hôsnôd adta az ihletet?
– Nem csúszott egybe megírásuk ideje, amin
jelenleg dolgozom, már sokkal közelebb van a
legutóbbi kötethez. Az Eloldozás és A hivatásos fôszereplôje két teljesen különbözô alkat.
Ami közös bennük, az én vagyok, rajtam keresztül szólal meg a hangjuk. Bár van közös vonásuk is: az érzelemmentesség. Az érzelmekkel való nehéz bánás számomra központi téma, ha még tizenöt regényt írok, mindegyikben nagyon fontos szerepet kap majd.
– Mondhatjuk, hogy alapvetôen morális kérdések izgatnak?
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– Igen, de nem nagy általánosságban. Nem tanítani akarok, hanem saját magam morális kérdéseit megválaszolni. Gyûlölöm, amikor más
valaki akarja megmondani, mit gondoljak. A
pengeélen táncoló helyzetek érdekelnek: amikor nincs külsô nyomás, az embernek magának kell megfelelnie, maga ítéli meg a cselekedeteit. Ez sokkal jobban izgat, mint a társadalom ítélete, a kitudódott titkok.
– A hivatásos fô helyszíne egy egyházi gimnázium. Egyházkritikát írtál, netán iskolakritikát?
– Akár lehet így is olvasni, ha megengedô vagyok. Úgy gondolok mind az iskolákra, mind az
egyházra, mind rendszerekre. És ezekre is igaz,
hogy minden, ami rossz, az valójában jó is. Az
emberi hibák is fakadhatnak jó tulajdonságokból. A regénybeli egyházi gimnáziumban hierarchiára épülô szigorú rendszer uralkodik, ahol
nagyon következetesen bánnak a diákokkal – de
hogy ez hogy mûködik, az határozza meg, hogy
milyenek azok az emberek, akik mûködtetik,
hogyan gondolkodnak magukról és a világról.
– Ezek a regényben meglehetôsen romlott
emberek…
– Nem romlottabbak, mint bárki más, a romlottságuk hétköznapi. Inkább megalkuvóak.
– A történet egy pontján a volt eszkortlány Erikának azt mondja egy tanár kolléga: „Túl sokat moralizálsz”. Ironikus kulcsmondat?
– Ebben a regényben valójában senki nem moralizál. A szereplôknek épp az a legnagyobb
problémájuk, hogy senki nem néz szembe a
saját hibáival.
– Mintha a barátság is „hiánycikk” lenne az
életükben.
– A hivatásost Erika monológjaként kezdtem
írni, amelyet mintha végig Agácsnak (iskolapszichológus kollégájának) mondana. A fôszereplô legnagyobb tragédiája, hogy ott van karnyújtásnyira tôle egy mély barátság lehetôsége, de sosem lépi át azt a küszöböt, hogy ez
megvalósulhatna, s ennek kulcsa a személyiségében van. Mintha érzelmi analfabéta lenne, és
nem beszélné azt a nyelvet, amit más. De a
többi kapcsolata sem maradandó, azok ráadásul mind kötelezô, hivatalos kapcsolatok.
– Lehetségesnek tartod, hogy egy eszkortlányból egyszer csak tanár lesz?
– Budapesten nagyon sok luxusprostituált van.
Épp a Könyvhét kezdete elôtt pattant ki két-három ilyen ügy. Sok interjút olvastam a témáról,
és kézen-közön át kaptam információkat. A ki-

lépés nagyon nehéz. A tragikus kezdet a regényben nem azt szolgálja, hogy Erikát áldozatként mutathassam be, hanem hogy tudjak valami kapaszkodót adni annak elfogadásához,
hogy ô ebbôl viszonylag könnyen kilép. De a valóságban ez nyilván nagyon nehéz. Olvastam
egy jogászlányról, aki luxusprostituáltként egy
nagynevû egyetemre járt. Azért kezdett bele,
hogy tudja finanszírozni a tanulmányait és a
pesti életét. De azt nyilatkozta, ha lediplomázik,
sem fogja abbahagyni, mert hozzászokott a rengeteg pénzhez. Ilyen szempontból talán irreális
Erika története, de a logikáján nem változtat.
– A készülô, harmadik mûvedrôl elárulsz valamit?
– Az elsô olyan regényem, ami nem Budapesten játszódik, ezért megszenvedek vele, mert
létre kell hozni egy teljes világot. A fôszereplô
nô teherbe esik a barátjától, és a hatodik hónap
vége felé jár, amikor az édesanyja hazahívja a
szülôfalujába, ami egy furcsa, zárt, mágikus világ. A hangulatot meghatározza a folyamatosan zuhogó esô. A fôhôsnek a családja tagjaival
találkozva rengeteg mindennel szembesülnie
kell a közelmúlt családtörténetébôl. Régóta
tervezem, hogy a terhességrôl írjak, de nem
„madonnázósan”, hanem mint egy rendkívül
érdekes állapotról.
– Sok minden változott, mióta a sárvári pályázaton induló diáklányból író lettél?
– Nagyon sok minden történt velem, de azóta is
az írás a legfontosabb. Ebben csupán egy év kihagyás volt tizennyolc éves koromban, amit a
világ legnagyobb tragédiájaként éltem meg. Elkezdtem egyetemre járni, amit még nem fejeztem be, mert közben megszületett a gyermekem. Próbálok azóta is jobb lenni mindenben.
Laik Eszter
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UTAZÁS

Barangolás messzi tájakon

Malajzia és Szingapúr
Itt, Magyarországon viszonylag keveset tudunk a távoli
Malajziáról és Szingapúrról. Evés hazánkfiának adatik
meg, hogy ellátogasson e két délkelet-ázsiai országba.
Ha elmenni nem is tudunk, legalább elolvashatjuk
a Kossuth Kiadó jóvoltából nemrég megjelent könyvet
a kulturális szivárvány országairól.
A kötet a kiadó utazó albumainak sorozatában jelent meg,
mûnyomó papíron, szemet
gyönyörködtetô képekkel. A
kötet sajátos keveréke az útikönyvnek és a történelmi,
gazdasági, társadalmi viszonyokat bemutató ismeretterjesztô kiadványnak. Elôször
megismerkedhetünk a maláj
tengerszoros viharos történel-
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mével, majd a két ország gazdasági-társadalmi elemzését
kapjuk, és végül következik a
kalauz: hova és miért érdemes
ellátogatnunk, ha a világ e
messzi tájára sodor minket a
jó sorsunk.
Malajzia történelme lényegében a megszállások története, volt itt holland, angol,
portugál uralom egyaránt, az

ország önállóságát csak 1957ben ismerték el. Rövid idôn
keresztül közös államszövetséget alkotott Szingapúrral.
Szingapúr (vagyis Oroszlánváros) a különválást követôen
(1965) rohamos fejlôdésbe
kezdett, köszönhetôen igen
kedvezô földrajzi helyzetének
is. E világvárosban európai
szemmel nézve sajátos szabályokkal találkozhatunk, kínos
tisztaság uralkodik a felhôkarcolók árnyékában, melyet drákói törvényekkel tartanak
fenn. A város telis-tele van

vele, hogy alig száz évvel korábban cölöpházas, szemetes
kikötôváros állt a helyén, ahol
ma már a kétkezi munkás bevándorlóknak – akik embertelen körülmények között robotoltak itt éjt nappallá téve –,
csak a szobra áll.
Bár államformáját tekintve
Szingapúr elvileg köztársaság,
Lee Kuan Yew minszterelnök
megszakítás nélkül volt hatalmon három évtizedig. Pártja,
a People’s Action Party gyakorlatilag az egyetlen párt az
országban. Lee Kuan Yew

parkkal, gondosan ápolt növényekkel, miközben a közterületekrôl kitiltották a kutyákat
és macskákat. Ha bárkit szemetelésen, köpködésen érnek,
rágógumi-ragasztáson érnek,
szigorúan megbüntetik. A virágzó gazdaságú város lakóit
sokan irigylik, miközben jó
néhányan túlságosan sterilnek
tartják a bonyolult, ellentmondásos, ám elképesztô ütemben fejlôdô várost. A város
fejlôdése még szembeszökôbb, ha tisztában vagyunk

utódlása sem demokratikus
szabályok szerint zajlott, ô
maga választotta ki, ki kövesse
ôt a miniszterelnöki székben.
Azért létrehozott magának
egy új pozíciót a kormányban,
tehát továbbra is a hatalom
közelében maradt. Bár azóta
sok minden változott, a Lee
család a továbbiakban is jelentôs befolyással bír Szingapúrban, ezért vannak, akik Szingapúrt egyenesen egy nagyon
sikeres családi vállalkozásnak
titulálják.
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Malajziában a sokszínûség
egyik fô forrása a lakosság, a
maláj, a kínai és az indiai (inkább tamil) lakosság úgy él
egymás mellett, hogy ôrzik
is a különállásukat meg nem
is. Bár a kormányzat leginkább a muszlim malájokat
preferálja, emellett jól érzékelhetô a kínaiak meghatározó gazdasági befolyása, miközben árnyékukban szorgosan kereskednek, fôznek és
ûzik a kézmûipart a hinduk.
Ám a helyzet még ennél is
bonyolultabb, ugyanis két
Malajzia van, hiszen az or-

A Kiss József Könyvkiadó ajánlja

van egy kiterjedt keleti része
is. Kelet-Malajzia viszont
meglehetôsen le van maradva a nyugati régiótól.
Malajziában az 1990-es évek
elején hirdették meg a 30
éves fejlesztési programot,
melynek nyomán elektronikai
világhatalommá lett az ország, és új városok nôttek ki a
földbôl. Fôvárosa a kétmilliós
Kuala Lumpur, fejlettségének,
modernitásának mértékét érzékelteti, hogy mivel az egyik
folyója, a Klang rendszeres
áradásokkal fenyeget, de
medrét a város beépítettsége

A katárok elpusztítása…

JULIA NAVARRO – a történelmi
kaland-krimi nagymesternôje
szág két össze nem függô
részbôl áll, melyeket 640 kilométer választ el egymástól. Malajziát emlegetve mindenki a maláj félszigeten végighúzódó Nyugat-Malajziára gondol, de Malajziának
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miatt szélesíteni nem tudták,
egy 12 méter átmérôjû és 9 kilométer hosszú alagutat építettek az árvíznek, amely ha
épp nincs áradás, autópályaként szolgál.
A könyv vitathatatlan erényei mellett szót kell ejteni
egy hiányról is: nincsen térkép a könyvben, pedig az
nagyban segítené csakúgy az
otthoni olvasgatást, mint a
helyszínen forgatását. Mind
Szingapúr, mind Malajzia lenyûgözi az embert természeti
adottságaival, sokszínûségével, és a mienktôl oly távol
esô kultúrájával, és bár Szingapúr politikai berendezkedése erôs utánérzéssel tölti el az
embert, mindenképpen vonzó
turisztikai célpont lehet
mindnyájunk számára, és
utunk során hasznos segítôtársunk lehet e most megjelent könyv.
Jolsvai Júlia

Ábrahám teremtéstörténete…
Csak keresni kell – a könyvesboltokban

DUPLIKÁTUM

A verselô Nádas Péter
Két könyv, na jó, csak másfél, de gyors
egymásutánban – ez Nádas Péter idei ünnepi könyvheti teljesítménye. Az egyik
esszéfüzér, a másik azonban Nádastól
szokatlan mûfaj: líra. Egy teljes kötetnyi
verset szólaltat meg magyarul a német
kortárs Joachim Sartoriustól. Fordítóként
maga Nádas válogatta a költeményeket,
és stílszerûen még a költôt méltató utószavát is szabadversformába öntötte.
Kezdjük a tanulmányokkal. A Fantasztikus utazáson címû kötet esszéi jobbára a
„nem-rendszerváltásról” szólnak, arról a
szimulációs technikáról, amelyet a szocializmus idôszakában sikerült oly tökélyre
vinni, hogy sokan sajnálták volna csak úgy
egyszerûen a sutba hajítani. Alkalmazásakor politikusok – de nem csak ôk, mert
példájukat tanulékony sokaság követi – tekintet nélkül pártállásukra, úgy tesznek,
mintha… Mintha a közért, a polgárokért, a
társadalom érdekében cselekednének…
Nádas Péter alapos, átgondolt, végigvezetett elemzésre hajló alkat. Alátámasztják
ezt a 2006 és 2010 között született, az Élet
és Irodalomban, a Jelenkorban és a Magyar
Narancsban korábban napvilágot látott és
most egybegyûjtött esszék. Nem könnyû és
egyáltalán nem vidám olvasmányok. Azoknak valók, akik szívesen töprengenek el
környezetünk állapotán, a történelem (hajtû)kanyarain, és azon, miként körvonalazható a jövendô. Ezt boncolgatja, értelmezi
Nádas akkor is, amikor Ortutay Gyula naplóját tûzi tollhegyre vagy Richard Swartz
délkelet-európai antológiáját, amelyben a
huszonegy szerzô közül tizenöt tartósan a
térségtôl távol, külföldön él, mások ingáznak a szülôföldjük és választott lakhelyük
között, négyen pedig már nem is az anyanyelvükön írnak. Természetesen szintén a
közéletet helyezi górcsô alá, amikor a magyar államhatalom esztétikájával, a közös
sértettséggel és a botránykeltés technikájával foglalkozik, vagy a bizalom forrásvidékére kalandozik, hasonló szellemi utazásra
hívva a gondolkodásra kapható olvasókat.
Egykor voltak a címe Joachim Sartorius
verskötetének, amelynek tartalmát nemcsak amiatt köszönhetjük Nádas Péternek, mert ô ültette át magyarra a költeményeket, hanem maga a válogatás is tôle
származik. Több mint egy évtizede foglalkoztatja német kollégájának lírája, Sartorius 1998-ban Mondom kinek címen megjelent elsô magyar kötetének fordításában
is részt vett, akkor Szijj Ferenccel együtt.
A mostani könyvbemutatót a Ráday utcá-
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ban, annak a Goethe Intézetnek a budapesti épületében rendezték meg, amelynek az
ezúttal költôként bemutatkozó Joachim
Sartorius 1996-tól 2000-ig fôtitkára volt. Jelenleg ô a Berlini Ünnepi Játékok intendánsa. Egész életében két dolgot szeretett igazán, mondta el a könyvbemutatón: az irodalmat és a kultúramenedzselést. Nádas
Péternél is megmutatkozik a kettôs élet: a
fényképezés és az írói lét között osztja meg
napjait. Kettejük beszélgetését, a Német
Nyelvi és Irodalmi Akadémia, valamint a
Széchényi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia tagjának eszmecseréjét és kétnyelvû,
német–magyar felolvasását a közönséggel
való találkozón Dalos György vezette.
Megtudhattuk, hogy Joachim Sartorius a
bajorországi Fürthben született, de frankofon országokban nôtt fel, s valójában a
francia az elsô nyelve. Iskoláit Tunéziában, Kongóban és Kamerunban végezte.
Szívesen emlékezik egyik tanárnôjére, aki
lelkesedett a modern francia költôkért,
így Pierre Emmanuelért, a nagy mítoszteremtôért, akit a lét alapkérdései mellett a
férfi és a nô kapcsolata kínozta leginkább.
Sartorius költészetét – aki gyerekkori világjárása után Bordeaux-ban érettségizett,
majd Németországban szerzett jogi doktorátust – áthatja az idegen tájakon gyûjtött élmények sora, és a nyomkeresést sem nélkülözô festôi csendéletek születnek munkája
nyomán. E finom vonások olykor kemény,
meghökkentô megoldásokkal keverednek,
versei végén nem ritka a „csattanós” megoldás. Ahogy Nádas Péter írja verses utószavában „nagy emocionális munkájának komolyságából / majd mindig az utolsó szó /
billenti ki / tegyük hozzá / igen jótékonyan /
nála az utolsó szó csaknem poén az érzelmeknek ugyan nincsenek, / de az érzékeknek bizony vannak vaskos / poénjai”.

KÖNYVRÔL
Sartorius, Joachim
EGYKOR VOLTAK
Versek Nádas Péter
fordításában
120 oldal, 2800 Ft
Jelenkor Kiadó
Nádas Péter
FANTASZTIKUS
UTAZÁSON
128 oldal, 2600 Ft

A szerzô elmondta a könyvpremieren,
hogy kultúraszervezô feladatai a versírásban sokszor hosszú kihagyásokra kényszerítik, de ezekben az idôszakokban érlelôdnek a mûvek. Sosem szunnyad el benne a költô, mindig hall, figyel, gyûjti a képeket, forgatja ôket a fejében valamifajta
sajátos zeneiség ritmusára.
Mondhatni, a tudatalattiból jöttek Nádas
Péter versfordításai is. Berlinbôl Lipcsébe
utazott korán reggel, amely napszakban általában dolgozni szokott. Kényelmes volt a
vonat, kint havazott, s Nádas Sartorius-verseket olvasott. Egyszer csak azon kapta magát, hogy önkéntelenül beleírta a kötetbe a
mondatokat magyarul. Ettôl fogva szokásává vált így bezárkózni a szörnyû reptéri várakozások alatt. Ilyenkor úgy érezte, e szövegek által egy másik világba tartozik.
A kérdésemre, hogy miért éppen e versek
hatására ébredt fel benne a költô, Nádas Péter azt válaszolta: nincs itt semmiféle költô.
Szellemileg izgatták a szövegek, s nem úgy,
mint versfordítás. Egyszerûen elkezdett neki beszélni az idegen nyelvû vers – magyarul. Szerinte ez mindennapos dolog, belsô
beszéd, nem csak költôkkel fordul elô. Miközben tehát szemelgetett az ôt különösen
érdeklô versek közül, hogy azokat juttassa
el a magyar olvasókhoz, rájött: esetenként
hiába érti a német szöveget, nem tudja
visszaadni magyarul. Kulturálisan annyira
meghatározott fogalmakról van szó, hogy
egy sor lábjegyzet kellene magyarázatul.
Olykor, hiába látszott lehetetlennek, meg
akarta oldani a költôi problémát. „Ha a ritmusát érzem, mondta, már közel kerülök
az emberhez, aki a verset megírta. Neki pedig el kell fogadnia, hogy személyiségét a
fordítója ismeri a leginkább, jobban, mint a
felesége. Ha feltárul a szöveg, akkor nincsenek további titkok.”
Mátraházi Zsuzsa
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Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2011. május 16. – 2011. június 15.

Bookline sikerlista
2011. május 16. – 2011. június 15.

A Könyvtárellátó Kft. sikerlistája
2011. május 1. – május 31.

Szépirodalom
1. Vavyan Fable: Habospite
Fabyen Könyvkiadó
2. Leslie L. Lawrence:
A villogó fények kolostora I–II.
Studium Plusz Kiadó
3. George R. R. Martin: Trónok harca
Alexandra Kiadó
4. Szalai Vivien: Drága kéj
Art Nouveau Kiadó
5. Paulo Coelho: Alef
Athenaeum Kiadó
6. George R. R. Martin: Kardok vihara
Alexandra Kiadó
7. Pierrot, Szélesi Sándor:
Jumurdzsák gyûrûje
Alexandra Kiadó
8. Agatha Christie: Mr. Quin
Európa Könyvkiadó
9. Stephen King: A Búra alatt I–II.
Európa Könyvkiadó
10. Danielle Steel: Örökség
Maecenas Könyvkiadó

Szépirodalom
1. Vavyan Fable: Habospite
Fabyen Kiadó
2. Leslie L. Lawrence:
A villogó fények kolostora I–II.
Studium Plusz Könyvkiadó
3. Fábián Janka: Emma szerelme
Ulpius-ház Kiadó
4. Mayes, Frances: Mindennapok Toszkánában
Tericum Kiadó
5. King, Stephen: A Búra alatt I–II.
Európa Könyvkiadó
6. Coelho, Paulo: Alef
Athenaeum 2000 Kiadó
7. Adrian, Lara: A vámpír sírja
Ulpius-ház Kiadó
8. Berry, Steve: A velencei árulás
Ulpius-ház Kiadó
9. Ugron Zsolna: Úrilányok Erdélyben
Ulpius-ház Kiadó
10. Hamilton, Laurell K.: Fogat fogért
Agave Kiadó

Szépirodalom
1. Coelho, Paulo: Alef
Athenaeum Könyvkiadó
2. Fejôs Éva: Dalma
Ulpius-ház Kiadó
3. Putney, Mary Jo: Egy igaz hölgy
General Press Kiadó
4. Smith, Wilbur: Afrika szarva
Delej Kiadó
5. Fable, Vavyan: Habospite
Fabyen Kiadó
6. Preston, Douglas: Lázálom
General Press Kiadó
7. Scharf, Natalie: Sophie
K.u.K. Könyvkiadó
8. Wiggs, Susan: Eliza varázsa
Harlequin Kiadó
9. Hughes, Gregory: A holdat az égrôl...
Alexandra Kiadó
10. Csernus Imre: A fájdalom arcai
Jaffa Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Csernus Imre dr.: A fájdalom arcai
Jaffa Kiadó
2. Csíkszentmihályi Mihály: Életre hangolva
Nyitott Könyvmûhely
3. Bagdy E. – Koltai M. – Pál F. – Popper P.:
A belénk égett múlt
Kulcslyuk Kiadó
4. Cieger András: Politikai korrupció a
Monarchia Magyarországán, 1867–1918
Napvilág Kiadó
5. Csíkszentmihályi Mihály:
Az öröm mûvészete
Nyitott Könyvmûhely
6. Aczél Endre:
Acélsodrony – A nyolcvanas évek
Park Könyvkiadó
7. Popper Péter: Lélekrágcsálók –
Válogatás Popper Péter legjobb elôadásaiból
Kulcslyuk Kiadó
8. Párkapcsolat Klinika
Kulcslyuk Kiadó
9. Hahner Péter: Újabb 100 történelmi tévhit
Animus Kiadó
10. Campbell-McBride, Natasha dr.:
Gap-szindróma
Reneszánsz Könyvkiadó

Ismeretterjesztô
1. Hahner Péter: Újabb 100 történelmi tévhit
Animus Kiadó
2. Elszakadás a szülôi háztól
Saxum Kiadó
3. Nack, Christina: Szôlô a kiskertben
Cser Kiadó
4. Bird, Ronit:
Hogyan gyôzzük le a számolási nehézségeket?
Akadémiai Kiadó
5. Valero de Castro, Consuelo:
Katonai egyenruhák enciklopédiája
Kossuth Kiadó
6. Északi népmesék – Népek meséi
Kossuth Kiadó
7. Szabó Lajos: Idôskori demenciák családi,
társadalmi és pszichológiai vonatkozásai
Akadémiai Kiadó
8. Kottra Györgyi, Cs.:
Magyar zászlók a honfoglalástól napjainkig
Kossuth Kiadó
9. Honfi Péter – Szántó Matild: Muskátlik
Cser Kiadó
10. Kerekes Pál: E-book kalauz
Kossuth Kiadó

Ismeretterjesztô
1. dr. Csernus Imre: A fájdalom arcai
Jaffa Kiadó
2. Paul Lendvai: Az eltékozolt ország
Noran Libro Kiadó
3. Hahner Péter:
Újabb 100 történelmi tévhit
Animus Kiadó
4. Rhonda Byrne: Az erô
Édesvíz Kiadó
5. John Virapen: Mellékhatás: halál
Art Nouveau Kiadó
6. Csernok Attila: Mint patak a sziklák közt
Pro Livro Kft.
7. Endrei Judit: Kemény üzenetek
Endrei Könyvek Kiadó
8. Aczél Endre
Acélsodrony – A nyolcvanas évek
Park Könyvkiadó
9. Soma Mamagésa: Új egyensúly
Jaffa Kiadó
10. Veiszer Alinda: Záróra
Alexandra Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Geronimo Stilton:
Az Óriáscsontvázak völgye
Alexandra Kiadó
2. Bartos Erika: Zakatoló – Gyerekversek
Alexandra Kiadó
3. Geronimo Stilton:
Patty Spring megérkezett!
Alexandra Kiadó
4. Tea Stilton
A szerelem színre lép Cinnfordban!
Alexandra Kiadó
5. Geronimo Stilton: Az élet egy rodeó!
Alexandra Kiadó
6. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca kertészkedik
Pozsonyi Pagony Kft.
7. Geronimo Stilton:
Egy extraegeres bajnokság
Alexandra Kiadó
8. Geronimo Stilton: Ajjaj, micsoda baj!
Alexandra Kiadó
9. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca – Évszakos könyv
Pozsonyi Pagony Kft.
10. Bartos Erika
Anna, Peti és Gergô: Játsszunk együtt!
Alexandra Kiadó
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Stephen King:
A Búra alatt I–II.
Bookline sikerlista,
szépirodalom, 5.

Stephen
King
visszatért a sikerlistára új regényével, amely a
tôle megszokott
izgalmas módon
mesél el egy rejtélyes történetet,
egy amerikai városra ráereszkedik egy búra: a
Búra. Mi fô ki a
„fedô” alatt?

Csernok Attila:
Mint patak a
sziklák közt
Alexandra Könyváruházak sikerlistája,
ismeretterjesztô, 6.

A szerzô két korábbi könyve – A
komáromi pontonhíd és A valóság erejével címû
kötetek – sok olvasóját ingerelte
vitára vagy éppen
megértô, elfogadó megnyilvánulásra – így lesz ez
alighanem e harmadik
vitairat
esetében is.

Gyermek, ifjúsági
1. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca – Évszakos könyv
Pozsonyi Pagony Kiadó
2. Berg Judit: Rumini Datolyaparton
Pozsonyi Pagony Kiadó
3. Bartos Erika: Bogyó és Babóca kertészkedik
Pozsonyi Pagony Kiadó
4. Bartos Erika: Zakatoló – Gyerekversek
Alexandra Kiadó
5. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca a Varázsszigeten – kifestô
Pozsonyi Pagony Kiadó
6. Csukás István: Nyár a szigeten
Könyvmolyképzô Kiadó
7. Berg Judit: Rumini
Pozsonyi Pagony Kiadó
8. Marék Veronika: Annipanni, mesélj nekem!
Pozsonyi Pagony Kiadó
9. Stilton, Geronimo:
Az Óriáscsontvázak völgye
Alexandra Kiadó
10. Bartos Erika: Bogyó és Babóca az óvodában
Pozsonyi Pagony Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Stilton, Geronimo:
Az óriáscsontvázak völgye
Alexandra Kiadó
2. Steghaus-Kovac, Sabine:
Hazai és egzotikus lepkék – Mi micsoda
Tessloff és Babilon Kiadó
3. Marti, Tatjana:
Rendôrség – Mi micsoda junior
Tessloff és Babilon Kiadó
4. Cabot, Meg: Csilivili csajok és a nagy átverés
Ciceró Kiadó
5. Stilton, Geronimo: Patty Spring megérkezett!
Alexandra Kiadó
6. Stewart, Amber: Tacsipacsi iskolába megy
Officina Junior
7. Wood, Barbara: Aranyföld
Móra Könyvkiadó
8. Komjáthy István–Dóka Péter: Betyárvilág
Móra Könyvkiadó
9. Zelk Zoltán: Egy kutya emlékei
Móra Könyvkiadó
10. Csoóri Sándor: Hova megy a hegy?
Nap Kiadó
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Joachim Mayer:
Milyen fa ez?
Libri sikerlista,
ismeretterjesztô, 7.

Május idôjárása
kedvezô a természetjáráshoz, talán nem véletlen,
hogy ebben a hónapban egy – a
tudatos természetjárók számára igen hasznos –
„fahatározó”
zsebkönyv is sikerlistás helyezést ért el.

Komjáthy István
– Dóka Péter:
Betyárvilág
Könyvtárellátó Kft.
sikerlistája, gyermek,
ifjúsági, 8.

A legendás magyar betyárokról
hallott már mindenki, most olvashatnak is róluk: az ifjúság
számára írta meg
Dóka Péter –
Komjáthy István
kéziratos hagyatékából merítve
– híres zsiványok és pandúrok történetét.

Libri sikerlista
2011. május 1. – május 31.
Szépirodalom
1. Vavyan Fable: Habospite
Fabyen Kiadó
2. Paulo Coelho: Alef
Athenaeum Kiadó
3. Ugron Zsolna: Úrilányok Erdélyben
Ulpius-ház Kiadó
4. Leslie L. Lawrence:
A villogó fények kolostora I–II.
Studium Plusz Kiadó
5. Elizabeth Gilbert: Ízek, imák, szerelmek
Ulpius-ház Kiadó
6. Frei Tamás: A megmentô
Ulpius-ház Kiadó
7. Steve Berry: Alexandria Link
Ulpius-ház Kiadó
8. Andrzej Sapkowski: Vaják I.
PlayOn Magyarország Kft.
9. José Rodrigues Dos Santos:
A hetedik pecsét
Kossuth Kiadó
10. Carlos Ruiz Zafón: Angyali játszma
Ulpius-ház Kiadó
Ismeretterjesztô
1. Paul Lendvai: Az eltékozolt ország
Noran Libro Kiadó
2. Hahner Péter: Újabb 100 történelmi tévhit
Animus Kiadó
3. dr. Csernus Imre: A fájdalom arcai
Jaffa Kiadó
4. Popper Péter: Lélekrágcsálók
Saxum Kiadó
5. Soma Mamagésa: Új egyensúly
Jaffa Kiadó
6. Párkapcsolat Klinika
Kulcslyuk Kiadó
7. Joachim Mayer: Milyen fa ez?
Sziget Kiadó
8. Endrei Judit: Kemény üzenetek
Endrei Könyvek Kiadó
9. Szendi Gábor: Paleolit szakácskönyv
Jaffa Kiadó
10. Rhonda Byrne: Az Erô
Édesvíz Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Geronimo Stilton:
Az Óriáscsontvázak völgye
Alexandra Kiadó
2. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca a Varázsszigeten
Pozsonyi Pagony Kiadó
3. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca kertészkedik
Pozsonyi Pagony Kiadó
4. Geronimo Stilton:
Patty Spring megérkezett!
Alexandra Kiadó
5. Tea Stilton:
A szerelem színre lép Cinnfordban!
Alexandra Kiadó
6. Thomas a gôzmozdony nagykönyve 4.
Egmont-Hungary Kiadó
7. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô: Játsszunk együtt!
Alexandra Kiadó
8. Bartos Erika:
Anna és Peti – Irány az óvoda!
Alexandra Kiadó
9. Vlagyimir Szutyejev: Vidám mesék
Móra Könyvkiadó
10. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô: Nagycsalád lettünk!
Alexandra Kiadó

A gyomlálás
szükségességérôl

„– …Milyen esélyt lát arra, hogy a
téves legendákat el lehet oszlatni?
Nem baj, ha az emberek egészséges
gyanakvást táplálnak mindennel kapcsolatban, amit hallanak. De azért néha nagyobb figyelemmel kísérhetnék
a történészek eredményeit. A legendákat nem lehet eloszlatni, mert egyre újak keletkeznek, s az internet jóvoltából soha nem látott gyorsasággal terjednek. E szempontból a történész feladata olyan, mint a kertészé: a
gyomnövényeket sohasem lehet teljesen kipusztítani, de azért némi
gyomlálásra mindig szükség van, különben megtelik velük a kert.
– Olyan témákat, személyeket vizsgál, amelyek iránt nagy az érdeklôdés; mint például Lady Diana halálának körülményei, a Nostradamus
ügy, Napóleon magassága, halála,
Sztálin mûveletlensége vagy Hitler
állítólagos szobafestôi pályafutása.
Valóságos nyomozói munka lehet
az öné! Hogyan kezd neki?
– Saját magam csak a francia forradalom kapcsán végeztem kutatómunkát. A többi tévhitnél azokra az eredményekre hivatkozom, amelyeket a
magyar és külföldi történészek tanulmányai alapján ismerhetünk meg…”
(Részlet Szepesi Dórának
a Hahner Péterrel készített,
áprilisi számunkban
megjelent interjújából.)
Hahner Péter:
Újabb 100 történelmi tévhit

Líra sikerlista
2011. május 16. – június 15.
Szépirodalom
1. Vavyan Fable: Habospite
Fabyen Kiadó
2. Paulo Coelho: Alef
Athenaeum Könyvkiadó
3. Spiró György: Kémjelentés
Magvetô Kiadó
4. Leslie L. Lawrence:
A villogó fények kolostora
Totem Kiadó
5. Körkép 2011
Magvetô Kiadó
6. Tóth Krisztina: Pixel
Magvetô Kiadó
7 Szalai Vivien: Drága kéj
Art Nouveau
8. Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz
Magvetô Kiadó
9. Rakovszky Zsuzsa: VS
Magvetô Kiadó
10. Wilbur Smith: Afrika szarva
Delej Kiadó
Ismeretterjesztô
1. Frank Júlia: A legfinomabb saláták
Corvina Kiadó
2. Frank Júlia: A legfinomabb sütik
Corvina Kiadó
3. Frank Júlia:
A legfinomabb fogyókúrás ételek
Corvina Kiadó
4. Iránytû a végtelenhez
Helikon Kiadó
5. Paul Lendvai: Az eltékozolt ország
Noran Kiadó
6. Aczél Endre: Acélsodrony
Park Könyvkiadó
7. Endrei Judit: Kemény üzenetek
Endrei Könyvek Kiadó
8. Frank Júlia:
A legfinomabb magyaros ételek
Corvina Kiadó
9. Emelt szintû érettségi – Történelem 2011
Corvina Kiadó
10. Hahner Péter: Újabb 100 történelmi tévhit
Animus Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca – Évszakos könyv
Pozsonyi Pagony
2. Geronimo Stilton:
Az óriáscsontvázak völgye
Alexandra Kiadó
3. Bartos Erika: Zakatoló
Alexandra Kiadó
4. Geronimo Stilton:
Patty Spring megérkezett!
Alexandra Kiadó
5. Berg Judit: Rumini Datolyaparton
Pozsonyi Pagony
6. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca kertészkedik
Pozsonyi Pagony
7. Merék Veronika:
Annipanni, mesélj nekem!
Pozsonyi Pagony
8. Geronimo Stilton: Az élet egy rodeó!
Alexandra Kiadó
9. Tea Stilton:
A szerelem színre lép Cinnfordban!
Alexandra Kiadó
10. Liane Schneider – Eva Wenzel-Bürger:
Bori a strandon – Barátnôm Bori
Manó Könyvek

Könyvtárellátó Kft. sikerlistája, ismeretterjesztô, 1.

Dr. Bódis Béla:
KONTROLLING ELEMEK A KÖNYVKIADÁSBAN
Hogyan szervezzünk hatékony kiadói ügyvitelt?
Kapható a könyvesboltokban

www.euro-audit.hu
KÖNYVHÉT

363

FESZTIVÁL

Kiemelt figyelem
Idén már 11. alkalommal adott otthont az
Európai Gyermek- és Ifjúsági Irodalmi Fesztiválnak a német–francia határ közelében
található Saarbrücken. A május végén megrendezett négynapos gyermekkönyv-ünnep
díszvendége ez alkalommal a magyar gyermekirodalom volt. Jelen írás szerzôje szervezôként vett részt a magyar díszvendégség
elôkészítésében és lebonyolításában.
A magyar nyelvû gyermek- és ifjúsági irodalom az utóbbi évtizedben sokadik virágkorát éli, a – sajnos egyre fogyatkozó számú –
idôs mesterek mellett tehetséges, fiatal alkotónemzedék nôtt fel, akik nagy szorgalommal és sok-sok munkával olyan könyveket
hoznak létre, amelyet a magyarországi kritika elismeréssel üdvözöl. Arról azonban már
kevesebb hírt olvasunk, hogy milyen nemzetközi elismerésben részesülnek ezek az
alkotások. Évrôl-évre megjelenik a magyar
gyermekkönyvkiadás a bolognai könyvvásáron, a vásárt követô nyilatkozatokban elhangzik, hogy szerették a magyar könyveket, népszerûek az illusztrátoraink, ugyanakkor egy kezünkön meg lehet számolni, hány
magyar mûvészt foglalkoztatnak európai
gyermekkönyvkiadók. Ha az idegen nyelvre
fordított magyar gyermekkönyveket nézzük, hasonló kép tárul elénk: hamarabb jelenik meg svéd nyelven egy szép, magyar képeskönyv, mint németül. A szervezés viszontagságai mellett a fent említett problémák miatt is izgalmasnak ígérkezett a saarbrückeni magyar díszvendégség.
A teljességre törekedtünk, végül azonban
meg kellett elégednünk azzal, hogy egy kis
szeletét mutassuk be a gazdag magyar gyermekkönyv-termésnek. Igyekeztünk a vizuális élményekre helyezni a hangsúlyt, tudtuk,
kevés olyan látogatója lesz a standnak, aki ért
magyarul. Igazunk lett: örömmel vették kézbe a mûvészien illusztrált könyveket az érdeklôdôk, ám miután végiglapozták, szomorúan tették vissza, s kérdezték, nincs-e német, angol kiadása is a könyvnek. Nem volt.
Hogy lesz-e, nem rajtunk, szervezôkön múlik. Mi csupán – ez úton is – bátorítani, ösztönözni szeretnénk a kiadókat, hogy érdemes a nemzetközi színtér felé fordulni, mert
számos magyar kiadványt tetszéssel fogadtak a vásározók. A legnépszerûbb képeskönyv kétség kívül Szegedi Katalin Lenkája
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volt. Nem hiszem, hogy a népszerûség csak
annak köszönhetô, hogy a magyar stand
egyik ékessége a borítókép nagyított változata volt – bizonyára ez is hozzájárult ahhoz,
hogy aki felénk járt, kézbe vette a könyvet.
Legalább ilyen sokat forgatták a jelenlevô illusztrátorok (Szegedi Katalin, Paulovkin
Boglárka, Rényi Krisztina és Rofusz Kinga)
alkotásai mellett Baranyai András, Molnár
Jacqueline és Kárpáti Tibor könyveit.

Magyar szerzôk bemutatkozása is része
volt a fesztivál programjának. Berg Judit és
Kiss Ottó felolvasásait a nyelvi korlátok ellenére a fôként családokból álló közönség
nagy figyelemmel követte. Szerencsére
mindkét szerzônek volt olyan könyve, amelyet lefordítottak németre, így a magyar alkotó anyanyelvû felolvasását követôen a helyi színház mûvészei mutattak be német
nyelvû részleteket. A bemutatott szövegek
sikerét a közönség reakcióiból mérhettük le:
Rumini kalandjait szájtátva hallgatták a gyerekek, Kiss Ottó legnagyobb (nevetéssel kísért) sikerét A szerintem mindenki maradjon otthon vasárnap délután vetítettképes
elôadásával aratta. Ha valamilyen kifogásunk lehet az amúgy roppant precíz német
szervezéssel kapcsolatban, az a felolvasások

idôpontjának kijelölése volt. Szívesebben
vettünk volna a vasárnapi helyett egy hétköznapi idôpontot, amikor a családok mellett iskolai osztályok is jelen vannak.
Hétfôn és kedden értettem meg, hogy mitôl lesz mûködôképes hagyománnyá, várva
várt eseménnyé egy ilyen fesztivál. Ezen a
két napon több száz gyermek özönlötte el a
saarbrückeni kastély termeit, volt, hogy párhuzamosan 8 teremben zajlottak felolvasások, workshopok, mindenhol rengeteg érdeklôdô, kíváncsi gyermek. A programok
szüneteiben aztán a kiállítótérben is megjelentek a diákok tanáraik kíséretében. A bejárattal szemben felállított színpompás magyar kiállítótér vonzotta a tekinteteket, újra
meg újra visszatértek, hogy leüljenek könyveket, képeslapokat nézegetni, kérdezôsködni. Látszott rajtuk, hogy nem idegenek
számukra a gyermekkönyvek, hogy nem
elôször járnak ilyen rendezvényen. A pedagógusok is felkészültek voltak. Volt olyan
tanerô, aki a hétvégi napokon maga járta be
jegyzeteket készítve a fesztivált, majd hétköznap, osztályával visszatérve megmutatta
az izgalmasabb könyveket – kiemelve az érthetetlen nyelven írt, ám csodás magyar
gyermekkönyveket.
A négy nap tanulsága számomra az volt,
hogy (minden elôre látott és idôközben felbukkanó nehézség ellenére is) érdemes
volt elvállalni a díszvendégséget, mert egy
német–francia kisváros lakói számára ismertté tettük a magyar kultúra egy kis szeletét. Több ilyen megjelenésre lenne szükség, valójában az lenne az igazi, ha minden
olyan vásáron, fesztiválon, ahol a magyar
irodalom szerepet kap, evidensen részt vehetne annak szerves részeként a gazdag
hagyományokkal és ígéretes jövôvel bíró
gyermek- és ifjúsági irodalom is. Akár már
ôsszel, Frankfurtban.
Pompor Zoltán
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INTERJÚ

Keresztelés özönvízzel
Interjú Vörös Istvánnal
Még egy ilyen kreatív írót keresve is nehéz találni! Mûfajilag sokoldalú, és jellemzô rá a nyelvi játékosság is. Legújabb mûve alcíme szerint egy „befejezhetetlen krimi”.
– Alkotó területei: versek, prózák, tanulmányok, kritikák, színmûvek – és nem
hagyhatom ki a tavaly megjelent nagysikerû Apám kakasa címû verseskönyvet,
amelyben klasszikus gyerekversek változatait alkották meg Lackfi Jánossal közösen. Egyébként vele együtt kreatív írást
tanít a cseh szakja mellett és mûfordítással is foglalkozik. Az ön írásaiból is több
mint 20 nyelvre fordítottak már, egyebek
mellett kínaira, mongolra. Ez érdekes! Mit
fordítottak le ezekre a nyelvekre és mit
lehet tudni a fogadtatásról?
– Mongolra néhány verset fordítottak le.
Állítólag egy mongol teherhordó ló véletlen meghallotta az egyiket, amikor
egy jurtában felolvasták, és tovább
mondta egy tevének, aki föllázadt az elnyomás ellen. De az embereknek is tetszett. Kínai nyelven pár novellám jelent
egy sanghaji irodalmi lapban, nem volt
nagy siker, azt hiszem százezer példányban fogyott, ami Kínában semmi. A legmelegebb fogadtatásban német nyelvterületen részesültem, díjjal és ösztöndíjjal
is jutalmaztak, a Süddeutsche Zeitungtól
a Neue Zürcher Zeitungig sokhelyütt
kaptam pozitív méltatást. Németül egy
versválogatás és a Heidegger, a postahivatalnok c. verses regény látott napvilágot tôlem. Csehül is van verseskötetem,
és bolgárul pedig a Švejk gyóntatója c.
novelláskötetem jelent meg
– Miért érdekli a krimi, mint mûfaj?
– Érdekel? Nem is tudom, az is lehet,
hogy inkább én érdeklem ôt. Azt akarja
kipróbálni, hogyan tud kijönni egy meditatív hangú íróval. Azt hiszem, egész jól
egymásra találtunk. De félretéve a tréfát,
igyekeztem a krimi mûfaját egy kicsit
megújítani, átrendezni szigorú dramaturgiáját. Persze a gondolati feladvány
mindig érdekes a krimiben. De engem
jobban érdekel a nyomozó mániákussága, Poirot, Holmes vagy éppen Colombo
profizmusa, radikális következetessége.
Ebben a mûvészek rokonainak láttam
ôket. Nyomozómat, Kolozsvárit, részben
Colombóról mintáztam. Ugyanakkor a
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mûfaj szabályait igyekeztem tágítani, miközben támaszkodtam is rájuk, a gyilkosság elôtti helyzet fölrajzolása az átlagosnál hosszabb, és a gyilkos itt nem rejtôzködni akar, hanem föladni magát. Csak
sajnos többen is így tesznek, föladják
magukat, tehát elôáll ugyanaz a dilemma, ki volt a tettes? Mindegyikük ellen-alibije hitelesnek látszik.
– Hamar kiderül, hogy nem hagyományos krimivel van dolgunk, hiszen a bûnös tettenérésének örömén túl izgalmas
irodalmi utalásokat is találunk a szövegben. Már a könyv címe ilyen, nem kevésbé a mottók! Mondana ezekrôl valamit?
– A mottóktól indulhatunk. Az elbeszélô
fizikus, ezért szerepel egy Stephen Hawking-idézet a mottóban, és a fôszereplô
egy kiugrott, illetve kiugrófélben levô
pap, ezért van egy Augustinus-idézet
mellétéve. A keresztelés gondolata is a
hôsöm, a pap fejében vetôdik föl, egy
óvatlan pillanatban ugyanis megkereszteli
az utána nyomozó felügyelôt, akit ezzel,
ha akarja, ha nem, megnyer magának. Az
utalások egy regénynek természetes velejárói. Ha ír az ember, irodalomhoz ér,
ahogy a valóságos lény is állandóan érintkezik a külvilággal. Aki fölismer bármilyen utalást, az nyer, aki nem, az sem veszít semmit, mert a közeg a fontos, a
nyelvben való lét közege, és ez hordozza
és tovább adja a fel sem ismert információkat is. Az olvasó maga is nyomozó.
– „Nemcsak nekem kell kitalálni, ki vagyok, hanem az olvasónak is. Úgy tegye
föl a kérdéseit, hogy mondataim megfeleljenek válasznak” – így engedi útjára a
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232 oldal, 2699 Ft

szálak kibogozásának lehetôségeit. Olvastam egy tanulmányát, amiben azt írja,
a kortárs irodalomnak az olvasó a kulcsa.
Ehhez képest itt már az elsô oldalakon
azt írja, „Olvasóval különben sem számolok.”, majd folyamatosan kiszól hozzá,
elnézést kér tôle, instrukciókat ad az olvasáshoz. Különös, élô lesz így a
könyv… Mi a célja ezzel?
– Azért írom, hogy olvasóval nem számolok, hogy tévedjek, és sok olvasója legyen
a könyvnek. A második válasz erre a kérdésre, hogy nem is én írom azt, hogy nem
számolok olvasóval, hanem a fizikus, a
történet elbeszélôje, aki a magáé helyett
mondja el ezt, és neki tényleg jó lenne, ha
az olvasó nem látna bele a kártyáiba. Az ô
olvasói a regényen belül nincsenek, de a
könyvé viszont remélhetôleg annál többen vannak. A fizikus a másikat, a saját
történetét el akarja hallgatni. És mivel ô
nem író (csak én) nem kell olvasóval számolnia, írhat a saját kedvére (én is, de ennek az olvasóéval egybe is kellene esnie).
– A nyári olvasmányok között ott a helye
a könyvének. Ön mit visz magával a vakációra? Mi lesz a következô mû, mi foglalkoztatja most?
– Sok színdarabot szeretnék olvasni, Ibsentôl Borbély Szilárdig, Proust egy kötetére is kéne egy kis idô. Grendel Lajos regénye és Tóth Kriszta prózája is tervben,
Komoróczy Géza tanulmányai, és persze
versek, Kun Árpád és Lackfi János új kötetei. Marno esszéi. Írói tervek? Szeretném átfésülni következô, már befejezett
regényemet, hogyha ez a mostani olyan
jól fog fogyni, mint a könyvhéten tûnt, akkor jövôre már megint lehessen egy újabb
regényem az olvasó elôtt.
Szepesi Dóra
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INTERJÚ

„Ez egy tiszteletlen mûfaj” – Laár András
Laár András sokoldalú ember. Ismerhetjük, mint a KFT zenekar énekesétgitárosát-zeneszerzôjét és szövegíróját,
mint az abszurd humoráról közismert
L’art pour l’art Társulat egyik frontemberét. Eközben a buddhizmus elkötelezett híve. Legújabb kötete, a saját maga
által illusztrált Laárma a köbön apropóján beszélgettünk, amely verset, mesét,
Besenyô Pista bácsi monológjait, humoreszket egyaránt tartalmaz.

– Hogy jött a könyv ötlete?
– Ez nem egy új dolog, a Laár pour l’art címû könyv volt az elôzménye, amely
2004-ben jelent meg, és szintén fôként az
abszurd írásaimat tartalmazta.
– Abban is szerepeltek rajzok?
– Voltak benne rajzok is, de sokkal kevesebb, mint ebben. Nagyon nagy sikert aratott, még a mai napig fogy. Az az anyag,
amely abban megjelent, 17 éves koromtól
gyûlt egészen 2004-ig. Tehát a kezdet
kezdetétôl, amit abszurd témában írtam,
az mind benne volt abban a könyvben.
Miután megjelent, megnyugodtam, hogy
rendben van, 2004-gyel vége, és már csak
azt írtam, amit kellett. Mit kellett? A L’art
pour l’art társulattal minden évben van
egy új bemutatónk, amelyre mindig kell új
anyagot produkálni. Viszont tavaly nyáron
egyszer csak ihletrohamomom támadt,
külföldön voltunk épp a feleségemmel,
Katival hevertem a tengerparton és egyszer csak ellenállhatatlan kényszert éreztem arra, hogy verseket írjak megint. És
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tavaly nyár óta mostanáig megírtam ezt a
kötetet. Ez teljesen vadonatúj anyag, és
azóta pár dolog bekerült az új L’art pour
l’art-estbe, sôt az elôzôbe is. Ez a lényege
a dolognak, hogy ihletrohamom volt, és
ennyire jól sikerült, hogy közel száz verset írtam, és a figurák is megszólaltak. Az
egyik kedvenc mûfajom Besenyô Pista
bácsi monológja, és ebben is van nyolc
legalább belôle – és mind új. Elkezdtem illusztrálgatni, némelyikhez rajzoltam és
amikor a kiadó kézbe vette a dolgot, akkor
nagyon tetszettek nekik a rajzok, és kértek, hogy rajzoljak még. Így a leadás elôtti utolsó két hét rajzolással telt.
– Nem egy esetben komoly, irodalmi utalást tartalmazó címet ad, majd a vers tökéletesen abszurd.
– Igen. Bátorkodtam újra hozzányúlni
ezekhez a nagyon komoly témákhoz, mint
például a Hamlet. Szerintem verset írni
Hamlet címmel pimaszság, eleve nem
szabadna. És maga a vers gyakorlatilag
marginális marhaságokról szól. Ugyanígy
a Szondi két apródja vagy a Nyolcadik ecloga. Ezeknek a verseknek pont a címük
adja meg az ellenpontjukat. Ez egy tiszteletlen mûfaj, bár valahol a tisztelet azért
el van rejtve benne.
– Magából mindig ez az abszurd jön?
– Ez a lényem egyik fele. Nem teljesen
csak, hiszen más dolgokkal is foglalkozom.
– Nincs olyan késztetése, hogy komoly
verset írjon?
– Írtam én. A feleségemnek szerelmes
verset, amikor megismerkedtünk.
– Azt nem akarta publikálni?
– Az bensôséges, meghitt dolog, csak kettônkre tartozik. De éppen most kezdtem
el dolgozni egy „komoly” könyvön.
– Nem érzi úgy, hogy elvárás Önnel
szemben, hogy abszurdot írjon?
– Hiába várják, ha nem azt írom. De ha elmegyek elôadást tartani a Napfényes Fesztiválra, akkor nem az abszurdot várják tôlem. Három évig tanítottam a buddhista
fôiskolán is. És egyre több ember tudja ró-
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lam, hogy közel áll hozzám a spiritualitás.
Számomra nem lenne hiteles a komolyság
a kifigurázás lehetôsége nélkül. Számomra
az a hiteles magatartás, ha az embernek
van egy komoly háttere, komoly világnézete, abszolút komolyan érzékeli ezt a múlandó létezést, ezt a szenvedéstörténetet,
nem csukja be a szemét a jelenségek elôtt,
de közben mégis képes mindezt felülrôl
nézni. És a felülrôl nézés az abszurd számomra. És van még egy harmadik vonal, a
zene, amely viszont a közvetlen varázserô.
Hogy a problémát látjuk komolyan, kiröhögjük, de az orvosolás, hogy a problémából életerô fakadjon, annak a módja a zene
az én életemben. Minden nap végzek valamilyen zenei szertartást. Nincs olyan nap,
amikor ne énekelnék, ne mantráznék, ne
dúdolgatnék. Számomra nagyon fontos,
hogy a rendkívül sok mérgezô erôt, amely
kavarog körülöttünk, és bennünk is, valahogy gyógyszerré varázsoljam. Kell tudni
a méreg és a gyógyszer között valamilyen
átjárást biztosítani. És ez az átjárás az én
esetemben a zenével történik meg.
– Utalt már rá, hogy most egy komoly
könyvön dolgozik. Mi lenne az?
– Most éppen egy nagy-nagy írói vállalkozásba kezdek, egy több kötetbôl álló sorozatba, melynek az elsô kötete lesz az a
könyv, amirôl beszéltem. Témája pedig az,
hogy hogyan lehet normálisan élni. Munkacíme: A derûs élet titka. Az én életem történésein keresztül fogom végigvezetni a témát, vagyis hogy én hogyan találkoztam
azokkal az emberekkel, vagy módszerekkel,
akik, vagy amik kulcsot adtak a kezembe ehhez. Hogy melyek azok a dolgok, melyek
azok a szellemi módszerek, gyakorlatok,
gondolkodásmódok, amelyek segítségével
ebben a rendkívül szenvedésteli, reménytelen világban boldog életet lehet élni. Ez az
elsô kötet nagyjából általánosságban, a megemlített témákba inkább csak belecsipegetve fog beszélni errôl. A következô könyvekben lesznek ezek a témák mélyebben kifejtve. Például nekem rendkívül sokat segített
korábbi éveimben az, hogy megismertem
az ôsi orákulum módszereket. Az asztrológiát, a Ji Csinget, a tarot kártyát. Nagyon sokat kaptam attól például, hogy amikor egy
probléma elé kerültem, ezekkel a jós módszerekkel rá tudtam kérdezni az összefüggésekre. Nagyon sokat segít az embernek, ha
madártávlatba kerül az épp aktuális gondjától, és meglátja a dolgok rejtett értelmét.
Jolsvai Júlia
Fotó: Szabó J. Judit
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