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Novemberi számunk lapzártájának idején ôsziesen
melankolikus, borongós képet láthatunk, ha a magyar
könyvpiacra vetjük pillantásunkat. Még nem indult be
a karácsonyi könyvvásár nyüzsgése, nincsenek nagy,
mozgalmas kampányok, kiadói partnereink közül sokan mondják, hogy csúsznak a tervezett újdonságaik
megjelentetésével. A forgalomba hozott könyveknek a
Könyvtárellátó Kft. adatbázisa alapján lapunkban
megjelentetett listája is csak három oldalra elegendô
címet tartalmazott, ez is azt mutatja, hogy a kiadók
visszafogják az új mûvek kiadását.
Természetesen ha kisebb számban is, de jelennek meg
könyvújdonságok, és persze amellett, hogy a Könyvhétben
igyekszünk az aktuális könyvkínálatból szemezgetni, mégiscsak – átfutási idô és más technikai okok
miatt – mindig több hónap termése az, amibôl általában a könyveket ismertetésre kiválasztjuk, emiatt
aztán mindannyiunk szerencséjére a Könyvhét novemberi számában sem maradtunk téma nélkül.
Témáink pedig most is érdekesek.
Tudósítunk egy nagyszabású nemzetközi költészeti
Könyvhét-törzsasztal
akcióról, amelynek magyarországi rendezvényén, a Mûa Hadik Kávéházban
csarnokban százharmincöt magyar költô olvasott fel
(Budapest XI.,Bartók Béla út 36.)
mûveibôl a hallgatóságának.
Nyílt szerkesztôségi fogadóóra
Kicsit talán háttérbe szorul könyvszakmai közgondolkodá2011. november 10., 17 óra
sunkban, hogy a kisebb-nagyobb könyvkereskedések is elválaszthatatlanul a magyar könyvipar piaci szereplôi a kiadók
és nagykereskedôk mellett. A „könyvipar” rovatunkban
most a több évtizedes történetének egy húsz évvel ezelôtti
kitüntetett pillanatát több napon át tartó rendezvénysorozattal megünneplô Írók Boltjáról tudósítjuk olvasóinkat.
Nem példátlan eset, de mindennaposnak sem mondhatjuk, hogy egy kortárs belga szerzônek egyszerre egy idôben két könyvkiadónál jelenik meg mûve, ez most így történt, és a
szerzô, Jean-Luc Outers a mûvei megjelenése alkalmából Budapestre látogatott, így készült
vele a lapunkban olvasható interjú, amelyben regényeirôl beszél.
Kibôvített tartalommal újra megjelent egy legendás versgyûjtemény, a limerikeket tartalmazó Magyar badar, melynek egyik-másik badar darabja már-már népköltészeti módon terjedt
szájról szájra. A kötetrôl, az új kiadásról és a limerik mûfajáról a kötet anyagát gyûjtô és szerkesztô Várady Szabolcs beszélt lapunknak.
A Könyvhét júniusi számában egy szûkre szabódott tematikus összeállítást közöltünk a
magyar írói naplókról, akkor a témához illô lett volna a Levelek Zugligetbôl címû kötet, és
szerzôje Sárközi Mátyás is, akinek ezt a mûvét második kiadásban az Ünnepi Könyvhétre jelentette meg kiadója – ám az említett „szûkösség” miatt akkor kimaradt. A kötet nem klasszikus napló vagy emlékirat: az életében legendássá vált Sárközi Márta emigrációban élô fiához – Sárközi Mátyáshoz – írt leveleit és a fiú hozzáfûzött kiegészítéseit tartalmazza – ahogyan a szerzô a vele a mûrôl készített interjúban fogalmaz -, „olvasmányossá tett” formában.
És e havi „menünk” végére desszertként igazi csemegét ajánlok, egy „félbetört szerelem”
történetét: a 40-es évek elejének Magyarországán megesett szerelmi história két szereplôje
Márai Sándor, az iró, és Mezei Mária, a színésznô, és aki ezt a csemegét hosszú évek filológiai munkáját követôen egy kötetben elénk teszi, Szigethy Gábor, aki a vele készített interjúban beszél a Mezei Márai szerelemrôl.
(A Szerk.)

www.konyv7.hu
Lapunk megjelenését támogatja:

Magyar Szak- és Szépirodalmi
Szerzôk és Kiadók
Reprográfiai Egyesület
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ÉPPEN FRISS, CSAK A HONLAPUNKON
Ismét látogatható a kassai Márai Emlékszoba – A 80 éves Szakonyi Károlyt köszöntötték barátai – Magyarmesék – Megjelent Mosonyi Aliz új kötete – Révkomáromban is bemutatkozik a szlovákiai Fiatal Írók Köre – James Macpherson, az Osszián-dalok szerzôje 275 éve született – Eredeti állapotában ôrzi Hemingway emlékét az író egykori kubai otthona
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Badar-interjú Várady Szabolccsal
Kínrím és angol humor használata szinte kötelezô
annál a versfajtánál, amelybôl kötetnyit jelentetett meg
Várady Szabolcs Magyar badar címmel második, bôvített
kiadásban a Syllabux gondozásában.
(Mátraházi Zsuzsa)
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Márai és Mária
Egy titkolt szerelem nyomában
Beszélgetés Szigethy Gáborral
(Szénási Zsófia)
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Beszélgetés Sári Lászlóval

„Idônként elmondja magában az ember, és jobb kedvre derül.
Ha váratlanul felkacag a bankban vagy az orvosi rendelôben,
mondja azt: »Bocsánat, limerik«.” – Várady Szabolcs
„Márai Sándor 1943
decemberében belsô
emigrációba vonul,
Mezei Mária a Tátrába
menekül. Visszavonulásuk, eltûnésük is
oka a róluk kialakult
késôbbi legendáknak,
félreértéseknek.” –
Szigethy Gábor

A létezés szépségének kérdései
(Illényi Mária)
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Mese, történelem, tudomány, játék
(Cs. A.)
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Száz éve született Rodolfo
Beszélgetés Gálvölgyi Judittal
(Kurcz Orsi)
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(Laik Eszter)
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„…filozófia és a költészet, amelyek a régi keleti
kultúrákban sohasem váltak szét. Egyek voltak,
ahogyan mi válunk lassan
eggyé Su-la-ce szerzetessel, testileg és lelkileg is.
Nem tudom, hogy ô mit
szól hozzám, de én már
vállalom ôt.” – Sári László
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Kolozsvári Papp László posztumusz regénye
(Laik Eszter)
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Carla Casagrande–Silvana Vecchio: A hét fôbûn – a bûnök
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A szavak nélküli nyelv
Jean-Luc Outers beszélt regényeirôl
(Bárdos Miklós)
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Tarján Tamás

Regénytémák rejtekútjai
A FORGALOMBA HOZOTT KÖNYVEK LISTÁJA
2011. szeptember 23. – október 20.
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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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A KÖNYVHÉT KAPHATÓ

(dr. Bódis Béla)

Hiánypótló fotótörténeti kánon

„Sárközi Márta
egyrészt abszolút izgalmas
személyiség,
másrészt érdekes életû valaki
volt, és ami ôt
igazán értékessé
teszi, mint a becsületesség és a
segítôkészség
mintaképe minden idôkben afféle szent asszonnyá emelkedett…” – Sárközi Mátyás

553

Beszélgetés Makovecz Benjáminnal
(Jolsvai Júlia)

SIKERLISTA

554

Százharmincöt a százezerbôl

557

A költészeti maratonról
(Viola Szandra)

KÖNYVIPAR
558
„Drága Írók Boltja, sokunknak mennyboltja”

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.
BALASSI KÖNYVESBOLT 1137 Budapest, Katona József utca 9-11.
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.

A 20. évforduló
(Szepesi Dóra)
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Badar-interjú Várady Szabolccsal
Kínrím és angol humor használata szinte kötelezô annál a versfajtánál, amelybôl kötetnyit
jelentetett meg Várady Szabolcs Magyar badar címmel második, bôvített kiadásban
a Syllabux gondozásában. A bevezetô tanulmányban hosszan taglalja a mûfaj történetét
és alfajait. A válogatásban szerzôként is felbukkanó válogató szerkesztôt kérdeztük.

– Mi az a limerick?
– Az angol embernek a limerick olyasmi lehet, mint nálunk a
vicc. Társaságban valaki megkérdezi: „Na, és azt ismeritek,
hogy…?”, aztán vége-hossza nincs. Angolul ck-val írják, de miután
sikerült háromszáz magyart egybegyûjteni 2002-ben, úgy gondoltam, hogy most már az elnevezést is birtokba veheti a nyelvünk, és írhatjuk fonetikusan, mint azt, hogy koktél vagy bifsztek.
Azóta annyira divatba jött aabba rímképletû, ötsoros versikét írni, lehetôleg minél képtelenebb humorral, hogy van, aki csak a
mintát követi, és nem is tudja, hogy limeriket ír, amíg errôl fel
nem világosítják. A formáról még annyit, hogy a 3-4. sor egy
verslábbal rövidebb, mint a másik három, és az elsô sor lehetôleg tulajdonnévvel végzôdik. De jobb, ha mutatom. Mivel a badar
többnyire malackodó, inkább egy illedelmes fajtájút idézek Varró Dánieltôl: „Volt egy úr, lakhelye Tajvan, / tudta, hogy a fején vaj
van. / Margarin nem lévén / fejen állt zsemléjén / kicsinyke
öröm a bajban.”

518

– Ki mindenki írt ilyen ötsorost? Úgy tudom, már Shakespearenél is felfedezhetôk efféle részletekben, jóval késôbb a Gilbert–
Sullivan operett-szerzôpárosnál ugyancsak...
– Shakespeare-nél a Lear király és az Othello egy-egy dalában
fedezték fel a limerik jegyeit, de ezek inkább csak a forma elôtörténetéhez tartoznak. A limerik mint mûfaj igazából a 19.
század második felében született meg. Sir W. S. Gilbert, a
szerzôpáros szövegírója már nagyon otthonos volt benne, és
egy híres dal a The Sorcerer címû darabjukban, a „My name
is John Wellington Wells” limerikstófákban íródott. Az igazi
limerik azonban magában álló ötsoros vers. Írt ilyeneket Gilbert Sullivan nélkül is, de még híresebb írók-költôk szintén,
például Mark Twain vagy Kipling, James Joyce pedig hazai vonatkozásút Ferenc Józsefrôl és az Osztrák–Magyar Monarchiáról. Magyarra lefordítva legnagyobb számban Edward Lear
klasszikus badarjai olvashatók. A legtöbb angol limerik azonban népköltészet.
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– Egy limerikantológia szerkesztôje szerint e több évszázados versformának „csakis angolul” van jövôje, mi pedig most egy magyar
limerikgyûjteményt tartunk a kezünkben az ön szerkesztôi jóvoltából. Nem volt igaza tisztelt elôdjének? Vagy a magyar kivétel, és
csak az összes többi nyelv alkalmatlan a limerik mûfaj mûvelésére?
– Egyik nézet sem állja meg a helyét. Épp egy angol szerzônél olvasom, hogy a 20. század közepétôl bôséggel terem a limerik Lengyelországban, két Nobel-díjasuk, Czeslaw Milosz és Wislawa Szymborska is írt ilyet, és Maciej Slomczyñski mûfordító, akit krimiszerzôként Joe Alexnek ismerünk ezerszám ontotta a limerikeket. Találtam az argentinoknál is ilyen ötsorost. Az angollal rokonabb nyelveken, németül vagy hollandul régóta írnak limeriket, és írtak írül meg
franciául, de még latinul is. Szóval a magyar limerik nem unikum; viszont lehet olyan jó, mint az unikum, mármint a Zwack-féle.
– Minek köszönhetô, hogy a magyar nyelvben a Kosztolányi adta „badar” honosodott meg a mûfaj neveként?
– Az angol költészetben nagyon régi hagyomány a nonszensz,
ezt fordította Kosztolányi badarnak, tôle átvette Orbán Ottó, ennek nyomán lett az elsô magyar limerikantológia címe is Magyar
badar. A versforma neve továbbra is limerik, viszont ez a nonszensz, vagyis badar költészet egyik alesete. Minden limerik badar, de nem minden badar limerik.
– Ön hogy lett „badarista”?
– Olyan szerencsém volt, hogy néhány évig Vas Istvánnal és Réz
Ádámmal dolgozhattam egy szobában az Európa Könyvkiadónál.
Mindketten imádták az angol limeriket. Izgatni kezdett a kérdés,
hogyan lehetne ezt magyarul is megcsinálni, és tettem egy kísérletet: „Volt egy nô, úgy hívták, Emese. / Nem tudni, pór volt vagy
nemes-e. / Egyszerre két úr jól… / elölrôl-hátulról. / Mit mondjak, nem rebbent szeme se.” Ez aztán mint folklór terjedt. Évek
múlva csodálkozott rám valaki: „Nahát, te írtad Emesét?!”
– Milyen kötetszerkesztési elvek vezérelték?
– Azt hamar eldöntöttem, hogy a szerzôk neve csak a kötet végén
legyen olvasható. A türelmetlen olvasó hátralapoz; aki szeret ezzel is játszani, az találgat. Az anyagot kilenc tematikus fejezetre
osztottam. Vannak például állatos és földrajzi neves limerikek. De
sok vers húz egyszerre több irányba, nem volt könnyû dolgom.
– Igazam van, ha a limeriket a kevés nôi nevet tartalmazó kötetbéli mutató alapján inkább férfiúi mûfajnak tekintem?
– Egyelôre biztosan igaza van, de a nôk annyira jönnek fölfelé
minden mûfajban, hogy a néhány máris kitûnô kollegina mellé
idôvel gyaníthatóan még sokan társulnak.
– Akár a gyógyszerre, a szinte
kötelezôen kínrímekkel tetszelgô limerikre is igaz lehet,
hogy kis mennyiségben használ, nagyban már emészthetetlen? Milyen adagokban tanácsolja a kötetben tárolt
anyag „ fogyasztását”?
– A javallott mennyiség szerintem napi egy szem, reggeli
után. Az könnyen felszívódik
az agyban. Idônként elmondja
MAGYAR BADAR
magában az ember, és jobb
246 régi + 154 új limerik
kedvre derül. Ha váratlanul
Szerkesztette, gyûjtötte
felkacag a bankban vagy az
Várady Szabolcs
orvosi rendelôben, mondja
Syllabux Kiadó
azt: „Bocsánat, limerik.”
M. Zs.
199 oldal, 2600 Ft
Fotó: Szabó J. Judit
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Márai és Mária
Egy titkolt szerelem nyomában
Alig egy évig tartott a szerelmük. Titkos
viszony volt, találkozásaik alkalmával egy
margitszigeti hotelben vagy egy tabáni
kávéházban bújt meg az ünnepelt sztárszínésznô és a sikeres író. Szigethy Gábor,
a Mezei-hagyaték gondozója egy tikos füzetbôl, naplótöredékekbôl, levelekbôl, és
a Márai-naplókból hosszú évek munkájával rekonstruálta Mezei Mária és Márai
Sándor titkolt kapcsolatát. A férfi nem írja le a nô nevét, a nô mindig Valakirôl beszél, csak naplóiban írja le Márai Sándor
nevét. Mi a kettejük közös története? Az
irodalomtörténész megírta a dokumentumok alapján elképzelt valóságot.
– Mezei Mária halála után férje, Lelbach
János úgy gondolta, hogy az akkor még létezô Ruttkai Éva-emlékszobában helyezi
el felesége kézirat- és fotóhagyatékát. Szatyorszámra hordta hozzánk a papírokat. A
hozzá nem értô ember lelkes szenvedélyével egymás mellé csomagolt könyvet,
cédulát, újságmaradékokat, értékes és érdektelen fotókat. 1991-ben e papírtömegben találtam néhány Márai Sándor által
Mezei Máriának írott levelet. A levelek
1945 és 1947 között keletkeztek, ezekbôl
csak fölsejlett egy korábbi románc története. Akkor írtam errôl egy rövid esszét,
de izgatott a dolog, és elkezdtem módszeresen átböngészni a hagyatékot. Egyre
több dokumentumra leltem, de minden
rendszertelen és összefüggéstelen volt.
Az 1943-ban írott naplójegyzet kitépett
lapjait egy ’46-ban írt jegyzetfüzetben találtam meg. Nagyon lassan álltak össze az
adatok értelmezhetô folyamattá. Semmit
nem akartam kitalálni, semmit nem akartam írói fantáziámra bízni.
– Gyakran emleget egy bizonyos titkos
kockás füzetet mint forrást.
– A „titokfüzet” meglehetôsen késôn került
a kezembe. Beleolvasva azt hittem, egy
1945-ben keletkezett dokumentum. Csak
amikor végigolvastam a kéziratot – nem
kis teljesítmény, Mezei Mária kézírása
majdhogynem olvashatatlan –, akkor találtam meg azt az 1945 januárjában egy korábbi füzetbôl átmásolt írást, amelyben
Mezei Mária leírja Márai Sándorral való
megismerkedésének történetét. Ebbôl az
írásból 1981-ben megjelent könyvében, a
Vallomástöredékekben közölt egy részletet, de csak olyat, amelyben Márai Sándor-
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ról nem esik szó. Néha csak áttételesen lehet megérteni, hogy mi mit jelent. 1973ban egy rádiómûsorban Mezei Mária elmesélte, hogyan szakított vele a Valaki, utána megszólalt Corelli La folia címû mûve.
Aki akkor hallgatta a rádiómûsort, csupán
egy szép átkötô zenét hallott. Számomra is
csak sok év múltán derült ki, hogy ez volt
kettejük közös kedvenc zeneszáma.
– Márai név szerint említi ôt valahol?
– Nem. Egyetlen adatra bukkantam. 1988ban egy Pestrôl jött újságírótól azt kérdezte Márai Sándor: van-e olyan színésznô ma Budapesten, mint Mezei Mária.
Mészáros Tibor, a Márai-hagyaték gondozója és legalaposabb ismerôje sem találkozott a színésznô említésével.
– Annak idején, 1992-ben az irodalmi
köztudatban bombaként robbant ennek a
szerelemnek a híre?
– Nem. Az irodalmi köztudatban ma már
semmi nem robban, csak a botrány. És ez
nem az. 1990 után gyors egymásutánban
adták ki Magyarországon Márai Sándor
itthon addig kiadhatatlan és elérhetetlen
munkáit, igazi szellemi izgalmat a naplók
megjelenése okozott. Az én akkor írott
esszémmel szemben most azért izgalmasabb ez a történet, mert összefüggéseiben
vált megismerhetôvé és megérthetôvé.
Két nagyon izgalmas, különleges ember
kapcsolatáról van szó, s ehhez a háttér a
második világháború. Márai Sándor 1943
decemberében belsô emigrációba vonul,
Mezei Mária a Tátrába menekül. Visszavonulásuk, eltûnésük is oka a róluk kialakult késôbbi legendáknak, félreértéseknek. Adatok és tények alapján ezek közül
számosat sikerült tisztáznom.
– 1940-ben ismerkedtek össze a rádióban.
– És 1941 ôszén már szakítottak is. Ez volt az
egyetlen kapcsolat Mária életében, amikor
nem ô hagyta el a férfit, hanem a férfi hagyta el ôt. Az akkor bemutatott Tûzvész címû
színdarabban Mezei Mária – egy késôbbi
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Helikon Kiadó
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nyilatkozata szerint – azért volt rossz, mert
nem eljátszotta az elhagyott nôt szerepét,
hanem saját magát siratta a színpadon. Késôbb is élete legfontosabb szellemi és érzelmi találkozásának vallotta ezt a kapcsolatot.
– Az ünnepelt színésznô szinte teljes pályaképe kirajzolódik a történetbôl.
– Az 1939 és 1949 közötti tíz év a legváltozatosabb és legizgalmasabb pályaszakasz Mezei
Mária életében. Nôként, színésznôként életkora okoz számára gondot. Lelki életében a
Márai Sándorral történt szakítás. Mindennapi
életében a politika: elôször a világháború és a
nyilasok, aztán a felemás demokrácia, illetve a
kommunisták hatalomra kerülése. És éppen
ezekben az években érik nagy mûvésszé, aki
a világot akarja megváltani, ha máshol nem lehet, akkor éjszaka egy lokálban, ahol református zsoltárokat énekel és Ady Endre, József
Attila istenes verseit szavalja.
– Hogyan végzôdött Mezei Mária és Márai Sándor szerelme?
– Négy év után, 1945 júniusában Mária
kezdeményezte a találkozást. De nem
kapcsolatukat akarta felújítani, hanem segítséget, tanácsot kért Máraitól, mert
egyetlen célja volt, elôadni a Hoztam valamit a hegyekbôl címû monológját. Néhányszor találkoztak, de ez már inkább
csak az emlék fájdalmával átitatott barátság volt, mintsem szerelem. Már külön
futottak az életutak. 1948-ban Márai Sándor külföldre távozott, soha többet nem
írt Máriának, ahogyan másnak sem.
– Rengeteg fotó került be a hagyatékból
az albumba.
– Nagyon sok most elôször látható fénykép van a könyvben, kézirat fakszimilék,
igazolványképek, sôt igazolványok is.
Olyan képeket igyekeztem összeválogatni
a hatalmas anyagból, amelyek nagyon jellemzôek Mezei Máriára. Márai Sándorról
kevés fotó készült, de egy remek portrét,
a hátoldalon Márai Sándor kéziratos ajánlásával Mezei Mária haláláig egy bôrtokban ôrizgetett. Közös fénykép róluk természetesen nem készült.
Szénási Zsófia
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A létezés szépségének kérdései
Beszélgetés Sári Lászlóval
– Ez a harmadik kötete, amely a legendás 9. századi Lin-csi apát tanításait foglalja össze. Mekkora utat járt be az apát
az elsôtôl (Reggeli beszélgetések Lin-csi
apát kolostorában) a harmadik végéig?
– Az elsô kötet még 1999-ben jelent meg
a Magyar Könyvklubnál (azóta több kiadónál, több kiadásban is), a második (Az
ifjú Lin-csi vándorlásai) pedig 2005-ben
az Írás Kiadónál. Azután ennek a harmadik kötetnek az írásai a gyôri Mûhely címû folyóiratban jelentek meg elôször, ám
azóta eléggé átalakultak. Mintha idônként
föltámadna a szerzô, Su-la-ce szerzetes,
az apát tanítványa, és ismét mesélni kezdene a mesterérôl, a „tündöklô szellemû”
Lin-csirôl. Mintha egyre aktuálisabbnak,
egyre fontosabbnak érezné a mester
mondanivalóját a világról, korunkról. De
Su-la-ce könyvei az utóbbi években idegen nyelveken is népszerûek, többfelé
megjelentek fordításban. Talán leginkább
a cseh olvasók kedvelik az írásait (Svoboda Róbert kitûnô fordításában), mindkét
kötet hosszú hónapokig a toplistán volt
Prágában, ráadásul a cseh kritika is igen
jól fogadta. Remélem, hogy ezt az újabbat
is szívesen olvassák. Ekkora utat járt be az
apát mostanában a mi nyugati tájainkon
az elsô kötet megjelenése óta.
Ha azonban Lin-csi szellemi útjára gondolunk, ha az apát „fejlôdési pályáját” tekintjük, akkor viszont azt kell mondanom,
hogy jobb, ha nem beszélünk utazásról,
fejlôdésrôl. Su-la-ce szerzetes hôse ebben
a harmadik kötetben is épp olyan, mint az
elsôben: gyors és kész válaszokkal szolgál
szerzetesei kérdéseire a világról, szokatlanul egyszerû nyelven megfogalmazott,
gyakorlatias filozófiát használ, amelyre jól
építhet a mai kor mindennapi életvezetése. Vagyis hasznos válaszokat ad, de remélhetôleg a személyisége (humora és líraisága) is elragadja az olvasót. Su-la-ce
legalábbis ezzel a szándékkal szólalt meg
ismét. És hogy miért nem hagyja már abba a mesét? Erre ô maga így válaszolt Az
ifjú Lin-csi vándorlásaiban: „Ne gondoljátok, hogy Su-la-ce szerzetes a szeretetétôl
hajtva vezetett végig benneteket Lin-csi
útján, hogy értetek tette ki a lelkét. Nehogy hálásak legyetek neki. Su-la-ce saját
magáért dolgozott csupán. Gyûlölte a
munkát, de nem volt más választása.
Ahogy nektek sincs más. Az emberélet
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oly sivár, hogy néha még serénykedni is jó,
míg várjuk a halált. Ezért kellett hát ecsetjeit koptatnia a vén Su-la-cénak hosszú
nappalokon és éjszakákon át. Bármennyire
szégyenteljes is mindenfajta iparkodás.”
Nos, Su-la-ce azóta is pont így gondolja, s
míg várja, hogy kitöltse a rászabott idôt,
olykor felénk fordul és szól. Lehet, hogy
csak saját magát szórakoztatja…
Ebben a harmadik kötetben leginkább
azokat a kérdéseket veti fel (ismét 81 rövid
történetben), amelyekrôl a korábbiakban
nem esett szó, például a létezô világ és a
létezés szépségeinek kérdései, a zene szerepe az ember életében, aztán a férfi és a
nô viszonyának bonyodalma, a nô dolga, a
férfi dolga, ilyesmik. Ez utóbbiakat a szerzetesek idáig bizony félénken kerülték. Pedig hát, mint kiderül, vannak errôl is gondolatai a mesternek és tanítványának. Az
elsô két kötetbôl csupán Lin-csi apát világlátását és extravagáns véleménynyilvánításait ismerhettük meg, ebben a harmadikban Su-la-ce tanítvány is megszólal, az
apát minden egyes megállapítását saját
kommentárral látja el.
– Ki valójában Su-la-ce?
– Mindannyian magunkra ismerhetünk
Su-la-cében, akiket pedig lázasan foglalkoztatnak a létezés kérdései, és a gyakorlatban is használható válaszok iránt is
élénken érdeklôdnek, azok különösen.
Magyarul azok, akik megismerésre vágynak, akik nem szeretnének (a szerzetes
szavaival) „úgy válni lenge hamuvá, hogy
azt sem tudják, kinek az életét élték”. Én
sajnos ilyen vagyok, állandóan ezekkel a

kérdésekkel gyötröm magam, sôt másokat is. A régi ázsiai kultúrákban elég jó válaszokat találunk rájuk, a kínai Su-la-ce jól
ismeri a bölcseletnek ezeket a fejezeteit.
Nekem meg foglalkozásom, tanult szakmám a Kelet-kutatás, ezen belül a filozófia és a költészet, amely a régi keleti kultúrákban sohasem vált szét. Egyek voltak,
ahogyan mi válunk lassan eggyé Su-la-ce
szerzetessel, testileg és lelkileg is. Nem
tudom, hogy ô mit szól hozzám, de én
már vállalom ôt.
– Ebbôl nem tudom, hogy vajon melyikük
kapta idén tavasszal a József Attila-díjat,
legjobb talán, ha mindkettôjüknek gratulálok hozzá... Nézzük tovább a Feljegyzések gondolatait. Ön szerint mik a legfontosabb kérdések egy ember, illetve egy
közösség életében?
– A régi kínaiak szerint az egyes ember és
a közösség életében is az egymással teremtett viszonyaink a legfontosabbak. Ha
rendben vannak az emberi viszonyok, akkor rendben van az ember is. Okos lenne
ezt eltanulnunk tôlük, és azon lenni, hogy
tôlünk telhetôen megvalósítsuk.
– Ön tartós, jó viszonyban van a világgal
és önmagával?
– Ez majd a végén derül ki. Ha sikerül az
utolsó pillanatig méltósággal élni az életet, akkor jól alakítottuk ki a viszonyunkat
magunkkal és a világgal. Ám ezt tényleg
csak a végén tudhatjuk meg, addig bármikor ránk cáfolhat a sors, bármit hiszünk
vagy képzelünk errôl.
– Hová utazik legközelebb?
– Meghívtak a prágai Károly Egyetemre
elôadást tartani, éppen ezekrôl a kérdésekrôl. Kezdünk rájönni, hogy a nyugati
kultúra nem nélkülözheti az ontológia területén szerzett többezer éves keleti tapasztalatokat. Mivel is lenne hasznosabb
foglalkoznunk, míg kitelik az idônk?
Illényi Mária
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Mese, történelem, tudomány, játék
Igaz és lehetséges mesék
Molnár Ferenc karácsonyi témájú és
hangulatú kötetének három fôszereplôje
van, egy árva testvérpár és egy kirakati
viaszbaba. Ô A kékszemû, aki a megszólalásig hasonlít Jánoska
és a kis Annus édesanyjára. A gyerekek nap
mint nap ott álldogálnak a kirakat elôtt, nézik az ibolyakék szemû,
komoly tekintetû hölgyet, aki rózsaszín,
arany virágokkal díszített, ragyogó ruhában
üldögél. És várják, hogy
ha nem is szólal meg,
rájuk mosolyog, és a fejével biccent feléjük. Ez
azt jelenti, hogy édesanyjuk üzent nekik, aki persze a mennyországból szemmel követi ôket. A megható történet
voltaképpen a két gyerek szoros összetartozásáról, a szeretetrôl, csodavárásáról szól, hiszen a csoda bekövetkezik, és
ez a legszebb ajándék mindkettôjüknek.
(Illusztrálta Reich Károly.)
Szepes Mária Fityfiritty c. kötete,
ahogy alcíme is jelzi,
mesekönyv az órákról. A címszereplô
egy „sárga kontyos,
égszínkék tollú, szokatlanul bôbeszédû
törpepapagáj. Amit
egyszer hallott, azt
megjegyezte. Ezért
vigyázni kellett, mit
mondanak
elôtte,
mert nyomban kifecsegte. És éppen akkor, amikor a legnagyobb galibát okozta vele.” Nos, idéztük a történet címszavát, amely többek között bajt, kellemetlenséget jelent. Az okos, de megátalkodott madár
amúgy Tikitaki bácsinál, az órásmesternél lakik egy falra függetett kalitkában. Fityfiritty hírbôl sem ismeri az illemet, sértô módon viselkedik, amikor
egy-egy kuncsaft állít be óráját javíttatni gazdájához. Tikitaki bácsi egy
idô után komolyan megharagszik a sok
bajt okozó madárra, és mivel Jancsi, a
mûhely állandó, érdeklôdô vendége el
akarja vinni a madarat, neki is adja, de
még egy éjszakára magánál tartja…
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Ezen az éjszakán szokatlan dolog történik a házban. És
visszatérve az órákra: az órás
sokat mesél a különféle, régi
idômérô szerkezetekrôl. (Illusztrálta Keszeg Ágnes .)
„Valahol
nagyon
messze volt egy ország, és ennek az országnak az élén egy
padisah” – így kezdôdik a török író, Muzaffer Izgü meseregénye. Az uralkodó, a
szultán hosszú ideje álmatlanságtól szenved, mígnem
megjelenik egy apró termetû
ember, akinek sikerül elaltatnia a szultánt. Amíg ô alszik,
akaratából leánya és annak
barátja, a nagyvezír fia, irányítja az országot. Rózsavirág és Esô nem uralkodik,
sôt. Közhírré tétetik , hogy
mindenféle háborúskodást
befejeznek, a szegényeknek
élelmet adnak, a gyerekek (ôk
ketten is) iskolába fognak járni, és hasonló intézkedések
sora követi egymást.
Vagyis: bevezetik a
demokráciát. Az új
világot, amely a régi
nagyvezírnek, a padisah feleségének, a rendôrfônöknek, stb.
persze nagyon nem tetszik, elsôsorban a gyerekeknek megfelelôen rendezik be. Mi történik,
amikor a padisah felébred?
Egyáltalán mennyi ideig alszik?
(Illusztrálta Cavit Yaren. Fordította Sipos Katalin).

Mese és történelem
mezsgyéjén
A Napraforgó Kiadó mindkét
itt ismertetendô kötetének
tartalma félig mese, félig történelem, pontosabban megtörtént esemény. Sissi volt
Erzsébetnek, Ausztria császárnéjának, egyben Magyarország királynéjának máig
használt beceneve, ami önmagában jelzi viselôjének
rendkívüli népszerûségét. Ez

a gazdagon illusztrált, mûnyomó papírra nyomott, bélelt borítójú kötet
a legifjabb érdeklôdôknek kínált olvasmány errôl a
különös asszonyról. Sissi, a bajor
hercegkisasszony
szabadságszeretô,
romantikus és gyönyörû leány volt,
akinek úgy teljesült az álma, akár a mesékben az ábrándozó lányoké. Úgy olvashatjuk tehát ezt a történetet, mintha tündérmese volna. Megismerjük családját,
követhetjük életét addig a pontig,
amíg szerelme beteljesül, és feleségül
megy I. Ferenc Józsefhez. (Az illusztráció Carmen Guerra munkája.)
Gyárfás Endre hasonlóan szép kivitelû kötetének öt fejezete az államalapítástól a török hódoltságig idéz fel
népünk múltjából
érdekes, emlékezetes kalandokat. A
nevezetes hôsök cselekedetei mögött
kirajzolódik történelmünk vonala: hû és
pontos korrajzot kapunk államiságunk
korai századairól. A Történelmi kalandok a magyarság múltjában c. kötet néven nevezett szereplôi: a Búvár Kund
néven is ismert Zotmund, a búvár,
Nagy Lajos, a lovagkirály, az igazságosként emlegetett, valóságos mesei-mondai hôssé „elôléptetett” Mátyás király.
Az utolsó elôtti fejezetnek két egykori
Balaton melletti kis falu „névtelen” halászai a hôsei, akik inkább vízbe dobják
templomuk egyetlen
harangját, mintsem
hogy Musztafa bég
ágyút öntethessen
belôle. Az utolsó pedig a törökök eszén
túljáró magyar katonák mondai alapú
történetének mai
feldolgozása.
(IlMiguel
lusztrálta
Quesada.)
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Égitestek, ûrhajók és
a railjet

Klasszikus kínálta
kalandok

A Mi micsoda junior 19. kötete A vasútról
szól, Misi és öccse, Balázs Münchenbe való
utazása apropóján. A testvérek nem akármilyen vonattal
utaznak: railjet-tel,
amely 270 km/óra
sebességgel is képes haladni. Mi, az
olvasók attól kezdve, hogy hogyan
néz ki a pályaudvar, azon át, hogy
mi hajtja a vonatot,
kik dolgoznak rajta, azt is megtudhatjuk ebbôl a
könyvbôl, hányféle vonat létezik, mióta
van maga a vasút, hová lehet eljutni vele,
hogyan tartják karban. Vonatozni jó, ezt a
legtöbb kisgyerek, akik e könyv olvasói lehetnek, tudják jól. És azt is tudják a sorozat
ismerôi, gyûjtôi, hogy ebbôl a kötetbôl is
szórakozva lehet tanulni. A rejtvények, a játékok és a felhajtható kukucskálók fokozzák a 6–10 éves korosztály kedvét, hogy
kézbe vegyék, elolvassák a viszonylag rövid, érdekes szövegeket, és alaposan végignézzék az élethû, színes rajzokat.
A Mi micsoda sorozat már nemcsak
könyvben kapható, hanem DVD-n is. A
Tessloff és Babilon Kiadó egy DVD-n 2–2
témát kínál. E cikkre készülve éppen az Otthonunk a Föld meg a Hold és a világûr egymással összefüggô témáját feldolgozó,
egyenként 30 perces, remek kisfilmekkel állt
módomban megismerkedni. Talán kevés is
egy-egy ilyen gazdag témának 30 percben megfelelô szöveges összefoglalását adni, de a képek, a látvány sok mindent pótolnak. Megjegyzem, a Mi micsoda
epizódjai három nyelven szólalhatnak meg:
magyarul, angolul és németül, tehát nyelvtanulás céljából is érdemes hallgatni ôket. Tomi, Timi meg Quentin a tûzfüvet keresik az
elsô filmben, ez lehetôséget kínál a hét kontinens bejárásához. A kék bolygó után az ahhoz legközelebb keringô égitestet vehetjük
szemügyre. A film legnagyszerûbb része talán a holdra szállás felidézése: 1969. július 21én lépett elôször ember egy másik égitestre,
jelesül a Holdra, amely szoros kapcsolatban
áll a Földdel. 1974 óta kutatják rádióteleszkópokkal, van-e a földön kívüli is élet…

Szerencsénkre Mark Twain azok közé az
írók közé tartozik, akinek jóformán minden
könyvét lefordították magyarra, mert az ô
regényeit olvasni mindig élvezet: meséje leköt, nyelve világos, történetei
szórakoztatóak, bölcs humora pedig
elgondolkodtat bennünket. A kisebbeknek ajánlható Koldus és királyfiban szerepcserérôl van
szó, most ismertetendô
mûvében az egymásra tökéletesen hasonlító gyerekek kicserélésének ötletét
hasznosítja. A történet
Missouri államban játszódik, a Mississippi partján
fekvô Dawson’s Landing nevû
kisvárosban az 1830–50-es években. A skót származású ügyvéd
és jogtanácsos, az ifjú David Wilson egy szerencsétlen, a helybeliek által meg nem értett megjegyzésével elvágja maga alatt a fát. Nem veszik komolyan, amit a Puddingfejû jelzôvel
ki is fejeznek, értésére is adnak. A csere szereplôi pedig egy Roxy nevû fekete cselédasszony, illetve két fiú, a sajátja és a gazdájáé:
Tom és Chambers. Mi sül ki ebbôl a bonyodalomból? Milyen szerepet játszik a megoldásban Puddingfejû Wilson különös szokása? Milyen ironikus bölcsességeket jegyez
fel Wilson a naptárába? A Réz Ádám
fordításában élvezhetô olvasmány
sok-sok kamasz olvasót tesz az amerikai író rajongójává. (Illusztrálta
Gyôrfi András.)
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Magányos
küzdés helyett
„Ez a foglalkoztató könyv abban a rendkívül nehéz helyzetben igyekszik segítséget
nyújtani az egész család számára,
amikor meghal egy szeretett családtag vagy hozzátartozó” – olvashatjuk
a nyitó mondatot abban a könyvben, amelynek címe a népmesék befejezô formulájából ered: Boldogan éltek, míg meg nem haltak… És azután? A mesét elolvasva erre az
„azután”-ra nemigen szoktunk gondolni.
Legalábbis gyerekként nem. Pedig nemcsak
a rossz, de a jó válasz is megüli a lelket. A
mentálhigiénés szakember segítsége nemcsak gyerekeknek szól, hanem szüleiknek is,
mivel ez a kis könyv „Megmutatja, hogy lehet és kell is beszélni a halálról, a szomorúságról, a dührôl, a bûntudatról – és minden-

féle érzelemrôl, amely a gyász gyakori kísérôje” – olvashatjuk a bevezetôben. Singer
Magdolna, aki Polc Alaine tanítványa, hospice- és gyásztanácsadó, itt hangsúlyozza:
nem szabad titkolózni, vagy merô jó szándékból hazudni, azaz ködös történeteket kitalálni, egyrészt hogy saját fájdalmunkat
leplezzük, másrészt hogy a gyereket „megkíméljük”. Nézzük, ha röviden is, miben áll
e könyv foglalkoztató jellege! A szerzô (egyre bonyolultabb, egyre nehezebben megválaszolható) kérdéseket
tesz fel, pl. Láttál-e esetleg elütött kutyát, macskát, sünit az úton? Mit
éreztél, amikor elpusztult kedvenc háziállatod?
Aztán jönnek az elhunyt
emberekkel (ismerôsössel, nagyszülôvel, szülôvel, testvérrel stb.) kapcsolatos kérdések. A halál megértetése végsô
soron arra megy ki, hogy
elfogadjuk: élve vagy halva (hiszen mi is meghalunk) részei vagyunk
a Nagy Egésznek. Az élet és a halál rendje
alapvetô jelenség a természetben, az Univerzumban. Senki nem maradhat egyedül a
gyász feldolgozása során. A gyerekek szintjéhez alkalmazott szöveget Rutkai Bori színes illusztrációi kísérik. A kötet utolsó lapjaira a gyermekolvasó rajzolhat. Nem
könnyû feladat megrajzolni még egy élettelen kisállatot sem,
de a lélekrôl, a világmindenségrôl,
az emlékekrôl, a
haragról, a szomorúságról,
a
szeretetrôl a gyermekben kialakult
belsô képet papírra vetni az igazán
fogós feladat.
Cs. A.
A Hold és a világûr – Otthonunk a Föld. Tessloff és Babilon, DVD, 1250 Ft; Gyárfás Endre:
Történelmi kalandok. Napraforgó Kiadó, 110
old., 3990 Ft; Mark Twain: Puddingfejû Wilson. Holnap Kiadó, 184 old., 2300 Ft; Marti,
Tatjana-Walther, Max: A vasút. Tessloff és
Babilon, 26 old., 2750 Ft; Molnár Ferenc: A
kékszemû. Móra Kiadó, 48 old., 1990 Ft;
Muzaffer Izgü: Közhírré tétetik. Napkút Kiadó,
93 old., 1400 Ft; Singer Magdolna: Boldogan éltek, míg meg nem haltak… És azután?
Móra Könyvkiadó, 48 old., 2490 Ft; Sissi,
Ausztria császárnéja és Magyarország királynéja. 48 old., 2990 Ft; Szepes Mária: Fityfiritty. Móra Kiadó, 40 old., 1690 Ft.
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INTERJÚ

Csak a kezemet figyeljék!
Száz éve született Rodolfo
Egy évszázada született Rodolfo,
a magyar bûvészlegenda. A centenáriumra újra kiadták a valaha
szórakozni vágyó társaságok százai, tizenéves fiúk ezrei által oly
keresett bûvészkönyvét. A megjelenés alkalmából Gálvölgyi Judittal beszélgettem édesapjáról.
– Milyen volt Rodolfo lányának
lenni, s résztvevôként szemlélni
ezt az egész varázsvilágot?
– Apaként vagy bûvészként látni
egyaránt jó volt. Belülrôl persze
egy picikét érdekesebb volt az,
hogy apu a hétköznapi tárgyakra
sohasem úgy tekintett, hogy
azoknak mi a valódi funkciójuk, minduntalan azon törte a fejét, hogy vajon milyen
trükköt lehetne velük csinálni. Rendszerint ki is talált valamit. Semmi sem jelentett gondot neki. Amikor a Rubik-kocka
forgalomba kerül, azzal is kiötölt egy mutatványt. Emellett persze nagyszerû apa
volt – amikor éppen otthon volt. Nagyon
sokat dolgozott, nagyon sokat utazott, de
ennek ellenére a lehetô legbensôségesebb
viszonyban voltunk, ami szülô és gyerek
között lehet. Bármirôl teljesen nyíltan, abszolút bizalommal tudtam édesapámmal
beszélni, beszélgetni, s azt hiszem, bátran
mondhatom, ô volt az az ember, akiben
maximálisan megbízhattam. A legbiztosabb támaszom volt. Nagyon szeretem a
mai napig. Jelen idôben.
– Gondolt valaha arra, hogy édesapja
nyomdokaiba lépjen, és bûvész legyen?
– Igazán nem. Kisgyerekkoromban bûvészkedtem iskolai rendezvényeken,
amelyeken a gyerekek is felléphettek. Apu
betanított nekem egy olyan aranyos bûvészmûsort, amely egy kis, copfos lányhoz illett. Persze hogy sikerem volt. Aztán
alig múltam tízéves, amikor elôször gázsit
ajánlottak, szerzôdtetni akartak mint bûvészt. Édesapám ekkor mondta, hogy ne
csináld. Ne szokd meg a könnyû sikert, te
nem tudsz bûvészkedni. Valóban nem
tudtam, csupán azt az egy mûsort, amelyet ô betanított nekem. Így elég hamar
rájöttem, hogy ha én nem leszek legalább
olyan jó bûvész, mint apám, vagy még
jobb, akkor valami egészen másba kell
fognom. Így is történt, és azt hiszem, teljes mértékben igazam volt. Soha nem let-
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tem volna olyan jó, mint ô, sôt kedvenc
trükkömet, a színpadi lopást nem is csinálhattam volna, hiszen nem illik, hogy
egy nô a színpadon férfiakat fogdosson,
lökdössön, pedig én ezt szerettem a legjobban apu mûsorából.
– Miért ír egy bûvész bûvészkönyvet, hiszen ezzel elárulja saját trükkjei titkát?
– Ez a fajta kis varázslás jó szórakozás annak, aki megismerkedik vele. Ügyesebbé,
okosabbá teszi általában az embereket.
Van például olyan bûvész, aki kórházakat
látogat, hogy mozgássérülteknek tanítson
meg trükköket, mert ez segít a rehabilitációban. Sok matematikai feladvány is akad,
ezek a számolási készséget fejlesztik, és
agytornát jelentenek. Végül pedig társasági összejövetelen is kellemesen el lehet
egymást szórakoztatni bûvésztrükkökkel.
Ezért a könyvben nem monumentális
színpadi mutatványok szerepelnek, inkább
társasági trükkök, könnyen megtanulható,
ám annál mutatósabb varázslatok. Ez a kis
gyûjtemény nem profiknak való, hanem
azoknak, akik kedvtelésbôl próbálkoznak
bûvészkedéssel. Példának okáért azoknak
a fôleg tizenéves fiúknak, akik annak idején úgy vitték ezt a könyvet, mint a cukrot.
Hiszen csajozni is jól lehetett a bûvészkedéssel, gondolom, meg ez újfajta szórakozás volt akkoriban, de az egészen biztos,
hogy jobban töltötték a szabadidejüket
ezek a srácok, mint akik most egész délután az interneten lógnak.
– Vannak ma igazi jó bûvészek és bûvészkönyvek?
– Bûvészkönyvek is vannak, és jó bûvészek
is nyilván, csak Magyarországon ma nagyon

kevés a megjelenési lehetôség.
Ebben az országban mindössze a
Fôvárosi Nagycirkuszban léphet
fel artista, mondjuk háromévente
egy mûsorban, varieté nálunk pedig egyáltalán nincs. Megint más
az illuzionisták világa. Esetükben
elsôsorban a kellékek dolgoznak.
De van, akinek elhiszem, hogy
elôvarázsol vagy eltüntet egy elefántot, és van, aki untig abrakadabrázhat, és mellétoppanhat három elefánt is, akkor sem hiszem
el neki, hogy ô csinálta.
– Mitôl válik jó bûvész valakibôl?
– Attól, ha úgy, mint apu, tökéletesen tisztában van az alapokkal.
Tehát nem egyetlen betanult mûsort mutat, mint én nyolcévesen, hanem kirázza a
kisujjából, hogy mit lehet varázsolni egy
csomag sima kártyával, egy kendôvel, egy
golyóval vagy egy kötéllel. Édesapám nagyon sok trükköt ismert, körülbelül ötezer mutatványt fejbôl, de egy csomag
közönséges kártyával is tudott vagy ezer
trükköt. Így soha nem jöhetett zavarba,
bármikor, észrevehetetlenül tudott kombinálni, szükség esetén korrigálni vagy
rögtönözni. A bûvésznek is rengeteget
kell gyakorolnia, de a jó színpadi kiállás is
hasznos a fellépéseknél. Azt hiszem, apu
nagy varázsa a személyiségében rejlett.
– Milyen volt ez a személyiség?
– Játékosság, pajkosság jellemezte. A közönséggel mindig játszott, bevonta ôket
a mókába, de nagyon vigyázott arra,
hogy a nézôk közül soha senkit meg ne
alázzon, még akkor sem, amikor kizsebeli éppen. Humoros tudott lenni, könnyedén teremtett kapcsolatot, egyszóval
olyan sárm birtokában volt, amely nélkül, azt hiszem, elképzelhetetlen a jó bûvész. Megadatott neki az a kisugárzás,
amelytôl hiteles lesz a produkció.
Kurcz Orsi
Fotó: Szabó J. Judit

KÖNYVRÔL
Rodolfo
BÛVÉSZKÖNYV
Móra Könyvkiadó
224 oldal, 2490 Ft
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A HELIKON KIADÓ ÚJDONSÁGAI
Egy félbetört szerelem…
A gyönyörû, tehetséges ifjú színésznô, Mezei Mária találkozik a befutott íróval, Márai Sándorral a negyvenes évek
elején. „Mindketten azt hitték a bennük dúló viharról, hogy találkozásuk az igazi, nagy, sohanemvolt szerelem.”
Két könyv állít emléket kapcsolatuk, barátságuk idejének, történetének.

Szigethy Gábor
MEZEI MÁRAI SZERELEM
140 oldal, fotókkal, 4990 Ft
A titokzatos vonzalom
nyomába eredt Szigethy Gábor
irodalomtörténész.
A sok képpel és dokumentummal
illusztrált könyv egy, a világ elôl
eltitkolt szerelem története.

Márai Sándor
SIRÁLY
167 oldal, 2690 Ft
Talán a legrejtélyesebb Márai-regény.
Egyszerre lélektani dráma, kémhistória,
vallomás a szerelemrôl és a lét
felfedhetetlen titkairól. Mögötte minden
bizonnyal ott van a regény írásakor
az író életébe szinte berobbant szerelem
Mezei Máriával.

HELIKON KÖNYVESHÁZ
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 35. E-mail: konyveshaz@helikon.hu ; Telefon: (06/1) 331-2329

A Jószöveg Mûhely ajánlja meglepetéseit
Chantal Pelletier: BORBAN A GAZSÁG
126x198 mm, 120 oldal, kartonált, 1990 Ft
Ha rosszul fôz az asszony, esetleg a felpaprikázott férj le találja lôni. Évekig el lehet viselni az íztelen zellersalátát, egyszer csak betelik a pohár.
S akadhat még jó szakácsnô, könnyen kerül üröm
az örömbe, ha az ínyenceknek való bélszín, a libamájas galambpecsenye, a pisztáciás macaron
és a finom házibor után megölik a borászt.
A Suit noire újabb remek krimije.
Filippo Rosace: A MAFFIA MALACA
126x198 mm, 228 oldal, kartonált, 2790 Ft
Régóta tudjuk, közös lónak túros a háta. De mi
van a közös malaccal? Miként kerül bele valaki
akarata ellenére az olasz maffia zûrzavaros, de
oly nyilvánvaló forgatagába, s hogy élhet ezután? A szarkasztikus humorú könyvbôl fény derül
a lugasok árnyában, s takarásában burjánzó
maffia mai elképesztô élet- és mûködésmódjára.
Nagy Zsóka: MEGOLDJUK, SZÍVEM
Útmutató a párkapcsolatokhoz
143x204 mm, 192 oldal, kartonált, 2590 Ft
„Vagy igazam van, vagy boldog vagyok” – tartja az ismert párkapcsolati mediátor, aki könyvében példák tucatjaival illusztrálva mutatja be a
„pár-bajok” kialakulásának fôbb okait, jellemzôit.
Beavat abba is, hogy a „felek” felismerve saját és
a másik hibáit, miként találhatnak együtt megoldást kapcsolati gondjaikra.
Kubiszyn Viktor: DROGNAPLÓ
143x204 mm, 240 oldal, kartonált, 2790 Ft
A szerzô saját élményei alapján írja le a kábítószerek hatását az emberre, kapcsolatainak alakulására, s azt, hogy ez miként csapódik le a mûvészetekben. Bemutatja a függôség kialakulásának
rémséges egyéni és társas útját, a visszaesésekkel
szabdalt pokoljárást, végül a tisztává válás gyötrelmeit és eredményeit. Ôszinte drámai vallomását szlengszótár és kábszerlista egészíti ki.

KERESSE A KÖNYVESBOLTOKBAN!
Jószöveg Mûhely Kiadó
1066 Budapest, Ó u. 11.
1244 Budapest, Pf. 826.
Telefon: 302-16-08. Fax: 226-59-35
www.joszoveg.hu E-mail: info@joszoveg.hu
Kövessen bennünket a Facebookon!

UNICUS

Képekbôl képzelt rémmese
A Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekeit megjelenésekor a külföldi ajánlók némelyikében a Harry
Potter méltó folytatásaként emlegették. Ez utóbbira visszatekintve kétségkívül mûfajt teremtett a siker, bár nehezen meghatározhatót: fantasy? ifjúsági horror? ezoterikus krimi? A Vándorsólyom kisasszonyba ez így együtt
van belegyúrva, én pedig sokadszorra
sem tudom pontosan megfogalmazni
magamnak, miért nem kedvelem túlzottan ezt a mûfaji egyveleget. A fantasyt, ha paradoxnak hangzik is, a fantáziahiányos állapot egyik megnyilvánulásának sejtem: a kényszerû és kimódolt szórakoztatás egyik modern megnyilvánulásának, amelynek eredményeként nem alkotás, mû, írás születik,
hanem – bár elismerhetôen nagy mûgonddal legyártott – termék.
De miért is „esztétizálnánk” egy
amúgy jól összerakott szórakozató ifjúsági regény kapcsán, amely valóban izgalmas, valóban szórakoztató, és a maga
mûfajának dicséretesen kiemelkedô darabja? A Harry Potter-kultusz zenitjén
tömeges érv volt, hogy a gyerekek legalább olvasnak, ami persze csalóka álláspont, hiszen a lényeg nem az olvasás
fizikai aktusában rejlik, hanem abban az
érzelmi és elmejátékban, ami az olvasás
közben és után zajlik a fejekben. A Vándorsólyom kisasszony mellett az is
szólhat, hogy ad némi gondolkodni- és
feldolgoznivalót a sztori elfogyasztásán
túl, realista vonatkozásairól lehet tovább beszélgetni, vitatkozni, mi több,
okulni belôle. Kishíján két k-val írtam,
„okkulni”, mivel a történet az okkult hiedelmek birodalmába kalauzol, amelynek valós alapja egy, a szerzô birtokába
került fényképgyûjtemény. E korabeli
fotográfiák gyermekeket ábrázolnak
meghökkentô látványelemekkel: egy
kislány a föld fölött levitál, egy kisfiú
fénygömböt tart a kezében, egy másik
csak ott látszik a képen, ahol ruha van
rajta, és így tovább.
A YouTube korában a naiv fogyasztó
az efféle szemfényvesztéseknek már a
mozgóképes változatával is el van
árasztva: annyi szellemet, ufót, démont
láthatunk „mûködés” közben, házivideókra felvéve, hogy halálra unhatjuk
ôket. Nem kétséges, hogy e „természetfeletti” pillanatok rögzítését már a fotográfia hôskorában megkezdték a kö-
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zönség ámulatára – a századforduló idején magának a fényképezésnek a misztériuma is sokszorozta a hatás erejét. A
szerzô, Ransom Riggs fantáziáját megragadták ezek a különös, érthetetlen képek (régi fotókból álló gyûjteménye
egyébként hatalmas, saját elmondása
szerint 1500–2000 kép van a birtokában), és egy Sherlock Holmes-könyveket szerkesztô kolléga biztatására történetet szôtt a fotók keletkezésének hátterérôl. Helyszínnek egy Wales-közeli
sziget gyermekotthonát alkotta meg,
ahol a második világháború rémségei
elôl meghúzódó különleges gyermekekre vigyáz egy még különlegesebb
nevelônô. Riggsnek a közeg megteremtésénél is volt némi valóságalapja:
ô maga egy tehetséges fiatalokat elkülönítve oktató „zseniképzôbe” járt,
matematikai irányultsággal. Nem hétköznapi észjárású szerzôvel van tehát
dolgunk, és ez javára válik a történetnek: a matematikai filozófia (idôhurok,
térben átléphetô idôhatárok, számok
funkciója), ha meseszerûen is, de több
pontján megjelenik a regénynek.
Wales és a ködös Észak mint helyszín
önmagában sok legendát, mítoszt, mesét hordoz, így az olvasókban élô sztereotípiákra csak rá kellett kicsit erôsítenie az írónak. Szintén hagyományos
izgalmi elem a sziget toposz, amelyet
hasonlóképp továbbépít Riggs: a fôhôs
Jacob, miután édesapjával a szigetre
utazik, hogy nagyapja titkait felderítse,
már egy másik szférába, birodalomba
lép át. A hagyományos „unokának mesélô nagyapó” formulát is szellemesen,
humorral alakítja, modernizálja az író:
ez a nagypapa szörnyekkel hadakozik,
komplett fegyverraktárral bír, és unokájára nem unalmas-poros tárgyakat
vagy meséket hagy örökül, hanem nekiindítja élete legfélelmetesebb vállalkozásának.

KÖNYVRÔL
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KÜLÖNLEGES
GYERMEKEI
Kossuth Kiadó
340 oldal, 3490 Ft

Jacobnak nagyapja értelmezhetetlen szavaiból kell majd kihámoznia az
értelmet és a tényeket, és helyreállítani
az öreg rokonai szemében megroggyant
becsületét, szavai hitelét. Mindezt
misztikus, ezoterikus kalandok özönében, és végül megvíva a maga harcát
azokkal a bizonyos szörnyekkel is…
A szerzô, Ransom Riggs korábban
több forgatókönyvet is írt: a precíz kiszámítottsággal felépített szerkezet jól
érzôdik ebben a regényében is, akárcsak a megkapó vizualitás: a megrajzolt
helyszínek filmkockaként peregnek a
szemünk elôtt. (Állítólag már készül is
a film a regénybôl, amelyhez Riggs számos valós helyszínt kutatott fel.) A kötetben egyébként illusztrációként szerepel a rejtélyes fotók egy része, összeforrasztva így a történet valós ihletforrásait és a belôlük szôtt mesét. Az elsô
néhány oldal olvastán nem is derül ki,
hogy ifjúsági regényrôl van szó, inkább
csak a fôhôs életkora utal arra, hogy
alapvetôen tizenéves közönségre számított a szerzô: valójában korhatár nélkül élvezhetô a mû.
S ha mozifilmajánló-tömörséggel kellene összefoglalnom, hogy kiknek javasolható a történet és kiknek nem: hiperrealista, Harry Potter-gyûlôlô, magvas gondolatokra vágyó filoszoknak
semmiképp; vacogást kedvelô, titkos
szigetekrôl álmodozó, gyermeklelkû kalandoroknak feltétlenül.
Laik Eszter
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Érzékiség és érzékletesség
Kolozsvári Papp László posztumusz regénye
Kolozsvári Papp László
nem tartozott a széles körben ismert és olvasott írók
közé, pedig kortársunk
volt hat évvel ezelôtti haláláig. Már a neve csengésében is van valami „békebeli”: egy letûnt kor kellemesen avíttas, mégis jólesôen
ízlelgethetô dallama szól
benne, holott bizonyos értelemben modern szerzôvel
van dolgunk, s épp e kettôsség jellemzi prózáját is.
A kolozsvári születésû író
már egész fiatalon a temesvári színház kötelékébe került, ahol színészként és dramaturgként is tevékenykedett. A hatvanas években
kényszerült átköltözni Budapestre. Sokáig
a Magyar Televízió munkatársaként dolgozott, a regionális mûsorok szerkesztôségében. Jelentôs munkát végzett mûfordítóként is: elsôsorban román szerzôket ültetett át magyarra, de – fôként utolsó éveiben – angol és francia nyelvû mûveket is.
A Kortárs folyóiratban rendszeresen jelentek meg „éles cikornyái”, ahogy ô nevezte ezeket az esszéisztikus tárcákat, melyek jóízû odamondogatásai, keménysége
miatt egy kis önfricskát is beleszôtt a jubileumi, 50. írásába: „…azzal fogad egy napon a fôszerkesztô úr, hogyaszongya: Laci,
várom, hogy bepereljenek azért, amiket írkálsz! Ugyan ki vállalna egy efféle renitenskedôt az új érdekviszonyok szerint gizsigazsulálgató szerkesztôk közül?”
Renitenskedésében azonban volt valami
körön kívül álló, az ideológiai viszályokon
felülemelkedô, azokra bizonyos magasságból letekintô egyszerû bölcselet, góbés humor, csipkelôdô provokáció. Mindennek
kulcsa Kolozsvári Papp László nyelvhez való viszonyában keresendô: prózáját és publicisztikáját olvasva jól érzékelhetôek a szóés mondatfûzés örömében élvezkedô író
cirkalmai. Sok volna egy kicsit a burjánzás,
a szellemeskedés, az írói kiszólás? Igen, de
azt a sokat ügyesen tartja mederben, stílusosan építkezik belôle, és következetes magamagához.
Hogy kereste a „fogást” a témákon, a
megfelelô formát, a mûfajt, bizonyítja
írói sokfélesége. Mesélôkedve kifejezett

530

mesékben is gyümölcsözött: hôse,
Galambóci Boldizsár, a nagy varázsló több történetében is visszatér (A
nagy hóemberháború); feldogozta a
rendszerváltás tanulságait
egy
esszéregényben
(Szakolczayval az
aluljáróban);
összegyûjtötte
egy kötetbe publicisztikáját (Miért kicsik a törpék); írt jellemregényt (A bohém); és dekamerontörténeteket írt kolozsvári színhelyekre és szereplôkre (Holló úr).
És itt ez a különös kisregény, A diák utolsó története, amely az író halála után most
jelent meg elôször a Kortárs Kiadónál. A
mûvet olvasva az a benyomása támad az
embernek, hogy ha a hatvanöt évesen elhunyt Kolozsvárinak még adott volna néhány évet a sors, talán egy olyan, kései
éveire kiforrott prózát hagyott volna örökül, amely az életmû legértékesebb része
lehetne. E mûben ugyanis hibái mellett
olyan meggyôzô erôvel bontakozik ki Kolozsvári leíró és szituációteremtô mûvészete, hogy az egyébként sem hosszú regény egyszuszra olvastatja el magát. Játék
a stílusokkal A diák utolsó története: a
Sztálin halálának évében induló történetben az író a diktatúra fojtó légkörével
együtt, egyszerre festi meg a hajdani Kolozsvár polgári milliôjét. A városi polgárság örökérvényû értékeinek szépségéhez
szinte csak háttérként, díszletként szolgál
a történelmi szürkeség. Kolozsvári zseniális „húzása”, hogy polgári regényt ír a
kommunizmus fertôjérôl: miközben suttogva terjednek a hírek a szörnyûségekrôl,
a fôhôs kamaszfiú számára kinyílik a világ,
és megelevenedik a nagyszülôk történeteibôl megismert hajdani pompás kis város.
A regény Tibor érését, a felnôttség világába való beavatódását beszéli el, amely a
történet vége felé haladva egyre tisztábban a fôhôs férfivá érését, saját teste és a
nôi testek birtokbavételének folyamatát

dokumentálja. Alig telik el egy kis idô, míg
a gyerekként szorongó fiú a másik végletbe átcsapva öntudatos fiatalemberré cseperedik, de ezt az idôt Kolozsvári rendkívül szuggesztíven ábrázolja. Pedig nem a
lélekábrázolás mestere ô, épp e téren esik
túlzásokba: szüntelen ismétlôdô, terjengôs, látomásos mondatfolyamai gyakran
megakasztják az olvasás lendületét. Tehetsége sokkal inkább a részletekben rejlik: a
helyzetek és helyszínek megfestésében. A
háborút is átvészelô polgári otthonba „vizitába” érkezô család és a vendéglátók beszélgetése; az átjáróházak és szûken kanyargó utcák rendszere; a hajdani mozik
világa; Tibor és a korabeli kamaszfiúk szexuális fantáziái és esetlen próbálkozásai –
mind-mind olyan jelenetei, szcénái a regénynek, amelyek bevésôdnek az olvasói
emlékezetbe. A nôi börtönôr és a besúgó
jegyszedônô Tiborral ûzött perverz játékai
drámai tetôpontjául szolgálnak a történetnek, amelyben egyébként mindvégig
összefonódik a szexus és a hatalom, a kiszolgáltatottság és a kéjes izgalom ábrázolása. Az író mindezt úgy szûri át a tizenéves fôhôs tudatán, hogy Tibor gondolatai, félelmei szinte összemosódnak az elbeszélô hangjával.
E hang olykor Kosztolányié, olykor
Csáth Gézáé vagy Gozsdu Eleké, de gyakran felidézi az erdélyi próza olyan feledhetetlen szerzôit, mint – a szintén kolozsvári – Karácsony Benô vagy Bajor Andor.
A cím, melynek magyarázatát a kötet
utolsó sorai adják, némiképp a szerzô korábbi dekamerontörténeteihez kapcsolná
e kisregényt, de vigyázat, egészen más
szférában járunk. Álom, képzelet és tudatalatti vágyak találják szembe magukat
a valósággal A diák utolsó történetében e
pompásan felszikrázó ütközéseket festette meg Kolozsvári Papp László egy páratlanul érzékletes regényben.
Laik Eszter
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Elveszett lábunk
alól a talaj…
Linn Ullmann norvég írónô és irodalomkritikus
eredeti nevén Karin Beate
Ullmann. Mûvészcsaládból származik: édesapja
Ingmar Bergman svéd
filmrendezô, édesanyja Liv
Ullmann norvég színésznô. A New York-i Egyetem
elvégzése után irodalomkritikákat írt. Történetmesélônek tartja magát, aki
azonban az egyetemen
megtanulta, hogy a történetmeséléshez fontos a
formai fegyelem és a stiláris szigorúság, ám a linearitáshoz egyáltalán nem
kell mereven ragaszkodni.
„Minden azon múlik, hogy
a történetet hogyan mesélik el. Ki meséli a történetet, miért meséli el a történetet, kinek a nézôpontjából értesülünk az eseményekrôl, mi igaz, mi hazugság – persze minden hazugság, hiszen kitalált történetrôl van szó –, egyszóval számomra nagyon izgalmas ezekkel a formai
elemekkel játszani” – nyilatkozta egyszer. Már elsô

Amikor az elsô hó
lehull
A Hóember címû, újabb, magyarul Petrikovics Edit fordításában olvasható Jo Nesbø-mû
egyik fôszereplôje az így nevezett tettes. Amikor Oslo, Bergen, stb. környékén lehull az
elsô hó, valahol valaki egy hóembert épít, és a közelben hamarosan megölnek egy nôt.
Sorozatgyilkosról van szó, ez a
kép áll össze az oslói gyilkossági csoport és az eltûnt személyekkel foglalkozó osztály
munkatársaiban. A „Hóember”, ekkor még csupán 13
éves, elsô áldozata, akit a világon a legjobban szeretett, az
édesanyja volt. Az idôk folya-
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regényében – amelyben
egy család négy generációjának a történetét meséli
el, ezt az elvet követi, és a
kronologikus sorrend helyett a szereplôk jellemzésére, gondolat- és érzelemviláguk bemutatására
helyezi a hangsúlyt. A
2002-ben kiadott Kegyelem – amely az eutanáziával foglalkozik – számít
Linn Ullmann legjelentôsebb mûvének, amelyet a
szakma és a közönség egyaránt lelkesen fogadott. A
magyarul most megjelent,
Stella zuhan címû mû az
írónô második regénye,
melynek eredeti címe: Mikor veled vagyok. Kriminek indul, de valójában ismét a lélek mélységes
bugyraiban tesz utazást.
„Szomorú és erôszakos
történet, nehéz volt megírni, még nehezebb megjelentetni, és nem kapott
olyan kedvezô fogadtatást,
mint a többi regényem” –
vallja. A történet szerint
2000. augusztus 27-én
Stella lezuhan egy oslói
bérház tetejérôl. Véletlen
baleset volt vagy a férje,
Martin taszította le? Nem
tudni… Nyomoz a rendôr-

mán aztán többeket végez ki
ugyanazzal a mesterien kegyetlen módszerrel, amihez egy
hurkot használ… A második
„eset” után kérdezte az utána
nyomozó rendôrtôl: hogyan
kell elkövetni egy gyilkosságot
úgy, hogy az embert ne kapják
el. „Úgy, hogy messzirôl elkerüli a körzetemet – mondta az.
– Ha a nyomozó jó, akkor különben sincs semmi esélye. –
És ha mégis egy jó nyomozó
körzetében akarom elkövetni?
– Akkor összebarátkoznék a
nyomozóval, mielôtt elkövetem a gyilkosságot. /…/ Majd a
gyilkosság elkövetése után ôt
is eltenném láb alól.” Oslóban a
már ismerôs Harry Hole a legjobb, ez a 40 év körüli, szôke
fôtiszt, némi alkoholproblémá-

ség, tûnôdik a család, a barátok. Errôl szól a könyv, a
cselekmény a néhány másodpercnyi zuhanás köré
koncentrálódik. A szereplôk – a családtagok, a barátok, a szemtanúk – mind
leplezetlen ôszinteséggel
beszélnek
önmagukról,
egyaránt elemezve önmagukat és Stellához fûzôdô
kapcsolatukat. Fény derül
a rossz házasságokra, a
furcsa szülô-gyermek kapcsolatokra, a ritka boldog
pillanatokra, a szeretetnélküliségre és a szeretetéhségre, ami áthatja az
összes szereplô belsô életét. Úgy tûnik, ezek a dolgok már generációkon át
öröklôdnek. Axel, Stella
idôs barátja már csak a halált várja, Amanda, Stella
nagyobb lánya elmeséli
anyjához és a mostohaapjához fûzôdô ambivalens
viszonyát, és Bivel, a kicsi
lánnyal elképzelik, hogyan
zuhannak ôk is a mélybe,
Martin az apa retteg és undorodik a saját lányától, illetve a rémálmoktól, amelyek a kisbaba megszületésétôl kezdve jelen vannak
az életében. A könyvben
néhány tárgy ikonikusan
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HÓEMBER
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Animus Kiadó
415 oldal., fûzve 3290 Ft

Linn Ullmann
STELLA ZUHAN
Scolar Kiadó
254 oldal, 3250 Ft

van jelen, az avokádózöld
kanapé és az óriáskerék
különös, szimbolikus értelmet nyernek. Az északiakra jellemzô szikár, puritán stílus – mely mind az
é r z e l e m ny i lv á n í t á s b a n ,
mind a szöveg nyelvi megfogalmazásában jelen van
– különösen feszes olvasmánnyá teszi a halál körül
forgó alkotást.
Sz. Zs.

val, egy félig-meddig befejezett, nem legális párkapcsolattal, új kolleginával, akár önfeláldozó makacssággal, stb. Várja a hóemberek felbukkanását,
megtalálja ôket, aztán a feldarabolt nôket (a hurok éles és izzó). Mi a fentebbiekbôl tudjuk,
ô egy levélbôl: Hole eltûnt kollégája esetébôl következôen a
tettes ôt is el akarja tenni láb
alól a végén. A történet 2004ben játszódik, de az események kiindulópontja jó két évtizeddel korábbi. Jo Nesbø
(ejtsd: Ju Neszbô) kicsit játszik
az idôvel, ami a rendôrséget
sürgeti, mert a sajtó nagyon figyel. Már kétszer is azt hiszik,
mindjárt elkapják a sorozatgyilkost, de…
Cs. A.
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A számítógépes
angol szótára
A számítógépes és a könyves
világ folyamatos együttmûködésének fényes bizonyítéka
egy új angol-magyar informatikai szótár. Kis Ádám már 1986ban, a maga korában forradalmian új angol-magyar számítógépes szótárt szerkesztett. Cégének, a bicskei SZAK Kiadónak könyvfordítói tevékenysége során megjelentetett több
mint 70 kiadványból készült jelen informatikai szótár. A korábbi kiadványok alapján készült, azok szójegyzékeinek
összegezéseképpen összeállt,
fordítói szótár a jövôben elôkerülô szövegekben szereplô informatikai szakkifejezésekre
ad fordítói megoldásokat.
Napjainkban a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetôen
éppen az informatika szókincse a leghamarabb elavuló, s itt
van szükség leginkább naprakész információra. Nagy dolog,

Mit véthettünk?
Óriási forrásapparátus felhasználásával készítette el
Carla Casagrande és Silvana
Vecchio közel négyszáz oldalas mûvelôdés- és kultúrtörténeti munkáját, melyben a hét fôbûn eszméjének
eredetét, fénykorát és végül
hanyatlását vizsgálja. A
szerzôpáros nem csupán a
koraközépkor e tárgyra vonatkozó teológiai munkáit
vizsgálta meg, hanem feldolgozott gyóntatási kézikönyveket, szentbeszédeket
és szerzetesi közösségek reguláit is. Ez utóbbi nem véletlen, hisz a hét fôbûn gondolata elsôként a keleti
szerzetesek tanítását közvetítô Johannes Cassianus
mûveiben jelent meg, melyet aztán Nagy Szent Gergely pápa átdolgozásával
vált a középkori keresztény
morálteológia egyik szegletkövévé. Ez aztán évszáza-
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hogy ez manapság is papírra
nyomtatott szótárból is nyerhetô. Ennek sikerére jellemzô,
hogy Kis Balázs, tágabban pedig a SZAK Kiadó szótára 2003
óta már a harmadik, javított és
bôvített kiadásánál tart, az elsôhöz képest kétszeresre növekedett terjedelemmel.
Kis Balázs szótára közel huszonhétezer szócikkével a szakterületen kimondottan nagynak
tekinthetô. A szócikkek között
külön vannak felvéve az ige-fônév párban külön-külön jelentésû szók, például measure„mér” és „intézkedés”. Problematikusabb, ám olykor indokolt
két különbözô fônévi jelentés
felvételére két külön szócikket
szánni, mint például frame
(konkrétabban) „képkocka” és
(elvontabban) „adatkeret”. Olykor egy-egy idegen szó meghonosításának szándéka is megfigyelhetô, például az angol native szó megfelelôje nemcsak
„eredeti”, hanem már „natív” is.
A szótár összeállítóját azonban
általában jó értelemben vett

nyelvmûvelôi szándék vezérelte, így például az angol spam
szónak egyértelmûen magadja
a „levélszemét” megfelelôt. Az
abszolút egyértelmûségre, a
mindenkori egy az egybeni
megfelelésre való törekvés
azonban reménytelen, így például az angol update és upgrade
szóknak egyaránt magyar megfelelôje lehet a „frissítés, korszerûsítés, bôvítés, módosítás”.
A szótárból kiderül, hogy
számítógépes szókincsünk
idegen szavainak egy része
nem angol eredetû. Ilyen például az angol buffer magyar
megfelelôje, a puffer, amely a
németbôl érkezett, s eredeti
jelentése „ütközô, lökhárító”
(akárcsak az angol buffer
szóé). Az angol folder szónak
is egyértelmû megfelelôje a
latin eredetû, korábban elsôsorban irodai mûszó mappa.
A szótár ugyan elsôsorban a
szakfordító segédeszköze, de
inspirációkkal is szolgál a mûvelôdéstörténetre fogékony
olvasó számára, hogy belôle

nyomon követhetô legyen az
informatikai szókincs egészen
eltérô irányokba (jármûvek alkatrészei, irodatechnikai eszközök stb.) vezetô eredete.
K. S. A.

dokra meghatározta az egyházban a bûnrôl folyó dis-

kurzust. Kezdetben csupán
a szerzetesek és klerikusok
számára volt fontos a kérdés, ám a fôbûnök lajstromba vétele az 1215-ös IV. lateráni zsinat után, mely minden hívô számára kötelezôvé tette évi egy alkalommal
a gyónást, nélkülözhetetlenné vált. A folyamat éppen
ezért a gyóntatási kézikönyvekben és prédikációk szövegében teljesedett ki. Ez
volt a hét fôbûn virágzásának kora, melynek végét a
bûnök tudományos igénnyel
végzett vizsgálata, majd a
reformáció jelentette.
A kötet fejezetei követve
a gergelyi sémát, egy
hosszú és részletes bevezetô után bûnrôl bûnre haladnak. Az egyes részek azonos szerkezet szerint épülnek fel. A szerzôk bemutatják a tárgyalt bûn fejlôdéstörténetét, kezdve a szerzetesi regulákkal, folytatva
a klerikusok számára szüle-

tett szövegekkel, a tudományos, filozófiai igényû skolasztikus vizsgálódásokon
át, egészen a világiak körében tevékenykedô papok
számára készült könyvekig.
Mindezt élvezetesen, elegánsan, lényre törôen teszik, és a középkor irodalmának fômûveivel – Isteni
színjáték, Dekameron, Canterbury mesék – illusztrálják. A kötet fô érdekessége,
hogy elvégzi a fent említett
mûvek kritikai olvasatát,
összegzi azokat, és ezáltal
lehetôvé teszi a korszak
morálját meghatározó ideológia megértését és áttekintését. Ennek ismeretében érthetôbbé válnak az
erényes életre való törekvésnek – mai szemmel nézve érthetetlen – olyan túlzásai, mint az önsanyargatás, a szigorú böjt, vagy a
szexualitás démonizálása
és elfojtása.
Hományi Péter

Carla Casagrande –
Silvana Vecchio
A HÉT FÔBÛN
A bûnök középkori
története
Európa Könyvkiadó
368 oldal, 3200 Ft

Kis Balázs
ANGOL–MAGYAR
INFORMATIKAI
FORDÍTÓI SZÓTÁR
SZAK Kiadó
40 oldal, 8000 Ft
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A szavak nélküli nyelv
Jean-Luc Outers beszélt regényeirôl
Különleges alkalom, hogy egy kortárs belga
szerzônek két könyve jelenjen meg egyszerre magyarul. Jean-Luc Outers Vaktérkép címû mûve a Göncöl, Vízmûvek címû regénye
pedig a L'Harmattan Kiadó gondozásában
látott napvilágot. A Fogasházban rendezett
közös könyvbemutatón az író is részt vett,
gondolatait, élményeit négynapos látogatása
végén osztotta meg a Könyvhét olvasóival.
– Elsô könyve, a részben kafkai hangvételû, részben börleszk Napirend már eddig is
olvasható volt magyarul. A most megjelent
két regény mûvészetének ettôl meglehetôsen eltérô arcát mutatja meg, összefoglalná röviden a két könyv születésének körülményeit és helyét az életmûben?
– A Vaktérkép és a Vízmûvek idôrendben
egymást követô regényeim. Bár a két mû
meglehetôsen más világ, mégis azt mondhatjuk, közös témájuk a szavak nélküli nyelv.
Létezik-e nyelv elôtti kommunikáció, valamiféle primitív közlésmód, amelyet mindannyian értünk és használunk? A Vaktérkép
egy autós utazás történetét meséli el: egy
felnôtt fiú kettesben nekivág az ismeretlennek édesapjával, akit az agyvérzés némaságra ítélt. Az utazást kísérô tájakkal keveredve
tûnnek fel a múlt képei, és a fiú ezekbôl próbálja megfejteni a rejtélyt, amit apja élete jelent a számára. A kényszerû némaságra ítélt
szereplôk jobb híján apró mozdulatokból,
nevetésekbôl, könnyekbôl próbálnak új
nyelvet alkotni. A Vízmûvek, mely egyebek
mellett a terhesség és az anyaság dicsérete
kíván lenni, a magzat nyelvét próbálja értelmezni, mely tulajdonképpen a nyelv ellentéte, hiszen a magzatvízben, ahol mindent készen kapunk, a vágyaknak nincs létjogosultságuk. Az anya és a magzat között mindaddig cinkos és hallgatólagos egyetértés uralkodik, amíg az anyaméhbôl nagy dérrel-dúrral kiûzetett csecsemô megszületése össze
nem zavar mindent.
– A Vaktérkép tájain bolyongó apa és fiú
beavatásszerû utazása különösen drámai történet, s bár az önre jellemzô
nyelvi humor itt sem hiányzik, erôs személyesség és egyfajta fájdalmas életbölcsesség itatja át.
– A Vaktérképnek önéletrajzi háttere van,
saját apám, egykori kiváló politikus tragikus
sorsát mesélem el benne, aki szónoki képességeirôl ismert közszereplô, a francia nyelv
bajnoka volt egészen addig, amíg egy agy-
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vérzés következtében el nem veszítette a
beszédképességét. A fikció formáját választottam az elbeszéléshez, egy tisztán képzeletbeli utazásét. A regény tehát a valóság és
a fikció keveréke, témája jelentôs részben
maga a nyelv, de egyúttal a fiú és apja közötti viszony is, melyet korábban oly gyakran a
valódi kommunikáció hiánya jellemzett.
Amikor a fiú végre ráébred erre, és valódi
szükségét érzi a párbeszédnek, sajnos már
túl késô, ezért kénytelen más utakon indulni el apja megismerésére.
– A Vízmûvek központi alakja, Valère kizárólag terhes nôkkel tud szerelembe esni, a
könyv lapjain erôs érzelmi szálak szövôdnek közte és testvére felesége, Eva között.
A víz motívuma nemcsak a címben jelenik
meg, hanem az egész regény szervezô eleme. Ha közelebbrôl megnézzük, maga a víz
– a szivárgó, mozgó vagy alvó vizek vagy
épp a magzatvíz – mindenütt jelen van a
könyveiben. Miért kap ennyire központi szerepet a víz a regényeiben?
– Valóban, a víz valamennyi regényemet
összefûzô vezérmotívum. Minden regényem ilyen vagy olyan módon „vízben ázik”.
A víz természetesen az elfolyó idô (az idô
árja) – ennek legszebb képi megjelenése a
klepszidra, a vizet egyik edénybôl a másikba
átfolyató régi vízóra. A víz a Napirend és
(magyarul még nem olvasható) második regényem lapjain vissza-visszatérô szivárgások formájában áraszt el mindent: az elsôben az önkormányzati uszoda elszivárgó vize, a másodikban a családi ház beázó teteje
kap központi szerepet. E szivárgások az élet
uralhatatlan, az ember irányítása alól kicsúszó elemeit jelképezik, amelyek ily módon
aláássák és veszélybe sodorják az általunk
felépített struktúrákat: a politikai-közigazgatási gépezet elakad, a házaspár élete léket

kap. A víz ugyanakkor az anyaméh közege
is, az eredendô víz, melybôl életünk fakad. A
Vízmûvek éppen ezért a víz regénye, a magzatvíz apoteózisa, melynek paradicsomi állapotai kiirthatatlan nosztalgiát szülnek bennünk. A magzat szó szerint a boldogságban
úszkál. Amikor pedig terhes anyja az uszodában önfeledten átadja magát a víz kínálta
örömöknek, a magzat számára a vízélmény
hatványozódik.
– Nem ez az elsô látogatása Magyarországon. Ezúttal a két könyv bemutatója
mellett elôadást tartott a Pázmány egyetemen és rádióbeszélgetés is készült önnel. Hogyan foglalná össze magyarországi tapasztalatait? Milyen benyomásokkal
utazik vissza Belgiumba?
– Annak idején elsô külföldi nyaralásainkat
feleségemmel Magyarországon töltöttük,
1974-ben és 1975-ben, amikor még kevés belga (és általában nyugat-európai) ember merészked(het)ett a „vasfüggöny” másik oldalára. Mindig is elbûvölt a magyar nyelv,
amely valódi misztérium számomra, egy
másik életemet szíves örömest rászánnám a
megtanulására. Csodálattal fedezem fel újra
és újra Budapestet is, Európa egyik legszebb
városát, és amikor csak tehetem, nagy
örömmel jövök ide. Hatalmas megtiszteltetésként élem meg, ahogyan Magyarországon fogadták a regényeimet. Õszinte érdeklôdést, nyílt és meleg légkört tapasztaltam
itt. Ugyanakkor beleláthattam abba is, mennyi nehézséggel küszködnek a mûvészek,
írók, alkotómûhelyek napjainkban az önök
országában. A személyes találkozások során
sokszor került szóba a jelenlegi kultúrpolitika, amely sajnálatos módon nem tekinti kiemelt céljának a könyvkiadás és az alkotómûhelyek támogatását.
Bárdos Miklós
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Jean-Luc Outers
VAKTÉRKÉP
Göncöl Kiadó
238 oldal, 1995 Ft
Jean-Luc Outers
VÍZMÛVEK
L’Harmattan Kiadó
176 oldal, 2500 Ft
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Gianni Rodari

Jácint úrfi a füllentôk birodalmában
Jácint úrfi különleges képességgel jött a világra: éles hangja megrepeszti az ablaktáblákat, széttöri az üvegeket, orkán erejû szélt fakaszt, és útjából mindent elsöpör. Átok az
ilyen adomány, ám a füllentôk
birodalmában bizony hasznos
is lehet. Ebben az országban
tilos az igazmondás, és ezért
minden a feje tetejére állt: a
macskák ugatnak, a kutyák
nyávognak, még a pénz sem
valódi. A sok hazugság ellen
hamarosan mindenki fellázad,
és ekkor nagy szükség lesz Jácint úrfi hatalmas hangjára…
Részlet:
„Jelen” – dördül Jácint szava,
s azután jön csak a java.
Ez a történet Jácint úrfiról szól,
úgy, ahogy azt nekem ô maga
elmesélte: amíg végighallgattam, csaknem belesüketültem,
noha fél kiló vattát gyömöszöltem mind a két fülembe. Jácint
úrfi hangja ugyanis olyan
harsány, hogy amikor halkan
beszél, a repülôgép utasai is
meghallhatják motorzúgás közepette, akár tízezer méter magasságban is a tenger szintje és
az ô feje fölött.
Jácint úrfi ma világszerte ismert híres tenorista, jó hangzású, kicsit fellengzôs mûvésznevet visel, amit ezúttal
nem is tartok szükségesnek
megemlíteni, mert bizonyára
százszor is olvastátok már az
újságokban: Jácint úrfi a gyerekkori neve, és ezzel a névvel
szerepel a történetünkben is.
Tehát volt egyszer egy kisfiú,
talán egy picivel kisebb, mint
a többi, aki azonban már elsô
nyikkanásával bebizonyította,
hogy hatalmas hangerô birtokában van.
Amikor Jácint úrfi megszületett, a környék lakói az éjszaka
kellôs közepén felriadtak. Azt
hitték, a gyár szirénája szólalt
meg, hogy munkába hívja ôket.
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Pedig csak Jácint sírt, a hangját
próbálgatta, az újszülöttek rendes szokása szerint. […]
Amikor Jácint úrfi hatéves
lett, beíratták az iskolába.
A tanító bácsi névsorolvasást
tartott, s amikor a „j” betûhöz
ért, felszólította:
– Jácint!
– Jelen! – felelte lelkesen az új
tanuló.
Robaj hallatszott, szilánkok
röpültek szerteszét, a tábla
ezer darabra tört.
– Ki dobta meg kôvel a táblát?
– kérdezte a tanító bácsi, s
már nyúlt is a pálca után.
Senki sem válaszolt.
– Újra kezdem a névsorolvasást – mondta a tanító.
Csakugyan újra kezdte az „a”
betûnél, és minden név után
föltette a kérdést:
– Te dobtad a követ?
– Én nem, én nem – felelték
ijedten a gyerekek. Amikor a
„j” betûhöz ért, Jácint úrfi is
felállt, és szintén kijelentette:
– Én sem, tanító…
De még ki sem mondhatta azt
a szót, hogy „bácsi”, az ablaküveg máris a tábla sorsára jutott. A tanító ezúttal azonban
nyitva tartotta a szemét, s így
megbizonyosodott arról, hogy
negyven kis tanulója közül
egyik se vett csúzlit a kezébe.
– Biztosan kívülrôl dobta be
valaki – állapította meg –, valamelyik gazfickó, aki madárfészekre vadászik ahelyett,
hogy iskolába jönne. De én
majd nyakon csípem, s a fülénél fogva viszem a rendôrhöz.
Ezzel a dolog aznapra elintézôdött. Másnap reggel a tanító
ismét névsorolvasást tartott,
és ismét elérkezett Jácint úrfi
nevéhez.
– Jelen! – válaszolta hôsünk, s
büszkén körülpillantott, hogy
íme, ô iskolában van.
– Csörömp-csörömp – felelte
az ablak. S az üveg, amelyet a
pedellus alig félórája illesztett
a helyére, kizuhant az udvarra.

– Furcsa – mondta a tanító – ,
mindig akkor történik valami
baj, amikor a te nevedhez
érek. Értem, édes fiam: neked
túl éles a hangod, s úgy megremegteti a levegôt, akár a
ciklon. Ha nem akarod az
egész iskolát, de még a községet is tönkretenni, mától
kezdve halkan kell beszélned.
Megértetted? […]
Ettôl a naptól kezdve Jácint a
poklok minden kínját átszenvedte. Az iskolában, nehogy
újabb kárt okozzon, zsebkendôt gyömöszölt a szájába, de
még ezen keresztül is oly erôsen hallatszott a hangja, hogy
pajtásai kénytelenek voltak a fülüket befogni. A tanító csak ritkán feleltette. Jácint ugyanis kitûnôen tanult, és a tanító biztos
volt abban, hogy a leckéjét mindig tudja. Otthon az elsô baj
után (tizenkét pohár tört össze,
miközben az asztalnál elmesélte, mi történt az iskolában) szigorúan megtiltották neki, hogy
kinyissa a száját.
A szabadba kellett mennie,
hogy kitombolhassa magát;
messze a falutól, a tóparti erdôbe vagy a mezôre. Ha meggyôzôdött arról, hogy teljesen egyedül maradt, és biztos távolságra
vannak tôle a falubeliek ablakai,
lefeküdt a földre, és arcra borulva énekelni kezdett. Néhány
perc múlva a föld felmorajlott:
vakondokok, hernyók, hangyák,
vagyis ahány állat csak a föld
alatt él, kilométerekre menekült, mert azt hitte, hogy földrengés közeledik. Jácint úrfi
csupán egyetlenegyszer feledkezett meg az elôvigyázatosságról. Ez egy vasárnapon történt,
amikor a sportpályán fontos
futballmeccset játszottak. Jácint
nem volt valami nagy drukker,
de a játék heve lassacskán felpezsdítette a vérét. A falu csapata a szurkolók lelkes biztatására hirtelen támadásba lendült.
– Hajrá! Hajrá! Rajta! – kiabálták tehát a szurkolók.

– Hajrá! –
kiabált Jácint úrfi is torkaszakadtából.
Éppen ebben a pillanatban továbbított volna a jobbszélsô a
középcsatárnak, de a labda a
nézôk szeme láttára – valami
láthatatlan erôtôl hajtva – eltért a levegôben eredeti irányától, elsiklott a kapus lába
között, és bevágódott az ellenfél kapujába.
– Gól! – ordította a tömeg.
– Micsoda lövés! – ujjongott
valaki. – Láttátok, hogy ki volt
centizve? Hajszálra kiszámította. Aranylába van annak a
fiúnak!
Jácint úrfi azonban magához
térve megállapította, hogy
megint valami galibát okozott.
„Semmi kétség – gondolta -,
ezt a gólt én rúgtam a hangommal. Hallgatnom kell, különben hova jut a sport? Sôt
mi több, mindent elkövetek,
hogy a másik oldalra is kerüljön egy gól, csak hogy kiegyenlítsem a dolgot.”
– Szívesebben levágattam volna az egyik ujjamat, mint hogy
ezt a gólt elôsegítsem, de meg
kellett tennem.
– Más a te helyedben csakis a
saját csapatának szerzett volna gólokat.
Más igen, de nem Jácint úrfi. […]
Móra Kiadó, 184 oldal, ford. Sziráky Judith, ill. Békés Rozi, 2490 Ft
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Regénytémák rejtekútjai
Vörös István azt írja Keresztelés özönvízzel
címû, „befejezhetetlen krimi” mûfajú könyvében (melyrôl másutt igyekeztem szólni):
„Manapság létezik az atomizált regény. A
miniatûr regény. Az egyperces regény. Az
egyszavas regény. Az egybetûs regény. Az
csak a szöveg pördületének, hogynemondjam relatív spinjének kérdése, belecsavarodik-e egy regénnyi”. A szellemes fricska,
mely a mûfajnak ugyanúgy szól, mint a mûfajozóknak (az irodalomelmélet embereinek
és a kritikusoknak), annyi kiegészítést talán
megérdemel: a regény regénységérôl egy bizonyos szinten
azért maga a mû írója dönt.

Zalán Magda
például tudatosan választotta
azt a megoldást, hogy a Daccapo – …és megint elölrôl lapjain eseménygazdag életútjának, külföldi honfoglalásainak
kezdô stációiról, a beilleszkedés-folyamatról önéletrajzi –
a kései emlékezés megengedte – pontossággal számol be.
Lebilincselôen érdekes, színes stílusú „mesélése” nagyjából eredeti
mivoltukban hagyja meg mindazokat, akikbôl regényfigura válhatna, egy-egy kisregénnyel a vállukon. Ilyen például az itáliai
(elsô) emigráció elején Amerigo Tot, a
nagy szobrászmûvész és segítôkész férfiú,
vagy a harmadik (washingtoni) megérkezést követôen Takács úr, az Amerika
Hangja Rádió magyar osztályának egykori
vezetôje. De nem kell világhírû vagy relatív
hatalommal bíró személyiségnek lenni ahhoz, hogy a Syllabux kiadványát olvasva
többekben is regényhôst sejdítsünk. Az
írónô anekdotikus apróságokkal nem takarékoskodó háromszoros újrakezdés-éntörténete (az 1965 és 2001 közötti, „középsô
állomásként” Kanadát, Torontót ugyancsak
belakó idôszakból) telve van elhallgatásokkal is. Így a siófoki születésû, sikeres
kanadai theater maker, John Hirsch
esetében. Zalán Magda – eddigi angol és magyar nyelvû kötetei, mûfordításai, interjúi, dramatikus és rádiós
alkotásai, színes memoárjai is bizonyították – számos mûfajban otthonos. Ezúttal az emlékezésregényt választotta, melyben az emlékezés krónikájára és tanulságaira esik a hangsúly, nem az (ennek ellenére nem hiányzó) érdekfeszítô regényességre. A
szerzô nem minden bekezdése azo-
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nos fontosságú, de akár az „olvasószerkesztôkrôl” (a magyar belügy hajdani hivatásos
levélfelbontóiról), akár a „pirospaprikászokról”, akár a washingtoni rádiós szakma
nôtípusairól regél, mondatai indázásával és
legtöbbször emlékeinek, tapasztalatainak,
személyes vallomásának mozzanataival is
folyamatos érdeklôdést vált ki.

Birtalan Ferenc
költô bele is foglalta könyve címébe a regény szót. A Hungarovox Kiadónál megjelent számadása a Versek
regénye címet viseli. Az
elôzéken látható részletes
családfa a történeti-szociológiai beágyazottságot vetíti elôre, a hangütés részint
kétségtelenül a prózát is
avatott tollal mûvelô költôé,
a kicsengés pedig a konfesszionális memoároké.
Ezekbe az irányokba mozog
ama „relatív spin”. Elég
csupán a családtáblán a
szerzô két házasságával
közvetlenül kapcsolatos neveket szemügyre venni, máris
beindul az olvasó regényes fantáziája.
Mindkét asszony sorsa regénybe illô.
A fiúgyermeké, Birtalan Balázs költôé
szintén (aki a könyv szerkesztôje. Apa
és fia egyébként bôségesen informáló
honlapot mûködtet, néha érdemes
hozzáolvasni bemutatkozásukat a
Versek regényéhez). A korán elhunyt
költô-barát Verbôczy Antal is kész
kisregény-fôszereplô. Az olykor túl
rövid fejezetekre tördelt és ismétlésektôl
nem mentes, nagyjából idôkövetô elbeszélésben jól érvényesülnek Birtalan korés önképként is szuggesztív költeményei,
a plebejus indíttatását és értelmiségi, mûvész kiteljesedését sûrû, súlyos konfliktusok árán összehangolni igyekvô örök keresô, az 1945-ben
született „legkisebb fiú” kertelés
nélküli gyónásai és
visszapillantásai.
Az elaprózottságán felülkerekedô
háromszáz oldal
verseinek érdességükben is választékos poétikája és az
epika helyenkénti
tudatos darabossá-

ga („Tízegynéhány év egy felnôtt ember
életében nem nagy vasziszdasz…” –
összegzôdik egy periódus) egymásra talál
a vegyes mûfajú, masszív könyvben.

Oláh Gábor
„Akivel a tûz játszik” mottójú regénye, a
Díszbogár a Novella Kiadónál látott napvilágot, s könnyen lehet (bár persze e könyves mûhely egyáltalán nem a kisepikára
szakosodott), hogy novellányi anyag pumpálta fel magát regénnyé. Nem mesterkélt
vagy mesterséges módon, bár – többek között – a Hoffmann meséi-premier tájéka
mellékszál, a Lábjegyzetek kezdés után valóban akad „lábjegyzet”. De a Balázs Béladíjas filmrendezôbôl lett prózaíró 2003 óta
sorakozó könyvei mindegyikében új prózatechnikai kihívásokkal néz szembe. A borító (Faragó Ágnes tervezte) piros, sárga, fekete színeivel is kiemelt tûzmotívum élteti
az egyes szám elsô személyû narrációt
(lángcsóva, fáklya, gyufaskatulya, tábortûz,
ve gys z e r gy á r i
robbanás, Jan Palach, azbeszt, tûznyelô, feldôlô karácsonyfa, kigyulladt víkendház:
alig akad a múltra
vagy a jelenre vonatkozó, önmagánál többet hordozó közlés, amelyet ne égetne át
szimbolikusan a
lángnyelv). A motívumsor mögött
az a tét: korommá, hamuvá válik-e a negyvenéves korában nôsült, már nem fiatal történetmondó léttervbôl és létvéletlenbôl létegésszé lett embersége és másokért felelôs
sorsa, vagy sem. Pontos, taktusos mondatok metronómja viszi elôre a szöveget, hol
pattogósabban, hol nyújtózóbban. Nem
egyszerû írói mutatvány, hogy a hivatásával
összeforrott fôhôs kis fejezetekbe rendezôdô emlékképei az élôbeszéd és a naplószerû rögzítettség, az egyidejûség és az utóidejûség, a realitás és a jelképesség vegyértékeit is mûködtetik. Egy (több) szerelem regénye a Díszbogár; az 1953-ban született elbeszélô évtizedeinek magán- és köztörténelmi lenyomat-regénye; az eredményt
nem mindig hozó fizikai áldozatkészség és
a nem egykönnyen beindítható lelki szolidaritás regénye – tûzben edzve.
Tarján Tamás
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Az összeállítás a Könyvtárellátó adatbázisa
alapján készült.
A mûvek további adatai a www.kello.hu
honlapon tekinthetôk meg.

ISMERETTERJESZTÔ ÉS SZAKIRODALOM
FILOZÓFIA
Okkult jelenségek. Ezoterikus iskolák
Dávid Márta Barbara: Választ adó elôzô életek: 30 éven
felülieknek!: a regressziós utazás gyakorlati jelentôsége
kapcsolatainkban. Bp.: Fapadoskonyv.hu 204 p. Fûzve
2273 Ft
Steiner, Rudolf: Az asztrológiáról: [az ember és az
Univerzum]. [Miskolc]: Hermit 64 p. Fve 1600 Ft
Steiner, Rudolf: A fény születése: [a karácsony
szimbólumai]. Bp.: Hermit 101 p. Fve 1901 Ft
Steiner, Rudolf: Az imáról: a Miatyánk ezoterikus jelentése.
[Miskolc]: Hermit 101 p. Fve 2100 Ft
Szendrei Erika–LilHli: Apám József és anyám Mária. Van
eredendô bûn? Nincs! [S.l.]: Eleven Eredet 200, 42 p. Fve
4999 Ft

Gazdaság. Közgazdaság-tudomány
Kornai János: Gondolatok a kapitalizmusról :négy
tanulmány. Bp.: Akad. K. 247 p. Fve 3950 Ft
O r o s z o r s z á g k é t v i l á g k ö z ö t t . Bp.: Akad. K. 477,
[17] p. (Nemzetközi gazdaság szakkönyvtár) Fve
4950 Ft
Hadtudomány. Honvédelem. Hadsereg
Örökös háború két világ határán: katonák, fegyverek és
hadviselés a törökök elleni küzdelemben: hadtörténeti
konferencia a kenyérmezei csata 510. évfordulóján,
Nyírbátor, 2009. október 13. Nyírbátor: Báthori I. Múz.,
108 p. (Báthori István Múzeum kiadványai, 31.) Fve
ingyenes: 67 példány fölött 2000 Ft
Jog. Jogtudomány
Párbeszéd a halálról: eutanázia a jogrend peremén. Bp.:
Literatura Medica K. 271 p. (Bibliotheca iuridica, 19.) Fve
3900 Ft
Pedagógia. Gyermeknevelés
MacGilchrist, Barbara–Myers, Kate–Reed, Jane: A sikeres
iskola: az intelligensen mûködô szervezet. Bp.: Mûszaki
Kvk. 224 p. Fve 3417 Ft

Pszichológia
Barna Erika, W. : Kézírás és karrier: szellemi tôkénk a
kézírásban. Bp.: Complex 236 p. Fve 5145 Ft
Vekerdy Tamás: A pszichológus újra válaszol. Bp.:
Sanoma 234 p. (Nôk lapja mûhely) Fve 2500 Ft
Belle, Heather–Fiordaliso, Michelle : Minden, amit tudni
akartál az ex-rôl*. Bp.: Cor Leonis Films 262 p. Fve
2500 Ft
Jung, Carl Gustav: Az archetípusok és a kollektív
tudattalan. Bp.: Scolar 423 p., [78] t. (C. G. Jung
összegyûjtött munkái, 9/1.) Kötve 4995 Ft
Szécsi Märcz Ari: Nô és férfi, ketten vagy együtt? Bp.:
Magánkiad. 185 p. Fve 1528 Ft

Néprajz. Etnológia. Folklór
Bereznai Zsuzsanna–Nagy Czirok László: A hajdani halasi
nép humora. Kiskunhalas: Thorma J. Múz.: Halasi Múz.
Alapítvány 160 p. (Thorma János Múzeum könyvei, 33.)
Fve ingyenes 67 példány fölött 2200 Ft
Gunda Béla–Lukács László: Emléktöredékek Gunda
Béláról: Gunda Béla és Lukács László írásai.
Székesfehérvár: Fejér M. Múz. Ig. 84 p. (A Szent István
Király Múzeum Közleményei, 43.) Fve ingyenes 67
példány fölött: 833 Ft
Nagy Gábor, O.: Mi fán terem?: magyar szólásmondások
eredete. Bp.: Akkord 412 p. Fve 1490 Ft

VALLÁS

Fizika
Hawking, Stephen W.–Penrose, Roger: A tér és az idô
természete. Bp.: Akkord 191 p. (Talentum tudományos
könyvtár) Kve 2990 Ft
Öveges József: Kísérletezzünk és gondolkozzunk! 1.
Mechanika. Bp.: Móra 141, [2] p. Kve 2490 Ft

Dogmatika. Teológia
Prophet, Elizabeth Clare: Jézus elveszett évei: Jézus 17
évig tartó keleti útjának dokumentált bizonyítéka. Bp.:
Bioenergetic 291 p. Fve 2951 Ft
Kereszténység. Keresztény egyházak
Mészáros István: Mindszenty-bibliográfia szemelvényekkel.
Bp.: Eötvös J. Kvk. 139 p. Fve 2176 Ft
Morális teológia
Eldredge, John: Eposz: Isten története. Kolozsvár: Koinónia
107 p. Fve 1200 Ft
Nem-keresztény vallások
Pandit, Madhav Pundalik: Kundalini-jóga: a csakrák
részletes leírásával: [rejtett képességeink felébresztése].
[Miskolc]: Hermit 112 p. Fve 1650 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
Szociológia. Társadalmi kapcsolatok és folyamatok
Szerdahelyi István: Család, szerelem, gyermekáldás. Bp.:
Eötvös J. Kvk. 115 p. Fve 2062 Ft
Az európai fiatalok világa a 21. század elején. Szeged:
Belvedere Meridionale 199 p. Fve 3436 Ft
F e r g e Z s u z s a s z o c i o l ó g u s . Bp.: Medicina 99 p.
(Akadémikus portrék–nôk a tudományban) Kve
1899 Ft
Politika. Politikatudomány
Küzdelmes integráció: az Európai Parlament és
Magyarország 2004–2009: tanulmánykötet. Bp.:
L'Harmattan 559 p. Fve 4500 Ft
Szakértôk és pártemberek: kormányzati elit
Magyarországon 1848–2010. Bp.: Akad. K. 243 p. Kve
3360 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

Állattan
Kállayné Szerényi Júlia–Merkl Ottó–Fôzy István:
Magyarország növény- és állatvilága. Bp.: Gulliver 63 p.
Kve 3490 Ft
Muskovits József–György Zoltán: Magyarország
hangyadarazsai: Hymenoptera: Mutillidae. Kaposvár; Bp.:
Somogy M. Múz. Ig.: M. Természettud. Múz. 198 p.
(Natura Somogyiensis, 18.) Fve ingyenes 67 példány fölött
2500 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
Orvostudomány. Egészségügy
A patológia alapjai–szókratészi modorban. Bp.: Medicina
III, 612 p. Fve 8600 Ft
A sürgôsségi orvoslás alapjai. Bp.: Medicina 1093 p. Fve
12900 Ft
Csapody István: Látáspróbák. Bp.: Medicina 41 p. + 4
mell. Fve 2200 Ft
Cseplák György: Gyakorlati bôrgyógyászat. Bp.: Medicina
317 p. Kve 6700 Ft
Hampton, John R.: 150 EKG kérdés. Bp.: Medicina IX,
305 p. Fve 3599 Ft
Hematológiai betegségek korszerû kezelése: a Magyar
Transzfuziológiai és Hematológiai Szakmai Kollégium és a
Tudományos Társaság kezelési irányelvei. Bp.: Zafír Press
XX, 727 p. Fve 3450 Ft
László Aranka: Enzymopathiák. Bp: Medicina 430 p. Kve
3950 Ft

Martel, Jacques: Lelki eredetû betegségek lexikona. Bp.:
Partvonal 351 p. (Egészségünkre!) Kve 3290 Ft
Riemann, Fritz: A szorongás alapformái. Bp. : Háttér 271
p. (Lélek kontroll) Fve 2200 Ft
Traumatológia. Bp.: Medicina XLIV, 1108 p. Kve 17899 Ft
Varró gasztroenterológia . Bp.: Medicina 935 p. Kve
17600 Ft
Általános és személyi higiéné. Mentálhigiéné
A babaápolás abc-je. Pécs: Alexandra 392 p. Fve 5500 Ft
Cooper, Colin: Kispapák kézikönyve: babaápolás. Pécs:
Alexandra 144 p. Fve 2499 Ft
Hogg, Tracy–Blau, Melinda : A suttogó mindent megold:
alvásról, evésrôl, viselkedésrôl és sok minden másról
kezdô és haladó szülôknek. Bp.: Európa 513 p. Kve
2900 Ft
James, John W.–Friedman, Russel : Gyógyulás a
gyászból: hogyan dolgozzuk fel szeretteink halálát, a
válást és más fájdalmas veszteségeket? Bp.: Zafír Press
189 p. Fve 1990 Ft
Kiút a lelki válságból: újítsuk meg kapcsolatunkat az Élettel
és önmagunkkal. [Szeged]: [Grál-Világa Mo.-i Alapítvány]
76 p. Kve 1400 Ft
Pape, Detlef–Quadbeck, Beate–Cavelius, Anna:
Hormonképlet: a valóban eredményes nôi fogyókúra
titka.Bp.: M-érték K. 191 p. Fve 3699 Ft
Szécsi Märcz Ari : Gondolattól a szülésig: felkészülés
testben és lélekben a szülôi feladatra a hagyományos
kínai orvoslás alapján: táplálkozási és életmód
tanácsok a fogamzás elôtti, az áldott állapot alatti és a
szülés utáni idôszakokra. Bp.: Magánkiad. 195 p., [6]
t.fol. Fve 1920 Ft
Szécsi Märcz Ari–Szécsi Märcz András: Segíts magadon! :
segítség a gyógyulás alapvetô feltételeinek megértéséhez
abból a célból, hogy képes legyél önmagad meggyógyítani
egy természetesebb és egészségesebb életmód
kialakításával. Bp.: Magánkiad. 200 p.
F 2959 Ft
Szendi Gábor–Mezei Elmira: Paleolit szakácskönyv. Bp.:
Jaffa 307 p. Fve 3990 Ft
Weisinger, Hendrie : Zseniális ösztöneink: hallgassunk
többször a megérzéseinkre! Bp.: HVG Kv. 316 p. Fve
3900 Ft

Természetgyógyászat
Németh Balázs: Nuad Bo Rarn: bevezetés a thai
masszázsba. Bp.: Medicina 194 p. Kve 3700 Ft
Jármûvek
Grlica, Mirko–Ninkov Kovaèev Olga–Raffai Judit : Grad
biciklista: istorijski, etnolo?ki umetnièki aspekti bicikla u
Subotici = A biciklisek városa: a kerékpár történeti,
néprajzi és mûvészeti aspektusai Szabadkán.
Szabadka: Vár. Múz. 103 p. Fve ingyenes 67 példány
fölött 5000 Ft
Kertészet. Hobbiállatok tartása
Bálint György: Szívügyünk a kert. Bp.: Sanoma 110 p.
(Nôk lapja mûhely) Kve 1901 Ft
Gyökérzöldségek termesztése. Bp.: Mezôgazda 215 p.
(Gazdakönyvtár) Kve 3500 Ft
Karl, Philippe: Lókiképzés: nézetkülönbségek. Bp.:
Mezôgazda 159 p. (Lovaskultúra) Kve 5800 Ft
Vendéglátás. Szakácskönyvek
Fôzzünk a családnak!: 1001 recept. Pécs: Alexandra 409,
[6] p. Kve 2999 Ft
Hajdúsági ízek: régi és új ételkülönlegességek
konyhafônököknek. Pápa: Jókai M. Vár. Kvt. 97 p. Kve
909 Ft
Szabó Péter–Hoitsy György: Halak és halételek:
gasztronómiai kislexikon 80 recepttel és ételfotókkal. Bp.:
Corvina 239 p. Kve 5989 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..............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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Szekeres Erzsébet: 155 grillétel: [a grillezett burgonyától a
pikáns sertésbordáig]. [Kaposvár]: Holló 120 cm (Erzsi
néni konyhája) Fve 698 Ft

Wolfgang Amadeus Mozart. Bp.: Kossuth 57 p. + CD
(Világhíres zeneszerzôk, 7.) (Metropol könyvtár) Kve
1590 Ft

Vezetéstudomány. Menedzsment. Szervezés
Fischer, Peter: Az elsô 100 nap a fônöki székben: hogyan
lehetünk sikeresek vezetôként? Bp.: Mérték K. 212 p. Kve
2499 Ft
Némethy László: Váltás az üzleti életben: vállalkozások
értékesítése, a kiszállás tervezése és menedzselése. Bp.:
HVG Kv. 246 p. Kve 4900 Ft
Walter, Susanne–Huber, Christine M.: Üzleti etikett vagány
nôknek: profi fellépés, nagyobb siker. Bp.: Mérték K. 159
p. Kve 1999 Ft

Bûvészkedés
Tremaine, Jon: Bûvésztrükkök nagykönyve 2. : [bûvöld el
barátaidat!]. Bp.: Egmont-Hungary 120 p. Kve 2999 Ft

Borászat
Simon, Joanna: A borokró: nélkülözhetetlen információk és
praktikus tanácsok borkedvelôknek. Bp.: Gabo 224 p. Kve
6500 Ft

Nyelvtudomány
Bene Annamária: Medialitás jelenségek a magyar
nyelvben. Bp.: Akad. K. 122 p. (Nyelvtudományi
értekezések, 160.) Fve 2800 Ft
Pálfy Gyula: Utónévkönyv: milyen nevet válasszunk? Bp.:
Sprinter 315 p. + mell. (cumi + nyírfacukor) Fve 1990 Ft
Pelcz Katalin–Szita Szilvia: Egy szó mint száz:
magyar–angol tematikus szókincstár: Hungarian
vocabulary by topic. Bp.: Akad. K. 283 p. Fve 4250 Ft
Schmidt József: A nyelv és a nyelvek. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 180 p. Fve 1947 Ft
Spanyol társalgási könyv és útiszótár. [Zalaegerszeg]: Toro
K. 188 p. (Nyelvvilág sorozat) Fve 1800 Ft
Szépe György: A folyton megújuló nyelvészet : Szépe
György nyelvészeti írásaiból tanárok és diákok részére. )
Bp.: Tinta 347 p. (Segédkönyvek a nyelvészet
tanulmányozásához, 126.) Fve 2990 Ft

Bútor- és kárpitosipar
Emlékkönyv 2., 1951-2011: az Alföldi Bútorgyártól a
Nagyfa-Alföld Kft-ig. Szeged: Bába 175 p. Fve 1909 Ft
Számítástechnika
Bártfai Barnabás: Számítógéphasználat mindenkinek:
Windows XP és 7, valamint Office 2007 és 2010
programokkal: a népszerû Hogyan használjam? c. könyv
alapján. Bp.: BBS-INFO 663 p. (Az IBM számítógép
kezelése kezdôknek sorozat) Fve 3920 Ft
Dísztárgyak készítése. Barkácsolás. Játékkészítés
Budworth, Geoffrey–Hopkins, Richard: Csomók, hurkok,
kötések. Bp.: Gabo 256 p. Fve 4500 Ft
MÛVÉSZET. SZÓRAKOZÁS. SPORT
A mûvészet kérdései általában
Megmentett mûkincsek 2011: [diplomamunka kiállítás]:
[Magyar Nemzeti Múzeum – Magyar Képzômûvészeti
Egyetem]. Bp.: MNM 39 p. F ingyenes 67 példány felett
1650 Ft
Építészet. Urbanisztika
A fa a népi építészetben régen és ma: tanulmánykötet.
Sopron: NYME K.: NYME EMK Erdészeti Múz. 213 p. Fve
ingyenes 67 példány felett 1500 Ft
Makovecz Imre: Makovecz-Templomok. Bp. : [Serdián]
325, [7] p. Kve 17182 Ft
Szobrászat
Gera Katalin szobrászmûvész. [Kaposvár]: Búvópatak
Alapítvány 73 p. Fve 3800 Ft
Festészet
Csontváry Kosztka Tivadar: Válogatás Csontváry
levelezésébôl és írásaiból. Bp.: Fapadoskonyv.hu 147, [2]
p. Fve 1891 Ft
Gazsó Hargita–Ninkov Kovaèev Olga: Ács József és a
fiatalok: [ a Topolyai Múzeum állandó képzômûvészeti
kiállításának bôvítése Ács József festô hagyatékával].
Szabadka: Vár. Múz. 15 p. (Múzeumpedagógiai füzet, 1.)
Fve ingyenes 67 példány fölött 1333 Ft
Fotómûvészet. Fényképezés
Keleti Éva: Visszapillantás. Bp.: [Szerzô] 229 p. Fve 4700 Ft
Színházmûvészet
A 20. századi magyar színháztörténeti kánon alakulása..
Bp.: Balassi: Színház- és Filmmûvészeti Egy. 188 p. Fve
2200 Ft
Zene
Antonín Dvorák. Bp.: Kossuth 57 p. + CD (Világhíres
zeneszerzôk, 6.) (Metropol könyvtár) Kve 1590 Ft
Antonio Vivaldi. Bp.: Kossuth 57 p. + CD (Világhíres
zeneszerzôk, 5.) (Metropol könyvtár) Kve 1590 Ft
Claude Debussy. Bp.: Kossuth 57 p. + CD (Világhíres
zeneszerzôk, 10.) (Metropol könyvtár) Kve 1590 Ft
Edvard Grieg. Bp.: Kossuth 57 p. + CD (Világhíres
zeneszerzôk, 12.) (Metropol könyvtár) Kve 1590 Ft
Felix Mendelssohn. Bp.: Kossuth 57 p. + CD (Világhíres
zeneszerzôk, 14.) (Metropol könyvtár) Kve 1590 Ft
Johannes Brahms. Bp.: Kossuth 57 p. + CD (Világhíres
zeneszerzôk, 13.) (Metropol könyvtár) Kve 1590 Ft
Liszt Ferenc. Bp.: Kossuth 57 p. + CD (Világhíres
zeneszerzôk, 4.) (Metropol könyvtár) Kve 1590 Ft
Ludwig van Beethoven. Bp.: Kossuth 57 p. + CD
(Világhíres zeneszerzôk, 11.) (Metropol könyvtár) Kve
1590 Ft
Nyikolaj Andrejevics Rimszkij-Korszakov. Bp.: Kossuth 57
p. + CD (Világhíres zeneszerzôk, 8.) (Metropol könyvtár)
Kve 1590 Ft
Szirányi János: Franz Schubert. Bp.: Kossuth 57 p. +
CD (Világhíres zeneszerzôk, 9.) (Metropol könyvtár)
Kve 1590 Ft

KÖNYVHÉT

Sport
Lukovich István: Víváselmélet és -módszertan : tôrkézikönyv edzôk, edzôjelöltek és a tanítás kérdései iránt
érdeklôdô amatôrök számára. Bp.: Medicina 195, [2] p.
Fve 2200 Ft

NYELV ÉS IRODALOM

Szótárak
Scarry, Richard: Tesz-vesz szótár: magyar, angol, német.
Bp.: Lilliput 69 p. Kve 1990 Ft
Irodalomtudomány
Dénes Zsófia: Élet helyett órák. Bp.: Fapadoskonyv.hu 350
p. Fve 2558 Ft
Gyergyai Albert : Késôi tallózás: [tanulmányok,
arcképek, esszék]. Bp.: Fapadoskonyv.hu 291, [3] p.
Fve 2464 Ft
Gyergyai Albert: Védelem az esszé ügyében :
[tanulmányok, emlékezések, kritikák, jegyzetek]. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 517, [5] p. Fve 2884 Ft
Semmi mozdulat most: [Mikszáth Kálmán összes
fényképe, válogatott ábrázolások]. Bp.: PIM 127 p. Kve
ingyenes: 67 példány fölött 4300 Ft
Voltaire levelei. Bp.: Fapadoskonyv.hu 334 p. Fve 2540 Ft

FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM
Honismeret. Helytörténet
Magyarország szubjektív atlasza. Bp.: Kitchen Budapest:
HVG Kv. 192 p. Fve 2951 Ft
Zágoni Bálint: Segesvár. Kolozsvár: Projectograph 47 p.
(Kincses képeskönyv) Kve 2990 Ft
Útikönyvek
Bokor József: Egy hét Berlinben. Békéscsaba: Booklands
2000 88 p. (Útitárs) Fve 2000 Ft
Dánia. Bp.: Panemex 328 p. (Útitárs) Fve 6500 Ft
Fehér György: Bulgária: útikönyv. Bp.: Hibernia Nova 264
p. (Varázslatos tájak) Fve 3980 Ft
Hauleitner, Franz: Dolomitok. 1.Gader-völgy – Sexteni- ,
Pragsi-Dolomitok – Cortina d'amprezzo környék: 72
válogatott túra. Bp.: Freytag-Berndt Budapest 208 p. Fve
3750 Ft
Szlovénia: útikönyv. Bp.: Hibernia 96 p. (Utazzunk együtt!)
Fve 1289 Ft
Életrajzok. Családtörténet
Fekete Ferenc: A Vitézi Rend története. [Szeged]: HK
Hermanos K. 183 p. Kve 8900 Ft
Sumonyi Zoltán: Mátyás fényében, árnyékában: Aragóniai
Beatrix. Bp.: Gabo 252 p., [16] t. (Királyi házak) Kve
2490 Ft
Mûvelôdéstörténet
Jacquin, Philippe: Magánélet Buffalo Bill korában. Bp.:
Corvina 80 p. (Mindennapi történelem) Kve 1691 Ft
Magánélet a Habsburgok korában, 1740–1815 .
Bp.: Corvina 79 p. (Mindennapi történelem) Kve
1691 Ft
Magánélet a kínai császárok korában, 1368–1644 .
Bp.: Corvina 80 p. (Mindennapi történelem) Kve
1691 Ft
Ráth-Végh István: Hatalom és pénz. 1. köt. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 375, [4] p. Fve 2616 Ft
Ráth-Végh István: Hatalom és pénz. 2. köt. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 526, [7] p. Fve 2922 Ft

Történettudomány. Régészet
Baráthosi-Balogh Benedek: A hunok három világbirodalma.
[Repr. kiad.] [Miskolc]: Belsô EGÉSZ-ség 157 p. Fve
2100 Ft
Baráthosi-Balogh Benedek: Szumirok, szittyák, ôsturánok.
[Repr. kiad.] [Miskolc]: Belsô EGÉSZ-ség 159 p. Fve
2100 Ft
Pollard, Justin: Évezredek kincsei: 50 híres régészeti
felfedezés. Bp.: Kossuth 255 p. Kve 7500 Ft
R. Várkonyi Ágnes történész. Bp.: Medicina 97 p.
(Akadémikus portrék – nôk a tudományban) Kve
Regenye Judit: Kô és agyag: település és életmód a
neolitikum-rézkor fordulóján a Dunántúlon. Veszprém:
Veszprém M. Múz. Ig. 208 p. Fve ingyenes: 67 példány
fölött 3500 Ft
Taylor, Andrew: Nagy birodalmak tündöklése és bukása.
Bp.: Kossuth 255 p. Kve 7500 Ft
Európa (és az európai államok) története
Saint-Victor, Jaques de: Mme du Barry: XV. Lajos utolsó
szeretôje. Bp.: Gabo 407 p. (Királyi házak) Kve 2490 Ft
Magyarország és a magyarság története
Áldor Imre: Kossuth Lajos élete és pályája. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 227 p. Fve 2044 Ft
Gaal Mózes: Széchenyi István gróf vagy Magyarország
újjászületése. Bp.: Fapadoskonyv.hu 67 p. Fve 1738 Ft
Mátyás-Kulcsár Éva–Mátyás Szabolcs: Tudnom kell, mert
magyar gyerek vagyok: történelmi olvasókönyv gyermekek
részére. Debrecen: M. Sz. és Tsa 79 p. Kve 2291 Ft
Válság 1953: tanulmány és dokumentumok. Bp.:
Históriaantik Kvház K. 580 p. Kve 5500 Ft

SZÉPIRODALOM
Alexander, Fern–Milton, Mel: Fantörpikus kaland. Bp.:
Manó Kv. [24] p. (Manó könyvek) Fve 790 Ft
Allen, Jane: A „szerelem”-bôl „csavargó” lett. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 192, [3] p. Fve 2273 Ft
Anderson, Catherine: Indián hold. Bp.: General Press 423
p. (Romantikus regények) Kve 2500 Ft
Az egyszerû leány könyve: a szerelem mûvészetének kínai
kézikönyve. Bp.: Fapadoskonyv.hu 121 p. Fve 1909 Ft
Bálint Ágnes: A repülô dívány. Bp.: Móra 156, [3] p.
(Pöttyös könyvek) Kve 1790 Ft
Balzac, Honoré de: Betti néni. 1. köt. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 318, [3] p. Fve 2216 Ft
Balzac, Honoré de: Betti néni. 2. köt. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 318, [4] p. Fve 2216 Ft
Barclay, Linwood: Közel a veszély. Bp.: General Press 343
p. (Világsikerek) Kve 2500 Ft
Barrett, Julia: Önteltség és önámítás. Szeged : Lazi 260 p.
Kve 2500 Ft
Barsi Ödön: A Bolingbroke-kastély kísértete. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 87, [2] p. (A magyar ponyva
klasszikusai) Fve 1815 Ft
Barsi Ödön: A perui véreb. Bp.: Fapadoskonyv.hu 217, [5]
p. (A magyar ponyva klasszikusai) Fve 1815 Ft
Barsi Ödön: Az úszó halál. Bp.: Fapadoskonyv.hu 201,
[2] p. (A magyar ponyva klasszikusai) Fve 1815 Ft
Barsi Ödön: El Dorado. Bp.: Fapadoskonyv.hu 265, [3] p.
(A magyar ponyva klasszikusai) Fve 1815 Ft
Barsi Ödön: Indiánok a Dunán: ifjúsági regény. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 187, [3] p. Fve 2273 Ft
Barsi Ödön: Ki a következô?. Bp.: Fapadoskonyv.hu 79 p.
(A magyar ponyva klasszikusai) Fve 1815 Ft
Barsi Ödön: Vadnyugati történetek: három kisregény. A
csuklyás lovas + A Szellemek völgyében + Halálfejes
lovas. Bp.: Fapadoskonyv.hu 223, [2] p. (A magyar
ponyva klasszikusai) Fve 1815 Ft
Benedek Elek: Olvasókönyv Benedek Elek mûveibôl.
[Kaposvár]; [Debrecen]: Holló: TKK 80 p. Kve 1250 Ft
Birck, Jan: Morris, a titkos ügynök: az öreg szélmalom
titka. Bp.: General Press [40] p. Kve 2800 Ft
Böszörményi Gyula–Machó Zsófia: Ezopara. 3. kv. 3.
könyv, melyben hôseinket gyakrabban töri ki a frász, mint
szeretnék. Bp.: Pongrác K. 242, [3] p. Fve 2500 Ft
Brezina, Thomas: Ennivaló bosziblöki. Bp. EgmontHungary 111 p. (Vigyorboszi Klub, 3.) Fve
Brockmann, Suzanne: Éjféli ölelés. Bp.: General Press 212
p. (Romantikus regények) Kve 2500 Ft
Chandler, Elizabeth : Akit egy angyal megcsókolt. Bp.:
Egmont-Hungary 184 p. (Angyali szerelem, 1.) Fve
1999 Ft
Chandler, Elizabeth: Angyali oltalom. Bp.: Egmont-Hungary
184 p. (Angyali szerelem, 2.) F 1999 Ft
Chandler, Elizabeth: Angyalok és emberek. Bp.: EgmontHungary 232 p. (Angyali szerelem, 3. Fve 1999 Ft
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C h a n d l e r , E l i z a b e t h : Két világ határán. Bp.:
Egmont-Hungary 238 p. (Angyali szerelem, 4.) Fve
1999 Ft
Chesney, Marion: Agatha Raisin és a parázna lódoktor.
Bp.: Ulpius-ház 285 p. Fve 3499 Ft
Csaplár Vilmos: Kurva vagyok: karriertörténet. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 358 p. Fve 2578 Ft
Delinsky, Barbara: Amíg a nôvérem alszik. Bp.: Gabo 348
p. Fve 1990 Ft
Dénes Zsófia: Szivárvány. Bp.: Fapadoskonyv.hu 409 p.
Fve 2673 Ft
Derenkó Dániel: Családi csorba. Sopron: Novum Pro 188
p. Fve 3830 Ft
Fecske Csaba: A hús pogány éneke. Miskolc:
Felsômagyarország K. 85 p. Fve 2000 Ft
Flaubert, Gustave: Salammbô. Bp.: Fapadoskonyv.hu 403,
[2] p. Fve 2387 Ft
Follett, Ken: A katedrális. Bp.: Gabo 972 p. Kve 4590 Ft
Gábor Erzsébet: A lélek hangja. Szeged: Bába 129, [2] p.
Fve 1182 Ft
Gárdonyi Géza: Olvasókönyv Gárdonyi Géza mûveibôl.
[Kaposvár]; [Debrecen]: Holló: TKK 80 p. Kve 1250 Ft
Garwood, Julie: Árnyéktánc. Bp.: Gabo 353 p.Fve 1490 Ft
Gerritsen, Tess : A bûnös. Bp.: Ulpius-ház 478 p. Fve
3499 Ft
Grendel Lajos: Thészeusz és a fekete özvegy :. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 250 p. Fve 2367 Ft
Gyarmati Béla: Magánutak.[Miskolc]: Felsômagyarország
K. 264 p. Fve 2500 Ft
Gyergyai Albert: Anyám meg a falum. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 324 p. Fve 2520 Ft
Havukainen, Aino–Toivonen, Sami: Tatu és Patu fura
altatókönyve. [Szentendre]: Cerkabella 31 p. Kve 2200 Ft
Hegedüs Géza: Hôsök emlékezete. Bp.: Fapadoskonyv.hu
167, [4] p. Fve 2216 Ft
Heidenstam, Verner, von : Endümion. Bp.: Metropolis
Media 249 p. (Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára, 20.)
Kve 2990 Ft
Helfand, Lewis–Kumar, Vinod: Gulliver utazásai. Bp.:
Ventus Libro 68, [3] p. (Klasszikusok képregényben) Fve
1290 Ft
Ignácz Rózsa: Papírmalom. Bp.: Fapadoskonyv.hu 391,
[2] p. Fve 2655 Ft
Ignácz Rózsa: Született Moldovában. 1. köt. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 443, [2] p. Fve 2749 Ft
Ignácz Rózsa: Született Moldovában. 2. köt. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 282 p. Fve 2426 Ft
Ignácz Rózsa: Torockói gyász. Bp.: Fapadoskonyv.hu 376,
[3] p. Fve 2616 Ft
Ilanit Oliver–Hall, Susan: Ügyifogyi meséje. Bp.: Manó Kv.
32 p. (Manó könyvek) Fve 990 Ft
James, Peter: Ádáz küzdelem. Bp.: General Press 422 p.
(Világsikerek) Kve 2500 Ft
Janikovszky Éva: A hét bôr. Bp.: Móra 102, [7] p. Kve
2490 Ft
Janikovszky Éva: Ha én felnôtt volnék. Bp.: Móra [34] p.
Kve 2190 Ft
Jerome, Jerome Klapka: Három ember egy csónakban és
ráadásul egy kutya. Bp.: Ciceró 247, [6] p. Fve 2200 Ft
Johns, Geoff–Reis, Ivan: Zöld lámpás: a kezdet titka. Bp.:
Cartaphilus 174 p. F 2990 Ft
Kézjegy: Tolna megyei alkotók antológiája. 17. Tolna:
„Kézjegy” TTK 238 p. Fve 2250 Ft
Kluver, Cayla: A legenda fogságában. Bp.: Athenaeum 453
p. Kve 3990 Ft
Lee, Abby: Mindenki tudja, hol jár az eszem. )Bp.: Jaffa
287 p. Fve 2940 Ft
Lee, Harper: Ne bántsátok a feketerigót! Bp.: Geopen 412
p. Fve 3490 Ft

Leleszy Béla: A fekete veszedelem. Bp.: Fapadoskonyv.hu
197 p. (A magyar ponyva klasszikusai) Fve 1815 Ft
Leleszy Béla: A hét bûn ágya. Bp.: Fapadoskonyv.hu 379
p. Fve 2329 Ft
Marcinkowski-Schumacher, Nelly: Vlagyimir F.
Marcinkovszkij: Oroszországból Izráelbe. Bp.: Evangéliumi
K. 128 p. Fve 1200 Ft
Martin, George R. R .: Királyok csatája: a Tûz és jég
dala ciklus második kötete. Pécs: Alexandra 975 p.
Fve 3499 Ft
Martin, George R. R .: Trónok harca: A tûz és jég dala
ciklus elsô kötete. Pécs: Alexandra 889, [6] p. Fve
3499 Ft
Martin, George R. R.: Varjak lakomája: a tûz és jég dala
ciklus negyedik kötete. Pécs: Alexandra 895 p. Fve 2999 Ft
McNaught, Judith: Valaki vigyáz rám. 1. Bp.: General
Press 251 p. Kve 2500 Ft
McNaught, Judith: Valaki vigyáz rám. 2. Bp. : General
Press 278 p. Kve 2500 Ft
Miklya Luzsányi Mónika: Zoknimanó és a sulicsoda. Bp.:
Egmont-Hungary [24] p. Kve 1799 Ft
Miklya Zsolt: ABC lakópark: [ahol a hangok laknak: versek,
mondókák az ábécé betûire]. Bp.:
Egmont-Hungary [39] p. Kve 2499 Ft
Miler, Zdenìk–Peti?ka, Eduard: A vakond nadrágja. Bp.:
Móra 63 p. Kve 2690 Ft
Moriyama Daisuke: Chrno crusade. 6. Bp.: MangaFan K.
184 p. Fve 2000 Ft
Nakahara Aya: Love*com. 4. Bp.: MangaFan K. 171 p.
Fve 2000 Ft
Nógrádi Gábor: A bátyám zseni. Bp.: Móra 228, [4] p.
(Tom és Geri, 1.) Kve 2290 Ft
Nógrádi Gábor: Gyerekrablás a Palánk utcában. Bp.: Móra
239, [6] p. Kve 2290 Ft
Olvasókönyv Jókai Mór mûveibôl. [Kaposvár]; [Debrecen]:
Holló: TKK 80 p. Kve 1250 Ft
Olvasókönyv Krúdy Gyula mûveibôl. [Kaposvár];
[Debrecen]: Holló: TKK 80 p. Kve 1250 Ft
Passuth László: A lombard kastély. Bp.: Athenaeum 397,
[3] p. Kve 3990 Ft
Paulina Éva: Határtalan szerelem: egy emigráns magyar
lány, egy gazdag amerikai fiú, és egy ördögi terv, amely
közéjük áll. Bp.: K.u.K. K. 364 p. Fve 2900 Ft
Peyo: A nagy törpkaland. Bp.: Manó Kv. 80 p. (Manó
könyvek) Kve 1990 Ft
Pohjanen, Bengt: A csempészkirály fia. Kolozsvár:
Koinónia 206 p. Kve 2400 Ft
Privigyey Pál: Magyarország nem volt, hanem lesz:
politiko-romantika, 1887. Bp.: Fapadoskonyv.hu 208, [2]
p. (Fantasztikus magyarok) Fve 2024 Ft
Roberts, Nora: Menyasszonyok. 4. Mindörökkön örökké.
Bp.: Gabo 402 p. Fve 1990 Ft
Rózsássy Barbara: Túl a sivatagon. Bp.: Stádium 141 p.
Kve 2600 Ft
Ruscki, R.: A viszonylagossági hipotetika'XD : a mythical
world concept story: egy világfi – Albert Einstein ötletei
alapján. Sopron: Novum Pro 76 p. Fve 3350 Ft
Ryan, William: A szent tolvaj. Bp.: General Press 349 p.
Kve 2800 Ft
Sa-skya, pandita: A bölcsesség kincsestára. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 131, [2] p. (Kelet klasszikusai) Fve
2158 Ft
Scarry, Richard: Tesz-vesz Város. Bp.: Lilliput 45 p.
Kve 1990 Ft
Shan, Darren: Darren Shan regényes története. 6. kv. A
vámpír herceg. Bp.: Móra 194 p. (Vámpír könyvek, 6.)
Kve 2490 Ft
Solohov, Mihail Aleksandrovics: Doni mesék :
elbeszélések. Bp.: Metropolis Media 246, [3] p. (Irodalmi
Nobel-díjasok könyvtára, 19.) Kve 2990 Ft

Szabó András, F.: Vezér a Vezérállásban. Mátraderecske:
Szabó A. 107, [4] p. Fve 1182 Ft
Szabó Magda: Tündér Lala. Bp.: Európa 216, [3] p. Fve
2600 Ft
Tatay Sándor: Lôdörgések kora. Bp.: Fapadoskonyv.hu
314 p. Fve 2502 Ft
Tatay Sándor: Meglepetéseim könyve. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 151, [2] p. Fve 2176 Ft
Tatay Sándor: Palacsinta apróban. Bp.: Fapadoskonyv.hu
370 p. Fve 2596 Ft
Tóvölgyi Titusz: Az új világ: regény a szocializmus és
kommunizmus társadalmából, 1888. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 235, [2] p. (Fantasztikus magyarok)
Fve 2062 Ft
Valdes, Leslie–Roper, Robert: Dóra iskolába megy. Bp.:
Egmont-Hungary [25] p. (Dóra vidám meséi, 4.) Kve
1999 Ft
Vonnegut, Kurt: Macskabölcsô. Bp.: Maecenas 198, XII,
204 p. Kve 2200 Ft
Watsuki, Nobuhiro: Ruroni Kensin. 10. köt. Bp.: MangaFan
K. 186 p. Fve 2000 Ft
Webb, Katherine: Örökség. Bp.: General Press 370 p. Kve
3800 Ft
Wessely Gábor: Magán(y)krónika: Kádár kori sztori.
[Tolna]: Geográf 211 p. (Egyszínû füzetek: vörös, 13.) Fve
2500 Ft
W h i t i n g , C h a r l e s : A Harag Hadmûvelet. Bp.: Duna
International 235 p. (A háború kutyái, 19.) Fve
995 Ft
Whiting, Charles: Tûz Kabul felett. Bp.: Duna International
261 p. (A háború kutyái, 20.) Fve 995 Ft
Wodehouse, Pelham Grenville: Tavaszi bezsongás. Bp.:
Ciceró 292 p. Fve 2200 Ft
Woolf, Virginia: Orlando. Bp.: Fapadoskonyv.hu 311 p.
Fve 2464 Ft
Z a h n , T i m o t h y : A múlt kísértete: [a Thrawn keze
sorozat 1. kötete]. [Szeged]: Szukits 391 p. Fve
2890 Ft
Lapozók, leporellók
Balcarová, Veronika: Kicsinyek és mamájuk. Pécs:
Alexandra Leporelló (16 p.) Kve 599 Ft
Dimitrescu, Ophelia: Állatcsaládok. Pécs: Alexandra
Leporelló (16 p.) Kve 599 Ft
Dimitrescu, Ophelia: Állatok a tanyán. Pécs : Alexandra
Leporelló (16 p.) Kve 599 Ft
Dimitrescu, Ophelia: Erdei állatok. Pécs: Alexandra
Leporelló (16 p.) Kve 599 Ft
Gábor Emese: Õszi mondókák. Bp.: Manó Kv. Leporelló (8
p.) Kve 690 Ft
Lockerová, Jiøina: Kedvenceink. Pécs: Alexandra Leporelló
(16 p.) Kve 599 Ft
Mathers, Michelle: Bogi bari. Bp.: Manó Kv. Lapozó (10
p.) (Állati jó barátok) Kve 590 Ft
Mathers, Michelle: Böbe boci. Bp.: Manó Kv. Lapozó (10
p.) (Állati jó barátok) Kve 590 Ft
Mathers, Michelle: Matyi malac. Bp.: Manó Kv. Lapozó (10
p.) (Állati jó barátok) Kve 590 Ft
Mathers, Michelle: Pali paci. Bp.: Manó Kv. Lapozó (10
p.) (Állati jó barátok) Kve 590 Ft
Moulding, Lynne: Autó Artúr. Bp.: Manó Kv. Lapozó (10
p.) (Guruló pajtások) Kve 590 Ft
Moulding, Lynne: Markoló Marci. Bp.: Manó Kv. Lapozó
(10 p.) (Guruló pajtások) Kve 590 Ft
Moulding, Lynne: Traktor Viktor. Bp.: Manó Kv. Lapozó (10
p.) (Guruló pajtások) Kve 590 Ft
Moulding, Lynne: Tûzoltó Töhötöm. Bp.: Manó Kv. Lapozó
(10 p.) (Guruló pajtások) Kve 590 Ft
Polák, Jiøí: Kutyák és cicák. Pécs: Alexandra Leporelló (16
p.) Kve 599 Ft

A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. a közismereti tankönyvek csaknem teljes választékát, kötelezô olvasmányokat, nyelvkönyveket,
szótárakat, idegen nyelvû könyveket, tanulást, tanítást segítô dokumentumokat, kézikönyveket, pedagógiával kapcsolatos
kiadványokat és sok más hasznos irodalmat kínál kedvezô áron.

DIÁKOKNAK, TANÁROKNAK KÜLÖN KEDVEZMÉNY!
Rendeléseiket fogadjuk postán (1391 Budapest, Pf. 204), interneten (www.kello.hu) vagy személyesen (1134 Budapest, Váci út 19.),
illetve boltunkban:

KÓDEX KÖNYVÁRUHÁZ ÉS TANKÖNYVCENTRUM
1054 Budapest, Honvéd u. 5. Tel.: (06-1) 428-1010
Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 10–18 óra, szombaton 10–14 óra

KÖTELEZÔ OLVASMÁNYOK EGÉSZ ÉVBEN 25% KEDVEZMÉNNYEL!
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KÖNYVHÉT

FRANKFURT 2011

Vásár válság nélkül
Kétségtelenül a világ legnagyobb könyves találkozója, évrôl évre milliók által
várt rendezvény, ahol ott kell lenni, mert
a könyvek jövôjét Frankfurtban írják.
Idén 106 ország 7384 kiállítója döntött
úgy, hogy bemutatja újdonságait a frankfurti nemzetközi könyvvásáron, ahol a
szakmai és a közönségnapokon 3200
program várta a résztvevôket. Végül közel 280 ezren jöttek el.
Az idei év slágertémája továbbra is a
papír alapú és a digitális könyvkiadás
„harca” volt, amit tovább élezett az euróövezet válsága – a válság, amely attól
függôen, honnan nézzük, lehet kétségbeejtô és inspiráló. A könyvszakma szereplôi – helyesen – az elôremenekülést, a lehetôségek keresését választották, a megújulás, a kiutak keresése is jellemezte az
idei frankfurti könyvvásárt. A vásár igazgatója, Jürgen Boos így értékelte az idei
rendezvényt: „Az induló vállalkozások
korát éljük, és a könyvszakma nagyon
pozitívan viszonyul az újításokhoz. A
technológiai fejlôdés és a felfedezô kedv
változatos ötleteket generál, így aztán a
nemzetközi könyvkiadás és -kereskedelem is egyre sokfélébb arcot mutat.”
A hihetetlen mennyiségû e-olvasó és
iPad (a legtöbb nyugat-európai és tengerentúli standon megtalálhatók voltak
pulthoz rögzítve ezek a gépek) mellett a
közönség számos új, kreatív ötlettel, a
történetmesélés új formáival és multimédiás alkalmazásokkal is találkozhatott. A változás egyik jele lehet, hogy
egyre több az olyan kiállító, amely a
könyvekhez kapcsolódó, azokra épülô
iparágakban (film, játékok, infokommunikációs technológia) lát lehetôséget. A
hagyományos és a digitális tartalom keveredését képviselô cégek jelentôsen
hozzájárulnak ahhoz, hogy a könyv, és
ezzel együtt az olvasás fogalma is egyre
tágabban értelmezôdik.
Mindezzel együtt a hagyományos
könyvkiadói stratégiák is megújulnak. A
vásározók fontos célpontjai voltak a
csarnokonként több helyen is felállított
fórumok, ahol rendre teltházas pódiumbeszélgetések keretében hallgathattak
angol és német nyelvû elôadásokat a jelen tendenciáiról és a következô évek
trendjeirôl. A német könyvkiadók és
könyvkereskedôk szövetségének elnöke,
Gottfried Honnefelder szerint a piac
szereplôi optimisták. „Már nemcsak beszélünk az e-könyv üzletágról, hanem
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egyre többen részt is vesznek benne. A
könyvkereskedelem új keretei már adottak, viszont minden kiadónak és kereskedônek magának kell megtalálnia a számára megfelelô utat” – nyilatkozta a vásárt követôen.
Az idei könyvvásár díszvendége Izland
volt. A sagák földjén reneszánszát éli az
irodalom, különleges bemutatkozásuk
célja volt megmutatni, hogy a történetek
mesélése az élet alapvetô, élô, lényegi része. A díszvendég bemutatkozására érkezô látogatók egy sötét kiállítóterembe
léptek, némi fényt csupán a hatalmas
vásznak adtak, amelyeken izlandi embe-

könyves alkalmazás volt letölthetô iPadre, az elsô húsz legkedveltebb között számos gyermekeknek szánt is megtalálható. Az olvasmányok fokozatosan „tartalmakká” válnak, a digitális történetmesélés forradalmasítja a felolvasást. A fejlesztôk szerint a táblagépekre készített
tartalmak nem helyettesítik a képeskönyveket, csupán új kapukat nyitnak az
olvasás felé.

rek (fiatalok, öregek, nôk, férfiak, gyerekek) ültek könyvvel a kezükben könyvespolcok (házi könyvtáraik) elôtt és olvastak. Az ország kultúráját, irodalmát bemutató pavilon olvasósarokkal, kávézóval,
kerekasztal-beszélgetéseknek helyet adó
pódiummal egészült ki. A 320 ezres lakosságú szigetország könyvek iránti rajongását jól mutatja, hogy 170 kiadó mûködik az
országban, évente 2,5 millió könyvet adnak ki, egy átlag izlandi pedig évente
nyolc könyvet olvas el. Az izlandi írószövetség közel 400 írójából majd negyvenet
mutattak be személyesen is Frankfurtban.
Technikai csodák ide, izlandi díszvendégség oda, a legnagyobb nyüzsgés mégiscsak a gyermekkönyveknek (és képregényeknek) helyet adó csarnokban volt.
Persze itt is találhattunk nem kevés képernyôt – talán nem tévedek, ha azt
mondom, a következô generáció a
nyomtatott képeskönyvek mellett azok
app(likáció) formátumán fog felnôni.
Egy kimutatás szerint az iTunes rendszerében idén szeptemberben húszezer

A vásár egyik csúcspontja idén is a német gyermekkönyvdíj átadóünnepsége
volt. A közel félévszázados múltra
visszatekintô díj presztízsét mutatja,
hogy a több mint egyórás mûsor 2000
nézô elôtt zajlott, többen állójeggyel
nézték végig, ahogyan a tartományi miniszter kiosztotta a 8000 euró pénzdíjjal
járó Momo szobrocskákat. A felvezetô
beszédekbôl kiderült, hogy a német képeskönyvek Kínában a legkelendôbbek,
hogy a külföldre értékesített licencek
38%-a gyermekkönyv, és hogy az iPad
nagy elônye, hogy a paplan alatt lámpa
nélkül is lehet olvasni. Ebben az évben is
a legjobb képeskönyv, gyermekkönyv, ifjúsági könyv és a szakkönyv kategóriában jelöltek 6-6 könyvet, a zsûri végül
mindegyik díjat német szerzônek ítélte
oda. A négy díj mellé a diák zsûri szavazatai alapján egy ötödiket is kiosztottak,
ami ékesen bizonyítja, hogy az olvasóvá
nevelés több mint jól hangzó szlogen
Németországban.
Pompor Zoltán
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VÁLTOZÓ FALVAINK
Tizenkét falurajz Kercaszomortól
Nyírkárászig
Szerkesztette:
Beluszky Pál, Sikos T. Tamás

A fiatal szerzônô elsô nagy sikerû
könyve, az Amikor megállt az idô
után egy újabb érdekfeszítô, lírai
szépséggel megírt, önéletrajzi ihletésû mûvel jelentkezik.
„Szívünk és lelkünk folyamatos
szenvedélyes tangót jár életünk
parkettjén, csak a ritmus és a tempó változik. Gondolataink és cselekedeteink (testünk), mint a halk
harmonikaszó diktálják e nyerô ördögi párosnak, hogy hol a kezdet, hol a vég, hol a szenvedély, vagy hol a lét. De egyszer a zenekar lazít, vagy rossz kottával üzen, és az ember fia vagy lánya
azonnal áldozata lesz saját testének. Jobbik esetben a lélek még
vezet és fogja a szívet, de a zenekar is, látva az általa okozott kárt,
ijedtében már nem bírja szusszal.”
Tomán Edina új könyve egy ritka, szenvedélyesen szép, fájdalmas sorstánc históriája. Egy súlyos betegség köré felépített valós
beteljesülés, némi erotikus ritmikát igénylô tapadós boleróval fûszerezve, amiben a legbiztosabb pont a halál. Egy trauma, ami
mindent bizonytalanná és kiszámíthatatlanná tesz.
„Lelkünk tavának tükrében ritkán látunk megnyugvást.”
(X)
240 oldal, keménytáblás, 125x200 mm, 3000 Ft
A könyv már elôrendelhetô a kiadó honlapján.

E kötet szerkesztôi több ízben, legutóbb a 2007-ben megjelent Változó falvaink c. könyvükben tettek kísérletet a magyarországi falvak nagysága, gazdasági funkciói, népesedési folyamatai, a lakosság demográfiai struktúrája, anyagi helyzete
alapján típusaik meghatározására. Bármekkora adatbázissal dolgoztunk is, csak a falvak legfôbb koordinátáit, adattá „szublimált" jelenségeit vehettük figyelembe a típusalkotásnál. Egy-egy falu helyzetét,
állapotát, arculatát számos egyéb tényezô is alakítja: a természeti
környezet, a településtörténeti múlt, a hajdanvolt birtokviszonyok, az
ipari korszakba való belesodródásuk idôpontja, a lakosság vallási és
nemzetiségi összetétele, tradíciói, értékrendje, életvitele, ízlése, vezetôik habitusa és így tovább. Ebbôl következik az is, hogy nem beszélhetünk általában, sommásan falvaink helyzetérôl, „sorsukról”,
ahogy ez manapság gyakran hallható. Ezt a számítások eredményeként kapott falutípusok mögött megbúvó sokféleséget kívántuk felvillantani az egyes falutípusokból kiválasztott 12 település földrajzi,
szociológiai szempontú leírásával.
(X)
3990 Ft
John Emsley:
GYILKOS MOLEKULÁK
Nevezetes bûnesetek mérgekkel
A méregkeverôket mindig is
valami borzongató titokzatosság övezte, nem véletlen hát,
hogy a bûnügyi regényekben
gyakran találkozhatunk velük.
Méreggel elkövetett gyilkosságok azonban nemcsak a krimikben léteznek, hanem az
életben is. A könyv tíz hírhedt
bûntényt dolgoz fel, méghozzá
egészen egyedi módon, az analitikai kémikusok nézôpontjából, tudományos alapossággal
vizsgálva meg az eseteket: megtudhatjuk, hogyan bizonyították be a méreg alkalmazását, és hogyan sikerült a kémia segítségével leleplezni a gyilkosokat.
John Emsley könyve ugyanolyan izgalmakat tartogat a krimik
rajongóinak, mint azok számára, akiket érdekel a kémia és a toxikológia gyakorlati alkalmazása. Az Új polihisztor sorozat legújabb kötete, a Gyilkos molekulák szakszerûen, mégis olvasmányosan és érdekesen mutatja be a kémikusok munkáját, a laboratóriumok izgalmas világát és a sötét bûntények felderítésének
hátterét. És bár a könyv alaptémája kissé komor, a szerzô finom
humorral gondoskodik arról, hogy kellemes, szórakoztató élményt szerezzen az olvasónak.
(X)
3500 Ft
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Tomán Edina: SZÍVTANGÓ

Naphegy Kiadó
1016 Bp., Krisztina tér 7.
www.naphegykiado.hu
megrendeles@naphegykiado.hu
Boldizsár Ildikó–Szegedi Katalin:
KIRÁLYFI SZÜLETIK
„Egyszer volt, hol nem volt, volt
egyszer egy királyfi… Egész nap
az utcákat járta, és amikor ráköszöntek az emberek, nagyot sóhajtott, s csak annyit mondott:
– Ó, ha tudnátok, milyen nagy az
én bánatom!”
Volt egyszer egy bánatos királyfi. Ez a királyfi egy nap két holló társaságában felkerekedett, hogy bebarangolja a világot, és a
föld madarainak példáján megtanuljon gondolkodni és emlékezni – emlékezni mindarra, ami még az ô születése elôtt, a világ keletkezése idején lezajlott. Egyvalamire mégis képtelen volt
visszaemlékezni, és ettôl volt olyan szomorú. Arra, hogy hol volt
ô, mielôtt megszületett.
Boldizsár Ildikó mesekutató és mesepedagógus Szegedi Katalin
illusztrációival megjelenô új kötete a 2009-ben megjelent Királylány születik „fiús” párja. Szemben a Királylány otthonosságot,
biztonságot sugalló világával a Királyfi születik mitikus hangulatú eredetmese, az elfeledett, ám emlékeink mélyén mégis továbbélô közös múlt keresésének kalandos története.
(X)
320 x 220 mm, cérnafûzött, 36 oldal, 2900 Ft

KÖNYVHÉT

X ÚR A KH-BAN
Presskontakt Kiadó
1132 Bp., Visegrádi u. 9.
T: 20/3888539
Fax:06-27-336315
presskontakt@invitel.hu

Scolar Kiadó
www.scolar.hu

Nógrádi Gergely: AGENOR

A fotósguru, Michael Freeman általános ismereteket oszt meg a digitális
fotózásról.
A könyv segítséget nyújt
azon képességek kifejlesztésében, amelyek a fotó témájának kiválasztásához és a hatásos digitális fényképek készítéséhez elengedhetetlenek. A szerzô nemcsak a kompozíció hagyományos megközelítéseit ismerteti, de kitér arra a digitális technikával megjelent új szemléletmódra is, amelynek tudatában a
fotós exponáláskor már figyelembe veszi a digitális képszerkesztés, átalakítás, montázskészítés lehetôségeit – azokat az új eszközöket, amelyek elôsegíthetik, hogy akár a keresôablakban látottaktól lényegesen különbözô kép születhessen.
A szerzô nemzetközileg elismert fotográfus és író, aki az egzotikus úti célok, az építészeti alkotások és az ázsiai kultúra fotózására szakosodott.
A fotó iránt érdeklôdôknek ajánljuk még: David Präkel: A fotográfia alapjai sorozatunkat, a Kompozíció, az Expozíció, a Világosítás és a Fekete-fehér fotózás címû köteteivel.
(X)
192 oldal, 238 x 254 mm, kötve, 5995 Ft

Évezredek óta izgatja az ember
fantáziáját a tengerek mélye. Hány
és hány kincsekkel megrakott hajó
várja odalent, sok-sok kilométerrel
a vizek felszíne alatt, hogy végre
újra napvilágra kerülhessen!
Az Agenor címû romantikus fantasy ebbe a misztikus világba
kalauzol el bennünket.
Néhány gonosz szándékú ember egy titkos laboratóriumban
képessé teszi Agenort, a hatalmas szürke bálnát, hogy ember
módra gondolkodjon. A kísérlet gazdái abban bíznak, hogy a roppant erejû állat majd felhozza nekik a tengermély kincseit.
Csakhogy Agenor nemcsak gondolkodni kezd, de érezni is.
Vajon lehet-e reménytelenebb vágy egy szürke bálna szerelménél,
ha a vonzalom tárgya egy tizennyolc esztendôs, törékeny kis diáklány?
Az embercet legendája korunk egyik legszívbemarkolóbb írói kalandja.
„Volt egy pont, ahonnan egyszerûen nem volt erôm tovább írni a
regényt, annyira fájt a bálnám szerelmét kísérô reménytelenség” –
nyilatkozta korábban a szerzô. „Ám most, hogy megszületett a
könyv, minden magyar gyereknek adnék egy példányt, ha tehetném.
Talán segítene nekik, hogy felnôttként jobbá tegyék a világot.”
(X)
200 oldal, 2290 Ft
Nógrádi Gergely:
BALHÉS BENI NAPLÓJA
Aligha akad izgalmasabb annál, mint
ha belekukkanthatunk egy szókimondó tízéves kölyök titkos naplójába!
Különösen, ha az a tízéves kölyök a világ legbalhésabb gyereke!
Nógrádi Gergely, Vau! és Nyau!
címû regényei után, ismét egy
olyan könyvvel örvendezteti meg
a gyerekeket, amelyen garantáltan
hasfájósra nevetik magukat.
A titkos napló fôhôse, Beni az a
fajta kisfiú, aki minden olyan balhét
elkövet, amilyenre egy hétköznapi kölyök sose vetemedne. Például
„puszta jóindulatból” romba dönti a családi otthon kéményét, csak
hogy biztosan beférhessen rajta a télapó. Aztán fantasztikus bûvészmutatvánnyal akarja szórakoztatni az iskolában a társait, közben azonban ripityára töri a gyerekek óráit és számológépeit.
A legszebb azonban az egészben, hogy Beni végig meg van gyôzôdve róla: nála jobb gyerek még nem született a világon! Hisz ô
csak jót akar!
És ahogy ez a kis gazfickó mindezt leírja a naplójában, az egészen egyedülálló. A rázós kalandok Beni elôadásában csak még
szórakoztatóbbakká lesznek.
Reszkess, Harry Potter! Itt az új hôs, a világ leghuncutabb bajkeverôje, Balhés Beni!
(X)
120 oldal, 1990 Ft
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Michael Freeman:
FOTÓSSZEMMEL

Linn Ullmann:
STELLA ZUHAN
2000. augusztus 27-én Stella lezuhan egy oslói toronyház tetejérôl. Véletlen baleset történt,
vagy férje, Martin taszította le?
A világhírû norvég írónô könyve többek közt erre a kérdésre
keresi a választ. A rendhagyó
krimiben az olvasó betekintést
nyer az Ullmannra olyannyira
jellemzô varázslatos figurák világába. Megismerkedhet az
örök életre kárhoztatott, múltjában sötét titkokat rejtegetô
Axellel, Martinnal, a bútorkereskedôvé vedlett strucckirállyal, a
sellôhajú Edithtel, aki fává akart változni, egy vízvezeték-szerelôvel, aki munkavégzés közben, mintha mi sem lenne természetesebb, beköltözik megbízójához… Rajtuk keresztül pillantunk be
Stella életébe, vágyaiba és érzéseibe – ami az egyedüli lehetséges
út a rejtély kibogozásához.
„2000. augusztus 27-e van, a délután már estébe hajlik. A kilencedik emeleti függöny mögött álló nô neve Stella. Több, mint tíz
évvel azután, hogy Martin bemászott az ablakán, egy napsütötte
estén lezuhan a Frogner téri végzetes bérház tetejérôl. A zuhanás a megtántorodás pillanatától a földet érésig két másodpercig
tart. Két másodperc csupán, se több, se kevesebb. A továbbiakban erre a két másodpercre kívánok fényt deríteni.”
(X)
Fordította: Földényi Júlia, Szerkesztette: Illés Andrea
256 oldal, 128 x 205 mm, Keménytáblás cérnafûzött, 3250 Ft
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A könyvek önköltségének megállapítása
Közeledik az év vége, már a várható éves eredmény becsléséhez (társasági adó-feltöltés) is fontos, hogy a készletek értéke az elôírásoknak
megfelelô módon legyen meghatározva. A kiadók év végi zárókészletének (mennyiségének és értékének) becslése konzisztens rendszerben
az eredmény pontosságát, megbízhatóságát jelentôsen befolyásolja.
Azt a címet is adhattam volna, hogy miért nem létezhet saját termelésû (saját elôállítású) árukészlet. Pedig nem egy kiadó könyvelésében láttam alkalmazva. Érdekes, hogy mindig az iparûzési adóval
és a nyomdaköltség könyvelésével kapcsolatban jelentkezik ez a hibás megoldás.
Általában egy gazdálkodó szervezet tevékenységét ágazati, statisztikai alapon felbonthatjuk termelésre és kereskedelemre. A kereskedelem megértése egyszerûbb: vásárolt dolgok változatlan formában
történô továbbértékesítése – ezek az áruk, vagy közvetített szolgáltatások. Mindkét esetben mások által létrehozott termékekre, nyújtott szolgáltatásokra vonatkozik a vétel és az eladás. A saját termelés
anyagi és személyi erôforrások felhasználásával új komplex produktumot hoz létre.
A cégiratokban meghatározott a fôtevékenység, és az ettôl függô statisztikai jelzôszám eldönti a kérdést – a cég tevékenységének jellemzô
jellege termékelôállítás, szolgáltatás vagy kereskedelem lesz.
A számviteli törvény (2000. évi C. törvény) különbözô fogalmakat,
értékelési eljárásokat rendel a különbözô gazdasági tevékenységekhez.
A kereskedelemhez tartozó fogalmak és eljárások:
– Készletei mérlegbeli helye árukészlet.
– Értékelés: beszerzési (számla szerinti) értéken, tartalma szabályozandó a Számviteli politika részét képezô Értékelési szabályzatban.
– Eljárás: beszerzéskor közvetlenül ráfordításként elszámolhatók a
8. számlaosztályban. Év végén, leltár alapján a meglévô el nem
adott mennyiségre jutó értéket készletre kell venni.
– Az eredménykimutatásban a kereskedelmi tevékenységbôl származó nettó árbevétellel szemben az eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ sor) jelenik meg ráfordításként, mindkét választható
sémában.
A saját termeléshez tartozó fogalmak és eljárások:
– Mérlegben az ide tartozó készletek helye: késztermék, befejezetlen termelés és termék, félkész termék, (az elôállításhoz vásárolt
anyagok anyagkészletként is kimutathatók).
– Értékelés: elôállítási közvetlen önköltségen, vagy a várható eladási árból visszaszámítással történik, ennek módszerét vagy a Számviteli politikában, vagy az Önköltségszámítási Szabályzatban meg
kell határozni.
– Kétféle könyvelési eljárás megengedett, és ezek kombinálása is, a
forgalmi költségeljárás vagy az összköltségeljárás. Mindkét esetben év végén a készleteket leltározni kell, és kalkulált értéken a
mérlegben szerepeltetendôk.
– Az eredménykimutatás formája a könyvelési eljárástól függ. Összköltség eljárású eredménykimutatásban megjelenik a saját elôállítású eszközök aktivált értéke, benne a saját termelésû készletek állományváltozásával, mint nettó árbevételt korrigáló tétel. Forgalmi
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költség eljárású eredménykimutatásban a közvetett (rezsi-) költségektôl elválasztva láthatjuk az értékesítés közvetlen költségeit.
Fentiekbôl látható, hogy a tevékenységek megválasztása, a könyvelési
munka egyszerûsítése, vagy adócsökkentési szándékkal nem variálható, ez olyan adottság, amire egy-egy vállalkozás ügyviteli rendszerét fel
kell építeni. Mégis miért fordul elô a könyvkiadóknál (tisztelet a kivételnek) a félreértés lehetôsége olyan gyakran?
Ebben a könyvelôállítási folyamat sajátos volta a ludas. Ösztönzôje
pedig az iparûzési adószámítás rendszere, pontosabban a kereskedelemhez tartozó ELÁBÉ levonhatósága. Egy könyv megjelentetésénél
elôször a kiadó dolgozik, aztán a nyomda befejez. A nyomdából érkezô könyv fizikailag változatlan formában, kiadói átvétel után azonnal értékesítésre kerülhet. Látszólag megfelel a kereskedelmi „változatlan továbbértékesítés” elvnek. Akkor nyomdaköltség = ELÁBÉ?
A nyomdából érkezô könyv nem több, mint egy nyomdai termék.
Ez a termék nem létezik a nyilvánosság számára, hiszen a nyomda
csak a kiadó megbízásából dolgozik, és nem rendelkezik önállóan a
szerzôi jogok tulajdonosai által megengedett többszörözési és nyilvánosságra hozatali jogokkal. Másrészt a nyomdai ráfordításokat kifejezô nyomdaszámla a kiadó elôzetes és utólagos ráfordításaiból
semmit sem tartalmaz. A teljes jogú, és az elôállítási ráfordításokat
is teljeskörûen tartalmazó könyv a kiadó készterméke. A nyomdaköltség, mint anyagköltség, vagy mint igénybe vett szolgáltatás beépül a kiadó termékének elôállítási költségeibe.
Igen, elismerem, hogy az a szituáció, hogy a nyomda szállításának a
kiadó raktárába érkezésekor, a nyomda termékének átvételekor, azonnal megtörténik az átváltozás, és a könyvszállítmány a kiadó késztermékeként kerül készletre vételre, értékesítésre. De az eljárás nem ellentétes a számviteli törvénnyel, viszont megfelel a tevékenységi besorolásnak. Összefoglalva: egy kiadói copyright-tal rendelkezô könyv a
számvitel szabályai szerint a kiadó saját elôállítású készterméke lesz.
A továbbiakban az önköltségszámítás kötelezô szabályozására térek ki. A számviteli törvény 14 § (4) bekezdését idézem:
„A számviteli politika körében írásban rögzíteni kell … azokat a gazdálkodóra jellemzô szabályokat, elôírásokat, módszereket, amelyekkel
meghatározza, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés
szempontjából lényegesnek, jelentôsnek, [...], továbbá meghatározza
azt, hogy a törvényben biztosított választási minôsítési lehetôségek
közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmaz, az alkalmazott gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatni.”
A törvény szerint csak annak a vállalkozásnak kell külön Önköltségszámítási szabályzatot készítenie és a közvetlen önköltségre épülô utókalkulációs módszert alkalmaznia, amelyiknek saját termékértékesítésbôl származó nettó árbevétele az egymilliárd forintot (vagy
költségnemek szerinti költségeinek összege – ELÁBÉ nélkül – az ötszáz millió forintot) meghaladja.
A kiadók többsége nem éri el ezt a nagyságrendet, mentesül a külön szabályzatkészítés alól, ugyanakkor, mivel választási lehetôsége
van a késztermék készletek értékelési módszerében, kénytelen leírni választott eljárását a Számviteli politikájában, különben lényeges
hiányosság áll fenn.
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X ÚR A KH-BAN
Önköltség meghatározása a várható eladási árból visszaszámolva
A saját termelésû készlet – az egyszerûsített éves beszámoló készítése
során – a még várhatóan felmerülô költségekkel és kalkulált haszonnal
csökkentett eladási áron is értékelhetô. (98 §. (b)). Eladási ár itt nem a
könyvre nyomtatott fogyasztói ár, hanem a kiadó által realizált, egy
könyvre jutó, Áfá-t nem tartalmazó bevétel. A kalkulált haszon egy termék elôállítási költségei felett a rezsiköltségeket is fedezô bruttó hozam.
A még várhatóan felmerülô költségek is az elôállításhoz tartoznak, csak
még nem számlázták le ôket.
Egy példán szemléltetve ezt az eljárást:
1.
a könyv fogyasztói ára:
3675 Ft
2.
kiadói ár 50% átlagárrés és áfa
levonása után
1750 Ft
3.
a kiadó mûködés rezsi költségei
az árbevétel százalékában 35%
kalkulált eredmény 15%, együtt 50%
–875 Ft
4.
ki nem fizetett jogdíj
–200 Ft
A könyv elôállítási önköltsége ezzel a módszerrel: 675 Ft/példány, ha
a leltár 250 darabot tartalmaz, ennek a könyvnek a mérlegértéke
168.750 Ft, ami készletre vételként könyvelendô az éves záráskor.
Meglehetôsen pontatlan készletértéket ad, az eltérés a reálisnak tekinthetô értéktôl nyereségtöbbletet vagy veszteséget képez.
Önköltség meghatározás utókalkulációval
Amelyik vállalkozás Önköltségszámítási szabályzat készítésére kötelezett, annak ezt a módszert kell használnia. Viszont minden kiadó alkalmazhatja, amennyiben Számviteli politikájában választja. Az elôállítási önköltség a ténylegesen felmerült és felmerülô költségek összeszámításán, a gyártott mennyiséggel osztva adódik. Ezt hívják egyszerû osztó kalkulációnak. A számviteli törvény szerint azok a költségek vehetôk figyelembe a közvetlen önköltség részeként, amelyek:
– az elôállítással szoros kapcsolatban voltak (fix jogdíjak, nyomdaköltség, vállalkozói díjak stb.)
– a termékre megfelelô mutatók (jellemzôk) segítségével elszámolhatók (szerkesztôk, lektorok, beírók bére és vannak járulékai –
munkaszámos óranyilvántartás alapján leosztva stb.)
– nem az értékesítéstôl függenek (a csomagolás, a marketing, az
elôfizetôk adminisztrációja nem vehetô figyelembe.)
A bevétel százalékában fizetett royalty – bár mint jogdíj az elôállításhoz tartozna, de a költségértéke már az eladott mennyiségtôl függ,
így egyszerû esetben nem elôállítási költség, Ha nincs eladás – nem
merül fel költség.
Egyes felhasználói szerzôdésekben kikötnek egy garantált (minimum) szintet, amit akkor is ki kell fizetni, ha az értékesítés után un.
százalékos royalty-val számított összeg ezt nem érné el. Itt a garantált royalty természetesen beállítható közvetlen önköltségbe, a teljes
gyártott mennyiség után.
A fix összegû, több kiadásra feljogosító jogdíjak az összes várható
kiadásra feloszthatók elôre. Ennek technikája a szellemi vagyonként
történô aktiválás, majd az értékcsökkenés elszámolása, amely már a
közvetlen önköltség része lehet. Ebbôl is látszik, hogy utókalkuláció
szabályozása miért szükséges.
A törvény elôírása szerint elkészítendô Számviteli politika részeként,
vagy önálló dokumentumban a Leltározási szabályzat is. Kiadói sajátosság a bizományba adott készlet fordulónapi leltárának megállapítása, amit a terjesztôi fogyásjelentések, esetleg tárolási nyilatkozatok és a
kiadó saját nyilvántartása egyeztetésével szokás elvégezni.
Tisztelt Kiadóvezetôk! Még nem késô megkérdezni a könyvelôt,
hogy minden rendben van-e a készletek ügyvitelével kapcsolatban,
melyik eljárás szerepel a Számviteli politikában, hogyan fogják a kiadó
késztermék-készletének mérlegértékét meghatározni.
dr. Bódis Béla
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Trivium Kiadó
1112 Bp., Menyecske u. 3.
T/F: 248-1263
konyvek@triviumkiado.hu
www.triviumkiado.hu
John Gray, PhD:
JÉGHIDEG MARS ÉS TÛZFORRÓ
VÉNUSZ
Hormonális egyensúly – a boldogság, a szerelem és az életerô titka
A világhírû Mars és Vénusz sorozat legújabb 12. kötete a két nem
hormonális különbségeiben keresi
a magyarázatot az ellentétekre.
Miért terül el hazatérve a férj a tévé elôtt, és bújik az újságjába?
Miért nem figyel oda, amikor a felesége apró-cseprô dolgait meséli?
Miért hagy mindent az utolsó percre a férfi, és miért aggodalmaskodik folyton a nô?
Miért imád vásárolni a nô, és miért nem a férj?
Minderre a hormonok adják meg a magyarázatot: részben a
stresszcsökkentôk, férfiaknál a tesztoszteron, és nôknél az oxitocin, részben a boldogsághormonok, mint a dopamin és a szerotonin. Gray közérthetôen és 25 év szakmai tapasztalattal ismerteti a test és elme finom összjátékát, és jól bevált tanácsokat ad
a mindennapi gondok kezelésére.
Választ kapunk, hogyan függ össze a vércukor- és stressz szint,
mitôl alszunk jól vagy rosszul, hogyan tehetnénk izgalmasabbá a
szexet, miként vészelheti át a változókort a két nem, és milyen
étrenddel ôrizhetjük meg testi-lelki egészségünket.
(X)
244 old, 2990 Ft

Dr. Danima Damdindorj
AZ ÉLTETÔ ÉTKEK ARANY SZUTRÁJA
Dr. Danima Damdindorj
„Az éltetô étkek arany
szutrája” címû könyve egy
különleges egészségfilozófiai
írás. Rendkívül sajátosak és
tanulságosak a mongol
fekete asztrológia összefüggései a kozmoritmológia
és bioritmológia terén.
Aki tiszteletben tartja saját
életét, annak tiszteletben kell
tartania a Természetet és
annak törvényeit, mert az
egészség boldog életalapja
a Természet teljes körû
tisztelete.

Geomantika Bt., 426 oldal, ára: 3500 Ft
Telefon: 06-20-427-4220
E-mail: ddanima@yahoo.com
honlap: www.danima.try.hu
A könyv kapható Líra, Libri és Alexandra könyvesboltokban.
A www.bookline.hu-n lehet rendelni postán is.
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FOTOGRÁFIA

Hiánypótló fotótörténeti kánon
Fontos és hasznos fotótörténeti kézikönyv
látott napvilágot a közelmúltban a Typotex Kiadó gondozásában. Segítségével képet kaphatunk többek között arról, hogyan
alakult ki a fotómûvészet, és hogyan helyezhetô el a különbözô korok történelmi,
kulturális kontextusában. Szívbôl ajánlom
mindenkinek, akit érdekel a téma.
Kevés olyan mûvészet van, amely olyan
jelentôs technológiai megújuláson ment
át az elmúlt évszázadokban, mint a fotográfia. A kezdet kezdetén sem volt egységes a fényképek elôállításának technikája:
1839-ben háromféle fénykép létezett. A
feltalálójáról, Daguerre-rôl elnevezett fajta, illetve a fényképezôgéppel készülô, és
az úgynevezett fotogén rajzolás, amely
során az adott tárgyat fényérzékeny papírra helyezve készítettek kontaktnyomatot. Az utóbbi két eljárás nagy elônye
volt, hogy negatívot lehetett készíteni segítségükkel, amelyrôl további másolatok
készülhettek. Ma, mintegy 170 évvel késôbb általában egészen más technikával
hozzuk létre a képeket: digitális eljárással. Miközben maga a végtermék még
mindig ugyanaz.

A vaskos kötet feldolgozza a fényképezés különbözô állomásait, bemutatja a
fényképeszet térhódítását a 19. században, majd a tömegessé válását a 20. század hajnalán, végül fokozatosan eljutunk
a jelenkorig. A szerzô fontosnak tartja
bemutatni a fotó és a társadalomtudományok kapcsolatát, a különbözô mûvészeti stílusirányzatok hatásait, miközben
egy-egy fontos alkotót külön is méltat.
Megtudhatjuk, hogyan láttatta a fényképezôgép az emberiség történelmét végigkísérô különbözô háborúkat, de foglalkozik például a fotózás szerepével az
orvostudományban is.
Mûvészetnek neveztem a fényképezést,
miközben persze ennél jóval több, tekint-
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hetô tudománynak és iparágnak egyaránt.
Felhasználási módjainak szerteágazó mivolta is bizonyítja, hogy átível a tudományágak szûk határain, használják tudományos dokumentációra, újságírásra, a
családi élet pillanatainak megörökítésére
– és még sorolhatnánk. A kötet lapjain a
fényképezés történetének ismert és kevésbé ismert alkotásaival találkozhatunk.
A fotótörténet bemutatása mellett lenyûgözô megismerkedni egy-egy kép készítésének körülményeivel, elôzményeivel.
Döbbenetes és sokszor meghökkentô,
milyen hatást válthat ki egy fénykép a
puszta létével, az információval, amit
hordoz. Miközben persze nemegyszer
elôfordul, hogy épp emiatt az óriási hatás miatt manipulálják a képeket – bár
ahogy a könyvbôl is kiderül, koronként az is változó, mit tekintenek manipulációnak. A számtalan
lenyûgözô történet közül
most csak néhány felvillantására van mód.
Érdekes adalék, hogy
1860-ban, amikor a fényképezés igencsak gyerekcipôben járt, Mathew Brady portréfényképész lefényképezte az akkor még
nemigen ismert Abraham Lincolnt. Korábban az emberek többsége még sohasem látta a leendô elnököt, de elnöki
kampányát végigkísérték a csúfságáról
szóló pletykák. Ellenfelei sosem mulasztották el hangsúlyozni, jobb, ha nem látják
Lincoln képét a választói, mert még megijednének tôle. De a Brady által készített
kép segítségével Lincoln megnyerte a választást és elnök lett belôle. Kellôen hálás
volt a fotográfusnak a képért, akinek jutalma szintén nem maradt el: az ô képe alapján készült az ötdolláros bankjegyen lévô
Lincoln-kép is.
Természetesen az olyan emblematikus
és nagy vihart, illetve vitát kiváltó felvételek is helyet kaptak a könyvben, mint Robert Capa A milicista halála címû képe,
bár számomra érdekesebb egy Rosenthalkép története, mely A tengerészek felvonják az amerikai zászlót Ivo Dzsimán címet
viseli, és a maga korában szintén nagy
port kavart. Az amerikaiak által nagy
becsben tartott fotó azt a pillanatot ábrázolja, amikor 1945-ben a csendes-óceáni
szigeten kitûzik az amerikai zászlót. Valójában ekkor már másodszorra vonták fel

az amerikai zászlót, mert az elsô nem látszott a partvidékrôl, ahol még mindig
folytak a harcok. És a küzdelem a zászló
kitûzését követôen is folytatódott, a kép
szereplôi közül hárman el is estek.
A könyvbôl kiderül az is, hogy készült a
mindannyiunk által jól ismert, ikonikus Che Guevara-kép. A fotót egy kubai
fényképész, Alberto Díaz
készítette, és a fotó nem látott napvilágot rögtön, csak
hét évvel késôbb, amikor
Che Guevarát megölték.
Halálának napján e fotó
másolatát húzták fel a belügyminisztérium havannai
épületére, szemben azzal a
hellyel, ahol Castro bejelentette a halálhírt. Akkor már szárnyára
kapta a világhír: nagyon gyorsan elterjedt
Latin-Amerikában – a mártírhalál jelképe
lett belôle. Késôbb, a vietnami háború
idején is elôszeretettel használták a háború ellen tiltakozásul. A fotós 2000-ben tiltakozott a kép „kereskedelmi kizsákmányolása” ellen, és pénzt is sikerült kicsikarnia a reklámügynökségtôl, amely a
képpel reklámozott egy vodkát. Késôbb
pedig Che Guevara családja nyilvánosan
elítélte a kép széles körû forgalmazását,
mert ellentétesnek érezték Che Guevara
társadalomfilozófiájával.
Jolsvai Júlia

KÖNYVRÔL
Mary Warner Marien
A FOTOGRÁFIA
NAGYKÖNYVE
A fényképezés
kultúrtörténete
Typotex Kiadó
576 oldal, 6900 Ft
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A KARIZMA KÖNYVKIADÓ AJÁNLJA
Pusztai Róka:

MESÉIM
A 87 történetbôl álló
mesefüzér a természet
szeretetére és
megismerésére
ösztönzi a kisiskolás
gyerekeket. Segítséget
kapnak, hogy
megtanulhassák,
mit tehetnek az
energiatakarékosabb
és tisztább világért.
560 oldal, 8990 Ft

Pusztai Róka:
CSOKI MACI UTAZÁSAI
26 mese Csoki Maci kalandjairól
Szeivolt Katalin festômûvész
illusztrációival. Kicsiknek, nagyoknak
128 oldal, 2190 Ft

Szeivolt István: SZERELEM
Az író két fiatal egymásra találásán
keresztül mutatja be a „szerelem
mérlegének” ingadozását a boldog
teljes kiegyensúlyozottságig, amikor
már nem billen ki, egyensúlyban
marad az idôk végezetéig.
266 oldal, 1590 Ft

Megrendelhetô: a karizma.kft@gmail.com e-mail címen, vagy megvásárolható a Líra hálózat könyvesboltjaiban.

INTERJÚ

Életképek kávé- és fahéjillattal
fûszerezve
Matkovich Ilona új kötetérôl
Fordítva is mûködik a dolog? – teszi fel
kolléganôm sóvárogva a kérdést, amikor
elmesélem a három nyelvet beszélô, eredetileg a külkereskedelemben dolgozó
asszony pályamódosítását, aki a rendszerváltás után elôször nyelviskolát alapított,
aztán amikor az üzlet beindult, gondolta,
megvalósítja gyerekkori álmát, amelyet
annak idején szülei nem tartottak megbízható kenyérkeresô foglalkozásnak.
A nagycsaládos Matkovich Ilona negyvenévesen elvégezte a Bálint György Újságíró Akadémiát, majd a Magyar Íróakadémiára is beiratkozott. A pályamódosításának kezdete óta eltelt tíz évben cikkekkel, életképekkel jelentkezik a sajtóban. Elsô, fôleg gyerektörténeteket felsorakoztató könyve után egy kisregénye is
napvilágot látott. Az elmúlt másfél év
publikált termését megtoldotta néhány
eddig kiadatlan írással, és nemrégiben
újabb kötetet állított össze, amely a Göncöl Kiadó jóvoltából Semmi dráma címen
jelent meg.
Szereplôi ezúttal többnyire nôk, jobbára
túl az ötvenen. Fôznek, pletykálnak, vágyakoznak, masszôrhöz járnak, kórusban
énekelnek, féltékenykednek vagy férjet
fognak, esetleg a család kedvenc négylábújának betegségérôl és gyógyulásáról
számolnak be. Csupa-csupa olyan embermesét olvasunk nála, amilyenek így kezdôdnek a barátnôk, szomszédasszonyok
beszámolójában: „Hallottad, mi történt
Szabóéknál?”
– Újságíró-iskolai tanárom, Bodor Pál,
akinek a kötetet ajánlottam, hívta fel annak idején a figyelmemet rá, hogy igaz
történetekre akkor találhatok, ha a mélybôl merítem az alapanyagot, és olyan emberekrôl írok, akiknek gyenge az érdekérvényesítô képességük, emiatt csekély az
esélyük a médiában való megjelenésre –
magyarázza Ilona. – A köteteim szereplôit olykor valós alakokról formázom, de
irodalmi figuraként nekik már semmi közük a valósághoz. Az irodalom szemfényvesztés. Mindnyájan jól tudjuk, hogy a valóságban a megrendülés és a bolondság
kart karba öltve jár egymással. Hiába kutatjuk a tiszta boldogságot a szerelemben
vagy a dicsôségben, azt nem lehet kinyer-
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ni, mint valamiféle kémiai vegyület alkotórészét.
– Írásaim értékmérôjének az olvasót tekintem, ha csak egy embernek is örömet szerzek valamelyik történetemmel,
azt a lehetô legnagyobb sikernek tekintem, és szerencsére bôven kapok ilyen
visszajelzést – mondja. – Olykor „rendelésre” is dolgozom, a kórus például,
amelynek tagja vagyok, a további közös
fellépések feltételéül szabta, hogy az új
kötetben is szerepeljen egy történet a
vizslánkról, Pitykérôl.
– Alaprecept, hogy a sikeres történetnek
gyereket vagy kutyát kell szerepeltetnie
– folytatja –, én nem ezzel a trükkel szeretném megnyerni az olvasóközönséget,
ugyanakkor óhatatlan, hogy mivel nagycsaládosként életem nagyobbik részét a
gyerekkel töltöttem, elôkerüljenek mindenféle korosztályról szóló gyerektörténetek is. A mostani kötetem novellái
azonban nagyrészt a nôi–férfi kapcsolatról szólnak, és többnyire kisvárosi témájúak. Ám akadnak benne olyan írások,
amelyek mindkét kategóriából kilógnak.
Egy idô után a kiadómmal elfogadtuk,
hogy ez most egy „salátakötet” lesz, a
benne összegyûjtött írások arról szólnak,
amirôl az elmúlt másfél évben gondolkodtam, vagy amit megéltem. Jó szûrônek bizonyultak a kiadást megelôzô felolvasóestek: bizonyos poénokról addig
azt hittem, hogy nagyon „ülnek”, mégsem vagy alig nevetett rajtuk a közönség,
miközben más, általam kevésbé izgalmasnak vélt részletek tetszést arattak.
Íróiskolai tanárom, Márton László ezt írta egy nekem szóló ajánlásában, hogy én
tudom: „a humor a kedély gazdagságát
jelenti, azt, hogy szeretettel nézünk a
szánnivaló dolgokra, és hogy az esendô
embert egy csoda cselekvô részesévé
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tesszük, ha csupán egy pillanatra is”. Ennél pontosabban nem fogalmazhatta volna meg írói szándékomat.
Ebbôl a kötetbôl a szerzônek egyik kedvence a Paula és Sándor címû írás, amely
a gyerekkorába röpíti vissza, amikor is Zalában egy kastélyiskolába járt egy esztendeig. A váci szûcsmesternô hagyatéka
hajdanvolt felmenôinek levelezésén alapszik. Az Anya dúdol, apa fôz sajátos, ironikus hangja miatt áll közel alkotójához. Az
írás befogadásának szubjektivitására jellemzô, hogy címe alapján az Anya dúdol
számomra Zelk Zoltán Este jó, este jó kezdetû, meleg hangulatú versét idézi, jóllehet abban „Apa mosdik, anya fôz”, a zenei
aláfestést pedig a víznótát fütyülô fazék
adja, míg Matkovich Ilonánál az egyhónapos párizsi tanulmányúton tartózkodó
anyát helyettesítô apa háztartással vívott
küzdelme a humor alapja.
– A kötelesség nálam nem azonos a hobbival – mondja felvetésemre, miszerint
biztosan szeret a konyhában serénykedni,
hiszen a kötet írásai gyakran kapcsolódnak az étkezéshez, a sütés-fôzéshez. – Kevésbé szeretek sütni, fôzni, mint azt megírni, még szerencse, hogy a családban rajtam kívül mindenki szenvedélyes fôzômester. Az írásban egyáltalán nem zavar,
sôt lételemem az otthoni szüntelen jövésmenés, a jól ismert illatok, hangok és zörejek, innen indulnak útjukra a legkülönfélébb és legtávolabbi történetek. Talán
ezért mondta az új kötetemet bemutató
Fazekas Lászlóné, egykori gimnáziumi
magyartanárom, hogy ez a könyv otthonos, ismerôs, kávé- és fahéjillatú.
M. Zs.
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Kis magyar kórháztörténet
Pest-Buda története egyidôs a hazai gyógyítás történetével. Kapronczay Károly,
a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár munkatársa, számos
orvostörténeti témájú cikk és könyv írója, új mûvében bemutatja a kezdetektôl
napjainkig a fôvárosi orvosi intézmények alakulását és fejlôdését.

Termálvizek országa
A pannóniai gyógyászatban mindig fontos szerepet játszottak a gyógyvizek. A rómaiak Aquincumban, illetve a vele átellenes Transaquincumban termálvizes fürdôt és kórházat
mûködtettek. Az Árpád-ház idején a kolostorok szerzetesei
(elsôként a bencések) gyógyítottak, ôk mentették át a középkorba az ókoriak tudását. 1257-ben a Szent Lázár lovagrend leprakórházat alapított Budán. A 13. században letelepedett johanniták a budai felhévízekre épített conventben
ispotályt és fürdôt létesítettek A Szent Margit-legendából
ismerjük az általuk alapított, termálvizes Szent Erzsébetkórházat. A ferencesek és a domonkosok fôleg szegénygondozással foglalkoztak. Egyes királyaink egyházi és világi orvosait név szerint is ismerjük. A világi sebészek tehetôs polgárok lettek a 15–16. századra.
A török idôkben a háborús helyzet miatt a keresztény ispotályok, kórházak elpusztultak, a gondozatlan területek elmocsarasodtak, szörnyû higiénés viszonyok uralkodtak, terjedt a
malária és az ún. „magyar betegség”, egyfajta kiütéses tífusz.
A törökök számos fürdôt építettek a melegvizes helyeken,
Evlia Cselebi és Edward Brown utazók név szerint emlegetnek török és magyar nevû orvosokat, sebészeket. A 17. században az állandó (zsoldos-) hadsereg felállításával elôtérbe
kerültek a katonaorvosok, a császári ostromok alatt katonakórházak létesültek.
A török kiûzése után megalakultak az elsô sebészcéhek
(elôbb Budán, késôbb Pesten), sok helyre német származású sebészeket telepítettek. A gyógyvizek fontosságát jelzi,
hogy Stocker Lôrinc megírta az elsô „fürdô-badeckert”.
Számos vitáról van adatunk a sebészcéhek, a katonaorvosok, illetve a polgári orvosok között, akik sokat küszködtek
a kontárokkal is.
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A pestisjárványoktól II.József
kórházlátogatásáig
A Habsburg-birodalomban 1521-ben hozták meg az elsô pestisrendeletet. Negyvennapos elzárást, fertôtlenítést írtak elô, meghúzták
a járványvédelmi vonalakat. A karantén az árukészletre is vonatkozott. 1692-ben nagy pusztítást okozott a pestis, mert az idetelepített
lakosság nem engedelmeskedett a járványrendeleteknek. 1738-ban
már a katonaságot jelölték ki végrehajtó szervnek. A 18. században
sor került a polgári kórházak megszervezésére. A polgárok eleinte
nem támogatták a kórházügyet, III. Károly idejében még leginkább
a dologházakra hasonlító intézményeket állítottak fel, 1738-ban viszont kibocsátottak egy birodalmi szegényházi és kórházi rendszabályt, amely egységesen meghatározta az alapvetô feladatokat. 1876ban szétválasztották a szegény- és a kórházügyet. II. József 1786-ban
a feloszlatott rendek és egyházi egyesületek vagyonából és más
adókból befolyt, egyesített közalapból támogatta az egészségügyet.
Megalakult a budai Polgári Kórház és Ápolda, majd 1781-ben a pesti Szent Rókus Kórház. Az irgalmasok a rokkant katonák gondozása
mellett 1785-ben Budán új kórházat emeltek kizárólag férfibetegeknek: II. József személyesen ellenôrizte az építkezést! 1820-ban megalakult a budai Szent János Kórház, ahol kezdetben csak nôi betegeket kezeltek, ahogyan az Erzsébet-apácák kórházában is. A reformkorra az orvosképzésnek köszönhetôen Pesten túl sok lett az orvos.
Gyakran volt feszültség a városi és az egyetemi kórház, valamint az
orvosok és a sebészek között.

A reformkortól a nagy kórházépítésekig
Orvosok voltak, de a mûködési lehetôségek szûkösnek bizonyultak. Egy átlagos kórház 10–12 fekvôhellyel rendelkezett, országosan
92 kórház mintegy 3000 betegággyal. A különbözô felekezetek ön-
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álló kórházakat tartottak fenn. 1839-ben Schöpf-Merei Ágost létrehozta a Szegénygyermekek Kórházát. 1878-ban épült fel a Stefánia
Gyermekkórház. A pesti reformátusok 1866-ban hozták létre a Bethesdát, 1872-tôl a mai helyén 40 ággyal. Az országos tébolyda sok
tervezgetés után a Lipótmezôn épült fel (1868). Az 1881-ben megnyílt Õrjintézetben (késôbb Nyírô Gyula Kórház) munkaterápiát
is alkalmaztak. 1884-tôl megindult az elsô nagy kórházépítési program: megnyílt a Magyar Vöröskereszt Erzsébet Királyné Kórháza
(ma Sportkórház), a Szent István Kórház, a Szent László Kórház,
mint járványkórház, az új Szent János Kórház, a Szent Margit Kór-

ház. Az irgalmasok új épülete (mai ORFI) az egyik legkorszerûbb
intézet lett. 1885-ben már 278 kórház mûködött az országban tízezer ággyal, 1900-ben 395 kórház 35 ezer ággyal, 1914-ben 426 kórház
44 ezer ággyal. Ez európai vonatkozásban sem volt rossz. A Klinikák épületeit 1885-ben Hauszmann Alajos tervei alapján húzták fel.
Az orvosi egyetem kiépítése Trefort Ágostonnal vett új lendületet.
A két világháború között a második kórházépítési program keretében létrejöttek a vidéki orvosi karok és kórházak, a Madarász utcai Csecsemô- és Gyermekkórház, a Kék Kereszt (Ma Heim Pál)
Kórház, a MÁV Kórház Szanatórium. A különbözô biztosítótársaságok kórházfejlesztésébôl alakult meg az Uzsoki utcai Kórház, a
Horthy Miklós Kórház (ma Bajcsy-Zsilinszky), a Tétényi úti (ma
Szent Imre) Kórház, vagy a Péterffy Sándor utcai Kórház. A II. világháborúban sok kórház elpusztult, megsérült. Minden intézménybôl államosított közkórház lett. Az 1960-as évek
harmadik kórházépítései
programjában jött létre a
Dél-pesti Kórház, az Országos Kardiológiai Intézet és
egy sor vidéki intézet. Hét
tbc-kórház is létesült. 1990re 150 kórházban 90 ezer
betegággyal számoltak. Számos vonatkozásban mégis
elmaradtunk az európai
színvonaltól. 1990 óta újra
vannak önkormányzati,
Kapronczay Károly
magán- és alapítványi kórGYÓGYÍTÓ BUDAPEST
házak, a gyógyító rendek
Holnap Kiadó
ugyanakkor nem kapták
148 oldal, 3500 Ft
vissza régi feladataikat.
Sz.Zs.
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Aki könyvolvasóknak ír továbbra is
Beszélgetés Sárközi Mátyással
– 2004-ben jelent meg Levelek Zugligetbôl címû kötete,
az idei Ünnepi Könyvhétre
újból kiadták a méltán sikeres könyvet. E mûvének dokumentum jellege van, Ön
mégis regénynek nevezte.
Kérem, indokolja meg, miért.
– A hozzám küldött zugligeti leveleken kívül, amelyek
kurziválva szerepelnek e
könyvben, a köztes anyag az
én életem története 1956 novemberi
emigrálásomtól
kezdve egészen addig, amíg
édesanyám 59 éves korában,
1966-ban meghalt, és a levelek többé nem jöttek. Én ezt
regényesítettem, olyan formán, hogy a valóságon nem
torzítottam, de olvasmányossá tettem: ne csak az ô
hallatlanul mulatságos és
bennfentes levelei legyenek
benne, hanem legyen egy
történet, amelynek van eleje,
közepe és vége. A befejezésben még egy kis csalást is
engedtem magamnak: hogy
ne legyen szomorú és lehangoló, úgy végzôdik a regény,
hogy fôhôse – aki én vagyok
– egyrészt végre befut, másrészt megtalálja a párját. Az
olvasható, mintha édesanyám ismerte volna a fele-
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ségemet, akit valójában nem
ismert, mert ez késôbbi történet. Ebbôl áll össze a Levelek Zugligetbôl, és hogy egy
évvel késôbb megjelent a
Menedékház, a Sárközi Márta Emlékkönyv, egyáltalán
nem bántott, szívesen kontribuáltam is egy fejezet erejéig ebbe a kötetbe, mert
egyik erôsítette a másikat, a
cél az volt, hogy egy nagyon
érdekes személyiségnek emlékmûvet emeljünk. Sárközi
Márta egyrészt abszolút izgalmas személyiség, másrészt érdekes életû valaki
volt, és ami ôt igazán érté-

kessé teszi, az, hogy mint a
becsületesség és a segítôkészség mintaképe minden
idôkben afféle szent asszonnyá emelkedett sokak emlékezetében.
– Ön – végül is „anyai áldással” – nem csak író lett,
könyvkiadót is alapított. Mi
volt a célja ezzel, és milyen
tapasztalatokra tett szert?
– Londonban elvégeztem
egy képzômûvészeti fôiskolát, ahol nagyon praktikusan nem festônek vagy
szobrásznak készültem, hanem könyvtervezônek és illusztrátornak. A vizuális te-

hetség sokat segít a prózaírásban! Közvetlenül utána
beszippantott a BBC Magyar Osztálya. Megállapodott ember lettem, és azt
csinálhattam, amihez kedvem támadt A kiadót kizárólag azért alapítottam,
hogy a hobbim érvényesüljön: megszállottan gyûjtögettem a nevezetesebb magyar személyek pontos életrajzi adatait, tehát egy angol nyelvû Ki kicsodát adtam ki ötévenként. 1965-ben
az elsôt, és egészen 2000-ig
megjelent a Prominent
Hungarians. Mivel akkorra
már ismert író lettem, nem
akartam, hogy egyik a másikkal keveredjék, „Fekete
Márton” szerkesztette ezeket a biográfiákat. A cím
nem azt jelenti, hogy kiváló
magyarok, hanem kiemelkedô jelentôségû magyarok.
Két harmaduk magyarországi magyar volt, egy harmaduk olyan külföldi magyar, akinek az én kritériumom szerint helye lehetett
a könyvben.
– Az úgynevezett nyugati
magyar írók a rendszerváltás
elôtt arra voltak kényszerítve, hogy viszonylag kis közösségnek írjanak. Mit jelentett ez? Hogyan élték meg?
– Sokan vagyunk, akik már
az emigrációban lettünk
írók, fôleg az 56-os nemzedékbôl. Valóban úgy kezdtük, hogy 300-500 példányban adtuk ki a mûveinket –
mert rendszerint szerzôi kiadásról volt szó. Voltak persze sikerszerzôk, Márait
vagy Határ Gyôzôt érdemes
volt több ezer példányban
kiadni. A költôk szenvedték
meg legjobban az olvasóhiányt, de a prózaírók is általában hozzájárultak a nyomdaköltségekhez, akkor is, ha
valamelyik kiadó neve állt a
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könyvön. Mondjuk, a müncheni Új Látóhatár saját
könyvkiadója, az Auróra,
amely Molnár József nyomdáján alapult, idônként megengedhette magának, hogy
vállalja a rizikót, és kiadjon
egy-egy könyvet, de általában a nyomdaköltséget megfizettük, és nála szépen tipografált és jó papírra nyomott
könyveket kaptunk a pénzünkért. Csicsery-Rónai Istvánnak volt egy Occidental
Press nevû kiadója Washingtonban, amelyik idônként a
tulajdonos áldozatkészségébôl adott ki könyveket. A párizsi Irodalmi Újság is foglalkozott egy idô után
könyvkiadással, és Rómában
a Katolikus Szemle.
– A Feljegyzések a zöld füzetbôl címû kötetében olvasható: ha bekopogtatott
Önhöz egy hazánkfia, ingyen
hozzájuthatott olyan olvasnivalóhoz, amelyhez itthon
nem lehetett hozzáférni.
– Ez tulajdonképpen szervezett akciója volt az Amerikai
Egyesült Államok propagandagépezetének, amely elhatározta, hogy fellazítás jelszóval a kommunista tábor
értelmiségét megkörnyékezi. Valaki nagy okosan azt
találta ki, hogy azoknak,
akik kivételezettként kiszabadulnak az országból, akár
egy konferenciára, akár családlátogatásra, akár üdülés
céljából, késôbb ösztöndíjasként, azoknak könyveket
kell adni. Úgyhogy Európa
különbözô pontjain és New
Yorkban
volt
egy-egy

könyvadogató ember. Bécsben a Novák könyvesbolt,
Münchenben az említett
Molnár József, Párizsban Sipos Gyula (aki Albert Pálként ismeretes), Rómában
Triznyáné Szônyi Zsuzsa,
aki szombatonként amúgy is
nagy társaságot hívott össze
a lakásán olaszországi magyar emigránsokból, vatikáni magyar papokból és a
Magyar Intézet ösztöndíjasaiból. Többen kandidátusi
disszertációt írtak abból az
anyagból, amit kaptak. Amit
elkoboztak a határôr kiskatonák, az rendszerint a Párt
Központi Bizottsága mellett
mûködô Társadalomtudományi Intézetbe került,
vagy a jobb könyvek közül
sok
egyenesen
Aczél
György könyvespolcára. Azt
hiszem, a Márai naplókat
elôszeretettel gyûjtötte. Ezt
a tevékenységet a 90-es
évek elejéig folytathattam,
akkor okafogyott lett. Belátható idôn belül könyv fog
megjelenni, mert az amerikai központból ennek a
mozgalomnak az egyik legaktívabb szervezôje, Reisch
Alfréd visszatért Magyarországra, és megírta a történetét, ami a hidegháború története szempontjából is nagyon érdekes lesz. Természetesen kontribuáltam a
kötetbe. E sötét kornak immár vége. Kérdés: a könyv
korának is befellegzett? Én
szívem szerint hátralévô
éveimben még könyv-olvasóknak írnék.
Csokonai Attila

SÁRKÖZI MÁTYÁS KÖNYVEI A KORTÁRS KIADÓNÁL
A BIZARR ÉVEI
Élet és irodalom Sárközi Mátyás alatt. (tanulmány)

A KIRÁLY UTCÁN VÉGESTELEN-VÉGIG
(utcamonográfia)

LEVELEK ZUGLIGETBÔL
(Sárközi Márta levelei, Sárközi Mátyás
visszaemlékezései)

VÉRBELI VÁRBELIEK
(esszériport a budai Várról és az ott élôkrôl
– Kaiser Ottó fotóival)

VÍZSZINTES ZUHANÁS
Négy év naplójegyzetei, 2004–2007
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A Roland Könyvkiadó újdonsága

ÉSZAK- ÉS NYUGAT-EURÓPA
Ez a csodálatosan illusztrált könyv az elsô kötete a Föld kontinenseit bebarangoló sorozatunknak.
A sorozat elsô három kötete Európát, a következô kilenc Ázsiát, Afrikát, Amerikát, Ausztráliát,
Óceániát és az Antarktiszt mutatja be.
MEGTALÁLHATJÁK A KÖNYVESBOLTOKBAN! A könyvet 8–12 éves gyerekeknek ajánljuk.
64 oldal, 1595 Ft

A XVI. század második
felében, a csodálatos
Andalúziában egy fiatal,
két kultúra és két
szerelem közt rekedt
moriszkó fiú szenvedélyes
harcba kezd a vallásáért
és népe szabadságáért

Ildefonso Falcones

FÁTIMA KEZE
Fordította: Bakucz
Dóra, Smid Bernadett
Kiss József Könyvkiadó
720 oldal, 3980 Ft

Csak keresni kell –
a könyvesboltokban

A Santos Kiadó újdonságai
A MIKULÁS ZSÁKJA
kifestô–foglalkoztató
rajzolta: Radvány Zsuzsa
420 Ft
MIKULÁS
KIFESTÔ
GYEREKEKNEK
rajzolta:
Radvány Zsuzsa
420 Ft

MIT HOZ A MIKULÁS?
rajzolta: Eszes Hajnal
leporelló, 620 Ft

HULL A PELYHES FEHÉR HÓ
rajzolta: Radvány Zsuzsa
leporelló, 620 Ft

Mentovics Éva –
Gyarmathy Ildikó:
SZUSZA,
A KOPÉ
KRAMPUSZ
950 Ft

santos.kiado@t-online.hu
www.santoskiado.hu

INTERJÚ

Koestler magyarul gondolkodik
Arthur Koestler Ígéret és beteljesedés címû könyve a napokban jelenik meg
a Noran Libro Kiadó gondozásában. A kötet – és még jó néhány jelentôs Koestlerkönyv – fordítójával, Makovecz Benjáminnal beszélgettünk az íróról és mûveirôl.
– Ha történetesen nincs felkérésem,
konkrét munkám, vagy egyszerûen csak
kedvem van, akkor fordítok olyasmit, ami
éppen megtetszik, többnyire Koestlert.
Így aztán van a számítógépemben vagy a
fiókomban négy-öt lefordítmány. Grafikusként végeztem a Képzômûvészeti
Egyetemen, utána vagy húsz éven keresztül grafikusként dolgoztam. Húsz év elteltével úgy éreztem, hogy nem feltétlenül
kell az embernek egész életében azt csinálnia, amibôl a diplomája van. Közben a
fordítás egyre érdekesebb játéknak tûnt
számomra, egyre jobban szerettem, és
meg is jelentek a fordításaim.
– Rengeteg Koestler-mû jelent már meg
magyarul az Ön tolmácsolásában.
– Igen, nagyon szeretem Koestlert, és ez a
mélységes rokonszenv és csodálat részben abban gyökerezik, hogy igen sok mindenben hasonlítok hozzá. Én is undok, kötekedô, viszonylag értelmes vagy tájékozott figura vagyok. Némelyik apró rezdülésétôl olykor végigfut a hátamon a hideg,
hogy ezt pontosan úgy csinálnám én is,
pontosan ilyen hülye vagy pontosan ilyen
szerencsés lennék. Ugyanazt gondolom a
dolgokról, néha elôfordul, hogy megérzem, mit fog mondani. Megyek elôre egy
könyvében, és nagyon világosan tudom,
hogy hová akar kilyukadni.
– Az Ígéret és beteljesedés címû kötetet
hogyan helyezné el az életmûben?
– Ekkor Koestler még félig-meddig tudósító. Korábban újságíróként dolgozott az
Ullstein nevû óriási német lapkiadó vállalatnál. Rengeteg cikket írt, mindenféle témában. Ezeknek az írásoknak a mûfaja köszön vissza a könyvben; rövid, tömör szövegek. Ugyanakkor amivé összeállnak, az
regény. Szilánkokból álló regény, de amikor az ember becsukja a könyvet, akkor
már nem érzékeli a szilánkosságát. Fegyelmezetten, remekül, jó arányérzékkel
összeszerkesztett folyam, s az emléke, a
visszfénye már regény. Koestler már korábban is járt Palesztinában. Amikor a
szülei elvitték Magyarországról, Bécsbe
mentek, ahol késôbb beiratkozott a mûszaki egyetemre, de nem végezte el, mert
az utolsó pillanatban úgy döntött, hogy
Palesztinába kell mennie, mert ott épül a
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jövô. Eltöltött ott néhány peches hónapot, nem ment neki ez a dolog. Elment
egy kibucba, hogy majd ásóval és csákánnyal építi az Ígéret Földjét, ami nagyon jó ötlet, csak hát ahhoz nem kell ekkora koponya. (Késôbb egyébként a szocialista jövôt is traktorosként akarta építeni, ami pontosan ugyanez a fajta önértékelési tévedés. Aztán persze inkább a lebontásában jeleskedett.) Szóval ott, Palesztinában kapirgált egy darabig, de nem
érezte magát igazán jól, nem volt ínyére
az ott uralkodó fegyelem. Meg aztán jelezték is neki, hogy jobb lenne, ha távozna. Csámborgott Jeruzsálemben és Tel-Avivban, limonádét meg újságot árult, miközben szabályosan éhezett.
– Miért tartotta fontosnak, hogy lefordítsa
ezt a kötetet?
– Az életmûnek elég jelentôs részét fordítottam le, már tizenegy kötet jelent
meg az én tolmácsolásomban, s ezek
mind vastag könyvek. Hogy mostanában melyiknek állok neki, hát azt kényem-kedvem szerint döntöm el. Nem
gondolom például, hogy le kéne fordítani azt a háromkötetes, a szexuális aberrációkról szóló könyvet, amelyet még
dr. Coster álnéven írt. Viszont például
George Mikes Koestler könyve nagyon
érdekelt, azt lefordítottam (még nem jelent meg); az egy remek könyv. Mikes
György Londonban élt, és Koestlernek
a legjobb barátja volt haláláig. Örülnék,
ha valaki kiadná.
– Az Ígéret és beteljesedésnek benne
kellene lennie a magyar köztudatban?
– Nem, azt gondolom, hogy Koestlernek
kellene benne lennie a magyar köztu-

KÖNYVRÔL
Arthur Koestle
ÍGÉRET ÉS
BETELJESEDÉS
A zsidó állam
születésének története
1917–1949
Noran Libro
440 oldal, 3800 Ft

datban. Az kellene, hogy Koestler olvasható legyen magyarul. Hiszen végül is
magyar. Élete végéig magyarnak tartotta
magát és gyönyörûen beszélte az anyanyelvét. Az egész életmûvet tartom igazából fontosnak. A fiókomban ott lapul a
Szajhák címû fontos és érdekes regénye,
A vágyakozás kora (ez a leghosszabb regénye), a Mikes-féle könyv, és egy gyenge, fiatalkori színdarabja.
– Koestlert szinte minden érdekelte, és
közérthetôen tudta átadni a tudását.
– Igen, minden érdekelte. Az a mondás
járta, hogy Isten mindent tud, Koestler
meg mindent jobban tud. Volt nyolc-tíz
év az életemben, amikor csak Koestlert
fordítottam. Ezt követôen felkértek egy
angol történész munkájának a lefordítására. Elkezdtem és lefagytam, úgy éreztem,
nem tudok angolul. Akkor rájöttem, hogy
el voltam kényeztetve, Koestler ugyanis
magyarul ír. Az, hogy valaki magyar, az átvérzik azon, ahogy angolul ír. És amikor
azóta vissza-visszatérek Koestlerhez, már
az elsô bekezdésnél világosan érzem,
hogy magyarul gondolkodik.
Jolsvai Júlia
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Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2011. szeptember 16. – 2011. október 15.

Bookline sikerlista
2011. szeptember 16. – 2011. október 15.

A Könyvtárellátó Kft. sikerlistája
2011. szeptember 1. – szeptember 30.

Szépirodalom
1. Ljudmila Ulickaja: Imágó
Magvetô Könyvkiadó
2. George R. R. Martin: Trónok harca
Alexandra Kiadó
3. Szalai Vivien: Drága kéj
Art Nouveau Kiadó
4. Danielle Steel: Charles Street 44
Maecenas Könyvkiadó
5. George R. R. Martin: Királyok csatája
Alexandra Kiadó
6. George R. R. Martin: Kardok vihara
Alexandra Kiadó
7. Szalai Vivien: Hamis gyönyör
Art Nouveau Kiadó
8. George R. R. Martin: Varjak lakomája
Alexandra Kiadó
9. Fejôs Éva: Helló, London
Ulpius-ház Könyvkiadó
10. Paulo Coelho: Alef
Athenaeum 2000 Kiadó

Szépirodalom
1. Kepes András: Tövispuszta
Ulpius-ház Kiadó
2. Monaldi, Rita–Sorti, Francesco: Intrika
Libri Könyvkiadó
3. Ulickaja, Ljudmila: Imágó
Magvetô Könyvkiadó
4. Ward, J. R.: Felszabadított szeretô
Ulpius-ház Kiadó
5. Moldova György: Keserû pohár
Urbis Könyvkiadó
6. Follett, Ken: A katedrális
Gabo Kiadó
7. Steel, Danielle: Charles Street 44
Maecenas Kiadó
8. Martin, George R. R.: Trónok harca
Alexandra Kiadó
9. Fábián Janka: Emma lánya
Ulpius-ház Kiadó
10. Vass Virág: Krásznájá Moszkvá
Ulpius-ház Kiadó

Szépirodalom
1. Ulickaja, Ljudmila: Imágó
Magvetô Kiadó
2. Brockmann, Suzanne: Éjféli ölelés
General Press Kiadó
3. Wiggs, Susan: A szív szabadsága
Harlequin Kiadó
4. McNaught, Judith: Valaki vigyáz rám 2.
General Press Kiadó
5. Roberts, Nora: Mindörökkön örökké –
Menyasszonyok 4.
Gabo Kiadó
6. Quinn, Kate: A császár szeretôje
General Press Kiadó
7. Barclay, Linwood: Közel a veszély
General Press Kiadó
8. Steel, Danielle: Charles street 44
Maecenas Kiadó
9. Pearson, Allison:
Csak tudnám, hogy csinálja
Gabo Kiadó
10. Servant, Stéphane: Tûzkeresztség
Móra Könyvkiadó

Ismeretterjesztô
1. Vekerdy Tamás: Érzelmi biztonság
Kulcslyuk Kiadó
2. Millan, Cesar – Peltier, Melissa Jo:
Hogyan neveljünk tökéletes kutyát?
Gabo Kiadó
3. Hidak egymáshoz
Kulcslyuk Kiadó
4. Palya Bea: Ribizliálom
Libri Könyvkiadó
5. Faber, Adele – Mazlish, Elaine: Beszélj úgy,
hogy érdekelje, hallgasd úgy, hogy elmesélje
Reneszánsz Könyvkiadó
6. Atkinson, Hilgard–Smith, Nolen: Pszichológia
Osiris Kiadó
7. Hogg, Tracy–Blau, Melinda: A suttogó titkai 1.
Európa Könyvkiadó
8. Hogg, Tracy–Blau, Melinda: A suttogó titkai 2.
Európa Könyvkiadó
9. Ekman, Paul: Leleplezett érzelmek
Kelly Kiadó
10. Makovecz Imre: Írások
Serdián Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Ragasztott képek és figurák
Cser Kiadó
2. Teusen, Gertrud:
Hogyan segítsünk idôs szüleinknek?
Saxum Kiadó
3. Ranschburg Jenô: Iskolás a gyerekem
Saxum Kiadó
4. Vincze Eszter: Szalvétatechnika A-tól Z-ig
Cser Kiadó
5. Mikulka Ferenc: Új gyöngyszövött karkötôk
Cser Kiadó
6. Trassard, François:
Magánélet a Napkirály korában
Corvina Kiadó
7. Drösser, Christoph: Csábító erôk –
avagy a mindennapok fizikája
Athenaeum Könyvkiadó
8. Salles, Catherine:
Magánélet a római császárok korában
Corvina Kiadó
9. Hidak egymáshoz
Kulcslyuk Kiadó
10. Vidra Szabó Ferenc: Könyvtári közös
értékelési keretrendszer
OSZK Kiadványtár

Ismeretterjesztô
1. Moldova György: Keserû pohár
Urbis Könyvkiadó
2. Fiala János: Kuss!
Alexandra Kiadó
3. Paulo Coelho: Pillanatok – Naptár 2012
Alexandra Kiadó
4. Cesar Millan–Melissa Jo Peltier:
Hogyan neveljünk tökéletes kutyát?
Gabo Könyvkiadó
5. Alexandra étteremkalauz 2011
Alexandra Kiadó
6. dr. Csernus Imre: A fájdalom arcai
Jaffa Kiadó
7. Kovács Kovi István: Bûnös élvezet
XXI. Század Kiadó Kft.
8. Keith Richards–James Fox: Élet
Cartaphilus Könyvkiadó
9. Rhonda Byrne: Az erô
Édesvíz Kiadó
10. Popper Péter: Lélekrágcsálók
Kulcslyuk Kiadó Kft.
Gyermek, ifjúsági
1. Tea Stilton: Colette titkos naplója
Alexandra Kiadó
2. Geronimo Stilton:
Mentsük meg a fehér bálnát!
Alexandra Kiadó
3. Tea Stilton: Tea angyalai a vadonban
Alexandra Kiadó
4. Bartos Erika: Zakatoló
Alexandra Kiadó
5. Fekete István: Vuk
Móra Könyvkiadó
6. Mérei Ferenc–V. Binét Ágnes:
Ablak–Zsiráf
Móra Könyvkiadó
7. Mesélô könyv alapkészlet (+L’ecsó)
Alexandra Kiadó
8. Varró Dániel: Akinek a foga kijött
Manó Könyvek Kiadó
9. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca – Évszakos könyv
Pozsonyi Pagony
10. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Könyvkiadó
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Ljudmilla
Ulickája: Imágó
Könyvtárellátó sikerlista,
szépirodalom, 1.

Ljudmilla Ulickája a kortárs orosz
irodalomnak Magyarországon is
méltán nagyon
népszerû szerzôje, valahány kötete megjelenik,
számítani lehet
arra, hogy az eladási
mutatói
alapján felkerül
majd a könyvkereskedelem tízes
listájára.

Suzanne
Brockmann:
Éjféli ölelés
Könyvtárellátó sikerlista,
szépirodalom, 2.

Ulickája mögött
rögtön a második helyen ez a
romantikus regény található,
ami
mutatja,
hogy a könyvtári
vásárlások – nagyon helyesen –
kiterjednek olyan
könyvekre is –
szép számmal –
amit a könyvtárlátogatók közül
sokan keresnek.

Gyermek, ifjúsági
1. Varró Dániel: Akinek a foga kijött –
Még korszerûbb mondókák kevésbé kis babáknak
Manó Könyvek
2. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca – Évszakos könyv
Pozsonyi Pagony Kiadó
3. Berg Judit: Rumini
Pozsonyi Pagony Kiadó
4. Lázár Ervin: A Négyszögletû Kerek Erdô
Osiris Kiadó
5. Berner, Rotraut Susanne: Téli böngészô
Naphegy Kiadó
6. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Kiadó
7. Bartos Erika: Bogyó és Babóca süteményei
Pozsonyi Pagony Kiadó
8. Boldizsár Ildikó–Szegedi Katalin:
Királylány születik
Naphegy Kiadó
9. Wandrey, Guido: Egy nap az állatkertben
Naphegy Kiadó
10. Marék Veronika: Annipanni, mesélj nekem!
Pozsonyi Pagony Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Mátyás-Kulcsár Éva–Mátyás Szabolcs:
Tudnom kell, mert magyar gyerek vagyok
M. Sz. és Tsa Kiadó
2. Bálint Ágnes: Foltoskönyökû
Móra Könyvkiadó
3. Stilton, Tea: Colette titkos napjója
Alexandra Kiadó
4. Stilton, Geronimo:
Mentsük meg a fehér bálnát!
Alexandra Kiadó
5. Kállayné Szerényi Júlia:
Magyarország növény- és állatvilága
Gulliver Kiadó
6. Davidson, Susanna: Te is lehetsz madarász
Mérték Kiadó
7. Tatay Sándor: Kinizsi Pál
Ciceró Kiadó
8. Bartos Erika: Zsákbamacska
Alexandra Kiadó
9. Miklya Zsolt: ABC lakópark
Egmont Hungary Kiadó
10. Lackfi János: Heni és a hajmeresztô terv
Egmont Hungary Kiadó
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Kelecsényi
László: Aki az
életével játszott:
Latinovits
Libris sikerlista,
ismeretterjesztô, 6.

A kötet sikerérôl
szólva, Kelecsényi
László érdemeit a
siker elérésében
biztosan nem kisebbíti, ha azt
mondjuk, hogy
alighanem a témaválasztás is elôsegítôje a kötet jó
szereplésének, hiszen még mindig
sokan kíváncsiak a
„Színészkirályra”.

Fekete István:
Vuk
Líra sikerlista,
gyermek, ifjúsági, 4.

Friss hír: Fekete
Istvánnak eddig
ismeretlen kéziratait is bemutatja az emlékének
szentelt
dombóvári múzeum, talán új
kötetek
nem
születnek majd
azok alapján, de
mint a listás helyezés is illusztrálja, meglévô
kötetei is nagyon
népszerûek.

Libri sikerlista
2011. szeptember 1. – szeptember 30.

Kifogyhatatlan
örömforrás

Líra sikerlista
2011. szeptember 15. – október 14.

Szépirodalom
1. Ljudmila Ulickaja: Imágó
Magvetô Kiadó
2. Fábián Janka: Emma szerelme
Ulpius-ház Kiadó
3. J. R. Ward: Felszabadított szeretô
Ulpius-ház Kiadó
4. Ken Follett: A katedrális
Gabo Kiadó
5. George R. R. Martin: Trónok harca
Alexandra Kiadó
6. Fábián Janka: Emma lánya
Ulpius-ház Kiadó
7. Marian Keyes: A legfényesebb csillag
Ulpius-ház Kiadó
8. Fejôs Éva: Helló, London!
Ulpius-ház Kiadó
9. M. C. Beaton:
Agatha Raisin és a spenótos halálpite
Ulpius-ház Kiadó
10. Steve Berry: A Templomosok öröksége
Ulpius-ház Kiadó

Szépirodalom
1. Ljudmila Ulickaja: Imágo
Magvetô Kiadó
2. Kepes András: Tövispuszta
Ulpius-ház Kiadó
3. Lôrincz L. László: A föld alatti piramis
Studium Plusz Könyvkiadó
4. Danielle Steel: Charles street 44.
Maecenas Könyvek
5. Moldova György: Keserû pohár
Urbis Kiadó
6. Paulo Coelho: Alef
Athenaeum Könyvkiadó
7. Szászi Móni: A Besenyô-család kalandjai
Athenaeum Kiadó
8. Szalai Vivien: Drága kéj
Art Nouveau Kiadó
9. Fejôs Éva: Hello, London!
Ulpius-ház Kiadó
10. Kertész Imre: Mentés másként
Magvetô Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Szalai Vivien: Drága kéj
Art Nouveau Kiadó
2. Szalai Vivien: Hamis gyönyör
Art Nouveau Kiadó
3. Moldova György: Keserû pohár
Urbis Kiadó
4. Csernus Imre: A fájdalom arcai
Jaffa Kiadó
5. Cesar Millan–Melissa Jo Pertier:
Hogyan neveljünk tökéletes kutyát?
Gabo Kiadó
6. Kelecsényi László:
Aki az életével játszott: Latinovits
Noran Libro Kiadó
7. Szendi Gábor–Mezei Elmíra:
Paleolit szakácskönyv
Jaffa Kiadó
8. Rhonda Byrne: Az Erô
Édesvíz Kiadó
9. Rhonda Byrne: A Titok
Édesvíz Kiadó
10. Popper Péter: Lélekrágcsálók
Kulcslyuk Kiadó

Ismeretterjesztô
1. „Virágozódott…anno”
Néprajzi Múzeum
2. Cesar Millan–Melissa Jo Pertier:
Hogyan neveljünk tökéletes kutyát?
Gabo Kiadó
3. Magyar nyelv – új érettségi
Corvina Kiadó
4. Kelecsényi László:
Aki az életével játszott – Latinovits
Noran Libro Kiadó
5. Frank Júlia:
A legfinomabb ételek cukorbetegeknek
Corvina Kiadó
6. Rhonda Byrne: Az Erô
Alexandra Kiadó
7 Oszipova:
Kulcs – Orosz nyelvkönyv kezdôknek
Corvina Kiadó
8. Vekerdy Tamás: Érzelmi biztonság
Kulcslyuk Kiadó
9. John W. Russell:
Gyógyulás a gyászból
Zafír Press Könyvkiadó
10. Házi receptjeim
Corvina Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Leiner Laura: A Szent Johanna Gimi 5.
Cicero Könyvstúdió
2. Fejôs Éva: Dalma
Ulpius-ház Kiadó
3. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca a Varázsszigeten
Pozsonyi Pagony Kiadó
4. Geronimo Stilton:
Mentsük meg a fehér bálnát!
Scolar Kiadó
5. Bartos Erika: Zakatoló
Alexandra Kiadó
6. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Könyvkiadó
7. Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes:
Ablak–Zsiráf
Móra Könyvkiadó
8. Berg Judit: Rumini
Pozsonyi Pagony Kiadó
9. Berg Judit:
Bogyó és Babóca – Évszakos könyv
Pozsonyi Pagony Kiadó
10. Fekete István: Vuk
Móra Könyvkiadó

„Hát mert jó. Mert valami születik.
Mert az írás élettel van tele. Miért
szül egy nô gyereket? Az is kemény.
És a könyvre is tekinthetünk úgy,
mint egy gyerekre. Igen, ez a könyv
az én egyik gyerekem. Megkönnyebbülés, öröm, izgalom keveréke a bennem feltoluló érzésáradat, amikor megszületik. Átéltem
ezt minden egyes lemezemnél is.
Aztán folytatódik a dolog, hiszen a
gyerek a maga lábára áll és elkezdi a
saját életét élni. Kifogyhatatlan
örömforrás így megformálni az életem embereit, történeteit. Rengetegszer éreztem azt írás közben,
hogy mennyire gazdag vagyok,
ennyi élményt átéltem, ennyi könnyet elsírtam, ennyi nevetést elnevettem, ennyit utaztam, ennyi ember közel van hozzám. A közeli embereim pedig mély lenyomatok
bennem, úgy is mondhatom, hogy
bennem élnek, mint ahogy én bennük. Ez egyben a biztonságomat is
adja, mert így mindig mehetek új
helyekre, tudom, valaki közülük
mindig lesz, aki jön oda velem.”
(Részlet Jolsvai Júliának
Palya Beával készített,
októberi számunk 470.
oldalán olvasható interjújából.)
Palya Bea: Ribizliálom

Gyermek,ifjúsági
1. Varró Dániel: Akinek a foga kijött
Manó Könyvek
2. Ki(s)számoló – feladatok 2. osztályosoknak
Nemzeti Tankönyvkiadó
3. Tea Stilton: Tea angyalai a vadonban
Alexandra Kiadó
4. Fekete István: Vuk
Móra Könyvkiadó
5. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca – Évszakos könyv
Pozsonyi Pagony
6. Bartos Erika: Zakatoló
Alexandra Kiadó
7. Eric Knight:
Lassie hazatér – Talentum diákkönyvtár
Talentum Kiadó
8. Geronimo Stilton:
Mentsük meg a fehér bálnát!
Alexandra Kiadó
9. Mérei Ferenc – V. Binét ágnes:
Ablak–Zsiráf
Móra Könyvkiadó
10. Varró Dániel: Akinek a lába hatos
Manó Könyvek

Bookline sikerlista, ismeretterjesztô 4.

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

Madách Imre:
AZ EMBER TRAGÉDIÁJA
Jankovics Marcell illusztrációival
Az exkluzív, szemet gyönyörködtetô kiadvány az elmúlt másfél
évszázad Tragédia-kiadásai elôtt tiszteleg, különleges módon,
Jankovics Marcell animációs filmváltozatának képeivel illusztrálva.
320 oldal, 4990 Ft
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Telefon/Fax.: +36 1 464 8200 / +36 1 464 8001
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A KAPU KIADÓ KARÁCSONYI KÖNYVEI
Brády Zoltán: Olyan flashem volt…
Makray Imre: Végiggondolt gondolatok
Urbán Károly: Napló Nirvánából
Herceg Ferenc–Mátyusz Elemér–Breit József:
Vörös háború
Zámbó Zoltán: Életünk megbízható iránytûi

A KIADÓ CÍME
ÉS TELEFONSZÁMA:
1084 Budapest, Víg utca 18.
Telefon: 06-1-30-30-710

www.kapu.biz
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Százharmincöt a százezerbôl
A költészeti maratonról

Turczi István
Szeptember 24-én rendezték meg a Mûcsarnokban az elsô költészeti maratont.
Az ötlet Michel Rothenberger, amerikai
költôtôl származik, eszerint a világon
ugyanazon a napon 95 országban, 650
helyszínen százezer költô olvas fel. Magyarországon 135 költô mondta el verseit, hogy ezzel idézzen elô valamilyen
pozitív változást országunkban.
A Mûcsarnokban elsôként az esemény
két fôszervezôjével, Gyukics Gáborral
és Nagy Gabriellával beszélgettem.

– Milyen változásért olvasnak fel a költôk? Mi a központi gondolata ennek az
eseménynek?
Nagy Gabriella: – Hasonló, mint egy világnap – hiszen annyi mindennek van
már világnapja –, azonban szeretne ennél több lenni, nem csupán annyi, hogy
ezen a napon többet foglalkozunk költészettel, mint máskor. De nem jelöltünk
meg konkrét változást, csupán amennyi
a költészet sajátja, hogy a brutalitás, a
háború, a rossz és az erôszak ellen való
természeténél fogva. A költészet válasz
lehet nagyon sokfajta problémára, javítja a kedvet, az életminôséget, egyfajta
szellemi pozitívum.
A felolvasók közt volt Turczi István,
költô is, aki elsôsorban a külföldi költészeti fesztiválokon szerzett tapasztalatairól mesélt.
– Mi a véleményed, milyen kihatása lehet ennek a mai nemzetközi költészeti
összefogásnak?
Turczi István: – Idén májusban jártam
Turkuban az európai írók tisztújító ülésén, ahol engem is megválasztottak
mint elnökségi tagot. Nagyon szerencsésnek tartom ezt a kapcsolódást, hiszen az egyik legfontosabb európai író-

„…legyen egy alkalom és egy hely, ahol a különbözô
gondolkodású mûvészek is békésen megférnek
egymás mellett, ismerkednek, beszélgetnek,
felolvasnak és meghallgatják egymás írásait.”
– Mi volt a célja ennek az összefogásnak?
Gyukics Gábor: – Egyfelôl az, hogy
eggyel több okot adjunk az embereknek
odafigyelni a kultúrára, az irodalomra,
másfelôl, hogy az alkotók maguk is esélyt kapjanak a megnyilvánulásra és az
egymásra való odafigyelésre. Mint tudjuk, az irodalom is megosztott, különbözô okok miatt csoportokra bomlik; mi
ezzel szemben azt szeretnénk elérni,
hogy legyen egy alkalom és egy hely,
ahol a különbözô gondolkodású mûvészek is békésen megférnek egymás mellett, ismerkednek, beszélgetnek, felolvasnak és meghallgatják egymás írásait.
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egyesületrôl van szó. Jelenleg francia,
német, olasz, svéd és finn írók alkotják
a szervezetet. Nem titkolom, hogy a
külföldi kapcsolatok építése (köztük a
turkui is) azért fontos számomra, mert
szeretnék a jövôben Magyarországon is
egy nemzetközi fesztivált szervezni,
olyat, ami az ország határain kívül is jelentôs hírnévre tesz szert. Ennek lehet
az elôképe tulajdonképpen a mai
összefogás.
– Más országokban milyen költészeti
rendezvényeken voltál, másmilyen-e
külföldön egy mûvészeti fesztivál, mint
nálunk, ha igen, miben tér el?

Juhász Ferenc
Turczi István: – Rengeteg kisebb-nagyobb költészeti fesztivál létezik, hagyománnyal rendelkezô és igazán sikeresnek
mondható azonban csak kevés. Ez utóbbiak fôleg Norvégiában, Svédországban
és Macedóniában zajlanak. Máshol sokkal inkább ünnepnek számítanak ezek a
rendezvények, mint nálunk. A programokat úgy találják ki, hogy szélesebb rétegeket szólítsanak meg. A hangulat sokkal
oldottabb, az emberek mulatoznak, iszogatnak a fesztiválokon, és sok könyvet
vásárolnak, hiszen arányait tekintve a
könyvek a nyugati országokban sokkal
drágábbak, ezeken a rendezvényeken
azonban jelentôs kedvezményekkel juthatnak hozzá. Látogatottságuk is jóval
nagyobb, mint nálunk.
A helyszínen volt Juhász Ferenc, Kossuth-díjas költônk is, aki a költészet
szerepérôl kérdeztem.
– Mit jelent számára a költészet?
Juhász Ferenc: – Mindent és semmit.
Állandó gyakorlatot, állandó égést az
agyban, türelmetlen lobogást, akár a legendák poklaiban. Folyamatos vágyat az
alkotásra. Ebben a teremtô állapotban
lenni bizalmi helyzet is egyfelôl, kiváltság, azonban ennek az állapotnak az elérését is meg lehet tanulni. Én nem hiszek az ihletben, igenis lehet megrendelésre írni. Egy igazi költô bármirôl
tud jó verset írni.
– És mit jelent a költészet a befogadó,
az olvasó szemszögébôl?
Juhász Ferenc: – Én azt nem tudhatom.
Vagy örül neki, vagy nem!
Viola Szandra
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„Drága Írók Boltja, sokunknak mennyboltja”
Az idézet Tandori Dezsôtôl való. Nem
hinném, hogy lenne még egy könyvesbolt, ami írókat, költôket megihlet!
Bolt és szellemi tér – érzi ezt író is, olvasó is. Történetükrôl kérdeztem a bolt vezetôit, Balogh Editet és Nagy Bernadettet.
Detty: – Számomra az Írók Boltja egy
nagy kaland. Mindkettônknek dupla évforduló, harminc éve dolgozunk itt, húsz
éve vagyunk függetlenek.
Edit: – Több mint hatvan éve van itt
könyvesbolt. Már akkor speciális szolgáltatásokat, kedvezményeket adtak az íróknak. Postázták például a tiszteletpéldányokat, Könyvhéten és évente néhányszor
voltak könyvbemutatók, író-olvasó találkozók. A rendszerváltás elôtt már önálló
bizományi vásárlási joggal rendelkeztünk,
ez volt az önállósodás elsô mozzanata. A
Szépirodalmi Kiadó mintaboltja voltunk,
így átkerültünk hozzájuk. Kft. alakult,
melynek a többségi tulajdonosa a kiadó
lett, a kisebbségi tulajdonosa az itt dolgozó 8–10 ember. Valamennyi kárpótlási
jeggyel beszállt a VI. kerületi önkormányzat. Amikor a kiadót felszámolták, kivásároltuk a részünket, és mi lettünk a többségi tulajdonosok. Nagyon nehéz idôk voltak. Most az átépítés és a gazdasági válság
miatt küszködünk. Létfeltétel, hogy önálló
gazdasági egységként fenn tudjuk tartani
magunkat. Ez nem tudatosul a vásárlókban, de fontos lenne, hogy tudják, és az
olyan könyveket is nálunk vegyék meg,
amit máshol is megkapnának.
D.: – A törzsvásárló közönség visszajár, és
próbálunk megnyerni újakat. Megvan a
vonzerônk, a színvonal, a választék. A kollégák, a csapat mögöttünk szakképzett, tájékozott, segítôkész, figyelmes. Utánanézünk
interneten, hol kapható valami, ha nálunk
nincs, megrendelünk egy példányt is. Minden idôszakban próbáltunk a könyv mellé
kitalálni valami újat, ami bôvíti a választékot – folyóirat, DVD, naptár; a rendezvények is így születtek. Egyikünknek sem volt
kielégítô, hogy csak könyvesbolt legyünk.
1986-ban kezdtük hályogkovács módra. Egy
évben volt tíz bemutató, most havonta van
tíz. Érdekes volt, ahogy kezdtem, félve, szorongva, eljön-e a szerzô, meg merem kérni,
hogy nyissa meg a délutánt… Fokozatosan
megtanultam, de azóta is próbálunk újabb
ötleteket kitalálni. Nagy sikerû új sorozatunk, a Dráma a boltban – kortárs magyar
drámákat mutatunk be felolvasószínház-
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szerûen. Az irodalom mellett a társadalomtudományokat is népszerûsítjük, filmvetítéseket szervezünk. Írók Boltja kerekasztalbeszélgetéseket tartunk, fiatal irodalomtörténészeket hívtunk meg, tavaly például az
Újhold történetét, hatásait jártuk körbe. Mi
teremtettük meg a könyvbemutatók hagyományát, de szerencsére már nagyon sok helyütt van fórum az új könyvek számára.
Nagy segítség, hogy fantasztikus portálunk
van, nagyon jó kirakatrendezôkkel dolgozhattunk és dolgozunk együtt. Egy jó kirakat
a vásárlónak jel, hogy miért érdemes ide
bejönni. Születésnapunkon is hangsúlyoztuk, hogy Gutenberg él! Mivel alapvetôen
ez mégiscsak könyvesbolt, ezért az ünnepet a vásárlók napjával kezdtük, ugyanak-

akart jönni. Sokan nincsenek már közöttünk.
Határ Gyôzôrôl, Lázár Ervinrôl, Weöres Sándorról és Ottlik Gézáról is kedves emlékeket
ôrzünk. Szintén jó érzés, hogy olykor-olykor
benéz hozzánk Esterházy Péter, Závada Pál
és más jelentôs írók, költôk. Külön-külön,
nem beszélik meg, a végén azt vesszük észre,
hogy szép számmal összejöttek. Számukra
szalon, találkozási pont vagyunk, ez pedig
számunkra kitüntetés. A bizalom ezért is fontos. Ez az üzenôpolc itt, (mutat az iroda falán
az egyik polcra) tele van kéziratokkal meg dedikált könyvekkel, amiket az írók letesznek a
kiadójuknak vagy egymásnak.
E.: – Két éve a felújítással, régen esedékes
technikai, gépészeti problémákat oldottunk meg. Ahogy Forgács András írta, egy

Az Írók Boltja csapata: Andócs Andrea, Balogh Edit, Bognár Erzsébet, Hományi Péter,
Jesze Ágnes, Nagy Bernadette, Nagy Lajosné Brigitta, Négyesi Móni, Rybka Mercédesz,
Szakács János, Tapodi Gabriella
kor fontosnak tartjuk a bolt másik oldalát is,
ezért egy napra kialakítottunk a kirakatban
az olvasás fontosságának jegyében egy kis
könyvtárszobát, melyben mindenki kedvére kiülhetett olvasni. Sok gimnazista és
könyvbarát eljött. Délután az Üveggolyó
Rendünk tagjai olvastak fel, este Ágens
adott koncertet.
E.: – Az Üveggolyó Rendet Detty találta
ki, 1991-ben Mándy Iván kapta elôször.
Nagyon szerettük, gyakran beült az irodába, ez volt az ô „belsô ruhatára”. Dettynek
eszébe jutott, hogy éppen születésnapja
van, mit is adjon, és az asztalon volt egy
üveggolyó. Iván annyira megörült, ez a
legmagasabb kitüntetése, rendje, ô mondta ki ezt a szót. Innen ered a hagyomány.
Minden évben a Könyvhét vasárnapján
átadjuk egy hozzánk közel álló alkotónak.
A huszadikat Heller Ágnes kapta.
D.: – Van egy 18 kötetes fotóarchívumunk a
bemutatókról, 4–5 éve már digitálisan kezelem, jó lenne egyszer feldolgozni. Sokszor nézegetjük és emlékezünk. Nagy megtiszteltetés volt például, amikor Salman Rushdie Magyarországon járt, és ide mindenképpen el

kis területet hátul ugyan elveszítettünk, de
fölfelé, az emelettel, mint egy sudár kislány
megnôttünk. Próbáljuk a régi Japán kávéház meg az Írók Boltja hangulatát visszahozni. Mennyi minden hangzik itt el, ami
talán soha máshol! Most kezdjük a beszélgetéseket, bemutatókat is rögzíteni – nemrég az egyik beszélgetésen Takács Zsuzsa
saját élményeit mondta el, fontos, hogy ez
megmaradjon az utókornak.
D.: – Azért lenne jó digitalizálni, hozzáférhetôvé tenni a dokumentumokat, mert így
tudjuk megismertetni az újabb generációval az irodalmat és az irodalmi életet. Az
utolsó ôsmamutok vagyunk, „trendetlenek”
– ahogy mondani szoktuk, amellett biztosan annak köszönhetjük, amit elértünk,
hogy nem nagyon engedtünk az elképzeléseinkbôl. A nehézségek ellenére készülünk
a 25. évre! Mindig azt nézzük, mibôl lehet a
legjobbat kihozni, olyat, ami még vállalható.
Játékosan, de színvonalasan. Mészölynek,
Petrinek itt volt a helye, ahol most ülök, remélem, ôk is helyeslik...
Szepesi Dóra
Fotó: Vajda József
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