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Az emberiség régi kedvelt foglalatosságai közé tartozik a listák készítése, amit csak lehetett, számba
vettek az írástudók a legôsibb társadalmakban is, és
nincs ez másként bürokráciával súlyosbított korunkban sem, amit lehet, számba veszünk, listázunk és a
listákról vékonyabb-vastagabb kiadványokat készítünk, amelyek azután ismét listák szereplôivé válhatnak: a listák önmagukat szaporítják. Ennyit – és
ne többet – a listamánia-filozófia alapjairól. Praktikusan mi is szeretjük itt a Könyvhétben a listákat.
Minden számunkban közöljük a forgalomba hozott
könyvek listáját a Könyvtárellátó adataira alapozva,
csak megemlítem, amit korábban közleményben is
tudattunk már olvasóinkkal: a listában olyan könyvek is szerepelnek, amelyek elfogytak
és a terjesztô a kiadótól kért belôlük, és újra „forgalomba hozta”. A kereskedôk adatai
alapján közöljük a legkelendôbb könyvek listáját, a sikerlista fontosságát nem kell túlbecsülnünk, de nagyon érdekes tanulságokat hordoz, tükrözi a vásárlóközönség ízlését, kirajzolódik belôle a
Könyvhét-törzsasztal
trendek változása, ugyanakkor természetesen korlátoa Hadik Kávéházban
zott a merítési tartománya. A kereskedôláncok adatai(Budapest XI.,Bartók Béla út 36.)
ban nem jelennek meg például a máshol forgalomba
Nyílt szerkesztôségi fogadóóra
hozott kiadványok, miközben persze biztosak lehetünk
2011. december 8., 17 óra
abban, hogy ha például Karinthy Frigyes Budapesti
emlék címû kötetét 39500 példányban jelentette meg a
kiadója, akkor az eladási példányszámnak is ehhez
mérhetô nagyságrendet kellett elérnie. A példányszámot egy újabb listából, a Központi Statisztikai Hivatal
10000 példánynál nagyobb számban nyomtatott mûveket tartalmazó listájából ismerhetjük meg. A listát negyedévenként állítják össze magyar
és külföldi szerzôk szerinti bontásban, lapunkban az elsô tíz helyezettet közöljük, ez a
lista is figyelemre méltó, a korábbiak és a mostani is, és persze akinek kedve és módja
van, megtekintheti a KSH honlapján a teljes sort. Az elsô tízbôl kimaradt, de 11300-as
példányszámával a 13. helyezést így is elérte Pásztor Béla–Weöres Sándor Holdaskönyv
c. kötete, ami igazán biztató a magyar irodalomra nézve, különösen ha látjuk, hogy A föld
alatti piramist és egy luxusprostituált vallomásait sikerült nyomtatott példányszámával
fölülmúlnia, és utóbbi kettôvel ellentétben a Pásztor Béla–Weöres Sándor kötet nem
bukkant fel a hagyományos sikerlistákon. E számunk listáit ajánlottam olvasóink figyelmébe eddig, most visszatérek az interjúkhoz, cikkekhez.
A könyvkiadás véletlenszerûségei idézték elô azt a helyzetet, hogy lapunkban három írásmû is a roma tematikából meríti tárgyát: Vathy Zsuzsa interjúban beszél Columbo autója címû kötetérôl, amely egy, a Dzsumbujban élô tehetséges cigánygyerekrôl és családjáról írt
novellák füzérét tartalmazza, Závada Pál Korniss Péterrel közös Egy sor cigány címû kötetérôl beszél, amelyben huszonnégy sikeres roma portréja jelenik meg, Korniss Péter fotóin
és Závada Pál interjúiban. Bari Károly A cigányokról címû írását akkor kértük el ismertetésre a kiadójától, amikor – most ôsszel – a Könyvtárellátó Kft. ismeretterjesztô sikerlistáján a
8. helyre került, és így felfigyeltünk a költôként induló nyelvész, etnográfus mûvének megjelenésére, amirôl kiderült, hogy korábbi kiadvány, csak megjelenése idején elkerülte figyelmünket. Így ér össze lista és irodalom: mégiscsak van haszna a listáknak.
(A Szerk.)
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Pillanatfelvétel a Kén utcából
Egy ferencvárosi roma fiú története
Lázár Ervin feleségének, Vathy Zsuzsának sok együtt töltött év után mondta: te nem
bátor vagy, hanem hiányzik belôled a veszélyérzet. És valóban. Felesége, a törékeny írónô legújabb könyvének témájáért a ferencvárosi Kén utcába járt hónapokon át, pár háznyira a Dzsumbujtól, oda, ahol még mindig a nyomor, a szegénység az úr, és ahol az általa látogatott család lánytagjai a mai napig is csak férfikísérettel járhatnak sötétedés
után haza, mert arra vannak felkészülve, hogy bármi megtörténhet. Könyve arra példa,
hogy a többségi társadalom nem ismeri, milyen körülmények között élnek a romák, és
elnagyolja a róluk kialakított képet.

– Meglehetôsen bulváros lett a könyv címe...
– Eredetileg az lett volna a címe, hogy Jó nap ez a mai! Ám van
egy könyvben egy Columbo autója címet viselô fejezet, és a szerkesztô meggyôzött róla, hogy ez jobb lesz, mert a tévésorozatra
utalva talán szélesebb réteghez eljut a könyv.
– A történet egy fiatal roma fiú gyermekkoráról szól a felnôtté
válásig. Belelátunk otthoni életébe, iskolai tanulmányaiba, szerelmi életébe és a pályaválasztásába. Hogyan kerültél Roland
közelébe és egyáltalán a Kén utcába?
– Több mint húsz éve lakunk a IX. kerületben, a Lónyay utcában, és egy idô után rájöttem, hogy soha nem voltam még a kerület emblematikusnak tartott, Dzsumbuj nevû részében. Pár
éve a Nôk Lapjának írtam egy sorozatot a környékrôl, fotókkal
illusztrálva. Amikor az akkori alpolgármesternek bevittem, ô
megkérdezte, voltam-e már a Mester utca 67-ben. Az sem tudtam, mi az. Kiderült, egy olyan iskola, ahová többnyire roma
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gyerekek járnak, akik alapfokú mûvészeti oktatásban részesülnek, kipróbálhatják, miben tehetségesek. Elmentem az iskolába,
és nagyon megtetszett. Részben maga az iskola dolgozta ki a
mûvészeti alapképzést, európai és amerikai mintákat követve.
A gyerekeknek heti három-négy képzômûvészeti, zenei és drámai foglalkozást tartanak, munkáikat kiállításra, versenyre viszik, illetve színdarabokat, elôadásokat szerveznek. Megkérdeztem az igazgatónôt, tudna-e ajánlani egy diákot, aki itt tanult, és
valamivel kitûnt a többi közül. Így kerültem el a Dano családhoz (a valódi nevüket adták a könyvhöz). A négygyerekes családban Roland a legidôsebb, három húga közül még kettô a
Mester utcai iskolába jár. A tizenkilenc éves Roland szerencsémre szeretett és tudott is beszélni. Számos alkalommal voltam Kén utcai egyszobás lakásukban, ahol hatan élnek. A Kén
utcai házakat 1936-ban építették, Wekerle minisztersége alatt,
négyszáz szoba-konyhás lakást, tisztviselôknek, munkáscsalá-
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doknak. Szép régi épületek, ma már romák élnek bennük, vagy
üresen állnak. Néhány hónapja a híradásokba is bekerült egy
baleset miatt; leszakadt az egyik lakás mennyezete, mert ellopták belôle a tartógerendákat. száz éve használják az épületeket,
ma már vizesednek, rothadnak. A Dzsumbuj három épületébôl
pedig már csak egy áll, a másik kettôt lebontották...
– A történetmondásodban mégsem a nyomor, a szociográfiai
pontosság áll elôtérben.
– A könyv nem más, mint egy novellafüzér, amikor elkezdtem, az lebegett csak elôttem, hogy ne rólam szóljon, és ne legyen szomorú.
– Ezért írtad egyes szám elsô személyben, ahogyan Roland mesélt neked? Magnóra vetted az interjúkat, vagy hogyan dolgoztál?
– Mivel a legkülönfélébb helyeken találkoztunk, egyszer autóban,
máskor az utcán, vagy náluk, vagy éppen egy könyvtárban beszélgettünk. Nem vettem fel semmit, hanem hazaérve, még frissiben
leírtam, amit hallottam. Fokozatosan kialakult, mit kell megkérdeznem, a családban kit hogyan kell megszólaltatnom. Nem igyekeztem mélyen beleásni a nagycsalád életébe, nem mentem utána a vidéken élô nagyszülôknek, mert az már szétfeszítette volna
a kispróza kereteit. Nekem pedig ez az ideális mûfajom.
– Milyen idôs volt Roland a beszélgetések idején, amikor
visszaemlékezett az iskolai évekre? Megtudjuk, hogy tehetségesnek bizonyult a rajzban és a színészetben is.
– Még nem töltötte be a huszadik évét. Az iskola érdeme, hogy kihozta belôle a maximumot. És ez egyben az iskola jelentôsége. Ha
ötven gyerek között csak egy-kettô akad, aki valamiben tehetséges,
azt észreveszik és megpróbálják fejleszteni. Van, akinek ez jelenti
életében a csúcsot. Több mûvész is került ki a diákok közül, többen külföldön dolgoznak. De van, akibôl például jó mesterember
lett. Többen sportolnak. Ami nagyon fontos: megtanítják ôket
hasznosan eltölteni a szabadidôt. Maga az iskola szintén egy
százéves épületben mûködik, Darányi miniszterelnöksége alatt, az
iskolaépítô program keretében építették. József Attila nevét viseli,
mert az elsô – vagy az elsô és második – osztályt ô is itt járta.
– Figyeltél arra, hogy ne épülj be a mindennapjaikba, ne akarj
tanácsot adni és befolyásolni ôket?
– Szóba se jött, hogy tanácsot adjak, vagy befolyásolni akarjam ôket. Én kérdeztem, ôk válaszoltak. Ahol egy szobában
hatan laknak, ott mindig van, aki örül, ha megszólalhat. Kétségkívül az apa a család irányítója. Zenei ambíciói mellett keményen végigdolgozta az életét, mert már a szüleitôl is ezt
látta, ezt a mintát adta tovább a gyerekeinek is. És
ugyanilyen az édesanyjuk is.
– A fiú végül elmegy külföldre
dolgozni. Tovább követted a
sorsát?
– Amikor a könyvet írtam,
még nem ment el. Láttam viszont, mennyi fiatalt foglalkoztat, hogy elmenjen külföldre,
ahol a munkájából könnyebben megél. Úgy gondoltam,
ezt a befejezést választom.
– Késôbb elment ô is?
– Igen. Talán fél éve Németországban dolgozik. Tudom,
Vathy Zsuzsa
hogy a Kén utcába visszakölCOLUMBO AUTÓJA
tözni akár egy kudarccal is felHelikon Kiadó
ér, mégis remélem, hogy Ro102 oldal, 1990 Ft
land hazajön.
Sz. Zs.
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A szembenézés könyve: Egy sor cigány
Beszélgetés Závada Pállal

A provokatív címû könyv egy
mostanában hallható, hátborzongató rigmusra reflektál: „Egy
sor akác / egy sor fûz / egy sor
cigány / egy sortûz”. Ötletadója
pedig egy amerikai kötet,
amely fekete emberek történeteit mutatta be. A címe The
Black List vagyis Feketelista,
szégyenlista. „Ez a mi feketelistánk” – vallják a szerzôk –, a mi
szeretnivaló
büszkeségeink
mindnyájan. Závada Pál és Korniss Péter közös kötete 24 mai
roma élettörténetét mutatja be,
olyanokét, akik a tanulásnak és
kitartásuknak köszönhetôen sikeres karriert futottak be. Van
köztük hegedû- és zongoramûvész, énekes és táncos, rendôr
és katona, lelkész és orvos, agrármérnök és polgármester, divattervezô, rádiós, szociológus
és filmes. Tudományos karriert
építô biológus és etnográfus
éppúgy, mint jogász, tanár és
kômûves. Pozitív példájuk az
elôítéletek
lerombolásának
egyik eszköze lehet.
– Hogyan talált egymásra az író
és a fotós ebben a munkában?
– Az amerikai könyvet látva Török András kulturális menedzser elôször Korniss Péternek
szólt, aztán nekem. Az amerikai
eredetiben is lenyûgözôen erôs
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fotók vannak, de a mieink talán
még jobban sikerültek – tökéletes mûgonddal készített álló-félalakos portrék, szembôl fényképezve, azonos, semleges háttér
elôtt. Kornissnak igen határozott elképzelései voltak arról,
mit akar viszontlátni a képen –
kivárta azt a pillanatot, amikor a
lélek mélye tükrözôdött a tekintetben. Az amerikai változatban
a portréképekhez werkfotókat
mellékeltek, mi régi családi felvételeket illesztettünk be, ki mit
talált magáról és a szüleirôl, felmenôirôl.
– Egy mûteremben ülve együtt
beszélgettek és fotózkodtak?
– Tavaly szeptembertôl idén
májusig történtek a találkozások, beszélgetések. Török András Summa Artium Kft.-je,
amely különbözô kulturális projektekhez próbál támogatókat
szerezni, szakértô tanácsadókkal, a roma közéletet ismerô kutatókkal együtt segített szereplôink kiválasztásában. A hírességek, ismert személyiségek mellett egyszerû embereket is meg
akartunk szólaltatni, akiknek sikerült kiteljesedniük a maguk
hivatásában. Politikusok, pártokhoz kötôdô közszereplôk nem
kerültek a válogatásunkba. Végül olyan névsor állt fel, amely
életkorban és a nemek tekinte-

tében kiegyensúlyozott: 24 és 77
év közöttiek, közülük 11 nô, és
területileg is változatos az eloszlás. Aki részt vett benne, fontosnak tartotta, hogy elkészüljön ez
a könyv – mindnyájan megrendítôen nyíltan és bizalommal
fordultak felénk.
– Látszik, hogy az interjúk alapján megrajzolt portrék egységes szempontrendszert követnek: ki honnan jött, milyen iskolázottságú, hogyan jutott el
oda, ahova eljutott, milyenek a
gyökerei, és vállalja-e az identitástudatát. Ebben is az amerikai példára támaszkodtak?
– Nem feltétlenül, és a mûfajt illetôen sem, mert ott a szereplôk
maguk beszélnek csak, én pedig
úgy döntöttem, hogy portrékat
fogok írni, amelyekben ki-ki
megszólal a saját hangján is.
Abban bíztam, hogy ha beszélgetôtársaim családi históriájára
a felmenôktôl kezdve kíváncsi
vagyok, akkor számomra érthetôbb módon, természetesebben
bomlanak ki a személyes élettörténetek, a küzdelmek, a véletlenek vagy a tudatos döntések, a karrier alakulását segítô
motivációk is. A rendelkezésre
álló szûkös terjedelemben igyekeztem valamennyire egységes
szerkezetet követni, de a személyeset, a kivételeset is meg-

ragadni, amellett a beszélgetés
hangulatát és saját benyomásaimat is közvetíteni – ítélje meg
az olvasó, hogy ez mikor hogyan sikerült.
– Voltak, akik erôsen motiváló
környezetbôl érkeztek, akiknek
már a felmenôi is híres muzsikusok vagy értelmiségiek voltak (Oláh és Daróczi család),
mások hangyaszorgalmú és
ambiciózus, de még nem tanult
szüleiknek köszönhették az indíttatást, és végül akadtak
olyanok is, akik hátrányos családi helyzetbôl, tragédiákkal
terhelve, fôként a maguk erejének és tehetségének köszönhették szakmai sikerüket (pl.
Jónás Tamás költô, Danis Lídia
színésznô).
– Az egyes típusokra legvégül
ismertem csak rá, és mivel elôzetesen nem ismertem interjúalanyaimat, ez a válogatásnál
sem jelenthetett szempontot –
szinte csak annyit tudtunk róluk, hogy hol ének, és mivel foglalkoznak. Igen, körülbelül egyharmad-egyharmad volt az
arány a három csoportban.
– A bevezetôben hangsúlyozta,
hogy ez a könyv semmiképpen
sem reprezentálja a magyarországi romák sorsát és helyzetét. A tanultakét és értelmiségiekét viszont igen.
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– Karriertörténeteket mutat
meg, amelyeket aztán sok
szempontból lehet összehasonlítani más párhuzamos életutakkal: Egyik vagy másik szereplônk hová és hogyan jutott el
a vele egy sorból indulókhoz
képest, az osztálytársaihoz, a
nem romákhoz képest, mikor
miben volt neki nehezebb, mint
másoknak – vagy kivételesen
akár könnyebb, mert például
besegítették egy-egy továbbtanulást támogató programba,
ami döntô fordulatnak bizonyult. A Fôvárosi Cigány Ház, a
Wesley fôiskola vagy a Romaversitas programjai több élettörténetben is mint kulcsfontosságú intézmények kerültek
szóba. De az ô elôrejutásokat is
gyakran nehezítették olyan traumák, amik a származásuk miatt érték ôket. A helyzet azóta
csak romlott – például olyan kisegyházakat is töröltek az egyházak sorából, amelyek minden
erejükkel a cigány (és más) szegények fölemeléséért, iskoláztatásáért küzdenek, mint az Iványi Gábor vezette Evangéliumi
Testvérközösség, vagy a Dzsaj
Bhím közösség (amelyben Orsós János tanár és iskolaszervezô és társai dolgoznak – most
épp a legszegényebb borsodi
térségben). Miközben az állami
szociálpolitika majd' mindenhonnan kivonul, és megszüntet
eddigi hasznos kezdeményezéseket is, például a gyermeksze-
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Korniss Péter–Závada Pál
EGY SOR CIGÁNY
Huszonnégy mai magyar
Corvina Kiadó
156 oldal, 3990 Ft
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génység elleni programot vagy
a tanodák rendszerét.
– Egy másik csoportosítás: a
kötetben szereplôk közül nem
egy és nem kettô tagja fôfoglalkozásban vagy társadalmi
munkában valamelyik romákat
támogató civil mozgalomnak,
szervezôdésnek, tudatosan
vállalja az identitását: Waldorftanár, jogvédô, roma néprajzkutató van köztük.
– Hivatásos aktivisták, de önkéntesek is segítik ezt a munkát.
Például Rézmûves Melinda is
így lett a fôvárosi Cigány Ház
egyik vezetôje, amellett a cigány
kultúra hagyományôrzôje és
néprajzkutatója. Mohácsi Erzsébet pedig – aki a sajtóból jól ismert Viktória testvére – a roma
emberi jogokért, a hátrányos
helyzetû gyerekek taníttatásért
küzd, testvéréhez hasonlóan
fellép a szegregált oktatás ellen.
Kezdettôl fogva járt a fôvárosi
Cigány Ház és rendezvényeire.
Varga Erika is ugyanitt volt hivatásos szervezô, aki a táboroztatástól az ösztöndíjakig mindennel foglalkozott, még mielôtt
ötvös, majd divattervezôi lett.
De lehet említeni Karczagi Máriát, aki a szociális területen tevékenykedik, vagy Baranyi Mária rádióst, aki dokumentumfilmez is, de tanít a Wesley fôiskolán is. Katonatisztünk, Szajkó
Gyula nyári toborzótáborok
munkájában is részt vesz, Tóth
József lelkész focizik a gyerekekkel. Ôk azok, aki fôhivatásuk
mellett gyakran tanítanak, újságot szerkesztenek, fiatalokról,
pályakezdôkrôl gondoskodnak,
lehetôségeket ajánlanak nekik.
Az önzetlen figyelemnek, a segíteni akarásnak és hatékony
cselekvésnek, a szavak helyetti
tetteknek kiváló példáit láttuk
és próbálhatjuk eltanulni könyvünk szereplôitôl. Az érem másik oldala: a kortárs felnôtt-középkorú nemzedék úgy érzi,
hogy a most jövôknek nehezebb, mint nekik volt. Nem várják tárt karokkal azt, aki tanulni
akar, és nem jut álláshoz az sem
(különösen ha roma), aki képezte magát és tehetséges.
Szénási Zsófia
Fotó: Szabó J. Judit
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A Sötét (fel)támadása
Dmitry Glukhovsky Budapesten
A világ legnagyobb atombombabiztos óvóhelyén jár az olvasó, a moszkvai metró szerteágazó alagútrendszerében. (Az Európa
Könyvkiadó még térképet is biztosított hozzá a borító belsejében.) Ide húzódtak be a
több mint húsz évvel korábban zajlott atomháború túlélôi, mert a földfelszín lakhatatlan. De nemcsak a fennmaradásért kell megküzdeni a Metro 2034-ben...
A szerzô, Dmitry Glukhovsky harminckét
éves, öt nyelven remekül beszélô médiaszemélyiség, aki blogján kezdte közölni a regény elsô részét, a Metro 2033-at, mert az
elôször nem kellett a kiadóknak. Azóta külföldön is kapkodnak érte, és a könyv alapján készült számítógépes játék világhódító
útra indult.
– Miféle olvasmányokat, filmeket kedvelt gyerekkorában? Sci-fit? Katasztrófafilmeket?
– Fantasztikus irodalmat olvastam, de a katasztrófatörténetek, amelyekben sok ember
meghal valamilyen csapás következtében,
ma sem különösebben érdekelnek. Romantikusabbnak tartom azt a kérdést, hogy a
túlélôk hogyan fogják fenntartani magukat a
katasztrófa utáni világban, vagyis a posztapokaliptikus téma izgat. Látszólag mindannyian élvezzük a civilizációnk gyümölcseit, de a lelkünk mélyén már elegünk van
belôlük. Az emberi ösztönök harcra, felfedezésre hívnak. Kolumbusz kora régen véget
ért, a Google-térképeken a világ minden zugát megnézhetjük, keresôprogramok ugrasztják elénk az információt, és életünk
szerelmét is megtalálhatjuk az interneten.
Titkon mindannyian visszavágyunk abba az
idôbe, amikor a világ még nyitott volt, teret
adott az izgalmaknak, kalandoknak. A posztapokaliptikus irodalommal ilyen körülményeket teremtek. Sajnálatos, hogy ennek érdekében a föld lakosságának túlnyomó részével le kell számolnom, de az olvasók
mindig az életben maradottakkal azonosulnak, akiknek a világ újrafelfedezése, meghódítása, leigázása a feladatuk.
– Az életrajzából kiindulva önnek nem lehet
unalmas az élete: eddig négy országban
élt, harmincegy éves korára négy könyve is
sikert aratott…
– Gyerekkorom óta azt a vágyamat igyekszem beteljesíteni, amely már akkor feltámadt bennem, amikor két és fél évesen
megtanultam írni az írógépen: szerettem
volna több nyelven beszélni és sokat utazni.
Nemzetközi újságírás szakon végeztem, kül-
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földi tudósítóként az Északi-sarktól a bajkonuri ûrrepülôtérig beutaztam a világot, jártam Csernobilban, Izraelben, amikor ott konfliktus volt. Kisfiú koromtól félek
attól, hogy az élet, az idô túl gyorsan elszalad, s amint egy hétig
semmit nem csinálok, nagy aggodalom, nyugtalanság kerít hatalmába. Úgy gondolom, az élet
meghosszabbításának egyetlen
módja, ha telezsúfoljuk élményekkel, benyomásokkal. Amikor megjelenik egy új könyvem, egy idôre
megnyugszom, de úgy egy év múltán muszáj visszatérnem a magam ôrült, lázas tempójához, bizonyítva, hogy a halálfélelemnél
semmi sem serkenti jobban az embert.
– Sokat törte a fejét, hogy milyenek legyenek a posztapokaliptikus világ szörnyei,
vagy esetleg rémálmaiban korábban is találkozott velük?
– A Metro 2033-ban a legfôbb mutáns az
emberiség rossz oldala, antropomorf lényként az a feladata, hogy az egyénekben félelmet, rettegést keltsen. Feketének nevezik,
ugyanúgy, mint ahogyan a Kaukázusi Köztársaságból érkezô emigránsokat hívják
Oroszországban. Ez csak egy eltúlzott kép a
regényben. A Lenin könyvtárban játszódó
jelenetnél felbukkanó szörnyetegek pedig
akkor jutottak eszembe, amikor egyszer szemembe ötlött az olvasótermi felirat: „Csendet kérünk!” Gondoltam, az agyszüleményeim majd jól megzavarhatják ott a nyugalmat.
Egyébként az én éjszakai nyugalmamat nem
a rém-, hanem az erotikus álmaim szokták
megzavarni.
– Csak szórakoztatni akar – persze borzongást kiváltva – a Metro-könyvekkel, vagy figyelmeztetni is, hogy vigyázzunk, nehogy
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elbizakodottságunk katasztrófához vezessen; amely a regény utalásaiból számítva
épp 2013–14-ben következett be?
– Sem bohócnak, sem messiásnak nem érzem magam. Fô feladatomnak azt tekintem,
hogy kutassam a világot és az emberi lelket,
köztük az enyémet is, mert a regénybeli Artyom én vagyok. Gondolkodásra szeretném
késztetni az olvasókat, de meggyôzôdésem,
hogy lehetnek egy könyvben a világ legnagyobb bölcsességei, ha a cselekménye nem
izgalmas, akkor még a kritikusok sem fogják
átküzdeni magukat rajta. Eszmék, gondolatok köré építem fel a történeteimet, de tudom, hogy a keserû pirula bevonatát meg
kell édesíteni.
– Milyen hatóanyagot csempészett a magyarra még nem lefordított, Szülôföld címû
könyvébe, amelyben a hírek szerint maró
iróniával szól Oroszországról?
– Az elbeszéléskötet a mai orosz politikai
életben történtek abszurd ábrázolása, hogy
a sok bosszankodás mellett nevetni is lehessen, igaz, kínunkban. A putyini hatalom groteszk módon egy új feudális társadalmat hozott létre, amelynek a korrupció nem betegsége, hanem maga a korrupció a rendszer.
Minden döntés üzleti alapon történik. A
korrupció szimbiózisban él a társadalommal, az tartja össze. Volt idô, amikor az országunk vezetôi vették maguknak a fáradságot, hogy legalább úgy tegyenek, mintha valóban a nemzet jövôje érdekelné ôket. De
most már ezzel sem törôdnek. És bármennyit locsognak is arról, hogy modernizálni kell az országot, az ellenkezôjét teszik,
folyamatosan taszigálják vissza a középkorba. Az államfôként visszatérô Putyinnak hovatovább a cári trónt kell odakészíteni a dolgozószobájába.
Mátraházi Zsuzsa
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Ajándéknak kínálkozó könyvek
Évszakokról,
állatokról
Weöres Sándor Nôl a dér,
álom jár c. versét választotta a téli versek antológiája címéül a kötet szerkesztôje, Pataki Andrea. A
tél csodái, az évvége hangulata – havazás,
hóemberépítés, a
korcsolyázás élvezete – jelenik meg e
képeskönyv lapjain, 33 versben. A
Mikulás érkezésérôl, a karácsony
ünnepérôl, az óév
búcsúztatásáról is
szó van. Varga Tamás készítette a
színpompás illusztrációkat. Hadd említsem meg néhány
további klasszikus
szerzô nevét: Petôfi Sándor, Móra Ferenc, Kosztolányi Dezsô, Szabó Lôrinc,
József Attila, Nemes Nagy Ágnes, és
egy-két kortárs költônkét: Kányádi Sándor, Gyárfás Endre és Szepesi Attila.
Elôbbi kötet elôzménye, az ugyancsak
a Kiadó Magyar klasszikusok sorozatában napvilágot látott antológia,
amely Ágh István ismert költeményének címét viseli borítóján: Virágosat álmodtam. E képeskönyv
a tavaszról szól, témakörei a télûzés, a tavaszvárás és jeles ünnepek: húsvét, anyák napja. Az illusztrátor ebben az esetben is
Varga Tamás. A színvonalat pedig
garantálják a gyûjteménybe fel-
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felsorolni. Mindenesetre fantasztikus felfedezôútra csábítja a kicsiket Tig Thomas
összeállítása, a Klasszikus állatmesék , amelyet többen illusztráltak, színesen és az
egyes fejezetek hangulatának megfelelôen. (Fordította Varga
Csaba Béla .)
vett 37 vers szerzôi, az
elôbbiekben már említetteken kívül pl. Csoóri Sándor, Nadányi Zoltán és
Nyulász Péter.
Állatmeséket kínál a Ventus Libro Kiadó , olyan
klasszikus szerzôk írásai
nyomán, mint Mark Twain,
Collodi, Jack London és
Kipling. Valamennyi benne
szereplô író rövid életrajza
megtalálható a kötet végén. A több
mint 500 oldalas, gazdag, változatos kötet öt fejezetre oszlik: Barátok és útitársak, Mítoszok és csodák, Trükkök, csapdák, kópéságok, Vadászok, Hihetetlen
történetek. Hogy hányféle állat fordul
elô a 26 mesében, meg sem próbáljuk

A mese hangja ma és
tegnap
Wass Albert A medve és a huszár c.
kötete a Válogatott magyar népmesék
sorozat kilencedik darabja, egy nagy
barna medvérôl szól, aki annyira kíváncsi volt, hogy saját szemével akart
látni mindent. „Én vagyok a legerôsebb állat a világon” – mondta, és minden figyelmeztetés ellenére leballagott
a völgybe, hogy megbirkózzék a félelmetes „állattal”, aki két lábon jár, szôr
helyett ruházatot visel… A tanulságos
meséhez Borsódy Eszter készített színes, igazán mesei hangulatú rajzokat,
amelyek oldalpárokat töltenek meg.
A tihanyi visszhang a Magyar mondák sorozat 11. darabja a „magyar tenger” mondavilágából elevenít
fel egy érdekes
epizódot. Szereplôi a Tihany
nevû, aranyhajú, gyönyörûen
éneklô tündér, a
tó mélyén palotájában élô Balaton, a vizek
ura, valamint
annak egyetlen
fia. A tündér
gôgös, egy idô
után nem énekel ingyen a hegyek és
vizek lakóinak. Az öreg
Balatontól is aranyat,
ezüstöt, gyöngyöt kér,
amikor annak beteg fia
már csak Tihany énekét
akarja hallani… Simorka
Sándor színes rajzai
ugyancsak két-két oldalon ábrázolják a megren-
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dítôen szép történet színhelyeit és résztvevôit.
Tersánszky Józsi Jenô tizenhat
meséjét tartalmazza a Tarján
Tamás által szerkesztett A rejtelmes bábu c. kötet, amely ebbôl
az ünnepi kínálatból is kiemelkedik elegáns megjelenése, jól sikerült illusztrációi, és persze elsôsorban a magyar prózairodalom klasszikusának számító
szerzô páratlan zamatú szövegei
miatt. Tersánszky, mint vérbeli
prózaíró a felnôtteknek szóló
mûveiben is tényleg mesélt.
(Tersánszky életmûsorozatában
is olvashatók ezek az írások.) E
gyûjtemény sokféle mesét tartalmaz,
szól az örök életû virágokról, az álomvirágok ôrérôl, többféle állatról (Mese a
buta nyúlról; A bölcs szamár; Az aranykakas; Mese a fecskérôl; Pimpi, a csíz), a
bölcs királyról, egy szegény vándorról, a
nevetôbôl síróvá váló babákról és a rejtelmes báburól, végül mesél az ágrólszakadt igricrôl. Mivel a költôt nevezték
hajdanta igricnek, ennek a mesének párja az az elbeszélés, melynek fôszereplôje valós személy, Petôfi Sándor. (Illusztrálta Pásztohy Panka.)
Lackfi János Karácsonyi vándorok c.
friss meseregényében a három napkeleti király, Gáspár, Menyhért és Boldizsár
kétezer éves történetét formálja újjá.
Hôsei „rémesen gazdagok”, se elkártyázni, se jótékonykodásra elkölteni
nem tudják hatalmas vagyonukat. Erôsek, okosak és tájékozottak is. Egyszer
csak mehetnékük támad. De hová menjenek? A szóba jöhetô célok közül Betlehemet választják a Világatlaszból. Az
Isten fiának, az új Királynak visznek
ajándékot, követve a fényes csóvájú
csillagot az istállóig, amelyben Mária
kisdede megszületett. Közben találkoznak Heródessel, akinek átlátnak a mesterkedésén… Különös a mese, rendkívüliek Makhult Gabriella képei is, mintha metszetek lennének. Lackfi János
számítógépén egyáltalán nem szokványos hitbuzgó, jámbor történet kerekedett ki, de talán éppen humora, mai
nyelve segíti a kis
olvasókat, mesehallgatókat abban, hogy
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Újra pörög
és elrepít a
csodakunyhó

közel kerüljenek a karácsony lényegének a megértéséhez. Késôbb persze jöhetnek az áhítatos olvasmányok akár.
Mikó Csaba a nagy sikerû Tükörváros
titka után Mászkálmán a faljáró címû
kötetével valami egészen másba fogott
bele: meseregényt írt, 6–9 éveseknek.
Címszereplôjének a 8. születésnapján
el kell fújnia a tortán lévô gyertyákat,
és kívánnia kell valamit, ami a néphit
szerint teljesül. Kálmán, mivel az új lakótelepi lakásban nem érzi jól magát,
azt kívánja, hogy tûnjön el az összes
fal. Kívánságának furcsa következményei lesznek: ami a legfontosabb, át
tud járni a falakon. Boldogan tervezgeti, hogy különös képességét kihasználva hova fog illegálisan bejutni, amikor
meglepô módon a falak népének országában találja magát. Kiderül, nem
egyszerûen jó kis
kalamajkát okozott meggondolatlanul, hanem
végveszélybe sodorta Nadínia lakóit… (Illusztrálta
Stark Attila.)

Mary Pope Osborne népszerû sorozatának, a Csodakunyhónak kilencedik része
a Delfinek hátán. Morgan le
Fay, a könyvtáros és varázsló ezúttal egy Óceánkalauz
címû könyvet nyom Annie
és Jack orra alá. A gyerekek
egy mini-tengeralattjáróból
csodálják meg az óceán víz
alatti világát. De mert a jármû meghibásodott, betör a
repedésein a víz, menekülniük kell. Két
delfin siet a segítségükre, akiket Piszének és Fitosnak neveznek el. Polip- és
cápaveszély leselkedik rájuk, míg megpróbálják megfejteni a tündértôl kapott
három rejtvényt.
Mennyire vad a vadnyugat? – erre a
kérdésre kap választ az olvasó a Vadnyugati kalandok szereplôivel együtt a
következô kötetben. Annie és Jack egy
kísértetvárosba jut, ahol egy szellemalak
szólaltatja meg a gépzongorát. De Sudár
Sam musztángjait valódi lótolvajok hajtják el. Életveszélyes vállalkozás visszaszerezni a gazfickóktól a vadlovakat…
Egy este Jack a cowboy segítségét kéri.
– Meg tudod fejteni ezt a feladványt: A
semmibôl szól hozzád magányos hangom. Vajon ki vagyok? Vagyok?” (Illusztrálta Sal Murdocca,
fordította Dobosi
Beáta.)

Ebek és
kopók
„A háziasított élôlények
közül
mindössze egyetlenegy vált az
embernek egyúttal a társává is – a kutya.” – olvashatjuk a Mi micsoda sorozat 34. kötetében. Peter Teichmann Kutyák c. kötete bemutatja ennek a sok
ezer évre visszanyúló kapcsolatnak négylábú résztvevôjét.
A kutyák lehetnek egyszerûen
játszótársai gyerekeknek, ragaszkodó kedvencei idôs embereknek, szolgálhatják a bajba került embert mint vakvezetôk, segítenek mint vadászvagy ôrzôkutyák, igénybe ve-
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szik ôket rendôrök nyomozás és tûzoltók
földrengés esetén, stb. Az állatorvos
szerzô a legfontosabb kutyafajtákból mutat be jó néhányat: uszkár, agár, dobermann, schnauzer, boxer, agár, cocker spániel. Szól az ôsökrôl, az állat testfelépítésérôl, és így tovább, s végül a kutyatartáshoz ad nélkülözhetetlen tanácsokat. (Illusztrálta Johann Brandstetter, fordította
Rónaszegi Éva.)
Ha elolvastuk Rainer Köthe Nyomozás
c. kötetét, szakértô szemmel nézhetjük
a korhatáros krimit a tévében: hogyan
próbálta – hiába – eltüntetni a nyomokat a tetthelyen a tettes (a bûnözô),
mire nem figyelt, nem is sejtve, hogy
ma olyan eszközök állnak a rendôrség
rendelkezésére, amelyek fontos bizonyítékokat szolgáltatnak a legapróbb nyomokból.
Bûnügyi technikusok, fegyverszakértôk, biológusok, vegyészek, orvosszakértôk, számítógépes
szakemberek
munkáját veszik igénybe a
nyomozás során. A kötet tárgyánál fogva rendkívül érdekes, izgalmas áttekintést
nyújt a bûnözés és a bûnüldözés, nyomozás folyamatáról,
aminek az a célja, hogy letartóztassák a tettest, ha már
elegendô bizonyíték gyûlt
össze róla. Majd kihallgatják,
bíróság elé állítják és elítélik.
Azért a nyomozók, detektívek (Sherlock Holmes és Columbo hadnagy)
zseniális megérzéseit, logikáját továbbra is élvezzük és nagyra értékeljük. (Illusztrálta Rüdiger Bremert, fordította Varga Csaba.) A kiadó könyveken kívül kvízeket és logikai játékokat
is kínál: lásd az borítójukat!

„Köszönöm, hogy
olvassátok.”
Ezt üzeni könyvében Szép Ernô, aki
Édes c. regényét, mint a kötet alcíme is
jelzi, „serdülô fiúknak, lányoknak írta”,
de irodalmi ínyenc felnôtteknek is
ajánlhatom. Meglepetés a könyvbarátoknak, újrafelfedezése egy régi Szép
Ernô-könyvnek. A Nebánd faluban élô
kisfiú és húga történetében a sokat dolgozó apa varrógépe kattog, olcsó szivar
füstje száll, az önfeláldozó anya mindig
szelíd, a doktor bácsi biztató szava hallatszik, és patikaszag tölti be a szomorú-nosztalgikus mûvet. És megtudni
belôle, miféle édes ízek jelentettek örömet akkor a szegény sorsú gyerekek-
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nek. Az Édes egy felnôtt visszaemlékezése egy „bûnbe esett” gyerekrôl, aki
persze nem valami égbekiáltó gazságot
követ el, mégis gyötri a lelkiismeretfurdalás. A kötet
Kolozsváry
Sándor rajzaival jelent meg,
és mert hû
másolata az
1937-es kiadásnak, figyelem,
a helyesírás eltér benne a
maitól!

Rendkívül izgalmasan és sokat ígérôen
hangzik Balázs Ágnes regénysorozata 7.
kötetének címe: Lufi és a hóba rajzolt
szív. Lufi január 21-én ezt jegyzi be naplójába: „Ma reggel az iskolaudvaron egy
szívet találtunk a hóba rajzolva, az én nevemmel a kellôs közepén. Az volt beleírva, hogy LUFI! Kimondhatatlanul kíváncsi vagyok, hogy ki rajzolhatta.” Persze
neki is Szamóca jut elsônek az eszébe.
Drukkol, hogy ô legyen a tettes. Van tehát az új Lufi-történetnek egy kinyomozásra érdemes szála, s van egy másik,
ugyancsak fordulatos, feszültséggel teli
fonala: A 7.b indul a 7.a ellen az országos
versenyen, amelynek címe és témája:
„Ismerd meg Párizst és a francia kultúrát!” Lufiékhoz csatlakozik egy új osztálytárs, akiben kezdetben nem bíznak,
de csak ôvele lesz ki a kilencfôs csapat,
és aki… A pergô cselekményû, alapvetôen vidám, mai történet csak meghozza
az olvasási kedvet a 13–15 éveseknek! (Illusztrálta Békés Rozi.)
Jules Verne regényeinek segítségével
bejárhatjuk az egész földet, az Északisarkot, Ausztráliát, Afrikát, „utazha-

tunk” a Dunán, megkerülhetjük a Fekete-tengert, és még a Holdba is „elrepülhetünk”! Most Nyolcszáz mérföld az
Amazonason c. mûvében egy
jangadát, egy hatalmas tutajt
követhetünk, amely a világ
legbôvízûbb folyóján halad a
Garral család perui lakóhelyétôl, Iquitostól a majdnem
az Atlanti-óceán partján fekvô Belém városáig. A több
mint négyhónapos út persze
tele van izgalommal, fordulattal, mert egy igazi Vernekönyvbôl nem hiányozhat
egy súlyos probléma: a tutaj
és rakománya tulajdonosát
Brazíliában sok évvel
ezelôtt hamis vád
alapján halálra ítélték. Most, hogy átlépte a perui–brazil
határt, bizonyítania
kell ártatlanságát, hiszen nem ô a tettes.
Szembe kell néznie
egy mindenre elszánt kalandorral. És
gondoskodnia kell lánya boldogságáról,
aki Belémben akar
frigyre lépni szerelmesével. A történet
bonyolítása
során
rengeteg helyi érdekességgel ismertet meg bennünket a
szerzô. (Fordította és átdolgozta Bartos
Ilona. Illusztrálta Gyôrfi András.)
Csokonai Attila
Balázs Ágnes: Lufi és a hóba rajzolt szív.
Móra Ferenc Könyvkiadó, 224 old., 1990 Ft;
Klasszikus állatmesék. Ventus Libro Kiadó,
512 old., 4800 Ft; Köthe, Rainer: Nyomozás. Tessloff Babilon Kiadó, 48 old., 2570
Ft; Lackfi János: Karácsonyi vándorok. Móra,
72 old. 2490 Ft; Mikó Csaba: Mászkálmán
a faljáró. Móra, 88 old., 2190 Ft; Osborne,
Mary Pope: Delfinek hátán, Vadnyugati kalandok. Animus Kiadó, kötetenként 80 old.,
995 Ft. Nôl a dér, álom jár. Napraforgó Kiadó, 32 old., 1990 Ft; Szép Ernô: Édes. Noran Libro Kiadó, 162 old., 2600 Ft; Teichmann, Peter: Kutyák. Tessloff Babilon Kiadó,
48 old., 2570 Ft; Tersánszky Józsi Jenô: A
rejtelmes bábu. Holnap Kiadó, 128 old.,
2500 Ft; A tihanyi visszhang. Kráter Mûhely
Egyesület, 26 old., 1500 Ft; Verne, Jules:
Nyolcszáz mérföld az Amazonason. Holnap,
308 old., 2300 Ft; Virágosat álmodtam.
Napraforgó, 30 old., 1990 Ft; Wass Albert: A
medve és a huszár. Kráter, 24 old., 1500 Ft
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Karácsonyi ajándékötletek az egész családnak

A HELIKON KIADÓ ÚJDONSÁGAI
Vathy Zsuzsa:
COLUMBO AUTÓJA
A regény a budapesti Kén
utcába, a Dzsumbuj közepébe
kalauzolja az olvasót. Itt él
szüleivel és három lánytestvérével Roland, a kivételesen
tehetséges, remekül rajzoló,
szavaló, zenélô cigányfiú.
Vajon ki lehet-e törni
a nyomorból? Van-e esély a
felemelkedésre? Mire
elegendôk a kiváló adottságok?
Mi hiányzik ebbôl a kedves,
olykor link és vagány, de
folyton álmodozó fiúból?
105 oldal, 1990 Ft

SZÜLÔKNEK
Jurij Poljakov: GÖDÖLYE TEJBEN
Poljakov mulatságos, Bulgakovot idézô regénye a posztszovjet értelmiség
súlyos morális válságáról szól, de
akarva-akaratlan mi is magunkra ismerhetünk, amikor a váratlan érdekszövetségekkel szembesülünk, amikor azt látjuk, mennyire kétes esztétikai kritériumok alapján repülnek
egyesek a mennybe, vagy süllyednek
a pokol legmélyebb bugyraiba.
374 oldal, 2990Ft
Márai Sándor:
A NAGYSÁG ÁTKA
Publicisztika 1937–39
Ma is frissnek, elevennek
hatnak a több mint hetven
évvel ezelôtt, 1937-ben, 38-ban
és 39-ben írt cikkek. Az emberi
értelem, az európai kultúra
nevében utasítja vissza, teszi
nevetségessé mind a náci, mind
a bolsevik propagandát.
Nemcsak a politikai kalandorok
foglalkoztatják, hanem a hétköznapok jelenségei is. És mindenekelôtt az ember, aki olykor
megfeledkezik ember voltáról.
455 oldal, 4990 Ft

Weöres Sándor:
EGYBEGYÛJTÖTT
MÛFORDÍTÁSOK I.
A mostani életmûkiadás teljességre törekedik, a mûfordítások elsô
részében a híres keleti (kínai,
indiai, perzsa, vietnami, mongol)
anyagot adja közre, amelyben
nemcsak az eddig összegyûjtött
mûvek szerepelnek. Mivel Weöres
a keleti életszemléletet és filozófiát alaposan ismerte, mûfordításai a mûvek szellemiségét talán
minden más mûfordításnál hitelesebben sugározzák.
708 oldal, 4990 Ft

GYERMEKEKNEK

KORHATÁR NÉLKÜL
Két hasznos, tanulságos és családi szórakozást
ígérô társasjáték jelent meg a karácsonyi vásárra.
A százlapos kártyajáték és a megoldófüzet díszdobozban kerül forgalomba, ára: 3990 Ft
KI KICSODA?
Bibliaismereti
társasjáték

KI KICSODA?
Zenetörténeti
társasjáték

Kányádi Sándor:
JEREMIÁS
ÉS A GÉPSÁRKÁNY
„Ment a szamár
az úton, jött egy
verda. A szamár
segített neki, de a
verda bunkózott
vele. A szamár
berágott. Aztán
a gépsárkány
lerohadt, és a
szamár szívatta
egy kicsit, de a végén segített neki,
és spanok lettek”
– így fordította le
diáknyelvre egy
ismeretlen szerzô
Kányádi Sándor
Jeremiás és a
gépsárkány címû
meséjét.
88 oldal, 2990 Ft

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

INTERJÚ

„A regényírás improvizatív munka”
– Erlend Loe
A Magyarországon is igen népszerû norvég író, Erlend Loe új könyve, a Vegyesbolti
csendes napok megjelenése alkalmából Budapestre látogatott. Beszélgettünk sikerének
okairól, az ôt érô irodalmi hatásokról, a gyerekkönyveirôl és a forgatókönyvírásról is.

– Könyvei nagy sikert aratnak szerte a világon. Mit gondol, mi
lehet a népszerûsége oka?
– Erre nagyon nehéz válaszolni. Nagyon örülök annak, hogy sikeresek a könyveim, a regényeimet számtalan nyelvre lefordították
már, bár azért nem nevezhetôek bestsellernek. A mûveimben ötvözöm a humort a komoly témákkal, ezáltal írásaimból könnyedség árad. És közben jelen van bennük az abszurd, szomorúsággal
és melankóliával, és persze humorral ötvözve.
– Mennyire önéletrajziak a könyvei? Úgy éreztem, megbújnak
sok helyütt ilyen elemek...
– Nem, egyáltalán nem önéletrajzi indíttatásúak. Sôt a legutóbbi
könyvem, a Vegyesbolti csendes napok még kevésbé önéletrajzi,
mint a többi. Annyi kapcsolata azért van a valósággal, hogy a legelején olvasható e-mailváltás valóban megtörtént az öcsém és az
angolul nem beszélô leendô német szállásadói között. Ezen akkor nagyon sokat nevettük, különösen azon, hogy nem tûnt fel a
németeknek: a helyiségnek a nevét is lefordította a fordítóprogram, így is szerepel a regényben: Vegyesbolt.
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– A Naiv. Szuper.-ben sincsenek önéletrajzi elemek?
– Közvetlenül abban sem, noha egyes szám elsô személyben íródott. Azért is ezt az elbeszélôi megoldást használtam, mert így
nagyon könnyen tudunk azonosulni az elbeszélôi hanggal, nagyon könnyû beleképzelni magunkat az író helyébe. Nem is a
saját életembôl vannak benne elemek, hanem a gondolkodásmódomból, az érzéseimbôl. Fiatal voltam, átéltem az érzést,
hogy fogalmam sincs, mit csináljak, mihez kezdjek magammal.
Azért felhasználtam családi történeteket is, de ez nem annyira
jellemzô rám.
– Milyen világirodalmi hatások érték? Bret Easton Ellis rögtön
beugrik, ha a listáit olvassuk, illetve a világmárkák folytonos
emlegetésére gondolunk.
– Természetesen nagyon sokan hatással voltak rám. Viszont hogy
konkrétan használtam volna tôlük motívumokat, azt nagyon kevés
íróról mondhatom el. A kilencvenes évek elején Bret Easton Ellis
valóban hatással volt rám, ô szintén állandóan sorolta a márkaneveket. Még nagyobb hatással volt rám Douglas Coupland, az
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X generáció szerzôje, amit amikor olvastam – a Naív. Szuper. idején –, azt éreztem, ez pontosan az, amit én is szeretnék csinálni;
így gyorsan félre is tettem, hogy ne legyen olyan erôs hatással rám.
– Mûveiben egyre inkább az emberi kapcsolatok kerülnek középpontba, a társadalomkritika mintha kissé háttérbe szorulna.
– Nem hiszem, hogy valaha központi szerepet töltött volna be a
mûveimben a társadalomkritika, nem ilyen fajta író vagyok. Bár
a Doplerben igen, ott igen erôs ez a vonulat. De már az 1993-ban
született elsô regényem is kapcsolatokról szól. Ezek a témák jönnek és mennek, nem beszélhetünk tendenciákról; ahogy jönnek
az ötleteim, úgy írom a könyveket.
– Most min dolgozik?
– A legutolsó regényem néhány hete jelent meg Norvégiában,
ami egy középkorú férfi és a norvég miniszterelnök különös, furcsa barátságát meséli el. Ez is egy abszurd történet. Jelenleg kutatómunkát végzek filmforgatókönyvekhez, több film készítésében is részt veszek mint forgatókönyvíró.
– A mûvei sokszor színpadi dráma benyomását teszik, nem véletlen tehát, hogy forgatókönyveket ír...
– A forgatókönyvírás és a regényírás két teljesen különbözô dolog. Természetesen nagyon szeretek regényt írni, nagyon szeretek párbeszédeket használni. A Vegyesbolti csendes napok is
extrém ebbôl a szempontból, már szinte a színházi darab határát
súrolja, de mégiscsak regény. A regényírás szabad, improvizatív
munka, sokkal könnyedebb, mint a filmírás – nagyon élvezem. A
forgatókönyvírás sokkal nehezebb és bonyolultabb feladat. Nem
olyan egyszerû belevágni, mint a regényírásba, pontosan tudni
kell, mi lesz a történet vége, a szerkezetre nagyon oda kell figyelni. A jól szerkesztettség igen fontos, a regénnyel szemben, amely
nem annyira strukturált.
– A regényírás magányos mûfaj, a forgatókönyvírás pedig szoros együttmûködést igényel.
– Igen, épp ezért olyan vonzó számomra mindkettôvel foglalkozni. Az nem elégítene ki, ha csak regényeket írnék, magányosan
üldögélnék, és nem beszélhetnék senkivel. Csak este és reggel találkoznék és beszélhetnék a családommal, közben pedig egyedül
dolgoznék. A filmkészítés rengeteg kompromisszumot igényel,
egyeztetni kell a rendezôvel, megvitatni bizonyos kérdéseket, ez
nagyon szoros együttmûködést jelent. Ugyanakkor jó érzés,
hogy egy csapat tagja lehetek.
– Korábban gyerekkönyveket is írt. Ez most is így van?
– Igen, most is írok gyerekeknek könyveket. Bár ezek a mûveim inkább úgynevezett „gyerekkönyvek”, de nem tisztán
azok. Felnôttek, diákok olvassák, bár természetesen gyerekek is. Hat könyvet írtam egy
Kurt nevû figuráról, amelyek
egyre bonyolultabbak, az utolsó
kettô már egészen összetett
könyv, tele iróniával, szatirikus
elemekkel. Az egyik konkrétan
szatíra a fundamentalizmusról,
ezért több könyvtárból ki is tiltották Norvégiában.
Erlend Loe
Jolsvai Júlia
VEGYESBOLTI
Fotó: Szabó J. Judit
CSENDES NAPOK
Scolar Kiadó
Köszönjük Nagy Mártának
192 oldal, 2450 Ft
az interjú elkészítésekor
nyújtott segítségét.
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Városok, versek és vonzódások
Beszélgetés Kibédi Varga Áronnal
Kibédi Varga Áron tizennégy évesen kényszerült elhagyni szülôföldjét. Elôbb Németországban élt és tanult, majd Hollandiában telepedett le, ott dolgozott és vált költôvé, az irodalomtörténet és -elmélet tudósává. Lényegében ô is a rendszerváltozás óta van jelen
mûveivel idehaza az egyetemes, kortárs magyar irodalomban. Ma Freiburgban él, onnan
küldte válaszait e-mailen.
– A mostani naplókötet elôzményei az
egyarnánt a Kalligram Kiadó gondozta
Amszterdami krónika (2000.), És felébred,
aminek neve van (2002.), Két év, három
ország: Naplójegyzetek 2003–2004
(2005.) és a Lépések: Napló 2005–2006
(2007.), ezek összegzésébôl, illetve kiegészülésébôl állt össze a testes, olvasmányos, filosznak és egyszerû olvasónak
egyaránt érdekes kötet. Az események,
privát történések nem aprólékos, nem napi rendszerességû leírása mellett magvas
gondolatok és önt izgató kérdések felvetése, jelenségek megörökítése jellemzik e
jegyzeteket. „Szép napok” – nem túl merész, épp mert provokálóan banálisan
hangzik, ilyen címet adni egy naplónak?
– A cím Krúdyra (Aranykéz utcai szép napok) és Henry Millerre (Happy days in
Clichy) utal vissza. Naplómban csak olyan
dolgokat jegyeztem fel, amelyek megragadtak, érdekeltek. Például azt olvastam
2003-ban egy londoni park bejáratánál
„No unaccompanied adults”; ezek szerint
csak olyan felnôtt mehet be, aki gyerekét
kíséri: ennyire félnek a londoniak a pedofilektôl? 2007. július 30-án pedig azt jegyeztem fel, hogy ugyanazon a napon halt
meg Ingmar Bergman és Michelangalo
Antonioni, a két híres filmrendezô. Másutt
pedig azt, hogy Amszterdamban a királyi
palota mögött a rendôrség éjszaka részeg
férfiakat és nôket próbált eltávolítani:
jobb, ha nem erre ébred a királynô.
– A Kortárs Kiadó által gondozott Szép napok alcímében ismert városnevek állnak:
Amszterdam, Budapest, Párizs, Freiburg és
Quimiac – ez utóbbi Franciaországban
található, az Atlanti-óceán partján, LoireAtlantique megyében. Kérem, említsen
még pár helységnevet, amelyek fontos
szerepet játszottak az életében, a családjáéban. Kezdjük az erdélyi Kibéddel!
– Ez az öt város, ill. helység fontos szerepet játszott az életemben. A sorrend elô-
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ször felfelé ível, Párizs után pedig
lefelé. Angol város nem szerepel
köztük, Angliában és az USA-ban
ritkán jártam, magyarul, franciául,
németül és hollandul beszélek és
írok, angolul nem. A könyvemen
feltüntetett városok között elsô
helyen Amszterdam áll, és ez nem
véletlen: itt töltöttem életemnek
több mint a felét, ötven évet, még
akkor is, ha közben sokat utaztam, akárcsak fônököm, Sem
Dresden, a holland királyi akadémia (KNAW) elnöke; neki köszönhetem, hogy beválasztottak az akadémiába. Ö annak idején azt mondta nekem,
hogy Hollandiát csak úgy lehet kibírni, ha
az ember sokat jár külföldre. Más városok?
Kibéden csak egyszer voltam, viszont tartom a kapcsolatot Szegeddel. Ott születtem, és ott most is élnek rokonaim, akikhez mindig leszaladok.
– Az eddig elhangzott sok név is azt mutatja, ön nem egyhelyben ülô, könyvtárba
visszahúzódó, amolyan különcnek képzelt
„szuperfilosz” szobatudós. Érdeklôdési területei is ezt bizonyítják. Mibôl ered ez a
mozgékonyság, ez a majdnem folytonos
útonlevés, állandó helyváltoztatás?
– A sok változás relatív, hiszen – ahogy már
említettem – életem legnagyobb részét
Amszterdamban töltöttem, még akkor is, ha
gyakran meghívtak nemzetközi konferenciákra, vagy vendégelôadónak. Így jártam a
princetoni és a Yale egytemen, sôt még Buenos Airesben is (ez volt a legérdekesebb,
mert Latin-Amerika mindig nagyon érdekelt; sajnos sohasem sikerült jól megtanulnom spanyolul). De emellett persze végül is
mindenütt ugyanazt csinálom: verseket és
tanulmányokat írok, verseket csak magyarul,
tanulmányokat magyarul és franciául. Amellett rengeteget olvasok, most például éppen
egy zseniális mexikói író, Juan Rulfo Pedro
Parano címû regényét (franciául), amely
egyébként 1961-ben megjelent magyarul is.
– Egyik naplóbejegyzésébôl tudom, hogy a
tartalom vagy forma elsôsége kérdésében
miképpen foglal állást. Az idén a L’Harmattan Kiadónál megjelent Ragozás címû kötete – amelyben a borítón látható fotó nem
önt ábrázolja iskolásfiúként – mennyiben
és miképpen támasztja ezt alá?
– A versírás nálam mindig a szavakkal kezdôdik. Például egy idézettöredékbôl indulok

ki: „Vitézek, mi lehet”; csak eddig. Vagy pedig abból, a két szó nagyon hasonlít, de semmi köze sincs egymáshoz, mint pl. „horkol”
és „horgol”. Ilyenkor töröm a fejemet, hogy
tudok-e valami összefüggést felfedezni közöttük. Néha sikerül, és akkor így születik
meg egy vers. Gyakran persze nem.
– A tudósnak talán könnyebb érvényesülnie, hazája a nagyvilág. Verseket csak magyarul írni némi hátrányt jelenthetett, különösen az emigrációban. 1963-ban Kint és
bent, tíz évvel késôbb Téged címmel a washingtoni Occidental Pressnél jelentek meg
verskötetei. Budapesten csak 1991-ben
látott napvilágot válogatás öntôl (Szépen:
Versek 1957–1989, Orpheusz). Majd a
pozsonyi Kalligram adta ki szabályos idôközönként új verseit: Hántani, fosztani –
2000., Oldás – 2004., Történések – 2007.
Nyugati magyar költôként érezte-e az egynyelvûség hátrányát? Ráadásul e kötetek
nemigen jutottak haza, hozzánk. Nem érzett-e késztetést arra, hogy franciául, de
akár hollandul (is) író költôként jobban jelen legyen az európai irodalomban?
– Szerintem verset csak az anyanyelvén
tud írni az ember. Ez alól az észak-afrikai
vagy libanoni arab írók sem képeznek kivételt, mert kétnyelvûek. Megpróbáltam más
nyelven is verset írni, de nem sikerült.
Egyébként a mûfordítás is nehéz mûfaj, az
én verseimbôl egy pár megjelent olaszul és
franciául. A regény egészen más, több példa van arra, hogy valaki nem az anyanyelvén lesz híres regényíró. A legjobb példa
talán a lengyel származású Joseph Conrad,
aki A sötétség mélyén és Lord Jim címû regényeivel a huszadik század elején betört a
világirodalomba.
Csokonai Attila
Fotó: Kaiser Ottó

KÖNYVHÉT

PSZICHOLÓGIA

Álmok és lidércek húsz év után
Interjú Vekerdy Tamással
Közel húsz évvel ezelôtt jelent meg
tanulmánya a magyar iskolarendszer
anomáliáiról, és a Waldorf iskolák
alapításáról: nehézségeirôl, buktatóiról és azokról a pedagógus egyéniségekrôl, akikhez a folyamat köthetô.
Mi indokolja a könyv új kiadását, nem
változott a helyzet?
Az új kiadást elsôsorban a második
rész indokolja, amelyik nem szerepelt az eredeti kiadásokban, most írtam, merôben új. Címe: És most belülrôl... Megpróbálom „belülrôl” szemügyre venni a kibontakozott magyarországi Waldorf mozgalmat, annak minden gondját és problémáját, összevetve az Álmokkal. De ennek csak akkor van értelme természetesen, ha egy könyvben jelenhet meg az eredeti álmokkal és álmodozásokkal a Waldorfról, húsz évvel ezelôtt, és persze a lidércekkel is (amelyek a közoktatás akkori és részben mai állapotát, állapotait jelenítik meg).
Az „És most belülrôl” kritikával szemléli a Waldorf iskolák mûködését is. Nem tart attól: sokan majd elítélik, hogy nem védi a
mundér becsületét?

De igen, kicsit szorongva adom ki a
kezembôl. Félek, hogy kedves és
nagyra becsült kollégáim és barátaim is némileg majd görbe szemmel néznek rám, hiába mondom
el, hogy nagyszerû embereket ismertem meg a magyarországi
Waldorf mozgalomban, és nagyszerû óvodákat és iskolákat ismerek, melyek remek eredménnyel
dolgoznak. És még attól is tartok,
hogy a Waldorf úgynevezett ellenzôi – akik általában nem ismerik a Waldorfot – most majd
azt hiszik, hogy muníciót kaptak: „ ...lám a Vekerdy is megmondta...” Holott, újra állítom: a Waldorf – és természetesen a többi nagyszerû alternatíva – melyek mind sok éves és sok évtizedes kipróbálásra tekintenek
vissza, a kiinduló pontja lehetne a magyar iskolarendszer gyerekközpontú megújításának. Éppen mert képesek olyan önkritikus szembenézésekre, amilyennel itt én is próbálkoztam...

Szabó Erzsébet

A Saxum és a Sziget Kiadó karácsonyi ajánlata
Popper Péter

Popper Péter

AZ ÉLET SÓJA

NE MENJ A ROMOK KÖZÉ!

Popper Péter megismertet
a zsidóság lélektanával,
mindezt elfogulatlanul
és kellô önkritikával és
humorral. A zsidó vallásról
és a zsidóságról szóló
gondolataiból állítottunk
össze egy könyvet, mely
segít eligazodni a témában,
és eloszlatni az esetleges
félreértéseket, elôítéleteket.
Kötve, 2800 Ft

A megszakadt kapcsolatok tragikuma
Az ember sokszor végtelen hosszú láncot vonszol maga után:
a múlt emlékeit. S elôfordulhat, hogy már csak életének
romjai között él. Ez a könyv visszahívás a valóságba.
Fûzve, 192 oldal, 1480 Ft

Türk, Hanne –
Pradella, Rosanna

RAJZOLJ TE IS!
Rajziskola gyerekeknek
A könyv segítségével a
gyerekek (már 4 éves
kortól) játékos formában
begyakorolhatják, hogyan
bánjanak a papírral és
a ceruzával.
Kötve, 80 oldal, 2300 Ft

Popper Péter

TÛNÔDÉSEK
NAPRÓL NAPRA
A kiadó kedvelt sorozata
a Tanácsok az év 365
napjára. Ezúttal Popper
Péter tucatnyi könyvébôl,
elôadásából válogattunk
emlékezetes, fontos,
figyelmeztetô és humorral
teli gondolatokat,
aforizmákat.
Kötve, 380 oldal, 2800 Ft

Saxum Kiadó – Telefon/Fax: 237-0659

Hochleitner, R.

ÁSVÁNYOK, DRÁGAKÖVEK, KÔZETEK

www.saxumkiado.hu

Egyszerû módszerekkel határozza meg a 200 legfontosabb
kôzetet, drágakövet és ásványt praktikus színkód
segítségével. Nagyméretû fényképek és könnyen érthetô
szövegek a sûrûségrôl, a színrôl, a formáról, a külföldi és
hazai elôfordulásról és felhasználásról.
Természetkalauz sorozat
Kötve, 226 oldal, 221 színes fényképpel, 2980 Ft

BIBÓ-ÉV

A politika áfiuma ellen való orvosság:

Bibó-breviárium
Bibó István születésének századik évfordulóján számos konferenciával, emléküléssel teszik élôvé, aktuálissá az
egyébként is szüntelenül idôszerû bibói
gondolatokat. Az ünneplés idôszakában
került a könyvesboltokba az a – küllemével, kivitelével szerényen a háttérben maradó – kötet, melynek köszönhetôen Bibó szellemi életútjának legfontosabb csomópontjainál idôzhet el kissé
az olvasó. Hangsúlyosan olvasóbarát e
válogatás, mely Debreczeni József munkája: a szemelvények pontosan olyan
dozírozásban kerülnek a befogadó elé,
amelyek kifejezetten gyógyító, kiegyensúlyozó hatással vannak a mai kaotikusan kavargó ideológiai és gazdasági környezetben nyugvópontokat keresô léleknek, elmének.
Túl azon, hogy a Bibó-breviárium
(Alexandra Kiadó) sorai egy füveskönyv
tapasztalati hátterével, bölcsességével
szólnak nyelvi nacionalizmusról, asszimilációról, népi–urbánus vitáról, Keletrôl és Nyugatról, cenzúráról, fasizmusról, marxizmusról; egy olyan gondolkodó jegyezte le ezekkel kapcsolatos meglátásait, aki e felsorolt (tév)eszmék szinte mindegyikének elszenvedte valamely
átkát. Elôszavában a szerkesztô-válogató
Debreczeni József összevet két, 19. és a
20. századi politikusi életpályát megtestesítô modellt: Eötvös Józsefét és Bibó
Istvánét. Míg egyikük osztályrésze a
megbecsültség, a karrier és az elismerés
lett, mutat rá Debreczeni, addig a másiké börtön, elszigeteltség, diktatúra. Hol
tört meg a történelem, mi veszett el, és
hogyan? A kérdésre éppen Bibó tanulmányai adják meg a választ. Amikor a
német–római császárságról és a török
birodalomról szólva azt írja, hogy „mind
a két tényezô közrejátszott annak a végzetes államalakulatnak a létrejöttében,
mely az állam- és nemzetalakulás útját
Közép- és Kelet-Európában összezavarta”, s természetesen „ez az államalakulat
a Habsburgok birodalma volt”, akkor kiviláglik, hogy Bibó sem idôbeli, sem térbeli összefüggéseibôl nem ragadta ki a
20. századi magyar politikát, következésképp mentes volt mind az utópisztikus, mind a múltba révedô anakronisztikus ideák mákonyától. Mûveinek részleteiben elmerülve könnyû észrevenni: Bi-
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bó túlságosan realista és mértékletes
volt ahhoz, hogy sikeres politikus lehessen. Sem a szemfényvesztés, sem a pártosság, sem a meggyôzô szándék indulata nem ragadja el: gondolkodó, elemzô
alkat, kellôen gyakorlatias érzékkel.
A kötetben egyfelôl idôrendi, másfelôl
tematikus koherencia alapján válogatott,
sorba rendezett szemelvények Bibó István 1935 és 1979 között keletkezett mûveibôl valók; javarészt tanulmányaiból,
kisebb részben interjúiból, leveleibôl állnak össze. Debreczeni József bevezetôjében hangsúlyozza e szövegek meghökkentô érvényességét; de ez érzékelhetô
szerkesztôi szándékként is érvényesül a
kötet anyagában. A válogató-szerkesztô
a megítélése szerint ma veszélybe került
demokráciaeszme és demokratikus értékek sorsából következtet arra, hogy újra
reneszánszát élheti a Bibó-életmû. Így –
az életmû szempontjából egyébként
szükségtelenül – aktuálpolitikai zöngékkel bocsátja útjára a breviáriumot.
Szerencsésen ellensúlyozza ezt a válogatásból kirajzolódó arcél. Bibó meglátásai akkor igazán csillogóak, amikor filozófiai síkra emeli a történelmi problémákat, de korántsem moralizáló szándékkal. „Az értelem primátusa nem azt
jelenti, hogy racionális érdeket lássunk
ott, ahol az indulat döntô.” „A jólétnövekedés rohamos volta ugyanannyi bajt
tud csinálni, mint hasznot.” „A történeti Magyarország kíméletes, emberséges,
és az etnikai szempontokat szigorúan
számba vevô felosztása kétségtelenül
alkalmas lett volna arra, hogy a magyarokat a történeti Magyarország fenntarthatatlan voltára ráébressze…” „…micsoda szörnyû fából vaskarika ez: elvárni és kifejleszteni a szabad ember jellegzetes erényeit, a spontán lelkese-

KÖNYVRÔL
BIBÓ-BREVIÁRIUM
Szemelvények
Bibó István mûveibôl
Bibó István
Közéleti Társaság;
Alexandra Kiadó
208 oldal, 2499 Ft

dést, a tudatos önfeláldozást és a felelôs
aktivitást egy olyan közösségért, mely
nem biztosítja a szabad ember kifejlôdésének az elemi feltételeit.” S bár sok
helyen a moralizálástól sem mentes, de
az erkölcsi tízparancsolatok (A kötetben „A szabadságszeretô ember tízparancsolata”) megfogalmazásához valójában a kor „ágyazott meg”: a második
világháborút követô diktatúra rettenete, majd a Kádár-rendszer álságossága
azokat a morális bójákat is elmosta,
amelyek addig tájékozódási pontként
szolgáltak az értelmiségnek.
Mit szûrhet le a Bibó-életmû részleteibôl 2011-ben az olvasó? Fájdalom, nem
kevés naiv hitet, bizakodást az angolszász és a szovjet-orosz modellt ötvözô
demokráciaeszme kiteljesedésében, és
éppen a fent vázolt szilárd erkölcsi
támpontok mentén felépített, nagy szociális érzékenységû, nemzetiségeket
békében integráló társadalom kialakulásában. Feltehetô, az adott körülmények között nem volt más választása,
mint a bizakodás. „A kapitalizmus mai,
sokszorosan megfoldozott formájában
sem képes az erkölcsi elégedetlenségnek azt az érzését megszüntetni, melyet az emberek nagy százalékában újra
meg újra kivált” – írja 1957-ben, s hogy
vágyott elképzelései beteljesülésére
mekkora szükség volna, az mutatja legjobban, hogy e meglátása az idô haladtával mit sem veszített igazságából.
Laik Eszter
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Mit csinált Babits Mihály karácsonykor?
Melyik karácsonykor? Ha a költô élete elsô huszonöt évének karácsonyai, az 18831908 közöttiek iránt érdeklôdünk, gyors
rálapozással legtöbbször választ találhatunk Róna Judit e periódust feldolgozó

Nap nap után
címû könyvében, a Babits-kronológia 1.
kötetében. A gyermek, diák, egyetemista,
fiatal tanár Babits Mihály legtöbbször otthon, Szekszárdon töltötte az ünnepeket,
de például 1897-ben akkori lakhelyükön,
Pécsett; 1902-ben pedig nem utazott haza,
mint erre egy 1903-as dokumentum utal
(Balog Károlyné írta Babits özvegy édesanyjának: „Remélem a húsvéti ünnepek
meghozzák neked gyermekeidet kiket Karácsonykor oly fájdalmasan
nélkülöztél”). A tények,
adatok e lenyûgözô gyûjteménye pontos elrendezéssel, gördülékeny szövegezéssel, precíz filológiával (és fontos mutatókkal)
nyújtja át tekintélyes terjedelmû anyagát. Akadhat,
aki egy névnapi gratuláció
sorait, Babits télikabátjának milyenségét, a szekszárdi hazaúton oly fontos bajai Duna-híd
megépülésének dátumát nem tartja a költôi-írói életmûhöz szervesülô közlésnek.
Ám e bô segédanyag szakmailag helyesen
értelmezve, okosan használva páratlan tárház, melyet a teljes Babits-oeuvre ismeretében és primer, szekunder, tercier források ezreinek megszûrésével hozott létre
Róna Judit. Sûrített segédlet a pálya kutatásához, tanításához. (Aki adatbúvár természet, észleli a sors-regényességet, a dokumentumok sajátságos idôbontásos epikáját is.) Amit „Szeged, 1906 vége, december 14. elôtt” datálással a nevezetes vers, a
Fekete ország keletkezésérôl és méltatásáról olvashatunk, beillik egy minitanulmány alapjának, különösen, ha a
költemény másik tizenhárom elôfordulását is jegyzetelve nyugtázzuk.
Rengeteg a hasonló szöveghely. Ha
majd a Balassi Kiadónál megkezdett
vállalkozás 1941-ig, Babits haláláig kiteljesül, olyan személyiségrajz lesz
birtokunkban – (kultúr)történeti
háttérrel, irodalom- és mûvészettörténeti foglalatban –, amilyet minél
több nagy írónkról szeretnénk polcunkon ôrizni.
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Babitsék karácsonyi menüje sokféle lehetett (azt megtudjuk, hogy 1888 táján a
„fájvirág” kis Misi „»csúnyán« evett,
nem rossz nevelésbôl: szemmelláthatólag szórakozottságból”). Talán halétel,
pulyka, káposzta, kocsonya. Mindegyikhez – s még hány más étekhez – lelünk
anekdotikus-élces gasztrohistóriai kalauzt és pompás recepteket Cserna-Szabó András és Fehér Béla

Ede a levesben
címû könyve (Magvetô) lapjain. A két – elbeszélônek, stilisztának is köztudottan
ínyenc, az egyéni szövegfûszerezésben jeleskedô – író a szakácskönyv azon válfajának megírására szövetkezett,
amely a kulináriák világában
tett idôutazást a legtávolabbi
múlttól a tegnapi vacsora még
el nem mosogatott tányérjainak, eszcájgjának jelenéig becikázza. Remek olvasmányillatokat párállik, amit ketten kisütöttek-kifôztek. Mikszáth, Jókai: a keretezô hivatkozások patinásak, de
épp a kocsonyáról Zelena
Ferencz még régebbi,
1830-as Nemzeti SzakácsKönyvét éppen úgy meghallgatják,
mint Krúdy, Márai szakvéleményét, s a
mai literátor-tekintélyeket: „Váncsa [István] mester arra esküszik, hogy jó magyar ember csakis a végén fokhagymáz.
Aczél Géza (a Csülökkönyv szerzôje) és
Esterházy Péter viszont (állítólag) a
szigligeti strandon kiegyezett abban,
hogy a fele fokhagymát a fôzés elején, a másik felét a végén kell beletenni”. Bächer Iván
kocsonya-tipológiája alapanyagként a „fáradtas” és a „formás, buci” körmöt is határozottan elveti, leszögezve: a kocsonyába
„örömköröm” szükségeltetik. A fejezetet
négy kép, ábra és öt recept színesíti (1695,
1885, 1899, 1925, 1932),
de megmutatja magát itt a „kotsonya”, a
„Gesulzte Fische”
(csukakocsonya), a
„macsó-, lájt- és mindentbele”-kocsonya
is. Mindez a Váncsaféle nyomdokon: a
kocsonya „a disznónak egy végsô koncentráltságú kivonata, éteri esszenciája,

a kocsonyában a disznó platóni ideáját ragadjuk meg”. A fejezet Móricz-mottója se
kutya: „Legjobb fôzelék a hús. Legjobb gyümölcs a bor. Legjobb bútor a szép asszony”.
Az ajándéknak is elsôrangú, prímán adjusztált könyv-unikumban még tizenkilenc hasonló fejezet található.

A macskaróka
címû nagyszerû kisregény 1883 januárjának
elején-közepén játszódó „népi történet”. A
kissé szeszélyes s okkal töredezett építkezésû mû idôben vissza is lép 1868-ig. Írójának, az 1962-ben született Sjónnak (Sigurjón Birgir Sigursson) szerzôi neve névrövidítéssel keletkezett, a szó jelentése: látás.
Folklorikusan visszapillantó, az izlandi modernizálódás igen korai, majdhogynem
észrevétlen szakaszát kimetszô tekintet
hívja elô a csekély terjedelem ellenére
szerteágazó, balladás struktúrájú és nyelvezetû, misztikusan aláfestett végzettörténetet. Reykjavík még középkorias, de egy bolyongója
már
Baudelaire híveként
és „lótuszevôként”
járja körül a várost.
A Magvetô által
közrebocsátott alkotás
biztosabb
megértését utószóval, kevés jegyzettel
is segítô fordító,
Egyed Veronika
(egy-egy mondat
homályosabb szövegezését nem számítva) mesterien
mentette át magyarra a hideg, hó, sötét ülte, a fájdalmakat lélekmélyre süllyesztô,
csak ritka kitörésekben felfakasztó igaz
mesét. Nem a néphitbôl életre kelt címszereplô állat a legkülönlegesebb, hanem a
szálait csak késleltetve összebogozó elbeszélés helyenként torokszorító humora, az
állati és az emberi régió valószínûtlenül
valószerû vitalitása. A titkok kifecsegése
nélkül itt annyit: a puskalövéstôl döglött
furcsa róka feltámadása, tisztálkodása gyilkosa szeme láttára (s ahogy a szôrébôl kiharapott söréteket életveszélyes módon
visszaköpködi, visszalövi az ôt megölô Baldur tiszteletes felé) arra enged következtetni: a legalább fél évszázada indokoltan
világhódító dél-amerikai mágikus realizmusnak van egy másik, északi féltekéje,
misztikus skandináv megfelelôje is.
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
ÁLTALÁNOS MÛVEK
A tudomány általában
Akadémia, a nemzet tanácsadója: tanulmánykötet Glatz
Ferenc 70. születésnapjára. Bp.: MTA Társkut. Közp. 1184
p. Kötve 4700 Ft
Könyvtárügy. Könyvtártan
Skaliczki Judit: A rendszerváltás könyvtárügyétôl a
könyvtárügy rendszerváltásáig. Bp.: KI 159 p.
(Továbbképzés felsôfokon) Fûzve 1455 Ft
Szervezetek és más együttmûködési formák.
Sipos László: Alapítványok az iskolákban. Nyíregyháza:
MPKKI 231 p. Fve 950 Ft
Mûvelôdés. Kultúra. Civilizáció
Szabó Piroska, J.: A magyar üveg-gyöngyjátékosok: a
Sziget-kör tudomány-felfogása. Bp.: Uránusz 159 p.
(Uránusz könyvek, 28.) Fve 2600 Ft
Múzeumok
A Hadtörténeti Múzeum értesítôje. 11. Bp.: HIM 420 p. Fve
ingyenes 67 példány fölött 4000 Ft

FILOZÓFIA
Gooding, David – Lennox, John: Küzdelem az élet
értelméért: világnézetünk alakítása: 2. kötet. Bp.:
Evangéliumi K. 342 p. Fve 1800 Ft
Handó Péter: Lezáratlan szavak. Bp.: Napkút: Cédrus Mûv.
Alapítvány 200, [3] p. Fve 1800 Ft
Lendvai L. Ferenc: A gonosz birodalmai. Bp.: Áron 595 p.
Fve 3900 Ft
Pszichológia
Csürke József: A lótuszevô eszmélése: krízis és
önmeghaladás. Bp.: Oriold 200 p. (Lélekben otthon
könyvek) Fve 2900 Ft
Pigeon, Wilfred: Édes álom avagy A jó alvás kézikönyve:
hogyan tudjuk testünk és elménk megfelelô felkészítésével
kellemesen átaludni az éjszakát? Bp.: Sanoma 176 p. +
CD (relaxációs gyakorlatok) Fve 3300 Ft
Pléh Csaba – Boross Ottilia: Pszichológia: a–z. Bp.: Akad.
K. 401, [2] p. (Akadémiai lexikonok)
Kve 5750 Ft
Ranschburg Jenô: Iskolás a gyerekem: levelezés
iskoláskorú gyerekek szüleivel. Bp.: Saxum 163 p.
(Kérdések és válaszok) Fve 1680 Ft

VALLÁS
Dogmatika. Teológia
Paul, Tessa: Szentek képes enciklopédiája: több mint 500
szent életének és cselekedeteinek gyûjteménye hiteles
leírásokkal, több száz gyönyörû festménnyel, szoborral és
ikonnal. Bp.: Kossuth 256 p. Kve 799 Ft
Biblia. Bibliamagyarázatok
Biblia: Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás. Bp.: Szt.
István Társ. 1422 p., [4] t.fol. Fve 2400 Ft
Biblia: Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás. Bp.: Szt.
István Társ. 1422 p., [1] t.fol. Kve 2800 Ft
Qra'us, Naftali: Dániel: mikorra várjuk a Messiást? Bp.:
Wesley J. K. 199, [3] p. (Õsi forrás, 21.) (Szent iratok)
Fve 2940 Ft
A te könyvedbe mind ezek béirattattak: szümposzion a
Bibliáról, 2009. Bp.: WJLF 350 p. (Wesley konferencia
kötetek, 4.) Kve 3490 Ft

Morális teológia
Bûn, bûnhôdés, büntetés. Bp.: L'Harmattan 114 p. Fve
2000 Ft
Erdô Péter: A család Isten tervében: katekézis a Család
Évében. Bp.: Szt. István Társ. 64 p. Fve 700 Ft
Tüdôs Klára, Zs.: Isten markában. Bp.: Kálvin 189 p. Fve
690 Ft
Zámbóné Tóth Emese: Tiétek a mennyek országa:
imádságok gyermekeknek. Bp.: Kálvin 123 p. Kve 1300 Ft
Kereszténység. Keresztény egyházak
Az Isteni Szeretet Leányai tápiószelei zárdájának krónikája
és r.k. polgári iskolájának története, 1942–1951.
Celldömölk: Mikro-Borgisz 221 p. Fve 2500 Ft
Crossman, Eileen: „... áldott esôk lesznek”. Bp.: MET 175
p. Fve 2200 Ft
Kósa László: Mûvelôdés, egyház, társadalom. Bp.: Akad.
K. 524 p., [8] t. Kve 4200 Ft
Máni és a fény vallása: a manicheizmus forrásai. Bp.:
Corvina 462 p. Kve 3990 Ft
Tanulmányok Kálvinról és Magyarországi jelenlétérôl.
Debrecen: Tiszántúli Ref. Egyházker. Nagykvt. 221 p., XXIV
t. Fve 2200 Ft
Általános és összehasonlító vallástudomány
Popper Péter: A széthasadt kárpit: írások a hitrôl és a
vallásról. Bp.: Saxum 471, [2] p. Kve 3950 Ft
A vallásközi párbeszéd a vallások szemszögébôl. Bp.;
Pannonhalma: L'Harmattan: BGÖI 185 p. (Békés Gellért
ökumenikus könyvek, 3.) Fve 2200 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
Társadalmi kapcsolatok és folyamatok
Dombrádi Krisztián : Ismerôs ismeretlen:
kommunikáció és társadalmi tôke. Bp.: Századvég
167 p. Fve 2100 Ft
Hidak egymáshoz: empátia, kommunikáció,
konfliktuskezelés. Bp.: Kulcslyuk K. 181 p. (Nyitott
Akadémia) Fve 1990 Ft
Margittai Gábor: Utazás a végeken: külsô magyarok. Bp.:
Scolar 275, [2] p., [64] t. Kve 3950 Ft
Politika. Politikatudomány
Castro, Fidel: Fidel Castro válogatott beszédei. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 325, [2] p. (A demagógia klasszikusai)
Fve 3056Ft
Ho Si Minh: Válogatott írások: 1954–1969. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 273, [4] p. (A demagógia klasszikusai)
Fve 3056 Ft
Lanssiers, Hubert: A sárkány fogai. Bp.: WJLF 192, [2] p.
Fve 2500 Ft
Magyarországi politikai pártok lexikona. 1. köt. Parlamenti
választásokon jelöltet állító pártok. Bp.: Gondolat 535 p.
Fve 5000 Ft
Mészáros Andor: A cseh elem a magyar polgárosodásban.
Bp.; Piliscsaba; Esztergom: PPKE BTK Szlavisztika –
Közép-Európa Int.: Szt. István Társ. 438 p. (Pons
Strigoniensis, 12.)
Fve 3400 Ft
Mingst, Karen A.: A nemzetközi kapcsolatok alapjai. Bp.:
Napvilág 406 p. Fve 4200 Ft
Nacionalista politika és hétköznapi etnicitás egy erdélyi
városban. Bp.: L'Harmattan 461, [37] p. Fve 4500 Ft
Pálmány Béla : A reformkori magyar országgyûlések
történeti almanachja, 1825-1848. 1-2. köt. Bp.:
Argumentum 1244 p. + 2619 p. Kve 1-2. köt.
12000 Ft
Szabó Gábor: Modern politikai eszmék, ideológiák. Pécs:
IDResearch Kft.: Publikon K. 65 p. Fve 1000 Ft

Gazdaság. Közgazdaság-tudomány. Pénzügy
Acsády Ignác: Magyarország pénzügyei I. Ferdinánd
uralkodása alatt, 1526-64. [Repr. kiad.] Bp.: Históriaantik
Kvház K. 280, III p. Kve 3600 Ft
Bod Péter Ákos: Elpolitizált gazdaság: Magyarország 2002
és 2010 között. Bp.: M. Szemle Alapítvány 333 p.
(Magyar szemle könyvek) Fve 2900 Ft
Csáki György : A nemzetközi gazdaságtan és a
világgazdaságtan alapjai. Bp.: Napvilág 397 p. Fve
4200 Ft
Magyarországi török kincstári defterek. [Repr. kiad.] 1.
köt. 1543–1635. 2. köt. 1540–1639. Bp.: Históriaantik
Kvház K. LV, 467, [2] p. + XXIX, 770 p. Kve 12200 Ft
Wenzel Gusztáv: Magyarország mezôgazdaságának
története. [Repr. kiad.] Bp.: Históriaantik Kvház K. X, 422,
[2] p. Kve 4600 Ft
Jog. Jogtudomány
Fekete Balázs: A modern jogösszehasonlítás paradigmái:
kísérlet a jogöszehasonlítás történetének új értelmezésére.
Bp.: Gondolat 246 p. (Diké) Fve 2800 Ft
Hadtudomány. Honvédelem. Hadsereg
Rüstow, Friedrick Wilhelm: Az 1848-1849-diki magyar
hadjárat története. 1-2. köt. [Repr. kiad.] Bp.: Históriaantik
Kvház K. XVIII, 370, [7] p. + 439, [4] p. Kve 1-2. köt.
9000 Ft
Tirts Rezsô: 1848-49-iki élményeim, különös tekintettel a
Cornides-féle szepesi guerilla-vadászok szereplésére a
szabadságharczban. [Repr. kiad.] Bp.: Históriaantik Kvház
K. [4], 112, [8] p. Kve 2700 Ft
Pedagógia. Gyermeknevelés
Ajánló bibliográfia az Országos Középiskolai Tanulmányi
Verseny témáihoz. Szombathely: BDK 75 p. Fve 1636 Ft
Bárczy Pál: Az én egyetemem: [Miskolci Egyetem, 19602010]. Bp.: Typotex 246 p. (Életutak) Kve 3000 Ft
Nemzetiségi iskolák Magyarországon, Szlovákiában és
Szlovéniában. Pilisvörösvár: Muravidék Baráti Kör Kult.
Egyes. 285 p. Fve 2000 Ft
Pedagógia az iskolában: a szociális életképesség
megalapozása. Bp.: ELTE Eötvös K. 352 p. Fve 4500 Ft
Néprajz. Etnológia. Folklór
Ház és ember: a Szabadtéri Néprajzi Múzeum évkönyve.
Szentendre: Szabadtéri Népr. Múz. 242 p. Fve ingyenes 67
példány felett 5273 Ft
Kôváry László: A magyar családi s közéleti viseletek és
szokások a nemzeti fejedelmek korából. [Repr. kiad.] Bp.:
Históriaantik Kvház K. [8], 184 p.
Kve 3100 Ft
Lukács László: Néprajzi látásmód az ezredfordulón.
Székesfehérvár: Szt. István Kir. Múz. 234 p. (A Szent
István Király Múzeum Közleményei) Fve ingyenes 67
példány felett: 1000 Ft
A társadalmi érintkezés szabályai. Illemszabályok
Görög Ibolya: A nyilvánosság kelepcéi: protokolltanácsok
mindenkinek, akit több mint száz ember ismer:
politikusoknak, bankigazgatóknak, menedzsereknek,
szónokoknak, sajtósoknak. Bp.: Athenaeum 207 p. Kve
2980 Ft
Görög Ibolya : Protokoll – az életem: [tanácsok
üzletembereknek, kézikönyv szakembereknek, illemtan
mindenkinek]. Bp.: Athenaeum 298 p., [32] t. Kve
3490 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
Csillagászat
Cornelius, Geoffrey – Devereux, Paul: A csillagok és a
bolygók nyelve: képes útmutató az égbolt misztériumaihoz.
Bp.: Saxum 366 p. Kve 4900 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.

586

MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 3960 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.
NÉV...............................................................................................................................................................
CÍM..............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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Fizika
Drösser, Christoph: Csábító erôk, avagy A mindennapok
fizikája. Bp.: Athenaeum 199 p. Kve 2990 Ft
Geszti Tamás: Kvantummechanika. Bp.: Typotex 301 p.
Fve 3500 Ft
Származástan. Egyedek és fajták feljôdése
Darwin, Charles: A fajok eredete. 1. Bp.: Fapadoskonyv.hu
345 p. Fve 2273 Ft
Darwin, Charles: A fajok eredete. 2. Bp.: Fapadoskonyv.hu
325, [4] p. Fve 2273 Ft
Darwin, Charles: A fajok eredete. 3. Bp.: Fapadoskonyv.hu
302 p. Fve 2273 Ft
Meteorológia
Az idôjárás enciklopédiája. Bp.: Kossuth 512 p. Kve 9990 Ft
Ôslénytan
Naish, Darren: Dinoszauruszok életnagyságban:[fedezd fel,
mekkorák voltak valójában]. Bp.: Scolar 80 p. Kve 3950 Ft
Növénytan
Laessooe, Thomas: Gombák. Bp.: Taramix 304 p.
(Határozó kézikönyvek) Kve 2800 Ft
Albert László – Locsmándi Csaba – Vasas Gizella: Hazai
védett és veszélyeztetett gombafajok: ismerjülk fel a
gombákat! 3. Bp.: Gabo 126 p. Fve 2490 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
Orvostudomány. Egészségügy
A klinikai pszichológia horizontja: tisztelgô kötet Bagdy
Emôke 70. születésnapjára. Bp.: Károli G.. Ref. Egy.:
L'Harmattan 748 p. (Károli könyvek) Kve 5500 Ft
Az onkológia alapjai. Bp.: Medicina 1173 p. Kve 12700 Ft
Dahlke, Rüdiger – Kaesemann, Vera: A gyermeki lélek
nyelve: a betegség: a gyermekkori kórképek jelentôsége,
értelmezése és teljes körû kezelése. Bp.: Mérték K. 558 p.
Kve 3999 Ft
Emed, Alexander: Zsidó származású magyar orvosok: 150
életrajz. Bp.: Fapadoskonyv.hu 537, [8] p. Fve 3476 Ft
Fonyó Attila: Az orvosi élettan tankönyve. Bp.: Medicina
707 p. Kve 17900 Ft
Fül-orr-gégészet, fej-nyak-sebészet. Bp.: Medicina 536 p.
Kve 9600 Ft
Hetven rejtély az orvostudomány világából. Bp.:
Athenaeum K. 304 p. Kve 7989 Ft
Papp Miklós: Vírusvadászok: herpesz, influenza, AIDS,
vírus-okozta rákos daganatok, Nobel-díjas víruskutatók.
Bp.: Agroinform 94 p. Fve 2000 Ft
Réthy Lajos Attila: Civilizációs betegségek megelôzési
lehetôségei csecsemôkorban: prevenció korai antigéningerekkel? [Budaörs]: SpringMed: ÁNTSZ: OGYEI 64 p.
Fve 1280 Ft
Tönköl Tamás: A lágy kontaktlencse illesztése. Bp.:
Medicina 332 p. Kve 5600 Ft
Általános és személyi higiéné. Mentálhigiéné
Beiser, Rudi: Teák gyógynövényekbôl és gyümölcsökbôl:
gyûjtés, elkészítés és fogyasztás. Bp.: Sziget 172 p. Kve
3500 Ft
Cooper, Colin: Kispapák kézikönyve: babaápolás. Pécs:
Alexandra 144 p. Fve 2499 Ft
Feszes has három hét alatt: [az alak megôrzése, ideális
táplálkozás, gyakorlatok]. Bp.: Sziget 126 p. (Fitnesz
könyvek) Fve 2250 Ft
Koncz István: Kamaszkapaszkodó. Bp.: Fapadoskonyv.hu
324, [4] p. Fve 2273 Ft
Reinhard, Tonia: Éttrend: a Föld legegészségesebb
ennivalói. Bp.: Ventus Libro 256 p. Fve 4990 Ft
Schwarz, Lothar – Schwarz, Markus: Szívünk
egészségéért.Bp.: Sziget 118 p. Fve 2500 Ft
Taylor, Sarah: Hogyan legyek vegán?: átállás harminc nap
alatt. Bp.: Bioenergetic 117 p. Fve 1450 Ft
Teusen, Gertrud: Hogyan segítsünk idôs szüleinknek?:
idôskorúak gondozása, ápolása. Bp.: Saxum 196 p. (Az
élet dolgai) Fve 1479 Ft
Természetgyógyászat. Terápiák
Monodráma: a pszichodráma és az egyéni terápia
gyógyító találkozása. Bp.: Akad. K. 345 p. (Pszi-könyvek)
Fve 3465 Ft
Állattenyésztés. Hobbiállatok tartása
Alderton, David: Kutyák. Bp.: Taramix 304 p. (Határozó
kézikönyvek) Kve 3490 Ft
Alderton, David: Macskák. Bp.: Taramix 252 p. (Határozó
kézikönyvek) Kve 2800 Ft
De la Bedoyère, Camilla: Lovak. Bp.: Lilliput : Gulliver 48
p. (100 állomás – 100 kaland) Kve 1990 Ft

KÖNYVHÉT

Dunphy, Heather: A kutyák titkos nyelve: bundás barátaink
testbeszéde. Bp.: Ventus Libro 191 p. Fve 3590 Ft
Dunphy, Heather: A macskák titkos nyelve: bundás
kedvenceink testbeszéde. Bp.: Ventus Libro 191 p. Fve
3590 Ft
Edwards, Elwyn Hartley: Lovak. Bp.: Taramix 253 p.
(Határozó kézikönyvek) Kve 2800 Ft
Hobbiállatok tartása
Foy, Marcia: A beagle. Bp.: Cser K. (Kisállataink) Fve
2495 Ft
Halászat. Vadászat
Varga Zoltán – Kása Róbert: Vadkár: módszertani segédlet
termelôknek, vadgazdálkodóknak és vadkárszakértôknek.
Bp.: Mezôgazda 184 p., VIII t.
Kve 4900 Ft
Vendéglátás. Szakácskönyvek
Bede Róbert – Serényi Zsolt – Kôrösy Gabriella:
Receptdaráló. Bp.: Boook K. 157, [2] p. Kve 3789 Ft
Burgonyaételek: [egyszerû, változatos és mindig finom].
Pécs: Art Nouveau 236, [4] p. Kve 999 Ft
Családi konyha: [gyorsan, olcsón és mindig ötletesen].
Pécs: Art Nouveau 237, [3] p. Kve 999 Ft
Dél-Afrika ízei: [változatos, aromás és egzotikus]. Pécs: Art
Nouveau 240 p. Kve 999 Ft
Diákcsemegék: [olcsó, egyszerû és nagyon finom]. Pécs:
Art Nouveau 234, [6] p. Kve 999 Ft
Fitneszkonyha: [ízletes, könnyû és friss]. Pécs: Art
Nouveau 236, [4] p. Kve 999 Ft
Frank Júlia: A legfinomabb burgonyás ételek: 100 recept.
Bp.: Corvina 79 p. (Frank Júlia receptjeibôl, 18.) Fve 198 Ft
Gyorsételek: [ízletes, rafinált és sokoldalú]. Pécs: Art
Nouveau 240 p. Kve 999 Ft
Gyümölcsös sütemények: [lédús, édes, csábító]. Pécs: Art
Nouveau 240 p. Kve 999 Ft
Halételek: [változatos, könnyû és nagyon finom]. Pécs: Art
Nouveau 240 p. Kve 999 Ft
Keleti konyha: [egzotikus, fûszeres és ellenállhatatlan].
Pécs: Art Nouveau 237, [3] p. Kve 999 Ft
Kétszemélyes receptek: [praktikus, ízletes és ötletes]. Pécs:
Art Nouveau 240 p. Kve 999 Ft
Mártások & szószok: [egyszerû, gyors és változatos].Pécs:
Art Nouveau 240 p. Kve 999 Ft
Olasz konyha: [gyors, egyszerû és fenséges]. Pécs: Art
Nouveau 240 p. Kve 999 Ft
Partiételek: [rafinált, színes és mindig trendi]. Pécs: Art
Nouveau 240 p. Kve 999 Ft
Stresszmentes fôzés: [egyszerûen, gyorsan, ötletesen].
Pécs: Art Nouveau 240 p. Kve 999 Ft
Tapas: [kicsi, változatos és tipikusan spanyol]. Pécs: Art
Nouveau 236, [4] p. Kve 999 Ft
Tésztaöntetek: [egyszerû, ízletes és nagyon olasz]. Pécs:
Art Nouveau 240 p. Kve 999 Ft
Tobai Róbert: Receptek csirkéhez. Bp.: Mitfozzunkma.hu
48 p. (Magyar remekek, magyar receptek a
mindennapokra) Fve 890 Ft
Tojásételek sósan és édesen: Dr. Oetker. Bp.: Grafo 93 p.
Kve 1100 Ft
Tóth Endre: Receptek salátákhoz. Bp.: Mitfozzunkma.hu 48
p. (Magyar remekek, magyar receptek a mindennapokra)
Fve 890 Ft
Tóth Endre: Receptek tésztákhoz. Bp.: Mitfozzunkma.hu 48
p. (Magyar remekek, magyar receptek a mindennapokra)
Fve 890 Ft
Vegetáriánus ételek: [változatos, friss és finom]. Pécs: Art
Nouveau 236, [4] p. Kve 999 Ft
Zöldségételek: [ropogós, friss és vitamindús]. Pécs: Art
Nouveau 237, [3] p. Kve 999 Ft
Vezetéstudomány. Menedzsment. Szervezés.
Számvitel
Laáb Ágnes: Döntéstámogató vezetôi számvitel: elméleti és
módszertani irányok. Bp.: Complex 381 p. Kve 5460 Ft
Kawasaki, Guy: Elbûvölés: az érzések, a tettek és a
gondolkodásmód befolyásolásának mûvészete. Bp.: HVG
Kv. 266 p. Kve 3900 Ft
Sinkovics Alfréd: Controlling esszék. Bp.: Complex 235 p.
Kve 5775 Ft
Élelmiszeripar. Borászat
Broom, Dave: Whisky világatlasz. Pécs: Alexandra 320 p.
Kve 9900 Ft
Kántor Endre: Jásdi István: a gondos diplomata. Bp.: Jaffa
138 p. (A bor filozófiája) Fve 1990 Ft

Moldova György: Keserû pohár. 1. köt. Bortenger. Bp.:
Urbis Kvk. 249, [2] p., [16] t. Kve 2500 Ft
Zilai János: Isten a párducon: a bor élménye és a mámor.
Bp.: Mezôgazda 127 p. Fve 3200 Ft
Kohászat
Remport Zoltán – Lengyelné Kiss Katalin: A Kohászati
Történeti Bizottság alapítása és tevékenysége: megjelent
Kiszely Gyula születésének 100. évfordulója alkalmából,
az Öntödei Múzeumban 2011. április 28.-án tartott
emlékülésen. Bp.: MMKM Öntödei Múzeuma 77 p.
(Öntödei múzeumi füzetek, 20.) Fve ingyenes, 67
példány felett 545 Ft
Számítástechnika
DOStalgia: 30 éves a PC. Bp.: MMKM 24 p. Fve ingyenes,
67 példány felett 350 Ft
Mayer István: Fel a netre, öregem!: [frissített gyakorlati
tudnivalók az internetrôl és a számítógéprôl az
„ezüstgeneráció” részére]. Bp.: Panem 208 p. (Idôsebbek
is elkezdhetik) Fve 2200 Ft
Épületek fûtése
Libik András: Fatüzelésû épített kályhák. Bp.: Terc 218 p.
Kve 4800 Ft

MÛVÉSZET. SZÓRAKOZÁS. SPORT
Építészet. Urbanisztika
Hajós György: Építészek, mérnökök, építôk. Bp.: Építésügyi
Téjékoztatási Központ Kft. 175 p. Fve 6300 Ft
J á n o s s y P é t e r S á m u e l – E r , d o n g q i a n g : Hudec
László élete és munkássága: az igazi homo ludens.
Bp.: Építésügyi Téjékoztatási Központ Kft. 160 p. Kve
6990 Ft
Kôváry László: Erdély építészeti emlékei. [Repr. kiad.] Bp.:
Históriaantik Kvház K. XII, 335 p. Kve 4100 Ft
Kronauer Éva Lilla: Aranymadár freskó tolla: egy mûemlék
börtönkápolna nem mindennapi újjászületése. Bp.:
Gondolat 151, [5], XXXI p. Fve 3500 Ft
Meggyesi Tamás: Számadás: válogatott írások. Bp.: Terc
252 p. (Építészet/elmélet, 15.) Fve 2500 Ft
S e r e g i G y ö r g y : A Margit híd, 1871–2010: fejezetek
egy Széchenyi-díjas mérnök naplójából. Bp.:
Építésügyi Téjékoztatási Központ Kft. 137 p. Fve
5250 Ft
Sipos András: A jövô Budapestje, 1930–1960 :
városfejlesztési programok és rendezési tervek. Bp.:
Napvilág 240 p. Fve 3599 Ft
Képzômûvészet
Sümegi György: A Kecskeméti Mûvésztelep, 1909–1944.
Bp.: Corvina 170 p. (Mûvészcsoportok)Fve 490 Ft
Numizmatika
A VIII. numizmatika és a társtudományok. Konferencia:
Szeged, 2009. október 7-8-9. Szeged: Móra F. Múz.: M.
Numizmatikai Társ.: M. Éremgyûjt. Egyesülete 279 p. Fve
ingyenes 67 példány fölött 3132 Ft
Díszítômûvészet
Mikulka Ferenc: Új gyöngyszövött karkötôk. Bp.: Cser K.
30, [2] p. (Színes ötletek, 6.) Fve 1195 Ft
Ragasztott képek és figurák. Bp.: Cser K. 32 p. (Színes
ötletek, 8.) Fve 1195 Ft
Vincze Eszter: Szalvétatechnika A-tól Z-ig. Bp. : Cser K. 30,
[2] p. (Színes ötletek, 7.) Fve 1195 Ft
Szobrászat
Ismerôs mûvek elfeledett alkotója: Horvay János (Pécs,
1874 – Budapest, 1944). Dombóvár: Dombóvári
Városszépítô és Városvédô Közhasznú Egyes. 222 p.
(Helytörténeti sorozat, 9.) Fve ingyenes 67 példány fölött
3500 Ft
Ötvösmûvészet
Ötvös Nagy Ferenc: Ötvösmûvészet: a kezdetektôl
napjainkig. Bp.: Scolar 366 p. Kve 7500 Ft
Salamony, Sandra: 1000 egyedi ékszer: gyöngyékszerek,
bizsuk, medálok és láncok. Bp.: Scolar 320 p. (Scolar
design) Fve 5996 Ft

Könyvesboltban, antikváriumban
állást keresek 15 éves könyvszakmai, értékesítési gyakorlattal.
Telefon: 06-70-513-1314
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FORGALOMBA HOZOTT KÖNYVEK 2011. OKTÓBER 21. – 2011. NOVEMBER 17.
Festészet
Németh István: Az élet csalfa tükrei: holland
életképfestészet Rembrandt korában. Bp.: Typotex 176, [3]
p., [24] t. (Képfilozófiák) Fve 2300 Ft
Festészet
Pósa Ede: A pasztellfestészet titkai. Bp.: Cser K. 80 p. (Kis
mûterem) Fve 2495 Ft
Grafikai mûvészetek
Vlad, Liviu – Nica, Ioachim: Bonchidai fény-árnyék. Cluj:
Mûvelôdés 47 p. Fve 1718 Ft
Zene
Gustav Mahler. Bp.: Kossuth 57 p. + CD (Világhíres
zeneszerzôk, 15.) (Metropol könyvtár) Kve 1590 Ft
Robert Schumann. Bp.: Kossuth 57 p. + CD (Világhíres
zeneszerzôk, 16.) (Metropol könyvtár) Kve 1590 Ft
Sutcliffe, Phil: AC/DC: high-voltage rock'n'roll: a hiteles,
képekkel illusztrált történet. Bp.: Cartaphilus 223 p.
(Legendák élve vagy halva) Kve 5490 Ft
Fotómûvészet. Fényképezés
Marien, Mary Warner: A fotográfia nagykönyve: a fényképezés
kultúrtörténete. Bp.: Typotex 575 p. Fve 6900 Ft
Színházmûvészet. Táncmûvészet
Aki az életével játszott: Latinovits. Bp.: Noran Libro 242,
[5] p. Kve 2800 Ft
Newman, Barbara: Balettmesék képeskönyve. Bp.:
Egmont-Hungary 64 p. + CD Kve 3699 Ft
Filmmûvészet
Schrader, Paul: A transzcendentális stílus a filmben: Ozu,
Bresson, Dreyer. Bp.: Francia Új Hullám K. 191 p.
(Szerzôifilmes könyvtár, 2.) Fve 3000 Ft
Sport
Maccadanza, Roberto: Fitneszgépek otthon és az
edzôteremben: [gépválasztás, használati útmutató, edzés,
gyakorlatok]. Bp.: Sziget 127 p. (Fitnesz könyvek) Fve
2250 Ft

NYELV ÉS IRODALOM
Nyelvtudomány
Bárdosi Vilmos – Kiss Gábor: Közmondások: 3000
magyar közmondás és szójárás betûrendes értelmezô
dióhéjszótára. Bp.: Tinta XIII, 171, [2] p. (Az ékesszólás
kiskönyvtára, 1.) Fve 990Ft
Bárdosi Vilmos – Kiss Gábor: Szólások: 5000 magyar
állandósult szókapcsolat betûrendes értelmezô
dióhéjszótára. Bp.: Tinta XIII, 231 p. (Az ékesszólás
kiskönyvtára, 2.) Fve 990 Ft
Csernusné Ortutay Katalin: A franciaországi kisebbségi
nyelvek a hatalom árnyékában Bp.: Gondolat 67 p.
(Universitas Pannonica, 9.) Fve 900 Ft
Rácz Ferenc: Szépen, érthetôen, kulturáltan – magyarul! :
beszédfejlesztô kézikönyv. Bp.: Eötvös J. Kvk. 110 p. Fve
2004 Ft
Irodalomtudomány
A francia irodalom története. Bp.: ELTE Eötvös K. 944 p.
Kve 5800 Ft
Albert Sándor: „A fövenyre épített ház”: a fordításelméletek
tudomány- és nyelvfilozófiai alapjai. Bp.: Áron 325 p. Fve
2880 Ft
Field, Syd: Forgatókönyv: a forgatókönyvírás alapjai:
kalauz lépésrôl lépésre, az ötlettôl a kész könyvig. Bp.: Cor
Leonis 289 p. Fve 3990 Ft
Halmai Tamás: Székely Magda. Bp.: Balassi 135 p.
(Kortársaink) Fve 2000 Ft
Kappanyos András: James Joyce: Ulysses. Bp. : Akkord
136, [2] p. (Talentum mûelemzések) Fve 1490 Ft
Kovács Ilona: Dilettánsok az irodalomban: Sade márki,
Casanova et al. Bp.: Fapadoskonyv.hu 263, [4] p. Fve
2405 Ft
Samu Ágnes: Nagy László: irodalmi-múzeumpedagógiai
munkafüzet. [Veszprém]: Veszprém M. Múz. Ig.: Laczkó D.
Múz. 16 p. Fve ingyenes, 67 példány felett 1100 Ft
Tegyey Gabriella: Hangok, összhangzatok: hat 20. századi
francia írónô. Bp.: Gondolat 119 p. (Universitas
Pannonica, 12.) Fve 1250 Ft

FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM
Honismeret. Helytörténet
Hajni István – Nagy Norbert – Bori Zsolt: Budapest:
English, deutsch, italiano, français, español, svenska,
russkij, magyar. Budaörs: CasteloArt Kft. 92, [3] p. +
DVD Kve 5990 Ft
Sugliano, Claudia: Magyarország. Bp.: Gabo 135 p. (A
világ legszebb helyei) Kve 4990 Ft
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Szarka Lajos: Hévíz. Bp.: Sprinter 229 p. Fve 1990 Ft
Zalai múzeum : közlemények Zala megye múzeumaiból:
Mitteilungen der Museen des Komitates Zala:
publications of the museums of Zala county.
Emlékkonferencia Kisfaludi Strobl Zsigmond születésének
125. évfordulója alkalmából + Régészeti és néprajzi
tanulmányok. 19. Zalaegerszeg: Zala M. Múz. Ig. 271
p. Kve ingyenes: 67 példány felett 5833 Ft
Életrajzok. Családtörténet
Kis Bálint: Az Árpádok királyi vére Magyarország
családaiban. [Repr. kiad.] Bp.: Históriaantik Kvház K. [4],
35, XX p., [88] t., [13] t.fol. Kve 4100 Ft
Zonda Tamás: Balassagyarmat jeles polgárai.
[Balassagyarmat]; Bp.: Zonda T. 363, [2] p.
Kve 2990 Ft
Történettudomány. Régészet. Mûvelôdéstörténet
Erdélyi László: A székelyek eredete. Máriabesnyô: Attraktor
97 p. Fve 1901 Ft
Hóman Bálint: A székelyek eredete. Máriabesnyô: Attraktor
102 p. Fve 1901 Ft
Magyar történettudomány az ezredfordulón: Glatz Ferenc
70. születésnapjára. Bp.: ELTE Eötvös K.: MTA Társkut.
Közp. 936 p. Kve 4001 Ft
Salles, Catherine: Magánélet a római császárok korában.
Bp.: Corvina 80 p. (Mindennapi történelem) Kve 1691 Ft
Stradling, Jan: A történelem rettegett asszonyai. Bp.:
General Press 278 p. Fve 3800 Ft
Székely János: Cigány népismeret: te del o Del baxt! Bp.:
Szt. István Társ. 127 p. Fve 700 Ft
Tóth Endre: Studia Valeriana: az alsóhetényi és ságvári
késô római erôdök kutatásának eredményei. [Dombóvár]:
Dombóvári Városszépítô és Városvédô Közhasznú Egyes.
353 p. (Helytörténeti sorozat, 8.) Fve ingyenes 67 példány
felett 4375 Ft
Trassard, François – Casali, Dimitri – Auger, Antoine:
Magánélet a Napkirály korában. Bp.: Corvina 80 p.
(Mindennapi történelem) Kve 1691 Ft
Európa (és az európai államok) története
Harsányi Iván: A félperifériától a centrumig: ibériai
tanulmányok a hosszú 19. és a még hosszabb 20.
századból. Pécs: IDResearch Kft.: Publikon K. 357 p. Fve
2990 Ft
Shawcross, William: Botrányok szemtanúja a Windsorházban: az anyakirálynô. Bp.: Gabo 280 p. (Királyi
házak) Kve 2490 Ft
Magyarország és a magyarság története
Balogh Judit: Székelyföldi karrierek: az udvarhely-széki
nemesség hatalomszerzési lehetôségei a 16-17.
században. Bp.: L'Harmattan: Transylvania Emlékeiért Tud.
Egyes. 257 p. Fve 2600 Ft
Erdôdy Gábor: A demokrácia katonái: a magyarországi
polgári-alkotmányos átalakulás és a szabadságharc belga
megítélése 1848-1849-ben. Bp.: ELTE Eötvös K. 394 p.
Kve 3800 Ft
Erdôdy Gábor: Tradicionális történelmi identitás – modern
politikai eszmerendszer: Antall József kereszténydemokrata
politikai filozófiája és annak nemzeti történelmi
beágyazottsága. Bp.: ELTE Eötvös K. 236 p. Kve 3250 Ft
Kristó Gyula – Barta János – Gergely Jenô: Magyarország
története: elôidôktôl 2000-ig. Bp.: Pannonica 687 p. Kve
4990 Ft
Steier Lajos: Az 1849-ik trónfosztás elôzményei és
következményei: ismeretlen adalékok az 1848-49-iki
szabadságharc történetéhez. [Repr. kiad.] Bp.:
Históriaantik Kvház K. 388 p. Kve 4300 Ft
Szádeczky-Kardoss Lajos: Erdély és Mihály vajda története:
1595–1601: oklevéltárral. [Repr. kiad.] Bp.: Históriaantik
Kvház K. V, 612 p. Kve 5700 Ft
Szilágyi Sándor: A magyar forradalom története 1848- és
49-ben. [Repr. kiad.] Bp.: Históriaantik Kvház K. VIII, 424
p. Kve 4600 Ft
Szilágyi Sándor: Báthory Gábor fejedelem története. [Repr.
kiad.] Bp.: Históriaantik Kvház K. IV, 329, [3] p. Kve
4001 Ft
Török-magyarkori állam-okmánytár. [Repr. kiad.] Bp.:
Históriaantik Kvház K. 560 p. Kve 5299 Ft
Török-magyarkori állam-okmánytár. 7. köt.[Repr. kiad.]
Bp.: Históriaantik Kvház K. 645 p. Kve 5800 Ft
Ujváry Zoltán: A szeretett királynô: [Mária Terézia].
Debrecen: Didakt 40 p. Kve 1600 Ft
Ungváry Zsolt: A hazáért és a szabadságért. Bp.: Beszélô
Hal 24 p. (Történetek a magyar múltból) Kve 1300 Ft

SZÉPIRODALOM
A jövô nem a miénk: [fiatal latin-amerikai elbeszélôk]. Bp.:
L'Harmattan: JAK 228 p. (JAK világirodalmi sorozat, 59.)
Fve 2300 Ft
Ambrus Zoltán: Giroflé és Girofla. Bp.: Fapadoskonyv.hu
252, [3] p. Fve 2100 Ft
Arab népmesék. Bp.: Kossuth 125 p. (Népek meséi, 15.)
(Metropol könyvtár) Kve 1190 Ft
Arany László: A kismalac és a farkasok. [Nagykôrös]:
Szilágyi L. [24] p. (Trixi könyvek, 69. Fve 200 Ft
Archer, Jeffrey: Tucatnyi félrvezetés. Bp.: General Press
318 p. Kve 3200 Ft
Arold, Marliese: Titkos történetek. Bp.: Fabula Stúdió 58 p.
(Olvasó Leó) Kve 1790 Ft
Asimov, Isaac: Az Alapítvány elôtt. Bp.: Gabo 417, [4] p.
Fve 2990 Ft
Asimov, Isaac: Elôjáték az Alapítványhoz. Bp.: Gabo 385,
[2] p. Fve 2990 Ft
Bálint Ágnes: Foltoskönyökû. Bp.: Móra 51, [4] p. Kve
1890 Ft
Bartos Erika: Százlábú: versek óvodásoknak. Pécs:
Alexandra 75, [4] p. Kve 1699 Ft
Bartos Erika: Zsákbamacska: versek óvodásoknak. Pécs:
Alexandra 75, [4] p. Kve 1699 Ft
Becker, Bonny: Medve látogatója. Bp.: Pongrác K. [52] p.
Kve 2700 Ft
Bene Zoltán: Továbbmondott történetek. Pomáz: Kráter
Mûhely Egyes. 166, [2] p. Fve 2000 Ft
Bennett, Sara: A csábítás fortélyai. Bp.: General Press 342
p. (Romantikus regények) Kve 2800 Ft
Bergen, Lara: Csupa csillogás. Bp.: Egmont-Hungary 95 p.
Kve 3499 Ft
Birtalan Ferenc: ...aztán lett az úttest. Bp.: Hungarovox 62
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SZÜLÔKNEK

A gyerek megértésének tudománya
A
gyermekkor
minden szakaszának megvan a maga szépsége és nehézsége. Sokszor
hajlamosak
vagyunk csak az
utóbbival foglalkozni. A nevelés
nem könnyû munka, de legalább
ilyen nehéz megélni a gyermek számára a változást:
kisgyermekkorból
iskoláskorba lépve
újabb problémák kerülnek elôtérbe. A
változás elfogadásához szülônek, gyermeknek
egyaránt
sok-sok szeretet, türelem és megértés
kell. Érdemes figyelni a szakemberek
tanácsaira is. De mi alapján válogassam meg a tanácsadóimat? Ha minden
könyvet elolvasok, a sokszor egymásnak ellentmondó vélemények miatt
csak zavarosabb lesz a kép. Egy ötlet a
választáshoz: jó, ha a külsô segítség
olyan formában érkezik, amely egyszerre tudományos és fantasztikus: a
mese a kisiskolások gondjaiban is segítség tud lenni.
Gerlinde Ortner Gyógyító mesék címû könyvérôl már korábban írtunk a
Könyvhét hasábjain. A Móra Kiadó
nemrég megjelentette az osztrák gyermekpszichológus meséinek folytatását
Új gyógyító mesék címmel. A kiadvány 13 mesét – és „használati utasítást” – tartalmaz fôként kisiskolások
és szüleik számára. Talán egyre kevésbé kell bizonygatni, milyen fontos közösségi, rituális szerepe van a mesélésnek (idén reklámkampány is felhívta a mindennapos esti mesélésre a figyelmet), Gerlinde Ortner is vallja,
csak akkor tudunk segíteni gyermekünk gondjain, ha van annyi idônk,
hogy leülünk mellé és együtt játszunk
vele, mesélünk neki. A mesék után pedig fontos, hogy szánjunk idôt a beszélgetésre is, hiszen így tudjuk igazán
megismerni gyermekünk gondolatait,
érzéseit, örömeit, félelmeit.
Az Új gyógyító mesék gazdag palettáját érinti az iskolai és otthoni konf-
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liktushelyzeteknek: a túlzott tévénézés és a takarékosság,
a
szexuális felvilágosítás és a
válás, a fogyatékkal élôk és a
bevándorlók
témái egyaránt
kapnak
egyegy mesét. A
mesék középpontjában általában a másik
ember megismerése, megértése és elfogadása áll, de
nem
ritka,
hogy
ezzel
összefüggésben a gyermek saját érzéseinek megélése is tematizálódik. Toleranciameséknek is nevezhetnénk ezeket a történeteket, hiszen a mesék hôseinek
egy-egy csodálatos átváltozás segítségével megadatik, hogy átélhessék, milyen kitaszítottnak, magányosnak,
társtalannak lenni.
A történetek alapvetôen nem különböznek a hagyományos tanítómeséktôl. Általában reális kezdôszituációból
indulnak, ahol a gyermekszereplôk valamilyen konfliktussal szembesülnek.
A megoldásig vezetô út azonban legtöbbször mesés, valamilyen fantasztikus eltérülés hatására a szereplô egy
másik világban találja magát, ahol
megtanulja a leckét, hogyan kell helyesen viselkednie, hogy aztán visszatér(ül)ve a hétköznapokba alkalmazza
is azt. Az egyik olyan történet, ahol
nem ezt a receptet követi a szerzô, a
Papás-mamást játszunk címû írás. Bár
nagyon életközeli és élettel teli az elbeszélés, sok információt megtudhatunk
a nemi szervekrôl és a gyermek születésérôl, hiányzik a többi történet savaborsát adó varázslat, amely kiemeli az
olvasót a hétköznapi helyzetbôl és a
mese erejével képes rávilágítani a
probléma lényegére.
Gerlinde Ortner módszere természetesen nem az egyetlen lehetséges
megoldás a gyermek gondjainak feloldására, ugyanakkor nagy erénye, hogy
kellôen átgondolt, így a szülôk számá-

ra is iránymutatást adó, rendszerezett
programot mutat be. A második könyv
elôszava rövidebb, mint a Gyógyító
meséké (érdemes újra végigolvasni,
feleleveníteni a módszertani koncepciót az elsô könyvbôl), viszont a mesékhez kapcsolódó bôséges magyarázatok
kellô eligazítást nyújtanak a felhasználóknak. Minderre azért van szükség,
mert ezek a mesék (ellentétben az irodalmi mesékkel) csak akkor mûködnek, ha utána meg is beszéljük a gyerekekkel, hogy ki mit és miért tett a történetben. Talán a legnagyobb haszna a
könyvnek, hogy ezekben a magyarázatokban rengeteg gyakorlati tanácsot
kap a meseolvasó szülô. Néhány ötlet
a mesék „feldolgozásához”: „Hivatkozzunk egy konkrét helyzetre, amelyet
röviden leírunk. Nevezzük meg, mit figyeltünk meg a gyereknél, milyen pozitívumot tapasztaltunk, és ezek szerintünk mit jelentenek a gyerek képességei, jó tulajdonságai, tehetsége
szempontjából. Hangsúlyozzuk saját
benyomásainkat, és hogy mit jeleznek
számunkra ezek a felismerések. Hangsúlyozzuk saját bensôséges kapcsolatunkat a gyerekkel.”
A Gyógyító mesék és az Új gyógyító
mesék látásmódjának elsajátítása fontos kiindulópont lehet a gyermek megismeréséhez, megértéséhez. Ám ahogyan a kisgyermek is a pépes ételek
után a szilárdabbakra szokik, majd elhagyva a tejfogakat „vasfogakat” növeszt, a bölcs szülônek is érdemes a didaktikus céllal írt tanmeséktôl az igazi
irodalom felé fordulnia. Biztos vagyok
benne, hogy tudunk találni a Gerlinde
Ortner könyveiben sorra vett témákhoz a magyar és európai meseirodalomban olyan esztétikailag gazdagabb
meséket, amelyek hasonlóan alkalmasak arra, hogy szíven találják a mesehallgatót, választ adjanak kérdéseire,
eligazítsák konfliktusaiban.
Pompor Zoltán

KÖNYVRÔL
Gerlinde Ortner
ÚJ GYÓGYÍTÓ MESÉK
Fordította: V. Deák Éva
Móra Kiadó
184 oldal, 1990 Ft
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SZUBJEKTÍV

Igen, emberi nem!
(A vérfagyasztódás dinamikája)
A Horkheimer–Adorno könyv a maga nemének örök „dobogós” klasszikusa. Ma,
fájdalom, aktualitása a világ sok-némely
táján megint a csúcson áll. Sajnos, sokszorosan. Mert én az ilyen eszmefuttatásoknak nem elsôsorban az okát nem szeretem, de az is zavar, hogy a látlelet: vérbefagyasztás; ily értelemben: provokál engem, „fókuszáltat” valamire, amin nem segíthetek. A szociológiai filozófia, a társadalomcentrikus eszmélés a világ oly igazságának elôtárása, hogy, igen, hogy: saját
dermesztô abszolútumát a reménytelenségrôl az öncsalás teljes kiirtásával közvetíti; ôrjítôen igaza van, ha „a forgás amaz
évada” (Dante, szabadon) beáll, és nem is
csodálom, hogy pl. a magyar szellemtéren
Ottlik klasszikus könyve sokáig lappangó
érték maradt, majd félreértelmezve hódított, lévén hogy a tényszerûségek kizárólagosát szoktuk meg értékelési tárgyként,
mi több (még nagyobb baj és igazság!) értékelési módként is; és Ottlik (miként Jékely, Kosztolányi stb.) nagy romantikus. A
kínosan mindent elsöprô mai Kosztolányievidencia némi döbbenetemre szolgál.
A szerzôpáros, miként azt a még a háború alatti, 40-es évek, utószava, a késôbbi
kommentár-elôszavak és hozzáfûzések is
felismerôen tanúsítják, az emberi ész abszolútummá válásának tragédiáját elemzi,
tárja elô filozófushoz méltón, kivételes
gondolkodói nagyság foglalatában. Rövidre fogva: a józan ész (idézôjelben is, nem
is) a mítoszokat eltörölve (úgy ahogy) az
emberi nem (az emberiség) haladásának
logikus alapozásaként és kísérôjeként
megalkotott egy (még valami istenséget is
jól magába foglaló) rendszert, mely önmaga tökéletes ellentéteként uralkodik ma.
Látszólag a körbetekintés teljességének
jegyében, tehát minden világok legjobbjainak zászlaját lengetve (pardon!), érdemben azt a (körülbelül idézem) byroni (Don
Juan), a Graham Greene (korántsem szórakoztató regényíró!) A csendes amerikai
c. munkájának élén álló mottót igazolva,
mely szerint e pompás korban mennyi új
találmány! a testet ölni, lelket menteni:
mind csupa tiszta szándék, semmi ármány. (Mellesleg válaszolok itt egy délvidéki úriember vádjára és odapörkölésére,
miszerint nekem – bocsánat! sic! – a körmömre kellene nézni, mert szövegroncsolóan idézek gyakorta; hát kérem!). A felvi-
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lágosodás, miként azt Sade (Juliette) és
társai eszmefuttatásai révén a szerzôpáros
a borzongató izgalom prizmáján is töri, törögeti, igen, a felvilágosodás minden, csak
nem oly fény, amilyet özvegyek és árvák a
bankoktól, a társadalmi rendektôl, az állam-egyesülésektôl várnának, ellenben elismerô teljesítményekre cukkolja eszünket, elégedettek lehetünk magunkkal,
hogy ily mûvekbôl, mint az itt ismertetés
ügyén megcélozgatott Horkheimer–Adorno, napi olvasmányt ad, eszmélkedésre,
ahol is (a mûben, sugalmában) minden
csudáról megkapjuk az ugyanazt-és-ellenkezôjét, s ezt nem cinikusan mondom. Nekem is egyfajta breviáriumom ez a nélkülözhetetlenné vált kötet.
A felvilágosodás a tömegek totális becsapásává vedlik át, idézem ezúttal szóra
pontosan. Ám épp ez az! Szóról szóra kiidézhetném a könyv megállapításait, melyek szép folyamatossággal olvadnak egymásba, és... olvadnak a századok életének
(ellenôrizhetôen! ez: a Történelem) megélt folyamatába. Fontos kérdések százairól
van rögzült, mégis eleven megfogalmazás.
A mostani világeseményekre, a társadalom és a „köz” dolgaira, a Babits-féle Különös Hírmondó (bocsánat, hogy nagybetûzöm!) közönye-csüggedése tárgyaira, de
az atom-vagy-sem kérdéseire oly mód kapunk végszót, hogy az addig sem vigasztaló kép egyszerûen horgasztóvá válik, s fôleg, hogy – hamarost mindig – kiderül,
ugyan mit is tehetünk. Természetesnek
vett megszokások, a tévé, a rádió stb. „modorai” mutatkoznak korántsem romantikus világításunkként, megsugalmazásunkként; igazi tartalmuk mintha ez lenne. S
hiába bolyonganék lombok alatt, hiába
tenném a híreket az ülepem alá, ücsörögve domb oldalán ebemmel... elég.
Egy – ismétlem – vérfagyasztóan nagyszerû könyv, nagyszerû tálalásban (a fordítók illusztris névsorán nem megyek végig), Miklós Tamást így is kiemelem (szerkesztôként, ô nem fordító), oldalba sem
kell bökni „a kegyest” (Arany, Hamletbôl),
tudjuk, amit tudunk, ha az arab válságról
hallunk, ha atompolitikákról stb. Még egyszer: nem zsánerem, hogy ilyesmiket kelljen olvasnom, szívesebben megvagyok a
magam ôs-egzisztencializmusánál, mely
nem a sartre-i társadalmias, hanem az
enyém: minden megélt nap csôd, mert a

bukáshoz, a halálhoz vezet, és ahány épséges 24 óránk volt, annyival kevesebb lesz.
De életemet a társadalomban kell leélnem,
és ez: az Adorno–Horkheimer eszmei
rémlátomás-való. Sok évszázada.
Az évszázadok mélyébôl merít a szinte
szentként elismert Kisbali László magyar
változata (fordítása, szerkesztése) a Moses Mendelssohn könyv(bôl). Fantasztikusan eleven maradt ez a szép, bölcs mû
az idôk során; érlelôdött, aktualitását nem
vesztette. Vallások, türelmek, töredelmek
– mit idézzek? „Minél nemesebb egy dolog a maga tökéletességében, mondja egy
héber író, annál borzalmasabb bomlásában.” És oldalanként három ily szép, igaz,
közvetlen érvényû mozzanatot emelhetnénk ki. Hát igen, szép lett volna az élet,
ha (nekem) egy ponton túl be nem áll: rémes végre fut.
Kanyarítottam a kifejezésvágy kegyébôl a
minap egy „kosztolányis” mondást. (Csuda, milyen közkeletû elemekkel ért el, ér el
értékes hatást a nagymester...!) Íme: az
enyém: „A por belep – leporolom magam.
A kor belep – lekorolom magam.” Nyomda
ördöge, vigyázat, lekorolom, így. Mármost
Horkheimer és Adorno könyve 1945 (1944
stb.) óta sem lett poros, nem kell leporolni.
Magunkat azonban (ó, korok, és szellemeik, ha nem túlzás e szó) képtelenek vagyunk lekorolni. Ám legalább (ha én nem
kedvelem is a témát) ilyesmik örvén érintkeznünk lehet. A magam témáival, úgy érzem több évtizede, szinte 99 %-ig nem tudok senkihez közel kerülni.
Se por, se kor. Vagy híre, pora, híre kora.
(Legföljebb, netán.) A bölcs Nathan helyett is csak a Bölcs Netán van??
Tandori Dezsô

KÖNYVRÔL
Max Horkheimer –
Theodor W. Adorno
A FELVILÁGOSODÁS
DIALEKTIKÁJA
Atlantisz
310 oldal
Moses Mendelssohn
JERUZSÁLEM
Atlantisz
360 oldal
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Kis Antónia

Szívroham a gleccsertavon
Kis Antóniának már az elôzô
novelláskötete, az Álmok
délutánja, és regénye, a Stonehenge-i feliratok is az oázisok közé sorolódik nálam.
Az életünkrôl szólnak a novellái. (Nem elbeszélései,
mert a kettô nem ugyanaz.)
Hitelesen, meggyôzôen, hókuszpókuszok nélkül villant
fel egy-egy élethelyzetet,
eseményt – vagy éppen sokatmondó eseménytelenséget. Segít tájékozódni a mai
összekuszált világban.
Örülök, hogy nem trágár,
örülök, hogy nem cinikus,
növeli az életkedvet bennem
még a nem túlzottan bizakodó írásaival is. Irodalomra is
vonatkozik, amit Sosztakovics a zenérôl írt: „Más a
kétségbeesés és más a cinizmus. Amikor valaki kétségbeesett, ez azt jelenti, hogy
még hisz valamiben.”
Pontos. Kis Antónia esetében is.
Baranyi Ferenc

TITANIC A STRANDON
Napsütéses, vidám délelôtt
volt. A tengerpartot ilyenkor
már elfoglalják a kisgyerekesek. A sima víztükör fénypettyekkel ragyog, még nem
fodrozzák hullámok, a nagy
kékség áttetszôen tiszta, csak
a homokos aljzat dudorain törik meg a napfény, ez okozza a
fénypettyeket.
A gyermekes családok ezekben az üde, reggeli utáni
idôkben, amikor messzinek
tûnik a déli meleg, egészen a
víz szélére húzódnak. Mindenütt homokozó vödrök,
színes lapátkák, mûanyag süteményes formák, gumikacsák, gumikígyók, felfújható
krokodilok, delfinek.
A legszorgalmasabbnak egy
fiatal mama tûnt, aki homokvárat épített két gyerekével.
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Az ötéves forma kislány a
vízben állt, és kisvödrével
meregette a vizet. A három év körüli kisfiú lapátjával a fövenyt veregette, amit idônként
meglocsolt a nôvére. A
mama gombócokat formált az elôkészített
anyagból. A gombócok
pedig ott sorakoztak,
szárítkoztak, így várakoztak a várépítésre.
Amikor a várépítés elkezdôdött, mindhárman nagy izgalomba
jöttek. A gúla formájú
várat a mama széles
alapozással kezdte és
gondos egymásra illesztéssel magasította,
keskenyítette. A kisfiú izgalma némi nyálcsorgásban
nyilvánult meg, amikor a tapicskoló mozdulatokkal szorosabbra verte a gombócokat.
A kislány sikongatásokkal és
sóhajtásokkal meregette a vizet, idônként leguggolt, hogy
alaposan kimossa a tiszta vízzel telített játékcsebret. A
mama arcán homokos csíkok
tûntek fel, feje tetejére tûzött
lehulló haját gyakran kellett
visszaillesztenie.
Az apa újságot olvasott hanyatt fekve, idônként elégedett pillantást vetett családja
buzgó ténykedésére, még az is
átsuhant az agyán, meg kéne
mutatni nekik, milyen az igazi
várépítés, de elhessegette ezt
a fárasztó gondolatot. Hasára
borította az eddig forgatott újságot, és két kezét feje alá téve bámult a föléje boruló nagy
kék semmibe.
A mellettük lévô családnál
fordított volt a helyzet. Itt a
mama helyezkedett napozópózba, miután alaposan bekente magát mindenféle kenceficékkel. Kissé belezavarodott a különbözô fényvédô
faktorú krémekbe. Azt szerette volna, ha a lába bronzbarna

lesz, az arca meg épp ellenkezôleg, csak egy kicsit legyen
színes. A kényes részek pedig,
a váll, a hát, a dekoltázs és a
has semmiképpen ne égjenek
le. A gyerekkel pedig foglalkozzon a férje. Most igazán ráér. Más dolga sincs. Egész évben úgyis fel van mentve.
Építsenek ôk is várat. Vagy
fogjanak halat. Örüljön, hogy
együtt lehet a fiával. Tanítsa
meg játszani. Fiús játékokra.
Túl félénk ez a gyerek.
A félénk gyerek fehér trikóban, fején fehér kalapkával üldögél a homokban, megmozdulni nem nagyon mer, mert
az anyja mindig azt mondja,
lehetetlen ôt tisztán tartani, ô
egy kis koszos malac. Fél
szemmel a szomszédék várépítését lesi. Finoman tapiskolja maga mellett a homokot,
ami jó érzés, de fél, hogy
megint piszkos lesz és kikap.
Az apa nézi a fiát. Nem tudja, mit kezdjen vele. Nem
akarja kivívni tisztaságmániás felesége haragját. De sajnálja a félszegen kuporgó
gyereket. Bevinni nem meri a
vízbe. Pedig ahol ô áll, szilárd
a talaj, bársonyosan puha és a

novellák

víz is biztonságosan alacsony.
Mi is történhetne itt, a térdig
érô vízben? Úgy látszik, a fia
nem is vár tôle semmit, egyre csak a szomszédék várépítését figyeli. Csinálnia kell
valamit, hogy a figyelmét felkeltse. Ez itt az ô fia, egy csapatot kell alkotniuk.
Hirtelen ötlettôl hajtva oldalra dôl, és belezuhan a vízbe. – Titanic! – ordítja, és azt
is kiabálja: – SOS! – És ezt
még kétszer megismétli.
A gyerek nem reagál, annál inkább a felmérgesített felesége.
– Hülye vagy – veti oda a férjének –, mit cirkuszolsz itt, azt
hiszed, megérti ezt egy négyéves gyerek?
„Ha ô nem is érti, de neked
elôbb-utóbb meg kell értened”
– morogja magában a férfi, aki
nem merte elmondani a feleségének, hogy mielôtt idejöttek,
felmondtak neki, kapott kéthavi fizetést végkielégítésnek, de
hogy állása mikor lesz…
A kisfiú most az apjára pillantott. Fájdalmas tekintete, vízbe
zuhanó kapálódzása együttérzéssel töltötte el. Szerette volna, ha apja többször nem esik a
vízbe. Lehet, hogy meg is ütötte magát, és az fáj, az rossz lehet. Neki még most is fáj a térde, amire tegnap ráesett.
Az apa kijött a vízbôl, és
megállt a fia mellett.
– Gyere, fiam, építsünk várat, hogy nekünk is legyen.
Gyere, csak mi ketten…
A szomszédban a mama kis
ágacskából és csokoládépapírból zászlót készített. Épp most
tûzte a gombócvár tetejére.
Kis Antónia:
Szívroham a gleccsertavon
novellák
1400 Ft
Hungarovox Kiadó
1137 Bp., Radnóti M. u.11.
T/F: 340-0859
info@hungarovox.hu
www.hungarovox.hu
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X ÚR A KH-BAN
Asperján György könyvei
Kaphatók az Alexandra
bolthálózatban és a nagyobb könyvesboltokban
Asperján György:
KIÁLTÁS
A MINDENSÉGBEN
versek
Az ember az evolúció
csodás eredménye és
bántó kudarca, s mint
ilyen, a mindenség része. Problémája – halandó voltával együtt –
egyetemleges. A semmibôl jövünk és oda
hanyatlunk, s bámulatos módon képesek vagyunk ennek a rettenetes tehernek a tudatával élni, mert
nem gondolunk rá. Ez a verseskötet ezt az állapotot, a teremtettségnek ezt a majdnem földöntúli, de nagyon is földi és
esendô csodáját mutatja be.
(X)
Attisz Kiadó, 160 oldal, keménytáblás, védôborítós, 2690 Ft

Asperján György:
CSAPATAINK HARCBAN
ÁLLNAK – 1956 REGÉNYE
Ez a könyv történelem
alulnézetbôl, vagyis azoknak a szemszögébôl, akik
a Corvin közben és másutt fegyverrel a kezükben azt az arcot adták
'56-nak, amely egyre inkább felnagyítódva (és
hamisan) él és újjászületik a mai nemzedékek
képzeletében. A szerzô
az egyetlen magyar író,
aki a Corvin közben hat
napon át harcolt, átélte a Vörös Hadsereg november 4-ei
támadását. A regény ötvenhat egészét és az utána következô idôszakot egyaránt bemutatja, olykor szatirikus éllel, hiszen mint minden korábbi történelmi eseményünkrôl, errôl is sok hazug és hamis legendát költöttek, akiknek ez az
érdekük. ’56 nem a szájaló írók és politikusok miatt kapott
nemzetközi figyelmet, hanem azért, mert az ú.n. pesti srácok, elsôsorban mi, a munkásszállások lakói, felvállaltunk
egy ügyet, amelynek a lényegét nem is értettük. A Corvin
közben abban bíztunk, hogy jönnek az ENSZ- és NATOcsapatok. Szerencsére nem jöttek, mert a fôváros azóta
sem épült volna újjá. Errôl ad érzékletes képet ez a regény,
amely az egyetlen igaz, ötvenhatot a fényével és szennyével együtt vállaló szépirodalmi mû.
(X)
A/5, 584 oldal, keménytáblás, védôborítós, 3290 Ft.
most árengedménnyel: 1645 Ft !
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Asperján György:
FOGADJ SZÍVEDBE
József Attila életregénye
A kortárs–barát Fejtô Ferenc szerint
a legjobb életrajzi mû, amit magyar
alkotóról valaha is írtak. Az eleven
embert, az ellentmondásoktól gyötört költôt, gondolkodót idézi meg
olyan elevenséggel, hogy – miként
Fejtô fogalmazott – ô is ebbôl a
könyvbôl ismerte meg igazán József
Attilát, pedig éveken át szomszédja
volt, és naponta találkoztak. Csupán
két rövid jelenet van a regényben, amely az írói képzelet szüleménye, minden más a József Attila-kutatás dokumentumain, megállapításain alapul. A könyv mégis más és több, mint irodalomtörténeti
feldolgozás: áthidalja az egyes dokumentumok közötti szakadékot,
igyekszik megértetni azokat az emberi és politikai körülményeket,
amelyek a költô mindennapjait alkották. A szerzô tudatosan senkit
nem bánt meg, de visszaemlékezô állításaikat szembesíti másokéval
és a realitásokkal, akár a legfôbb legendagyártó és sokat füllentô nôvérrôl, József Jolánról van szó, akár Vágó Mártáról, esetleg a nagy riválisról, Illyés Gyuláról és feleségérôl, Kozmutza Flóráról, vagy az
igazi és az utólagos barátokról. A könyv megbízható forrás és izgalmas olvasmány diáknak, tanárnak és minden érdeklôdônek.
(X)
788 oldal, kötött védôborítós, 3990 Ft
most árengedménnyel: 2000 Ft!

ASPERJÁN GYÖRGY:
JÉZUS ÉS JÚDÁS AKTÁJA
Apokrif regény
Jézus a szív királya a hívô emberek
számára az európai kultúrkörben. De
eddig csak az evangéliumok többféleképpen megmutatott, meghamisított
és felmagasztosított Jézusát ismertük.
Az adott történelmi, gazdasági, vallási körülmények között élô, megfeszített Jézusról szépirodalmi mû még
soha nem adott valós képet. A szenvedéstörténet olyan képzetet kelt,
mintha Jézus lett volna az egyedüli,
akinek el kellett viselnie a kereszthalál
iszonyatát. Hamis és szemforgató beállítás ez. Jézus úgy élt, mint korának szegény zsidói, majd alig egy-két éves nyilvános szereplése során
mint Izrael valamennyi vándorprófétája. Eszméiért, a zsidóság megmentésének vágyáért az egyébként a rabszolgák és lázadók százezreire mért büntetést, a kereszthalált kellett elviselnie. Az evangéliumok
sok zavaros, egymásnak ellentmondó állításával szemben a szerzô tisztázni igyekszik, Jézus halála mennyiben volt önkéntes vállalás, és milyen szerepet játszott benne a zsidó fôpapság, valamint Poncius Pilátus,
aki ez ügyben egyáltalán nem mosta kezeit, mivel nem is volt miért.
Ebben a regényben a hívô és a történelem iránt érdeklôdô egyaránt
szíve királyával: az Atya fiával és az emberarcú, zsidó testvéreit az isten országának gondolatával megmenteni igyekvô Jézussal találkozik.
(X)
888 oldal, kötött, védôborítós, 3990 Ft
most árengedménnyel: 1600 Ft !
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X ÚR A KH-BAN
Akadémiai Kiadó
1117 Budapest,
Prielle Kornélia u. 19/D.
www.akademiaikiado.hu
Lajkó Károly:
TÚL A PSZICHIÁTRIÁN
A viselkedés szabályozásától
a lelki gyógyulásig
Manapság egyre többen fontolgatják, hogy felkeresnek egy pszichiátert, de aztán nem szánják rá magukat. Van a pszichiátriában valami,
ami idegenkedést vált ki az emberekbôl. Lehet, hogy a komor múltja,
vagy az, hogy az utóbbi idôben egyre hangosabban bírálják kívülrôl
és belülrôl is. Emiatt aztán sokan megpróbálnak tetszetôs, de teljesen tudománytalan mozgalmak önjelölt szakembereitôl segítséget
kérni. Ebben a kaotikus helyzetben az idegtudományokra épülô modern pszichiátria hozná a megoldást? A modern pszichiátria végül is
meg tud birkózni azokkal a lelki nehézségekkel, amelyek az élet viszontagságai miatt keletkeznek? Ha nem a pszichiátria, akkor a pszichológia hozná a megoldást? De a sokféle közül melyikre bízzuk magunkat, melyiket válasszuk vezérfonalnak? Ebben a könyvben nemcsak kérdéseket teszünk fel, hanem a felvetett problémák megoldására javaslatokkal is elôállunk. Maga az olvasó közvetlenül eldöntheti, hogy ezek mennyire használhatók a gyakorlatban.
(X)
A/5, 396 oldal, 3500 Ft

Simonyi Károly:
A FIZIKA KULTÚRTÖRTÉNETE
A kezdetektôl a huszadik század végéig
5. javított, bôvített kiadás
A magyar természettudományos
könyvkiadás talán legjelentôsebb
mûve most elôször jelenik meg a
legendás szerzô által megalkotott
teljességében. A 2001-ben elhunyt
Simonyi Károly legutoljára egy német kiadás számára dolgozott
könyvén, s az ekkor keletkezett
szakaszok, melyek a 20. század
utolsó évtizedét is átfogják, csak most jutnak el a hazai olvasókhoz.
A kötetet a fontos mérföldköveket jelentô kísérletek, elméletek
és bizonyítások könnyen érthetô leírásán túl a fizikával sokszor
szorosan összefonódva kibontakozó egyetemes bölcselet és mûvészet alkotásaiból választott szemelvények illusztrálják.
A könyv tanúsága szerint egy-egy jelentôs természettudományos
felismerés ugyanakkora teljesítmény és ünnep, mint a kultúra vagy
mûvészet bármely nevezetes alkotása. Mindkettô az emberi zsenialitásból fakad. A mû népszerûségét az adja, hogy befogadásához
nem kell túlzottan sok fizikai ismeret, így mindenki, aki a kultúra értékei iránt fogékony, értékes olvasmányként forgathatja.
A megújult könyv a díszesebb bordó borítóval a szerzô halálának tizedik évfordulójára készült el.
(X)
A/4, 616 oldal, kötve, 11 900 Ft
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Balassi Kiadó
szerkesztôségének új címe:
1136 Budapest,
Hollán Ernô u. 33.
Tel. 483-07-50
Fax: 266-83-43
balassi@balassikiado.hu
www.balassikiado.hu
Bónis Ferenc:
ÉLET-PÁLYA: KODÁLY ZOLTÁN
E könyvet – szerényebb formában bár – 1957-ben képzelte el a
szerzô. Terve akkor nem kapott
zöld utat. A mûnek hasznára vált a hosszú elôkészületi idô: szerzôje ezalatt elvégezhetett bizonyos, utóbb nélkülözhetetlennek
bizonyult részletkutatásokat, például Visszatekintés címen
összegyûjtötte Kodály írásait, beszédeit, nyilatkozatait. Az alapanyagból már csak ki kellett olvasni az „élet-pálya” folyamatát és
összefüggéseit. Ehhez nyújtott felbecsülhetetlen segítséget Kodályné Péczely Sarolta.
A szerzô jól emlékezik még a magyar zenekultúrának Kodály és
Bartók (valamint Dohnányi, Weiner, Szabolcsi) nevével fémjelzett aranykorára. Ez a kor a mai közfelfogás szerint visszahozhatatlanul elmúlt. Vagy valamilyen formában mégis visszatérhet?
Jósolni nehéz. De addig is: bárkába mindent, amire valamikor
szüksége lehet a magyar zenekultúra reneszánszának! Ennek eljövetelében bízva készült ez a képes monográfia.
(X)
A/4, 728 oldal, egészvászon enveloppal,
ISBN 978-963-506-830-2, 8000 Ft

Csipes Antal:
A DIVATRÓL KOMOLYAN
Az ezredforduló után a divat elsô
számú kulturális tényezôvé vált.
A társadalom a tömegfogyasztásnak köszönhetôen átrendezôdött: a divat már nemcsak az öltözködéshez kapcsolódott, hanem egyre több területre volt
hatással. A reklámok, a sportok,
az egészség, a szokások, a megjelenés a társadalom egészét befolyásolta. A mulandó divat sokkal közelebb került a mûvészethez, mint valaha gondoltuk.
Ma a divat világát a mûvészet, az üzlet, az eladhatóság, a természetesség, a mesterkéltség, a praktikusság, az esztétika és az innováció
jellemzi. A felsorolt kulcsszavak többsége a divat utolsó száz évében
is jelentôs szerepet töltött be. Korának egyik divatikonja, Marlene
Dietrich kézenfekvô tanácsokkal látta el a nôket: „Öltözködése legyen ötletesen egyéni. Nem az a fontos, hogy drága ruhákat viseljen,
hanem hogy minden ruhadarabjában, amit magára vesz, legyen valami eredeti, ami elüt a többi nôétôl.” A divatban múlt és jelen elválaszthatatlan. A divat elfelejt és újraformál. E kérdéseket járja körül a
szerzô rajzokkal, fotókkal gazdagon illusztrált könyvében, amelybôl
az olvasó nem csupán tájékozódhat, de ötleteket is meríthet.
(X)
20x25 cm, 208 oldal, kartonált, ISBN 978-963-506-868-5, 3400 Ft
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Pro Pannonia Kiadó
7621 Pécs, Király u. 33.
www.propannonia.hu,
info@propannonia.hu
Krassó Sándor: KÖTÉLTÁNC
Visszaemlékezések; adatokon
nyugvó elemzô tanulmányok
(a zsidó iskoláról, az Ámosz
cserkészcsapatról, négyezer
pécsi zsidó száztíz napjáról)
végezetül – többségükben
mártírhalált haltakról készült
– portrék a zsidóság és Pécs
II. világháborús idôszakából.
Történeti kitekintés arra is, mi és hogyan vezetett el a zsidóság
jog- és kifosztásához, elhurcolásához, többsége elpusztításához.
A szerzô ifjú kamaszként átélôje az 1940-es évek történéseinek,
és csak a véletlennek köszönhette, hogy nem lett ô maga is – számos diáktársához hasonlóan – áldozat. Megrendítô erejû, forráskutatásokon, dokumentumokon, tanúk beszámolóin nyugvó, a
megélt tapasztalatok által hitelesített, új információkkal teli olvasmány egy olyan korról, amely minden normálisnak tekinthetô emberi fantáziát meghaladó gonoszságokat produkált. Amelyben sutba dobták a szeretet parancsát. Helyette a „Gyûlöld, pusztítsd ellenségeidet!” jelszavát hirdették. És amellyel a szerzô – a
történtek ellenére is – a zsidó vallás egyik alapvetô útmutatását
állítja szembe: „Szeresd felebarátodat!” A holokauszt-irodalom figyelmet érdemlô, jelentôs mûve.
(X)
208 oldal, kötve, 2200 Ft

Sík Kiadó Kft.
1025 Budapest,
Zöldmáli lejtô 12/A
Tel./fax:
325-6023;
e-mail:
sik@t-online.hu
F. Nagy Angéla:
KEDVENCEIM
SZAKÁCSKÖNYVE
F. Nagy Angéla
hatvan esztendeje kötött barátságot a konyhával,
és gyûjtögette –
tapasztalt háziasszonyokat faggatva, szakkönyveket olvasva, saját ötleteit megvalósítva, világcsavargásaiból hazahozva –
az ételleírásokat, és méltán népszerû szakácskönyveiben
közreadta a recepteket. Ezekbôl válogatta ki most a számára legkedvesebb, legízletesebb ételek receptjeit, bízva abban, hogy az olvasók – és családjaik, barátaik – örömüket
lelik bennük.
(X)
276 oldal, 2700 Ft
165 x 235 mm, keménytábla
ISBN 978-963-9270-31-2

Göncz László: KÁLVÁRIA

Goscinny és Sempé:
A KIS NICOLAS

A szlovéniai magyarság története
kutatójának, monográfiák szerzôjének második regénye. Benne az
Olvadó jégcsapok (2003) címû regényénél még nagyobb feladatra
vállalkozott: a történtek után sok
évtizeddel, végre a történelmi hûségnek megfelelôen, szépítgetések nélkül szól a II. világháború
tragikus idôszakáról, a hatalomváltások, a változó politikai erôk,
a partizánok szélsôséges, fôképpen kommunista csoportjai és a
nyilasok okozta megpróbáltatások között is emberként megmaradni akaró kis magyar közösség szenvedésérôl. Áttörve a sok évtizedes hallgatás falát, elsôként végre megírta a muravidéki magyar és nem magyar mártírok regényét. Hôseinek sorsában megmutatta egy új, egy jobb világ születésének lehetôségét is, azt,
hogy a jóság, a szeretet mindent legyôzô ereje vezethet el ide. Végezetül egy keresztény fiú és egy zsidó leány katartikus szerelmi
történetével is megajándékozza olvasóit. A könyv a magyar prózairodalom realista hagyományait követô, cselekményes és olvasmányos, hiteles és életszerû, sötét és embert alázó idôket ábrázoló mû. Ám tanulságos és felemelô olvasmány.
(X)
224 oldal, kötve, 2300 Ft

Öt kis kötetnyi – A
kis Nicolas, Nicolas az iskolában,
Nicolas nyaral, Nicolas meg a haverok, Nicolas-nak
gondjai vannak –
klasszikus történet
egybegyûjtve alkotja a 680 oldalas
kötetet. A híresneves kisdiák és
barátai üde, derûs
és olykor megindító 86 történetében
a zseniális humorista szerzôk váratlanabbnál váratlanabb helyzetekbe repítik hôseiket. A varázslatos világban a
gyerekek éles szemmel, egy kicsit kajánul, de mindig szeretettel néznek a nagyokra, a felnôttek pedig éretlen módon intézik ügyes-bajos dolgaikat.
(X)
680 oldal, 4300 Ft
145 x 215 mm, keménytábla
ISBN 978-963-9270-30-5
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Scolar Kiadó
1016 Budapest, Naphegy tér 8.
Tel.: +36 1 466-7635
www.scolar.hu
scolar@scolar.hu

Lechermeier, Philippe:
NEVENINCS ÉS SOSEMVOLT HERCEGNÔK
Illusztrálta:
Rébecca Dautremer

Ungvári Tamás:
A HALHATATLANSÁG
ENCIKLOPÉDIÁJA

A Hercegnôkben szerepel Hamupipôke és néhány más híresség, de
fôként olyan hercegnôkkel találkozunk a lapjain,
akiket méltatlanul elfeledtek. De ez még nem
minden.
A Hercegnôkben különleges történeteket találunk, anekdotákat, titkokat és arcképeket. Néhány megnevettet, néhány
ijesztô, és van, ami álmodozásra késztet. És ez még mindig
nem minden.
A Hercegnôkben nem csak hercegnôk vannak. Vannak benne
napernyôk, csókok és kövek is. Kertek, egy herceg, gyászlepkék.
Rejtélyek, egy világtérkép. Szerelem. Ahogy az már lenni szokott.
De van még benne más is.
A Hercegnôk úgy mesél a hercegnôkrôl, ahogyan még soha
senki, úgy mutatja be ôket, ahogyan mások még soha. És még ezzel is keveset mondtunk…
Rébecca Dautremer különleges illusztrációi csodálatos világba
kalauzolják az olvasókat, kicsiket és nagyokat egyaránt: olyan
hercegnôk közé, akik nem feltétlenül szelídek, boldogok és kedvesek, ahogyan azt megszoktuk.
(X)
277 x 305 mm, 96 oldal, 4950 Ft

Ungvári újból mesél… – halhatatlan történeteket halhatatlan szerelmekrôl, fecsegô
igricekrôl és ünnepelt primadonnákról, a politikai
játszmák egykor rettegett
nagyjairól és kicsinyeirôl.
Ungvári Tamás különleges író – úgy reflektál a világra, a
múltra, a jelenre, a történelem szereplôire vagy éppen családjának anekdotáira, hogy abba beemel bennünket, olvasókat is,
s velünk összekacsintva kelti új életre a múltat. Árad belôle a
szellemes mesélôkedv, így hozza közel a történelmet. Lebilincselôen sztorizik, nem száraz adatokkal traktál.
„Ez a harmadik ellenenciklopédiám A feledés és Az emlékezés enciklopédiája után. Történetesen az eddigiek sikeresnek bizonyultak – az olvasók megérezték az enciklopédiákat bíráló indulatot... mert minden enciklopédia száraz és
unalmas. Én azonban történetekben beszéltem el a történelmet – ez csak manapság, az üres jelenben szokatlan. Az
ôseim nem történészek, még csak nem is irodalmárok, hanem mesélôk, igricek, komédiások, kópék és góbék voltak,
mint atyai barátaim, Tersánszky Józsi Jenô, Tamási Áron
vagy Füst Milán.”
(X)
320 oldal, 3750 Ft

McCann, Kate:
MADELEINE
A Madeleine-ben a sokat szenvedett édesanya vall kislánya, a három és fél éves Madeleine eltûnésének körülményeirôl, az azóta
eltelt évek küzdelmérôl, a gyermek keresésére tett erôfeszítésekrôl, az igaztalan támadások
sokaságáról, amelyet a szerencsétlen családnak el kellett szenvednie. A megrázó beszámolót
nehéz száraz szemmel olvasni –
nincs ennél megindítóbb, ôszintébb és erôteljesebb vallomás a szeretetrôl, a veszteségrôl és
a soha meg nem szûnô reményrôl.
Bepillanthatunk egy átlagos család mindennapjaiba, s átérezhetjük, miként fordult egy angol orvos házaspár élete egy felhôtlennek ígérkezô nyaralás alkalmával rémálommá, amikor
kislányuk eltûnt. A kötet nemcsak egy rettenetes bûntény hatásos és jól megírt krónikája, hanem kihagyhatatlan olvasmány,
mert segítheti Madeleine keresését.
(X)
280 oldal, 3950 Ft
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Ferguson, Niall:
CIVILIZÁCIÓ
Mi lehetett az a nyugat-európai civilizációban, ami lehetôvé tette, hogy a fejlettebb keleti birodalmak fölé
emelkedjen? Niall Ferguson
szerint a válasz a nyugat hat
„gyilkos alkalmazásában”
keresendô. A Civilizáció címû mû a modern világtörténelem meghatározó narratívája.
Manapság a kulcskérdés az,
vajon a nyugat elveszítette-e
a monopóliumát ezeken a területeken. Amennyiben igen, elképzelhetô, hogy a nyugat
fénykorának végére értünk, figyelmeztet Ferguson.
A könyv különleges világ körüli utazásra hívja olvasóit: a
nankingi Nagy csatornától az isztambuli Topkapi palotáig;
az Andokban fekvô Macchu Picchutól a namíbiai Shark-szigetig, Prága büszke tornyaitól Vencsou számos titkos
templomáig. Vitorlásokról, hittérítôkrôl, földtulajdonosi
okiratokról, oltásokról, a farmernadrágról és a kínai bibliákról szól ez a történet. A modern világtörténelem meghatározó megközelítése.
(X)
400 oldal, 4500 Ft
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Keresse a boltokban és kiadónál:
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Robin Sharma:
A SZERZETES, AKI ELADTA A
FERRARIJÁT
Valósítsd meg álmaidat, tedd gazdaggá életedet!

Martica K. Heaner:
7 PERC SZEX TITOK
Bámulatos technikák, amelyeket
minden nônek tudni kell

A szerzô könyvei 60 ország 75
nyelvén több millió példányban jelentek meg.
A dúsgazdag ügyvéd, mikor élete
egészségileg csôdbe jut, hátrahagyva
mindenét elindul Keletre, hogy még
egy esélyt kapjon az élettôl. Az ott
tett spirituális utazás során, a szerzetesektôl tanult bölcs és gyakorlati tanácsok segítségével hatékony
módszert ajánl a szellemi, fizikai és lelki képességek felszabadítására. Módszere ötvözi a keleti filozófiát a nyugati gondolkodással.
Az író 15 éve a világ legkiemelkedôbb tanácsadóinak egyike a szervezeti és személyes életvezetés terén, aki olyan módszert tud, mely
biztos sikerrel kecsegtet az üzleti és a magánéletben egyaránt.
Olyan cégek és szervezetek kérték fel tanácsadónak, mint az
IBM, a Microsoft, GE, Nike FedEx, NASA.
A Rang nélküli vezetô címû könyvében is gyakorlati tanácsaival
segít, hogyan hozzuk felszínre a vezetôi képességeinket, hogyan
gondolkodjunk gyôztesként úgy, hogy kifogások helyett a megoldást keressük, hogyan gyôzzük le a stresszt. Nemcsak az üzleti
életrôl szól, hanem a teljességre törekvô boldogabb életrôl.
(X)
2990 Ft

Mi az, ami napi 7 perccel forradalmian újat hozhat az ön szexuális
életében? Mi az, amitôl megszûnnek szülés utáni, illetve a változó korral majdnem biztosan jelentkezô egészségügyi problémái?
Bámulatos technikák, amelyeket minden nônek tudni kell!
A könyvben leírt technikák felfedik a Kelet egzotikus táncosnôinek
azon titkát, hogy miként lehet fokozni a medence körüli izmokkal a szexuális élvezetet mind magunk, mind partnerünk legnagyobb örömére.
Követve az utasításokat, rövid idôn belül látványosan javítható,
fenntartható fizikai erônlétünk, így késleltethetjük a korral járó
anatómiai és fiziológiai változások okozta problémákat.
Csak 7 perc naponta, és szexuális együttlétkor újult erôvel, fitten,
eddig nem érzett magasságokba tud eljutni partnerével együtt!
De ne felejtsük el, hogy ezen új titkok megszerzésén túl, tartsuk
szem elôtt partnerünk lelkét, testét és igényét is úgy, hogy mindenkinek jó és jobb legyen !
(X)
120 old., fûzve (135 x 200mm), tervezett ár: 2190 Ft

Jane Green:
ÁLOMNYARALÓ
A szerelem akkor kopogtat,
mikor nem is várnád
Ülj be a kedvenc karosszékedbe,
rendelj egy pizzát, és élvezd
Jane Green legújabb regényét.
A különc Nan Powel kényelmesen és boldogan él Nantucketben,
a varázslatos tengerparti üdülôvárosban azóta, hogy férje, Everett öngyilkos lett.
Felhôtlenül telnek a napjai, mígnem ügynöke közli, hogy a pénze elúszott, és el kell adnia házát.
Nan mérlegel és úgy dönt, panziót nyit otthonában. Vendégei, akik
bekopogtatnak hozzá, valamennyien életük fordulópontjához értek.
Nan szélesre tárja a szívét és házát a vendégei elôtt, de nagyon
megrázza, amikor az egyik vendége rokonában olyasvalakire ismer, aki az ô múltjában is fontos szerepet játszott: ez az illetô fenekestül felforgatja az életét.
Õszinte és szívbemarkoló könyv, tele intimitással, a való élet
örömeivel és fájdalmaival. Magával ragadó, izgalmas történet,
hûtlenségrôl, családi drámáról, szerelemrôl és ingatlanspekulációról, könnyekrôl és nevetésrôl.
Az eddig megjelent kötetek: Nôk városa, Férfiak városa, Anyósok városa, Hiúság városa, Esélyek városa, Mr. Talány
(X)
344 old., fûzött, 3290 Ft
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Dominic O'Brien:
MEMÓRIAFELJESZTÉS
A nyolcszoros memória
világbajnok módszerével
„Elménk akár a csomagtartó: ha jól
pakoljuk, szinte minden belefér, ha
rosszul, szinte semmi!”
Dominic O'Brien félelmetes emlékezetérôl híres. A Las Vegas-i kaszinók kártyaasztalától eltanácsolták,
mert bankot robbantott.
Nyolcszor nyert memória-világbajnokságot. 1994-ben az Év agyának választották Angliában, majd 1995ben a Memória nagymesterének.
Számos alkalommal szerepelt a tévében és a rádióban, világrekordok sora fûzôdik nevéhez. Például harminc perc alatt megjegyzett 2385 találomra megjelenô bináris számjegyet. 2005-ben
életmûdíjat kapott az emlékezet-világbajnokságok szervezetétôl.
2010-ben a memóriasport világtanácsa igazgatója lett.
Dominic O’Brien nem csodagyerek, nem ezzel a tudással született. Az iskolában szétszórtnak, álmodozónak tartották. Harmincéves koráig kellett várnia az áttörésre. Módszere segítségével bárki bámulatos memóriát fejleszthet, amelyet az élet minden területén kamatoztathat. Memóriafejlesztô gyakorlatai javítják a gondolkodást, a kreativitást.
Ez a könyv mindazok számára alapmû, akik fejleszteni szeretnék
memóriájukat, és van bennük kellô kíváncsiság, szorgalom, kitartás.
(X)
ISBN 978 963 9711 79 2, 208 old., fûzve, tervezett ár: 2990 Ft
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A kormány adótervei 2012-re
A T/4662 számú törvénytervezet foglalkozik a piacgazdaság
résztvevôi és az állam közötti jövedelemelosztás rendszerének
megváltoztatásával, pontosabban egyes adótörvények és azzal
összefüggô egyéb törvények módosítását tartalmazza. A 2012.
évi költségvetés bevételi oldalának biztosítása érdekében elsôsorban az áfa és a jövedéki adók emelése számít, de sajnos a javaslat a nettó jövedelmeket is érinti elég széles körben. Amúgy a
költségvetési elképzelés több sebbôl vérzik, várhatóan teljesíthetetlen az alapul vett gazdasági növekedés, túlságosan kedvezô árfolyamon számolták az adósságtörlesztést.
A javaslathoz számtalan módosító indítvány érkezett, ami méltán tükrözi „elôkészítettségét”. Ha még hozzávesszük a javaslatban nem szereplô eva-megszüntetés, -átalakítás – adótörvényeket érintô – nem ismert módosításait is, hát nem sok idô marad
az új elôírások gyakorlati bevezetésére. A járulékokat, a jövedelemadót, az áfát érintô változások ügyviteli programok átalakítását vonják maguk után, és csak aztán jönnek a könyvelôk.

Személyi jövedelemadót
és járulékokat érintô változtatások
A nemzeti kormány feladta az „egykulcsos adóval mindenki jól
jár” tényekkel cáfolt kommunikációját, most nyíltan felvállalja a
középréteg erôsítését. A személyi jövedelemadó módosításának
célja az igazi 16 %-os egykulcsos adó elérése 2013-ra, de átmenetileg ehhez igénybe veszi a progresszív adótáblát. A 2012-es adótábla nem szokványos kifejtése a következô:

Tekintettel arra, hogy 2011-ben az elsô sávba esô éves jövedelmek (havi szinten 202.000 Ft-ig) 20,32%-kal adóztak, az 1,27-es
adóalap-kiegészítés (bruttósítás) teljes körû volt, jövôre a második sávba tartozó jövedelemtulajdonosok 105 ezer forinttal
kevesebbet fognak adózni. Ez havi szinten 8.726 forint középréteget erôsítô megtakarítás.
Az alacsony keresetû dolgozóknál megszûnik az adójóváírás, ami 180 ezer forint havi jövedelemig biztosított 12.100 forint adókedvezményt. A nettó jövedelemcsökkenést a felszorzás elmaradása miatt kiesô adó nem fedezi. Százezer forint
bruttó bér közelében a havi nettó bérek több mint nyolcezer
forinttal fognak esni. A számításban figyelembe vettem a
mindenkire kiterjedô 1%-os egészségbiztosítási egyéni járulékemelést is. Természetesen lesz kompenzáció a szociális
adóvá átkeresztelt 27%-os társadalombiztosítási járulékból.
Az adójóváírás kivezetése, és a közteherbôl visszaadott kompenzáció zavaros kettôssége ennek a jövedelemadózásnak.
Mintha a bér nem piacgazdasági kategória lenne, az állam a
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minimálbéren túl is beleavatkozik a vállalkozók döntéseibe.
Nem értem, miért kell a vállalkozókkal, menedzserekkel
szembeállítani az alacsony fizetésû, szegényebb munkavállalóikat (lásd államilag elvárt béremelések), ahelyett, hogy további munkaerô felvételére ösztönözne az adórendszer. Aggasztó az is, hogy a megnövekedett étvágyú állam a magánnyugdíj-pénztári vagyon lenyúlása után most az eddig a társadalombiztosítási alapokba fizetett közterhet teszi szabad felhasználás prédájává. Az átnevezés azért fontos, mert a járulékokért ellenszolgáltatás (nyugdíj, egészségügyi ellátás) jár, de
a hozzájárulás vagy adó nevû elvonások a kormány költségvetésben rögzített céljaira felhasználhatók.
Az egyéni és társas vállalkozók sem járnak jól. Eddig a garantált bérminimum alapján fizették a járulékokat, ha nem
tudtak ennyi jövedelmet kivenni. 2012-ben a minimálbér várhatóan 92.000 Ft/hó, a garantált bérminimum 108.000 Ft/hó
lesz. Változás az emelésen túlmenôen az, hogy az egészségbiztosítási járulék alapja az utóbbi összeg 1,5-szerese a kormány javaslata alapján. A modellszámítások szerint egy egyéni vállalkozónak vagy egy személyesen közremûködô társas
vállalkozónak a minimum járulékfizetési kötelezettsége
55.350 forintra nô a 2011 évi 41.830 forintról. Ezt a járulékszintet havi 162.000 forint kivehetô jövedelem biztosítja. A kötelezô járulék összege 33%-kal nôtt.
A személyi jövedelemadó-változások egyik tervezett pontosítása a könyvkiadókat, jogdíjkifizetôket érinti. (Megszûnik a
2011-es „túl liberális” szabályozás – ti. a kifizetônek a számlás
magánszemélytôl
nem kellett adóelôleget vonni,
például jogdíjkifizetéseknél, ha azt
a magánszemély
kifejezetten nem kérte.) Csak két kivétel marad, az ôstermelô
és a vállalkozói mivoltát igazoló egyéni vállalkozó. Minden
más esetben, akár van számla, akár nincs, a megbízásos vagy
felhasználási szerzôdést kötô kiadónak adóelôleget és járulékokat vagy az eho-t le kell vonnia. A személyi jövedelemadó
levonás adatlapja (Nyilatkozat) ismét bonyolulttá válik. Ebben
a magánszemély nyilatkozik a kifizetôjének arról, hogy az
adóelôleg megállapítása során a jövedelem egészére, vagy annak a nyilatkozatban megjelölt részére alkalmazza az adóalap
kiegészítést. Valószínûleg ezt minden szerzô és jogörökös
tudni fogja, már januárban! Távolodunk az egyszerûsítéstôl.
Vége az önálló jövedelmeknél megengedett korlátlan költségbeszámításnak is, ismét csak a bevétel 50%-áig lesz adható tételes költségelszámolást figyelembevevô nyilatkozat.
Az üzleti ajándék és reprezentáció a társasági adót érintô
kétéves kanosszajárása után visszakerül a személyi jövedelemadóba, mint egyes meghatározott juttatás. Kedvezményes értékhatár a vállalkozásoknál nincs, szorzótényezô az
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adóalaphoz 1,19 és 27% adót kell fizetni utána. Ebbe a kategóriába tartozik az üzletpolitika (reklám) céljából pénzben
vagy nem pénzben adott ajándék is. (A tiszteletpéldányok
és kötelespéldányok eltérô rendelkezés hiányában szintén
ide sorolhatók.)

Egyéb adókat érintô változtatások
A 27%-os áfa kulcsra áttérés fordulónapja a valódi teljesítési dátum szerint 2012. január 1. Vigyázni kell az áthúzódó szolgáltatásokra, amit célszerû szétbontani, a 2011-re vonatkozó rész 25%os marad. Szakmánkat érintôen ilyenek a nyomdai és kiadói szolgáltatások díjai, a reklám-marketing kiadások, nem könyvnek
(folyóiratnak) minôsített termékek értékesítése.
A társasági adókulcs ötszázmillió forint adóalapig jövôre is
10% marad. Két fontosabb változást emelnék ki. Az elôzô elhatárolt évek veszteségével a tárgyévi adóalap csak annak
feléig csökkenthetô. Másrészt visszakerül az adomány fogalma, mint rendes elszámolható költség. Természetesen igazolás szükséges az átvevô szervezettôl, de nem kell vizsgálni annak mérlegeit, ha vállalkozási tevékenysége is van.
Adománynak a közhasznú, kiemelkedôen közhasznú szervezeteknek, egyháznak, valamint közérdekû kötelezettségvállalás keretében adott ingyenes juttatások minôsülnek, feltéve, hogy az adományozással összefüggésben vagyoni elôny
nem állapítható meg.
Akár háromszorosára is nôhet a cégautóadó a teljesítmény- és
környezetvédelmi besorolástól függôen.
Nem marad érintetlen a számviteli törvény és a könyvvizsgálói
törvény sem. Törvénybe iktatott, kötelezôen használandó számviteli standardok lesznek. Erôsödik a leltár szerepe (két módszere: a mennyiségi felvétel és az egyeztetés) a mérleg alátámasztásában. Kötelezô lesz az analitikák egyeztetése év végén a fôkönyvi könyveléssel.
Sok paragrafust érint az adózás rendje törvénymódosításra.
Az adóregisztráció megnehezítése és a fokozott adóhatósági
felügyelet intézményének bevezetése újdonság, céljuk az
adómorál erôsítése és a feketegazdaság elleni határozott fellépés. Az adóregisztrációs eljárás az újonnan alakult cégek elsô, vagy a mûködô cégek változás nyomán státuszt nyert vezetô tisztségviselôinek és képviseleti joggal, vagy 50%-os szavazati joggal rendelkezô tagjainak adózói elôéletét vizsgáló
eljárás, amely eredményeképpen az adószám megállapítása
megtagadható, vagy törölhetô. A fokozott adóhatósági felügyelet során az adóregisztrációs eljárás során nem elmarasztalt adózók közül kockázatosnak ítélt adózók szoros adóhatósági felügyeletére kerül sor annak érdekében, hogy adókötelezettségeiket maradéktalanul teljesítsék.
Megszûnik az ellenôrzésrôl szóló elôzetes értesítés, az ellenôrzés a megbízólevél átadásával kezdôdik, az ezt megelôzô napig lehet csak önellenôrzést végezni. Bevezetik a fel nem fedett próbavásárlás intézményét, amikor a jegyzôkönyv kiküldésével igazolódik a vizsgálat. A próbavásárlásokat kiterjesztik a webáruházakra is. Az adóhatóság cselekvési szabadságát
jelentôsen növeli a javaslat.
***
Áttekintve a várható módosításokat, az adóegyszerûsítés (söralátét) irányába nem fejlôdünk, de ha az adóbeszedés hatékonysága
javul, és ezáltal az adómorál is magasabb szintre emelkedik országunkban, a rendesen adót fizetô cégek és vállalkozók jobban
érezhetik majd magukat.
dr. Bódis Béla
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Enciklopédia Kiadó
1024 Budapest
Keleti Károly utca 38.
Tel./fax: +36-1-780-7168
info@enciklopediakiado.hu
www.enciklopediakiado.hu
Passuth László:
PERSEPHONÉ
A könyv különös, titokzatos szerelmekkel, leküzdhetetlen
vonzalmakkal, erotikával és mitológiai
történetekkel ékes
története
során
megjárjuk Athént és
a görög tengerpartot, megismerjük a budapesti színházi világot, és tanúi
leszünk a fôhôsnô függetlenné válásának is.
Passuth László kézirata 195 1-ben, a Rákosi-korszak
legmélyén született. A szerzô két egyházi újság kivételével minden publikálástól eltiltva, tisztviselôként dolgozott, munka után, hogy családját tisztes színvonalon
tarthassa el, fordított. Ebben a reménytelen idôszakban
teremtette meg magának e könyv titokzatos és szövevényes világát.
(X)
ISBN 978-963-9655-58-4
prc 978-963-9655-61-4
epub 978-963-9655-62-1
A/5, 400 oldal, kartonált, visszahajtott füllel, 2500 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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Mirôl álmodik a lány – s mirôl a férfi?
Álomtankönyv elalváshoz
Ön mit álmodott ma, kedves olvasó? Van
olyan álma, amelyet könnyebben fel tud
idézni a mainál, amelyre esetleg egyáltalán
nem is emlékszik? Kíséri olyan álomkép,
amelyet színtiszta részletességgel évek óta
hord magában? Riadt már fel álmából,
amely olyan rettenetes volt, hogy ébredés
után is borzongott tôle – vagy épp ellenkezôleg: olyan pillanatokat élt át, hogy visszavágyott az ébredés elôtti világba?
Mindannyian képek, álomtörténetek,
ébredések sokaságát tudnánk e kérdésekre felsorolni, és mégis: ahogy nincs két
egyforma ember, nincs két egyforma
álom, s azoknak egyforma üzenete sem.
Ezért ingoványos terület az álomfejtés: ha
nem ismerjük az álmodót, hogyan is fejthetnénk meg az álmait? A modern álomkutatás szerencsére már igen messze jár
az elmúlt századok kínálta álmoskönyvek
jóslataitól, és nem a jövendômondásra,
hanem a lélekelemzésre koncentrál. A Jószöveg Mûhely gondozásában megjelent
Álmok + rémálmok címû kötet mintha valahogy nem találná helyét e kettô között:
a téma feldolgozásában egyszerre próbál
ismeretterjesztô, tudományos és „bulvárszerû” lenni, miként magának a kötetnek
egyébként igényes kivitelezésében is érzôdik e bizonytalanság. A magazinfotókkal színesített, rövid szövegboxokkal tördelt, kartonált albumformátum inkább a
széles nagyközönségnek, akár fiataloknak
készült könyvekhez sorolja e szép álomkalauzt. (Megjegyzendô, a tükörszerûen
kötött, „fejtôl-lábtól” köteteket mindig
épp egy fokkal bosszantóbb forgatni, mint
amennyire ötletes a kivitelezésük. Itt ráadásul számos oldalszámos utalást találunk a Rémálmok részben az Álmok kötetrészre, ami tovább nehezíti az olvasó
dolgát, s még azt a tárgyi kérdést is felveti, miért kell formailag is elválasztva tárgyalni a rémálmokat az álmoktól, miközben egyik a másiknak szerves része.
Mindezt persze nem a magyar kiadónak
kell megválaszolni.)
A szerzô dr. Jennifer Parker, aki, mint a
fülszövegbôl kiderül, a Nemzetközi
Álomkutató Társaság tagja, adjunktus a
Nyugat-Anglia Egyetemen, a klasszikus
álomkutatókkal, Freuddal, Junggal és a
Gestaltpszichológiával vezeti be olvasóit
az álmok világába, csupán a legfontosabb
üzenetét kiemelve az elméleteknek. Az

600

álmokat általánosságban vizsgáló fejezetek sorában a gyermekálmokat, a nôk és a
férfiak közötti különbségeket, valamint
az álmodási és álom-megjegyzési technikákat (nem tévedés, mindkettô tudatosan
fejleszthetô) veszi szemügyre a kötet,
amely természetesen mindvégig az érdekességekre koncentrál. Tudta-e Ön, kedves álmodó olvasó, hogy a nôknél menstruáció idején nô az agresszív álmok felidézésének valószínûsége? Vagy hogy
gyermekálmok vizsgálata során kiderült, hogy álmodni is lassanként tanulunk meg a felnôtté érés folyamatához
hasonlóan? Vagy hogy könnyebben felidézzük az álmainkat, ha nem eszünk lefekvés elôtt? Ezeknél a tudományos megalapozottságú kutatásoknál már bizonytalanabb területre vezetnek a kötet egyes
álomszimbólumokat taglaló fejezetei. A
túlságosan általánosan megfogalmazott
szimbólumokból („Az álmodó otthonos
környezetben van”, „Az álmodó mint
megfigyelô” stb.) levont következtetések
maguk is meglehetôsen általánosak, illetve bizonyos szimbólumok kifejtésében
(mennyország, pokol, állatszimbólumok
stb.) fôként azok mûvelôdéstörténeti
megközelítésével találkozunk. E szimbólumelemzések, illetve a kötetben feldolgozott tudásanyag is inkább egyfajta bátorításként, kiindulópontként szolgálhat
a saját álmaival bensôségesebb viszonyt
kialakítani vágyó olvasónak, amelybôl
azonban egyértelmû pszichés haszna
származik. Az álmok ugyanis egyfajta
„gyakorlóterepek” – tanítja a kötet: olyan
veszélytelen, az agyunk által felépített
szcénák, ahol a valóságban elszenvedett,
szorongással megélt, vagy éppen vágyott
helyzeteket megélhetjük, kipróbálhatjuk,
akár „levezényelhetjük”. Ez utóbbi az
úgynevezett tudatos álmok egyik legfôbb
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RÉMÁLMOK
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Mûhely Kiadó
174 oldal
3990 Ft

haszna: az
álmok iskolájának ezen a szintjén már
befolyásolhatjuk, irányíthatjuk az álombeli eseményeket, amely jó belépô ahhoz,
hogy ébredés után ugyanígy képesek legyünk saját lelkünket, reakcióinkat is
megfelelôen kormányozni.
Nem kell álomfejtônek lenni, hogy megjósoljuk: a kötet Rémálmok címû részét
nagyobb érdeklôdéssel forgatja majd az
olvasó, hiszen pechünkre (azaz a pszichológus szerint szerencsére) e nyomasztó
álomélmények mindig mélyebb nyomokat hagynak bennünk a kellemesebb, de
múlandóbb pillanatoknál. A rémálmokban jelentkezô szorongások ráadásul univerzálisabbak is: ugye ismerôs a vízben
futás kényszere, a zuhanás, a körülzártság, a kígyók, a hirtelen megöregedés, a
nyilvános mezítelenség, az ismeretlen
idegenek – ne is soroljuk tovább… Ezek a
lélektan számára is egyértelmûbben körvonalazható üzenettel bírnak az álmodóról: a mozgásképtelenség a bizonyos élethelyzetekbe való beleragadást jelképezi, a
zuhanás a magunkkal szemben (vagy mások által) támasztott elvárásoknak való
megfelelni-képtelenséget, a nyilvános
mezítelenség pedig a szerepszemélyiség
félelme a leleplezôdéstôl.
De hogy ne legyenek rossz álmaik, elalvás elôtt olvassák inkább az angyalokról,
gyermekekrôl vagy méhekrôl szóló szimbólumfejezeteket: egytôl egyik jó üzenetet hordoznak. Fontos tanulság azonban: a
jó álmokhoz alapvetôen az éber életünket
kell kiegyensúlyozottabbá formálni. Ebben viszont bizton számíthatunk álmaink
segítségére.
Laik Eszter
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Koppány Zsolt
DERENGÔ VÁROSMÚLT
480 oldal, 3600 Ft
Egy budapestitôl budapestieknek,
budapestiekrôl. A szerzô író, költô,
esszéista, kritikus. 1976 óta publikál napi- és hetilapokban, irodalmi
és mûvészeti folyóiratokban. Ebben a kötetben az 1991–2006 között megjelent esszéköteteibôl válogatott.

Orczy Emma
PIMPERNEL ERDÉLYBEN
416 oldal, 3600 Ft
A regény egy romantikus, tévedésekkel tûzdelt szerelmi történet. Fôhôse a híres Vörös Pimpernel félig
magyar származású leszármazottja,
Peter Blakeney, aki ôse szemfényvesztô módszerét használja fel erdélyi rokonainak és szerelmének
megmentésére.

Zichy Éva
NEVETLEN
172 oldal, 2400 Ft
Nevetlen: szójátékra alkalmas kárpátaljai település. Még ma is magyarok lakják. Nem vált nevetlenné, mint annyi egykor magyarlakta
vidék. A szerzô e kis falu visszavisszatérô szülötte, bár életének
színtere már az anyaország.

Pardi Anna
STENDHAL FEJFÁJÁSAI
216 oldal, 2600 Ft
Volt egy férfi, akit Henri Beylenek, mûvésznevén Stendhalnak
hívtak, aki nem kívánt mást, ám
azt szakadatlan: a megújult gondolkodást – errôl szól a szerzô költôien szép regénye.

Joseph Medicine Crow
EGY TÖRZSFÔNÖK DICSÔ TETTEI
108 oldal, 1800 Ft
Medicine Crow – a Gyógyító Varjú
– felkutatta ôsei nyomát. A varjú
törzs titkos szertartásainak helyszíneit, a Pryor-hegység szurdokait,
ahol a varjú indiánok vándorlásaik
közben elhaladtak. Megismerhetjük a varjú törzs sorsát és az amerikai társadalomban elfoglalt helyét, szerepét.

A MAGYARNAK LENNI…-SOROZAT
LEGÚJABB KÖTETEIBÔL
100 x 165 mm, kartonált,
ára egységesen 1500 Ft
Napsugár kisasszony Amerikában
– LXXXV.
Lauer Edithtel, az Amerikai Magyar Koalíció alapítójával beszélget Járai Judit
A magyar kultúra mindenese
– XCV.
Zelnik Józseffel beszélget Mezei
Károly

Kairosz Kiadó1134 Budapest, Apály utca 2/B. Telefon/fax: 359-9825, 273-1079. E-mail: kairosz@hu.inter.net
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A gyermekkönyvtenger hajósa
Interjú Komáromi Gabriella
gyermekirodalom-kutatóval

– Hogyan kötelezte el magát a gyermekirodalom mellett?
– A bölcsészdoktori vizsgámon, ahol drámaelméleti kérdésekrôl
polemizáltam, Nagy Péter professzor úr megkérdezte, mit tanítok. Bevallottam, hogy elsôsorban gyermekirodalmat. „Ha tudná,
mennyi ott a dolog” – mondta. Igaza volt, és ettôl kezdve tettem
a dolgom. Minden könyvem elküldtem neki, a Lázár-monográfiát
már nem lesz kinek...
– Milyen volt a gyermekirodalom oktatásának, kutatásának
presztízse, amikor elkezdte tanítani a gyermekirodalmat?
– Semmilyen sem. 1973-ban lezajlott egy vita az Élet és Irodalomban Mit olvasnak a gyerekek címmel. Lengyel Balázs, Vargha
Balázs olyasmikrôl írtak, hogy kritika, ami nincs. Vagy emancipáljuk-e a gyermekirodalmat? Az Országos Széchényi Könyvtár
olvasótermének könyvespolcán néhány vékonyka kötetet találtam, amikor történetírásba fogtam. Tanárként egy 140 oldalas
jegyzetet örököltem, amelyben 72 oldal a szovjet gyermekirodalomról szólt. Ha a Sein világából nézzük, azóta sok minden történt. Tele van az a bizonyos könyvespolc. A Sollen jegyében
azonban sok az adósság. Navigare necesse est – írta rólunk nemrég Károlyi Csaba. Bizony hajóztunk ellenszélben is.
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– Ha már ellenszél: sok ezren tanultak belôle, a kritika viszont
nem fogadta egyöntetû megelégedéssel a Gyermekirodalom c.
könyvét.
– Egyöntetû megelégedéssel ritkán fogad valamit a kritika. De az
általam szerkesztett kézikönyvet sem össztûz fogadta. Egyvalaki
támadta újra és újra, s egyvalaki élvezte ezt bevallottan. Mások
megvédték. Én hallgattam. Az okos, türelmes mûhelyvita mindennek használ. A vagdalkozás csak árt. Nem lett harmadik kiadás,
és nem lesz javított változat. De amikor ösztöndíjasként a bécsi,
müncheni intézetek könyvespolcain körülnéztem, rájöttem,
szakmailag ma se kell szégyelleni a Helikon Kiadónál megjelent
szép kötetet. És nem is született más helyette egy évtized alatt.
– Mit, hogyan szerkesztene, írna másképp? Min nem változtatna?
– Hogy mit csinálnék ma másképp? Kevesebb szerzôvel dolgoznék – és hosszabb határidôvel. (A tanszékvezetés és a tanítás
mellett kiváltképp.) Merész dolog volt, hogy a szakterület kézikönyvét és tanítható-tanulható tankönyvét egyszerre akartam
létrehozni. Koncepcionálisan nem volt igazán végiggondolt. A
Lázár-monográfia szinopszisán hónapokig dolgoztam. Az In
memoriam Janikovszky Éva c. könyvhöz már tavasz óta javítgatom a tervezetet, és csak most vágok írásba. És persze hogy változtatni kellene: azóta a kortárs irodalomban mennyi minden
megszületett! Mûfajok lettek fontosabbak, az interneten is megjelent a gyermekirodalom. Ráadásul ahogy változnak az idôk,
változnak a gyerekek. Változik az, amit a felnôttek irodalmából
a magukénak tudhatnak, tulajdoníthatnak. De egy ilyen kézikönyvet vagy tankönyvet már másoknak kell megírni, a lábjegyzetekben azonban ott leszek.
A kudarc a valóság tiszta beszéde, mindig figyelek rá. Máig jobban fel tudom dolgozni, mint a sikert. Ma már inkább csak az a
fontos, mit profitáltam a tíz évvel ezelôtti konfliktusból. Lehet,
hogy minden „válasz”, amit azóta csináltam, A kutatás dilemmái
c. tanulmánytól a Lázár Ervin-monográfiáig. Kíváncsian olvasom
hajdani kérlelhetetlen kritikusom írásait, ô hivatkozik rám, én hivatkozom rá, és a lexikonát vittem ajándékba nemrég a müncheni intézetbe. Természetesen másféle érzés Boldizsár Ildikó írására gondolni a Beszélôben, ami a habilitációm után született, vagy
Papp Ágnes Klára kritikájára a Kortársban az Elfelejtett irodalom
c. könyvemrôl, amelyre tizenöt évig érdemes volt várni – a
könyv második kiadásáig.
– Sikerült-e gyermekirodalmi mûhelyt teremtenie Kaposváron?
– Mûhelymunka a 70-es, 80-as években az Írószövetség gyermekirodalmi szakosztályában folyt. Elôadások, konferenciák, viták sorjáztak. Kaposváron sokáig egyszemélyes mûhelyem volt,
ha ezt mûhelynek lehet nevezni. Aztán Borbély Sándorral együtt
tanítottuk a gyermekirodalmat. Mûelemzési kötetek ôrzik a közös munkát, az Ötven híres gyerekkönyv, a Kortárs gyerekkönyvek. A tanítványunk volt Gombos Péter, aki idôközben gyermekirodalom-kutatóvá érett. Volt kinek átadni a katedrát.
– Születésnapjára pályatársai egy tanulmánykötettel is megajándékozták. Meglepôdött?
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– Máig sem ocsúdtam fel a meglepetésbôl. Köszönöm mindenkinek.
– Mi kutatói, oktatói ars poeticája?
– A könyveket és a dokumentumokat el kell olvasni, ha valamit,
hát ezt nem lehet megspórolni. A katedrán meg bízni kell azokban, akiket ránk bízott a sors. Ha némelykor csalódunk, belefér a
történetbe, ki lehet bírni.
– Mi volt kedvenc gyermekkori olvasmánya?
– Az Egri csillagok. Úgyszólván ezen tanultam meg olvasni. Más
lenne nélküle a gyermekkorom, talán más lennék én is.
– Mit olvas most?
– Ljudmilla Ulickaja Imágó c. regényét. Nemrég fejeztem be Az
elsôk és utolsók c. novelláskötetét. Szó, ami szó, a Médea gyermekei óta szinte mindent elolvastam tôle. És ritkán csalódtam.
Gyönyörû, anderseni mesék szerzôje is.
– Mi vonzotta Lázár Ervinhez – személyéhez, mûveihez?
– „Most már megváltotta a belépôjegyét ahhoz, hogy a legnagyobbakról írjon” – ezt az Elfelejtett irodalom c. könyvemhez
gratulálva írta Vargha Balázs. Megadatott. Lázár Ervinrôl a halála pillanatában kimondhattuk, hogy a magyar irodalom legnagyobb mesemondója, hogy Móránál is nagyobb. Kivételes
szellemi kaland volt útvonalakat követni az életmûben, azt,
ahogy a maga tehetségének természetét követte, ahogy novelláiban is a meseszerû felé tartott. De vonzottak az elsô monográfia közismert nehézségei és kiváltságai is. Meg kellett találnom helyét a világirodalomban, a magyar irodalomban és a
gyermekkönyvek írói között. Még nem túl nagy távlattal fel
kellett fedeznem életmûvében a magasabb „tetôket, tornyokat”. És azt is, hogy novellái,
regénye és gyermekkönyvei
nemegyszer párhuzamos történetek. A mûveiben mások
nyomán három Lázár Ervint
kerestem: a tréfákban viháncoló, hempergô gamint, a
megváltást keresô, démonokkal viaskodót, és a mesékben
rejtezôt. Személyiségképe a
Naplóból is kirajzolódik. Vonzott az életfilozófiája, az autonómiája, a nyitottsága, a toleranciája. Az, hogy emberi
kapcsolatait nem viselték
meg politikai nézetek, hogy
értékítéleteibe nem szóltak
bele politikai vonzalmai. És
természetesen az, hogy a
„szeretet lángelméje” volt.
– Mikor vehetjük kézbe a Lázár-monográfiát?
Komáromi Gabriella
– A téli, karácsonyi könyvváLÁZÁR ERVIN ÉLETE
sárban, november végén. Azt
ÉS MUNKÁSSÁGA
is mondhatom, hogy Lázár ErOsiris Kiadó
vin halálának ötödik évfordu392 oldal, 2980 Ft
lóján. Lázár Ervin 2006 karácsonyán halt meg. Amikor a
GYERMEKKÖNYVEK
rádió bemondta a halálhírt,
VONZÁSÁBAN
éppen leírtam egy neki szóló
Esszék, tanulmányok
levélben, hogy „áldott karáPont Kiadó
csonyt kívánok”. Ma is bele168 oldal, 2835 Ft
borzongok.
Pompor Zoltán
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A HUNGAROVOX KIADÓ
KARÁCSONYI AJÁNLATA
www.hungarovox.hu o
Karczag György
A TÉRKÉP SZERINT
ISMERETLEN
Régészeti
kalandregény

308 oldal, 2400 Ft

Kellei György
BEJÁRAT
A POKOLBA
Regény
504 oldal, 2500 Ft
Jules Renard
ÁLLATI PORTRÉK
Toulouse-Lautrec
rajzaival

144 oldal, 1600 Ft

Giovannini Kornél
TAKAROSKA –
Bábszínpadi
mesék
292 oldal, 2000 Ft
T. Ágoston László
A BICSKAFALÓ
CSUKA
Gyermektörténetek

152 oldal, 1600 Ft

H. Hadabás Ildikó
KINN A BÁRÁNY,
BENN A FARKAS…?
Novellák
136 oldal, 2000 Ft
HUNGAROVOX
ANTOLÓGIA 2011
Az Oktatási Stúdió
végzôs hallgatóinak
vizsgamunkái

208 oldal, 1700 Ft

Farkas Gábor
TÖRZSÉT
TARTÓ ÁG
Versek
118 oldal, 1400 Ft
Tusnády László
MADÁCH
LÁTOMÁSA
Eposz magyar–olasz
nyelven

96 oldal, 1500 Ft

Pozsgai Györgyi
APHRODITÉ,
TÁVOLODÓBAN
Versek
140 oldal, 1700 Ft

06-1-340-0849
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Rontás ellen kígyó
Meglepetést tartogatott a
Kello, a Könyvtárellátó Kft.
augusztusi sikerlistája: az ismeretterjesztô kategóriában
Bari Károly A cigányokról címû tanulmánya került a nyolcadik helyre.
Bari Károly költôként tizenhét évesen a Holtak arca fölé
címû kötetével országos sikert
aratott. A következô, 1974-es
gyûjteményében szürrealista
szellemben fogant cigány
folklórt tett közzé. Politikai
tartalmú versei miatt a hetvenes években a börtönt is
megjárta. Kiszabadulása után
nemcsak a szépirodalmi, hanem még a tudományos jellegû publikációs lehetôségei is
beszûkültek.
A visszavonultan alkotó,
Hazám- és József Attila-díjas
Bari Károly – amellett, hogy
remélhetôleg a verseléssel
sem hagyott fel, és cigány
népköltészetet meg francia
lírát ültet át magyarra – napjaink egyik legkiválóbb cigányfolklór- és cigánynyelvjárás-kutatója. Most önálló
kötetben megjelent tanul-

Elhívott szolgáló
Elsô pillantásra gyenge, törékeny asszonynak tûnik,
ahogyan ott áll a sok bennszülött között friss, fehér
ruhájában, fekete, szarukeretes szemüvegében, aztán
közelebbrôl is megnézzük
a képet, és látjuk, hogy
mosolyog. Nincs egyedül a
világ végén: Jézus a pápuák földjére is elkísérte
Molnár Máriát, hogy bizonyságot tegyen Isten
szeretetérôl, megismerje,
tanítsa, gyógyítsa és Isten
kegyelmébôl a keresztény
vallásra térítse az – európai szemmel nézve – gyermeki egyszerûségben és
babonás hitben élô bennszülötteket.
Molnár Mária csendes-óceáni missziója a két világháború közötti magyar re-
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mánya elôször az Etnographia 2009/1-es számában látott napvilágot. Ami akkor
terjedelmi okokból kimaradt, azt most mind közzé
tehette az Amaro Drom mellékleteként kiadott nagyalakú füzetben. A szerzô részletesen bemutatja a cigányság
hagyományos életmódját, a
vándorló életet, népszokásaikat, a férfi és a nôi szerepeket, a születés és a halál fontosságát, a házasodást, a szexualitást, a hagyományos
foglalkozásokat, a cigány
néphitet, az öltözködést és
az étkezési szokásokat.
A feljegyzések olvastán rácsodálkozhatunk, hogy a vándorló cigányok az üldözöttségük miatt rájuk leselkedô veszélyeket úgy próbálták csökkenteni, hogy gyermekeiket
minden vidéken más néven,
sokszor akár hatszor-hétszer
is megkereszteltették. Maguk
között azonban egyelemû
névvel, általában születéskori
vagy késôbbi jellemvonás
alapján nevezték magukat.
Amíg a csecsemôt nem keresztelték meg, éjszakára fésût, szentképet és kicsike ke-

resztet tettek a pólyája alá,
csuklójára pedig piros színû
szalagot kötöttek, hogy megóvják a rontástól. Gonoszságés betegségûzô hatást tulajdonítottak a vajdabot kígyós
ábrázolásának is. (Persze
Aszklépiosz kehelyre tekeredô kígyója hasonló logika szerint került a patikacégérre.)
A varázserejû vajdabot azonban mit sem ért a cigánybíróval szemben, ha az történetesen jóban volt a helyi hatalmasokkal. Ilyenkor félni kellett
tôle, mert ha megorrolt valakire, akár ártatlanul is megvádolhatta az illetôt. Sok-sok
egyéb érdekesség mellett választ kapunk arra is, honnan
ered a sajátos cigány köszönési forma: „Legyél szerencsés
és ezüstös!”, valamint hogy mi
okból lett tartozéka a cigányok öltözékének az ezüstgomb, illetve miért volt divat
körükben a platinafog.
A folklórelemek értelmezésénél már csak a 20. század
elejérôl származó fotók köthetik le inkább a figyelmünket. Szociofotó kategóriában
is kimagasló az illusztrációként használt negyvennégy

fekete-fehér fénykép. A négy
évtized gyûjtômunkájának
eredményeként megjelent
kiadványt részletes irodalomjegyzék zárja, továbbá cigány mondókákból, ráolvasásokból, nyelvtörôkbôl, csúfolókból, altatókból, találós
kérdésekbôl és beugatókból
álló válogatás, eredeti nyelven és magyarul.
(m. zs.)

formátus közösségek életében mindennapi valóság

volt. Ez a tettre kész, bátor
magyar asszony ôket is képviselte, amikor a több hónapos hajóútra vállalkozott,
hogy eljusson a még Ausztráliától is háromhétnyi távolságra található Admiralitás-szigetekre. Az otthon
maradottak Mária leveleibôl értesültek arról, hogyan
telt a hosszú hajóút, hogyan
fogadták az ôslakók, milyen
mindennapi gondokkal kellett szembenéznie, és milyen (a civilizált ember számára) különös szokásai
vannak a pápuák földjén
élôknek.
Az Európától távol töltött
évek során Molnár Mária naponta megtapasztalta Isten
gondoskodó szeretetét: hol a
helybeliek, hol pedig az otthonlévôk látták el a szükséges dolgokkal élô valósággá
változtatva a „mindennapi

kenyerünket add meg nekünk ma” kérést.
A misszióról a Hajnal címû
lap számolt be, amely – talán
éppen Molnár Mária kalandos útjának köszönhetôen –
a 20. század elsô évtizedeiben 3000 elôfizetôvel bírt. A
Hajnalban megjelenô beszámolókat, Molnár Mária leveleit és a korabeli leírásokat
végigolvasva Miklya Luzsányi Mónika rajzolja meg ennek az önfeláldozó diakonisszának az életútját. A
Harmat Kiadó Életutak sorozatában megjelent könyvben
a szerzô és korabeli dokumentumok gondolatai szövôdnek eggyé, közel hozva
egy majd évszázados kalandot, bemutatva egy letûnt világot, példaként állítva egy
szorgalmas, alázatos, önfeláldozó életet.
P. Z.

Miklya Luzsányi Mónika
GYERE KÖZÉNK!
Molnár Mária az
Admiralitás-szigeteken
Harmat kiadó
1980 Ft

Bari Károly
A CIGÁNYOKRÓL
Cigány Ház-Romano Kher
42 oldal, 1944 Ft
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Elemezzünk
verset Szathmári
tanár úrral!
Szathmári István tudományos menetirányát, úticélját
az értelem, a jelentés keresése jellemzi. Nehezen járható út ez, sokan eleve lemondanak a megtételérol.
Könnyû ugyanis elvetni, illúziónak nevezni azt a
meggyôzôdést, hogy az
írásnak értelme van, az irodalomban igazság van, s
könnyû azt vallani, hogy a
mûalkotások félreérthetôek.
A verstan fontos elemei a
formai (metrikai, prozódiai) szinten túli, költészettani, a jelentést megragadni hivatott általánosítások.

Szathmári a hagyományos,
a közép- és felsôfokú oktatásban egyaránt elfogadott
stílusú költészettani elemzések híve. Nyelvi-stilisztikai vizsgálódásai során
összegyûjti a megértéshez
szükséges adatokat, megismerteti az értelmezésre
szánt mû létrejöttének minél több megragadható körülményét. A francia szövegmagyarázat, az explication de texte megújított formáját használja, amelynek
lényege, hogy a vers minden
alkotóelemének (egyes szavaknak és kifejezéseknek,
egyes nyelvi és stiláris jelenségnek stb.) utánajár, hogy a
lehetséges teljes megértést
követhesse az esztétikai értékek megállapítása.

dalmi mûalkotások megértésének, átélésének világába. Szathmári a nyelvi
elemzést Pilinszky János
egy versén mutatja be, majd
kimondottan
stilisztikai
módszere tárgyául három
típusú versbôl válogatott.
Elôször olyanokat elemez,
amelyek mintegy valamely
korstílus vagy stílusirányzat jegyében születtek (például reneszánsz: Balassi Bálint, romantika: Vörösmarty Mihály, szecesszió: Ady
Endre versei). Másodszor
olyanokat tárgyal, amelyek
valamely jellemezô stilisztikai jelenséget reprezentálnak (például zeneiséget:
Áprily Lajos, humoros stílust: Weöres Sándor verse).
Harmadszor pedig a korunk

szülte, nagyon rövid versekbôl elemez néhányat
(Szemlér Ferenc, Kányádi
Sándor, Nagy Gáspár egyegy versét).

Szathmári István azonban
nem merevíti dogmává
módszerét. Azt is hangsúlyozza, hogy ki-ki lehetôség
szerint a saját egyéniségének érvényesítésével elemezhet. A költészet megértése, átérzése, értékelése
sokak kedvelt foglalatossága, ám a közép- és felsôfokú
oktatásban tananyag is. Így
jelen könyv a magyartanárokon túl szélesebb olvasótáborra számíthat.
K. S. A.

tartalmára. Azért csak eldönthetô, hogy végül is tényleg regényrôl van szó, amelynek egyik hôse András, a zeneszerzô, a másik
a nyugdíjas, amatôr Görgey-kutató tanár, Miklós bácsi, akinek
(itt szintén olvasható) színmûvén (színmû a regényben!) alapul a vitát kiváltó opera. Mi vált
ki vitát? Még mindig Görgei
alakja, történelmi szerepe. Pedig
lezárhatnánk már: G. A. NEM
volt áruló. Szó van e könyvben
egy Görgei Emlékmúzeumról,
ami fikció, és sok-sok idézetet
olvashatunk (Petôfitôl, Bemtôl,
Dembinszkytôl, Görgeitôl és
másoktól), ami a dokumentarista jelleget erôsíti. Ezekbôl és az
egyéb történeti adalékokból sokunk számára meglepô újdonsá-

gok jutnak tudomásunkra az
1848–49-es szabadságharccal
kapcsolatban. Minél apróbb,
hétköznapibb tény kerül felszínre, annál nagyobb az általa keltett feszültség. Nem felesleges
részletek ezek: a viszonyok, a
személyek (történelmi hôsök, G.
– Bem, Kossuth) közötti relációk
sokszor meglepô, újdonságszámba menô vagy eddig nem
tudatosult adalékai a lényeg alátámasztására. Az író ráadásul
több idôsíkon szövi a cselekményt (+ II. vh.) Okkal-joggal, és
ügyesen. Könyve nem ereszt,
biztos, hogy már csak ezért is
érdemes volt megírnia újabb
(díjnyertes) kisregényét kedvenc korszakáról.
Cs. A.

„A költôi nyelv implicit módon, azaz áttételesen,
rejtve közvetíti a mondanivalót, explicitté az
elemzések teszik.”
A költôi nyelv implicit módon, azaz áttételesen, rejtve közvetíti a mondanivalót, explicitté az elemzések teszik.

A szerzô jelen kötetében
14 magyar, ám különbözô
korú és jellegû verset elemez részletesen. Ezek szolgálnak útmutatóul az iro-

A Görgei
Emlékmúzeum
Recenzens az aradi tizenhárom
tábornok arcmását a nagyszülôi
ház tisztaszobájában elôbb látta,
mint Görgey (Görgei) Artúrét,
akirôl csak késôbb hallott valamit. Megjegyzendô a névalak
változása az itt jelzettel ellentétes volt idôrendileg (vö. Jókay –
Jókai). Mindezek Ballai László
zavarba ejtô Az arcmás címû
kötetének olvastán vetôdött fel
benne. De kiegészíthetô az elôbbi jelzô az érdekes, eredeti, olvasmányos melléknevekkel is.
Hogy mire vonatkoznak e szavak – hát a mûfajra, és a regény
(?) cselekményére, szerkezetére,
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Ballai László
AZ ARCMÁS
Hungarovox Kiadó
139 oldal, 1800 Ft

Szathmári István
HOGYAN ELEMEZZÜNK
VERSET?
Tinta Könyvkiadó
139 oldal, 1490 Ft
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A Roland Könyvkiadó
téli újdonságai

ÉSZAK- ÉS NYUGAT- EURÓPA
64 oldal, 1595 Ft

MEGTALÁLHATJÁK A KÖNYVESBOLTOKBAN!

DÉL-EURÓPA
80 oldal, 1895 Ft

A Föld kontinenseit bebarangoló legújabb sorozatunk elsô két kötete Észak- és Nyugat-Európát, valamint Dél-Európát mutatja be.
A csodálatosan illusztrált sorozat elsô három kötete Európát, a következô kilenc Ázsiát, Afrikát, Amerikát, Ausztráliát, Óceániát
és az Antarktiszt ismerteti meg az olvasókkal.
A könyvek számos hasznos információt tartalmaznak Földünkrôl, a különbözô országokról, és hagyományaikról.
A könyvet 8–12 éves gyerekeknek ajánljuk.

Ünnepeljen a Jószöveg Mûhely könyveivel
Jakab László, Nagy Zsolt Levente, Legát Tibor
(szerk.): SZERBUSZ TROLIBUSZ
200x200 mm, 272 oldal, 4990 Ft
Legát Tibor szerkesztésében megismerhetjük a troli
közlekedés születését, hullámvölgyeit, az összes
vonalat, jármûtípust, mûszaki tartalmukat 1933-tól
napjaikig. A korabeli közlekedési rendeletekkel,
plakátokkal, sajtócikkekkel illusztrált album a trolik bemutatásán túl felidézi a hajdani fôváros arculatát, hangulatát.
Kiss Ilona: MINDENKI SZELLEMI KALAUZA
OROSZORSZÁG
230x285 mm, 176 oldal, 6990 Ft
Az Oroszországról szóló album szerzôje közel 30
szócikkbe, fotósa pedig gyönyörû képekbe foglalja azt, amit az orosz birodalomról tudni érdemes.
Megismerkedhetünk az ország történelmével, mindennapi életével legyen szó férfi, nôi életútról, családról, iskoláról, egészségügyrôl, szórakozásról,
étkekrôl, sportsikerekrôl, vagy az orosz oligarchák
életvitelérôl.
David Riché–Myrea Pettit:
KÉSZÍTS TÜNDÉRT
215x240 mm, 128 oldal, 3990 Ft
A CD-vel ellátott könyv megtanítja a kislányokat és
szüleiket a kedvenc babák, tündérek, hercegnôk
számítógépes megrajzolására, majd kiszínezésére,
kivágására, öltöztetésére, játékbaba-társaság kialakítására. Persze a kisfiúk sincsenek eltiltva e csodavilágtól, nekik szánt figurákat is rejt a könyv.
Nagy Zsóka: MEGOLDJUK, SZÍVEM
Útmutató a párkapcsolatokhoz
143x204 mm, 192 oldal, 2590 Ft
„Vagy igazam van, vagy boldog vagyok” – tartja
az ismert párkapcsolati mediátor, aki könyvében
példák tucatjaival illusztrálva mutatja be, a „párbajok” kialakulásának fôbb okait, jellemzôit. Beavat abba is, hogy a „felek” felismerve saját és a
másik hibáit, miként találhatnak együtt megoldást
kapcsolati gondjaikra.

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!
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A rózsa és jelképei
Beszélgetés Géczi Jánossal
Nagyon nagy életmû, szerteágazó tevékenységi területek jellemzik Géczi Jánost.
Költô, író, esszéíró, képzômûvész, kultúrtörténész, neveléstudományi szakember,
szerkesztô és tanszékvezetô. Nagyszabású vállalkozása a rózsa hihetetlen gazdagságú jelképrendszerének rendszerezett
feltérképezése.
– A rózsa és jelképei sorozatban Az antik
mediterráneum, A keresztény középkor
után megjelent A reneszánsz. Ez már a második kiadás. Ezek szerint ekkora sikere
van? Milyen a fogadtatása?
– A rózsatörténet több mint húsz éve
foglalkoztat, s mintegy tizenöt év óta jelennek meg e tárgykörben írásaim, elôbb
szakközleményenként, majd könyvek
formájában. A reneszánsz alakulat változatairól ugyan megjelent már egy kiadás,
de kevésnek tûnt a példányszáma, részben pedig olyan újabb részek kerültek kidolgozásra, amely miatt értelmét látta a
kiadó egy átdolgozott kötet elkészítésére. A szakmai és olvasói fogadtatás megfelelônek tûnik, de valójában majd csak
évek múlva lehet ezt fölmérni, amikor a
hivatkozások megjelennek. A mostani
kötet karaktere változatlan: monográfia,
amely a bôséges adatolás ellenére is – remélem – közérthetô nyelvezetû, és képekben bôvelkedô.
– Formai, érzéki szépségén túl a rózsában egy laikus is lát valami összetett és
titokzatos dolgot, megérzi, hogy valamiképpen kapcsolatban áll a transzcendenssel, a teremtô renddel. Önt mi terelte a rózsa útjára?
– A rózsa az élôlények azok kevesének
egyike, amelyet az ember évezredek során át kultivál, vagy mert táplálkozási forrás, vagy mert medicinai-higiéniai szerek
alapanyaga, nem is szólva arról, milyen
gazdag a növényhasználat kultikus-vallási
magyarázata. Túl ezeken, a növénycsoport évezredek óta változatlanul jelen lehetett a mediterráneumi, majd az európai
civilizáció legtöbb térfelén. Az érdekelt:
miként kerülhetett arra sor, hogy mûvelôdéstörténeti korszakokon átnyúlva, a
mentalitásbeli változások ellenére is oly
fontos maradt és marad, hogy megannyi
okból fontosnak találták az emberek. Végsô soron egy rózsaaspektusú civilizációtörténet körvonalazható.
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– A borítón Martin Schöngauer Madonna
rózsalugasban címû képe látható 1473ból. Az elsô fejezet is Mária jegyében íródott. Ebbôl is látszik, hogy Máriának köze
van a rózsához, mivel a rózsa a paradicsomi létezésben értékelt erényeket jeleníti
meg. De ezen kívül még nagyon sok mindent. Önnek melyik jelentésterület áll legközelebb a szívéhez?
– Magam legnagyobb örömmel a reneszánsz örökséggel foglalkoztam, meglehet,
mert annak megértéséhez a pogány és keresztény antikvitás, a zsidó és perzsa kultúra, az arab világ rózsahasználatát is értelmezni kell. Másrészt rendkívüli élvezet
a források föllelése s megfelelôen árnyalt
fölfejtése. A rózsa valóban olyan sok mindent jelentett, s talán még ma is jelent, –
hogy Umberto Ecóra hivatkozzam –, hogy
már-már semmi értelmet nem képvisel. A
jelképtorlódások és -kioltódások közepette a kollektív értelem elfogyása mellett
egyre több egyéni rózsajelentés tûnik elô;
engem éppen ez a mentalitás- és gondolkodástörténeti folyamat izgat.
– Van még néhány kultúrkorszak. Hány kötetnyi anyag van még tervben?
– Lényegében kész van a moszlimok rózsaképeit vizsgáló kötet, folyamatosan
bôvül a barokktól a romantikáig kitapintható rózsanézeteket leíró anyag, s töredékeiben elérhetô az utolsó két évszázad (a
rózsák kertészeti diadalútjának, s a növény európaiból a többi kontinensre is átkerülô kultiválásának következtében kialakult mintázatok) anyaga. A kiadó tervei
szerint jövô könyvhéten jelenik meg a 1718. század kapcsán megteremtett, ugyancsak könyvnyi szöveg.
– Önnél a munka és a hétköznap összeér.
Egy interjúban mondta, ha pihennie kell,
ápolja kertjét, de abból elôbb-utóbb szöveg
lesz. Most múlik, esszék egy regény helyett
címû nemrég megjelent kötetében is sokat

KÖNYVRÔL
Géczi János
A RÓZSA ÉS
JELKÉPEI III.
A RENESZÁNSZ
Gondolat Kiadó
350 oldal, 5800 Ft

ír kertekrôl, növényekrôl, rózsáról. Kovács
Endre fényképei szintén kertekben készültek. Kérem, mutassa be a könyvet!
– Majd fél évtizede foglalkoztat a saját
veszprémi kertem históriája. Két tucat
esszé született, azok nagyobbik része került most be ebbe a kötetbe. Ugyanakkor
ez a mû nem életrajzi karakterû, ilyen létrehozására nem tartom magamat alkalmasnak. Inkább azt a természetképet
igyekszem megragadni, amelyben elhelyezhetô mind az ember, mind a történetileg szétdarabolt kulturális burka. A kötet
egyszerre fókuszál a kertemre, a kertemet
lakókra, és a kertet magába foglaló mikroés makrokozmoszra.
– Elemzôi közül többen észlelték, hogy
pályájának mintha nem egy, hanem néhány centruma lenne, amelyeket idônként
körbejár, új és új ösvényeket rajzol köröttük. S ennek megfelelôen új és gyakorta
teljesen más látványok tárulnak fel, amelyeket aztán mûvé formál. Megtudhatnánk, hogy a legújabb ösvényrôl milyen
látványok tárulnak fel?
– Igen, szeretik néhányan több, egymástól
eltérô centrumúnak látni a költôi, az írói és
a mûvelôdéstörténészi munkálkodásomat,
s talán kevesebben érzékelik, hogy ezek
egymással – mélyen és sajátosan – összefüggôek. Talán hasznos lenne azt is felemlíteni, hogy mely tematizációk, szövegalakítási eljárások, gondolkodási fogások, amelyek nem jellemzik az eddigi mûveimet:
meglehet azok jobban összekerítik e több
centrumosság elemeit. Másrészt valóban
igaz, hogy akadnak állandó motívumforrások: a civilizációs javak megbecsülése, a
délszaki világ, a természet és a társadalom
egységének, egyáltalán a holisztikus szemléletnek a képviselete.
Szepesi Dóra
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Élni csak humorral érdemes
Beszélgetés Kajtár Máriával
Stefan Heym legutolsó két kötete nemcsak a feleségének szól, hanem mindenkinek,
aki képes kicsit nevetni magán, és a világon. Humorról, bölcsességrôl, életfilozófiáról
beszélgettem a fordítóval, Kajtár Máriával.

– Stefan Heym történetei tele vannak játékossággal, humorral, s
mégis van bennük valami komolyság…
– Okos, ironikus humor ez, és akárcsak Karinthy, a humorban Heym
sem ismer tréfát. És ha már a német Heym kapcsán szóba került Karinthy, akkor érdemes megemlíteni, hogy sokféle humorról beszélhetünk. Vannak, akik nemzetenként kategorizálják, szerintük van
magyar humor, zsidó humor, sôt, magyar–zsidó humor, meg osztrákzsidó humor, és német, cseh, amerikai. Angol és egyéb változatai is
vannak a humornak. De mindnek más a hangulata, a filozófiája.
Heymnek ez a két kis kötete elôször 2002-ben, a szerzô halála után
jelent meg németül. A két kötet bármelyik története egyrészt megtörténhet bárkivel – és sokszor általában meg is történik. A hétköznapi élet Szküllái és Kharübdiszei ezek, amiken próbáljuk átverekedni magunkat; a bürokrácián, a rendetlenségen, az ügyetlenkedéseken, a feledékenységen.
A történetek másrészt azonban Heym személyes történetei, amelyekbôl egy sajátos önéletrajz-féleség bontakozik ki, amelyet így foglal
össze A nagy beszéd története címû írásban: „Tudtam, hogy nagy baj
lesz, elôször is mert zsidó vagyok, aki már réges-régen nem lehetne
más, csak egy kis füstfelhôcske az égen Auschwitz felett, amit elfúj a
szél, másodszor pedig baloldali vagyok, és harmadszor azért, mert a
nagy háború idején mint amerikai katona harcoltam Hitler ellen, és
mert még ma is dolgozom azzal a kifacsarodott agyammal.” Ezeknek
az életet keretbe foglaló történeteknek a lényege végsô soron az, hogy
hogyan lehet a kudarcokat, az élet kisebb-nagyobb megpróbáltatásait,
így az öregedést, vagy az együttélést a szeretett, ám néha kissé zsarno-
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ki nejjel túlélni, elviselni. Heym válasza erre az, hogy humorral és öniróniával. Akinek a lelkében pedig alapvetôen nincsenek meg ezek, az
vessen magára. És annak teljesen mindegy, hogy milyen nemzetiségû
humorról beszélünk. Egy süket embernek is mindegy, hogy Mozartot
vagy Bartókot játszanak neki.
– Hogyan lehet a könyv sajátos stílusát más nyelven visszaadni?
– Akik ismerik Heym mûveit, például a Dávid király krónikáját, valószínûleg meglepôdve olvassák ezt a két utolsó kötetet, hiszen súlyos mondanivalójú regényeiben a jóízûen nevettetô humornak még
a nyomai sem fedezhetôk fel. Az irónia inkább, de ez a romantika óta
egyik legfontosabb jellemzôje a német irodalomnak. Ezek a történetek remekül ötvözik a felhôtlenül szórakoztató, helyzetkomikumon
alapuló humort, és a mindig szigorúbb, kritikusabb, keményebb iróniát és öniróniát. Így bontakozik ki aztán az olvasó elôtt a „férj”, a
„nagy és híres ember” a mûvészetben és a közéletben, és az ügyetlen, csetlô-botló, morzsázó, autót vezetni nem tudó, a gyakorlati dolgokban teljesen tanácstalan, az öregedés minden bajával küszködô
magánember. De szerencsére ott van mellette a „neje”, aki viszont
mindig tudja, mikor mit kell tenni, hogyan kell megszelídíteni az embereket, tud autót vezetni, sôt el is igazodik az utakon, és nem utolsósorban gyengéd, ám idegesítô szigorral ügyel rá, hogy a férje
„egészséges életet éljen.” Pedig az leginkább a kávéházban szeretné
szürcsölni egészségtelen, de finom kávéját.
Mindezekhez Heym megtalálta a legmegfelelôbb formát és stílust:
a történetek voltaképpen monológok, úgy szakadnak ki az íróból,
mint amikor elsô felindulásunkban rázúdítjuk valakikre vagy valakire
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minden bajunkat, bánatunkat és örömünket is. A narráció így fôleg a
beszélt nyelvhez közelít: az egy lélegzetre elmondott hosszú, strukturálatlannak tûnô mondatokhoz, a mániákusan ismételt kiszólásokhoz. Így a fordító számára elsô pillantásra úgy tûnt, hogy valamiféle
lebutított nyelvet kell autentikusan átültetnie magyarra. De szerencsére idôben megszólalt a szöveg: az elsô oldal lefordítása után teljesen nyilvánvalóvá lett, hogy hát persze, itt azért mégis csak a 20. század egyik legnagyobb német írójával és stílusmûvészével van dolgom: a könyv nyelvezetének látszólagos rendetlenségében szigorú
szabályok uralkodnak: a gondolatritmus szabályai, az ismétlés szabályai és az inkoherensnek látszó mondat koherenciája, amelyet szintén
a gondolatritmus szabályoz. És hát persze a lényeg: a helyzetkomikum, a keserû irónia és önirónia megnyilvánulása a nyelv- és szóhasználatban. A fordítónak ezt aztán egyáltalán nem kellett kitalálnia: aki
egy kicsit is ismeri a századforduló és a két háború közötti pesti zsidó vagy félzsidó polgárság nyelvét, az ezekben a családokban kéthárom nemzedéken át továbbhagyományozott félig német, félig jiddis kiszólásokat, annak a fülében ismerôsen szólalnak meg Heym
mondatai. Bizonyos értelemben közép-európai nyelv ez, Karinthy humoreszkjeinek a nyelve, az osztrák Friedrich Torberg zseniális könyvének, a Jolesch tantinak a nyelve. Úgy hogy egyáltalán nem volt nehéz lefordítani a két könyvet, sôt egyik legélvezetesebb, legkedvesebb
munkám volt, hiszen ritkán mondhatja el az ember, hogy fordítás
közben az éjszaka csendjében hangosan nevet azon, amit fordít.
– Kikhez szól ez a két könyv?
– Szól azokhoz, akik veszik ezt a lapot, jót tudnak nevetni rajta, hajlandóak magukra ismerni, mint ahogy az író is tette ezekben a történetekben. Vannak azonban ebben a két könyvben olyan történetek
is, amelyeket a fiatalabb korosztály nem nagyon érthet meg. Persze
mulatságos, hogy az öregemberen már minden mû, a
fogsorától kezdve a szeméig,
de az igazi üzenetet ôk még
nem értenék meg. Ugyanakkor ezek a történetek két
ember kapcsolatának a történetei, bizonyos értelemben egy nem mindennapi
szerelemé. És egyben útmutatók, hogy miként viseljük
el egymás hibáit, rigolyáit
minden bajon, és egy életen
át. Hogyan is? Csakis szeretettel, megértéssel és a már
oly sokat emlegetett humorral. Azt hiszem, hogy ez mindenkinek szóló üzenet. És
ahogyan Heym az utószóban
írja: ajándék ez a könyv, ajándék a feleségének, a gyorsan
elhervadó virágcsokor helyet. Nos, egy virágcsokor
Stefan Heym
igen sokféle lehet, tövises
MINDIG A NÔNEK
rózsa, illatos szegfû. Ilyen
VAN IGAZA ÉS EGYÉB
változatosak, szúrósak és
BÖLCSESSÉGEK
gyönyörködtetôek ezek a
200 oldal, 1900 Ft
történetek. Heym csokra viMINDIG A FÉRJ A HIBÁS
szont nemcsak a feleségének
ÉS EGYÉB BÖLCSESSÉGEK
szánt ajándék, hanem az ol200 oldal, 1900 Ft
vasónak is, rosszkedvûbb
Taramix Kiadó
napjai felderítésére.
Kurcz Orsi
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INTERJÚ

„Csak az a vég!” Azt felednünk kell?
Beszélgetés Singer Magdolnával
– A születésrôl/szülésrôl még csak-csak,
ám a halálról/meghalásról nem szoktunk
beszélni a mindennapokban. Pedig a gyerekeknek éppen a felnôtté válás elôsegítése, megkönnyítése végett kell mindkettôrôl
beszélni, hiszen nap mint nap találkoznak,
szembesülnek e „problémákkal”. A gyerek
torokszorítónak találja Nemecsek halálát A
Pál utcai fiúkban. További példám Astrid
Lindgren Oroszlánszívû testvérek és Angela
Nanetti Nagyapó a cseresznyefán címû ifjúsági regénye. Ön tud-e még hasonló mûveket említeni, habár nem irodalomtörténész,
hanem hospice- és gyásztanácsadó?
– Magával a halállal, ha csak érintôlegesen
is, de találkoznak a gyerekek a mesékben és
ifjúsági irodalomban, azonban olyan jellegû
írás, ami kifejezetten azzal a szándékkal íródott, hogy segítsen a gyerekeknek megérteni az élet végességét, és segítsen a gyászban, nemigen van. Polcz Alaine Élet és halál
titkai címmel írt egy hasonló könyvet, amit
gyerekeknek szánt.
– Mi késztette a Boldogan éltek, míg meg
nem haltak... És azután? c. kötet megírására? Mit jelent az, hogy Ön foglalkozásszerûen tanácsokkal lát el szülôket és gyermekeket, akiknek szembe kell nézniük a halállal,
fel kell dolgozniuk a gyászt?
– Gyásztanácsadói munkám során gyakran
szembesültem azzal, hogy a szülôk mennyire
tétovák akkor, amikor meghal egy családtag,
hogy mit is mondjanak a gyerekeknek, hogyan
segítsék ôket a gyászukban? Sajnos sokan a
legrosszabb megoldást választják, zavarukban
nem merik megmondani, hogy a nagyi, vagy
bárki más a családban meghalt, helyette azt
mondják, elutazott nagyon messzire, vagy
kórházban kell élnie hosszú ideig, ahol nem
lehet látogatni. A gyerek érzi, hogy valami
nincs rendben és a titok, elhallgatás fala mögött magányosan küszködik az érzelmeivel.
Más családokban ugyan közlik a halál tényét,
de sokszor a felnôttek elvesznek a saját fájdalmukban, és nem találják a megfelelô módját
annak, hogy a gyerek szomorúságával is foglalkozzanak. Felismertem, hogy nagyon nagy
szükség van egy olyan könyvre, amely ugyan
gyerekek számára íródik, de az egész családot
segíti ebben a nagy zavarban, ami jellemzôen
jelen van családi haláleset bekövetkeztekor.
Az volt a célom, hogy felmutassam, hogy a
gyerekekben ilyenkor megjelenô érzelmek –
mint például a düh, vagy a bûntudat – rendjén
való érzelmek, de foglalkozni kell ezekkel,
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nem szônyeg alá söpörni. A könyvben konkrét feladatokkal segítem az érzelmek feltárását és a gyászfeldolgozást. De a legjobb ebben
az, hogy a közös olvasás és foglalkozás lehetôséget teremt az egész családnak arra, hogy
együtt beszélgethessenek az ôket ért csapásról. A gyász elszigeteli a családtagokat, talán
ez a könyv segít abban, hogy ez ne történjen
meg, ellenkezôleg, az összetartozás még mélyebb rétegei jöhessenek elô.
– Miért kezdett a gyász témájával foglalkozni, hogyan lett gyásztanácsadó?
– Rákbetegségembôl felgyógyulva elôször
hospice önkéntesként haldoklókat segítettem,
késôbb fordult az érdeklôdésem a gyász felé.
Láttam, milyen fájdalom elveszíteni egy szeretett családtagot, és hogy mennyire nincs segítség ilyenkor. Mentálhigiénés szakemberként
még elvégeztem a gyásztanácsadó tanfolyamot, és egy társammal gyászfeldolgozó csoportokat kezdtünk vezetni a Budapest Hospice
Házban. Tíz éve minden ôsszel indul új csoport, amely tavaszig tart, és igen hatékony segítséget nyújt a gyászolóknak. Sokat tanultam
ezekben a csoportokban, és ma már egyénileg
is segítem a gyászolókat, sôt, a válási gyászban
is segítséget nyújtok. Egy éve egy trénertársammal megalkottuk a Válás és újjászületés
szemináriumot, ami igen sikeres lett. Sokan
kérdezik, hogyan foglalkozhatok mindig a
veszteségekkel, nem szomorú ez? Szomorúak
de felemelôek is egyben ezek a mély emberi
találkozások. Az emberi sors elkerülhetetlen
velejárói a veszteségek, és én annak is tanúja
vagyok, hogy a fájdalom mellett ezek a veszteségek bölcsülést, érést is hoznak, ami nagyon
tanító számomra is.
– Önt joggal nevezhetjük Polcz Alaine-tanítványnak. Mit tanult tôle? És mit tanulhatunk
mi, szülôk, nagyszülôk?
– Rengeteget tanultam tôle, ami abból is látszik, hogy nagyon sokat emlegetem, mint a
nagy tanítókat szokás általában. Talán a bá-
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Singer Magdolna
BOLDOGAN ÉLTEK,
MÍG MEG NEM
HALTAK...
ÉS AZUTÁN?
Móra Kiadó
48 oldal, 2490 Ft

torságot említeném, mint követendô életpéldát, ahogyan élte az életét, a hihetetlen nyitottságát és életszeretetét. Mint szülôk, nagyszülôk azt tanulhatjuk tôle, hogy a halál életünk része, nem eltakarni kell, hanem természetes módon kezelni, és ilyen módon az életünk nem a halál árnyékában telik, épp ellenkezôleg, sokkal fénylôbben ragyog, tudván,
hogy életünk véges. Megtanította azt is, hogyan legyünk az eltávozó családtagjainkkal,
hogyan ne meneküljünk el a feladat elôl, hogyan tudjunk szeretettel, figyelemmel, odaadással jelen lenni, méltó módon búcsúzni.
Az utolsó idôszak értékes idô, sok elmenô
többet tanulhat ez alatt az idôszak alatt, mint
egész életében, de nemcsak ô, hanem az ôt
ápoló hozzátartozók ugyanúgy.
– A gyerekeket nemcsak arra kell felkészíteni, hogy a gyászt, egy hozzájuk közelálló
személy elvesztését fel tudják dolgozni, hanem számos esetben gyógyíthatatlanul beteg gyerekek igényelnek speciális bánásmódot. Milyen társadalmi, intézményi illetve civil háttere van a kérdéssel való elméleti és gyakorlati foglalkozásnak?
– A gyógyíthatatlan betegek életbôl való
méltó távozását az országban már számos
hospice szervezet segíti, ezeket a Magyar
Hospice és Palliatív Egyesület fogja össze. A
gyászolókat a Napfogyatkozás Egyesület támogatja. Jelenleg e két egyesület többek
közt azon munkálkodik, hogy egy oktatási
program keretében az iskolákban felvilágosító elôadások születhessenek a hospice
szemlélet, az önkéntesség, veszteségek,
gyász témaköreiben.
Csokonai Attila
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TÖRTÉNELEM

Hazugságok nyomában
Hogyan írták át a világtörténelmet a politikusok, történészek csúsztatásai, elhallgatásai,
sôt mi több, tudatos hazugságai? Erre a kérdésre adja meg a választ a Kossuth Kiadó
nemrégiben megjelent kötete.
Az ausztrál történész négy téma köré fûzi fel kutatásai eredményét: elsôként a hazugságokról és csúsztatásokról olvashatunk, majd a bûnbakkeresésrôl,
aztán a hivatalos hazugságokról
és elhallgatásokról, végül azokról, akik vizet prédikálnak, de
bort isznak. A feldolgozást sokatmondó képanyag segíti, miközben a könyv egészének kivitelezése szemet gyönyörködtetô. A történetek között javarészt
olyan események sorakoznak,
amelyekrôl már sokat hallhattunk – mint például Sztálin történelemhamisításai, Ehnathon
fáraó kitörlése a történelembôl,
ám néhány kevéssé ismertet is
találunk közöttük.
Ha valaha Egyiptomba vet a jó
sorsunk, megcsodálhatjuk Karnakban II. Ramszesz 24 méter
magas, erôt sugárzó kapuívét is.
A kapu külsô falába metszett
rajzok a fáraó nagyságát hivatottak érzékeltetni, többek között
emléket állítva igazán lélegzetállító hôstetteinek az i. e. 1275ben lezajlott kádesi csatában is,
amikor is egy szál magában
könnyûszerrel leigázta a szomszédos hettiták birodalmát –
legalábbis a rajzok és hieroglifák
tanúsága szerint. Még a laikus
olvasónak is feltûnik, hogy a
történet meglehetôsen hiteltelen, valószínûleg valamilyen kudarcot próbáltak meg leplezni a
legendagyártással. És így is van:
a csata során a fáraó majdnem
életét vesztette, és csupán a
hettita hadsereg pénzéhségének köszönhetô, hogy az ütközet halovány egyiptomi gyôzelemmel ért véget. Bár valódi
gyôzelemnek nem nevezhetô,
hiszen bár megfutamították a
hettitákat, Kádes hettita kézen
maradt. II. Ramszeszre mindenestre a történelemhamisítás
úttörôjeként tekinthetünk.
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támadták az amerikaiak Pearl
Harborban állomásozó hadihajóit. Valójában Roosevelt elnök
tudatos olajembargóval provokálta ki a támadást, és így a belekeveredést a II. világháborúba. Roosevelt ráadásul a japán
rádióállomások lehallgatása révén nagyon is tudatában volt,
mi várható, sôt felkészülve a
harcra, a legkorszerûbb hadihajókat idejekorán eltávolította
Pearl Harbor kikötôjébôl.
Szintén meglehetôsen furcsa
módon történt az amerikaiak
beavatkozása a vietnámi háborúba. A hivatalos változat szerint a vietnámi háborút az
észak-vietnámiak robbantották
ki, amikor megtámadták a DélVietnámban állomásozó amerikai erôket. Ám ez nem igaz, valójában egy túlontúl lelkes,
megfontolatlan tengerész felelôs a háború kirobbantásáért. A
pattanásig feszült helyzetben
amerikai rombolók járôröztek a
Tonkini-öbölben, az észak-vietnámi felségvizek közelében,
amikor egy meglehetôsen sötét

Követôi sorában megtalálható Augustus császár, Andrew
Jackson amerikai elnök, nem
igazán meglepô módon Néró
császár, illetve Sztálin és Roosevelt elnök, vagy Mao Cetung. Közelebbrôl megismerkedhetünk azzal a történettel
is, ahogy az amerikaiak bekebelezték Mexikót. Megpróbálták a legitimáció érdekében
úgy beállítani a történteket,
mintha a mexikóiak megtámadták volna ôket. Ám errôl
szó sem volt, mivel valójában
amerikaiak törtek be Mexikóba, és kényszerítették ki a háborút. Hasonló elemeket tar-

talmaz az Egyesült Államok II.
világháborúba történô belépésének története. A hivatalos
változat szerint a japánok meg-

éjszakán (1964. augusztus 4-én)
úgy érzékelték, rájuk támadtak.
A rombolók ellentámadásba
lendültek, és jelentették, hogy
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megtámadták ôket. E jelentés
nyomán üzent hadat Amerika
Észak-Vietnámnak. Valójában
kísértetekre lôdöztek azon az
éjszakán, semmilyen nyomát
nem találták soha annak, hogy
az ellenség a helyszínen tartózkodott volna, csupán egy ügybuzgó tengerész vélte ôket felfedezni a sötétben. Ám mivel a
Johnson-kormányzat csak az
ürügyet kereste, hogy megtámadhassa Vietnámot, a légbôl
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Alexander Canduci
A TÖRTÉNELEM NAGY
HAZUGSÁGAI
Világrengetô csalások,
hazugságok, elhallgatások az emberiség
történelmében
Kossuth Kiadó
336 oldal, 5990 Ft

kapott incidens jó alkalmat kínált a háború megindítására.
Olyan közkeletû tévhiteket is
eloszlat a könyv, miszerint az
egyház azért üldözte Galileit,
mert a tudós ragaszkodott hozzá, hogy a Föld a Nap körül kering. Mint ismeretes, a 15. századig az volt az általános nézet,
hogy a Föld a világegyetem központja. Kopernikusz nevéhez
fûzôdik a feltételezés, miszerint
ez nem így van, hanem a Föld
és a többi bolygó a Nap körül
mozog. Ezen elméletet sikerült
csillagászati megfigyelésekkel
igazolnia Galileinek az 1600-as
évek elején. Ám – legalábbis a
hivatalos történelemfelfogás
szerint – felfedezéséért eretnekséggel vádolták, majd az
inkvizíció elé citálták és végül
tanai visszavonására kényszerítették. Valójában Galileit nem
azért üldözték, mert az új világnézet hívéül szegôdött, hanem
mert rendkívül befolyásos embereket haragított magára, akik
mindent megtettek annak érdekében, hogy Galilein bosszút
álljanak. Tehát üldöztetésének
politikai és nem vallási okai voltak. Ahogy a könyvbôl megtudhatjuk, Galilei rendkívül intelligens, ám hirtelen haragú és beképzelt ember volt.
Jolsvai Júlia
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A Bankár
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Osiris Kiadó
6. Berner, Rotraut Susanne: Téli böngészô
Naphegy Kiadó
7. Berg Judit: Rumini
Pozsonyi Pagony Kiadó
8. Bartos Erika: Bogyó és Babóca épít
Pozsonyi Pagony Kiadó
9. Berg Judit: Rumini Datolyaparton
Pozsonyi Pagony Kiadó
10. Marék Veronika: Annipanni, mesélj nekem!
Pozsonyi Pagony Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Világrengetô beszédek, melyek
megváltoztatták a világot
Geographia Kiadó
2. Stradling, Jan:
A történelem rettegett asszonyai
General Press Kiadó
3. Beiser, Rudi: Teák gyógynövényekbôl
és gyümölcsökbôl
Saxum Kiadó Kft.
4. Skaliczki Judit:
A rendszerváltás könyvtárügyétôl
a könyvtárügy rendszerváltásáig
OSZK Kiadványtár
5. Vincze Eszter: Gyöngybôl fûzött gyûrûk
Cser Kiadó
6. Reinhard, Tonia: Éttrend –
a föld legegészségesebb ennivalói
Ventus Libro Kiadó
7. Kertészkedés mindenkinek
Pannon-Literatúra
8. Rácz Ferenc:
Szépen, érthetôen, kulturáltan – magyarul!
Eötvös József Kiadó
9. Rodolfo: Bûvészkönyv
Móra Könyvkiadó
10. James, John W.-Friedman:
Gyógyulás a gyászból
Zafír Press Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Varró Dániel: Akinek a foga kijött
Manó Könyvek
2. Ragasztott képek és figurák
Cser Kiadó
3. Bosse, Sarah: Anna nagy napja
Alexandra
4. Thilo: Kalandok a lovardában
Fabula Stúdió
5. Lackfi János: Heni és a hajmeresztô terv
Egmont Hungary.
6. Bosse, Sarah: Annára számíthatsz!
Alexandra Kiadó
7. Stilton, Tea: Tea angyalai a vadonban
Alexandra Kiadó
8. Bálint Ágnes: Foltoskönyökû
Móra Könyvkiadó
9. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca – Évszakos könyv
Pozsonyi Pagony Kiadó
10. Ké(s)z csodák
Xantusz Kiadó
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Gerlinde Ortner:
Új gyógyító
mesék
Bookline sikerlista,
ismeretterjesztô, 5.

A felelôsségteljes
szülôi magatartás
nemegyszer sikerre visz könyveket: a
szülôk – nagyon
helyesen – gyakran
folyamodnak könyvekhez a gyermeknevelés ismereteiért. (A kötetet lapunk 590. oldalán
ismertetjük.)

Ransom Riggs:
Vándorsólyom
kisasszony
különleges
gyermekei
Bookline sikerlista,
gyermek, ifjúsági, 1.

Ransom Riggs kötetében különleges gyermekotthonban lakó különleges képességû gyerekek keverednek egy különlegesen izgalmas
történetbe a rájuk
vigyázó különleges nevelônôvel
együtt: csak ennyi
kell a különleges
sikerhez.

Libri sikerlista
2011. október 1. – október 31.
Szépirodalom
1. Kepes András: Tövispuszta
Ulpius-ház Kiadó
2. Frei Tamás: A Bankár
Ulpius-ház Kiadó
3. Vass Virág: Krásznája Moszkvá
Ulpius-ház Kiadó
4. Pallavicini Zita: Egy ôrült ôrgrófnô naplója
Ulpius-ház Kiadó
5. Ljudimla Ulickaja: Imágó
Magvetô Kiadó
6. Fábián Janka: Emma szerelme
Ulpius-ház Kiadó
7. Ugron Zsolna: Úrilányok Erdélyben
Ulpius-ház Kiadó
8. Julie Orringer: A láthatatlan híd
Libri Könyvkiadó
9. Lôrincz L. László: A föld alatti piramis
Studium Plusz Kiadó
10. Steve Berry: A borostyánszoba
Ulpius-ház Kiadó
Ismeretterjesztô
1. Vekerdy Tamás: Érzelmi biztonság
Kulcslyuk Kiadó
2. Moldova György: Keserû pohár
Urbis Kiadó
3. Szalai Vivien: Drága kéj
Alexandra Kiadó
4. Szalai Vivien: Stohl – Õszintén
Alexandra Kiadó
5. Melissa Jo Pertier – Cesar Millan:
Hogyan neveljünk tökéletes kutyát?
Gabo Kiadó
6. Kovács Kovi István: Bûnös élvezet
XXI. Század Kiadó
7. Szalai Vivien: Hamis gyönyör
Art Nouveau Kiadó
8. dr. Csernus Imre: A fájdalom arcai
Jaffa Kiadó
9. Fiala János: Kuss!
Alexandra Kiadó
10. Bud Spencer: Különben dühbe jövök
Nyitott Könymûhely Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Varró Dániel: Akinek a foga kijött
Manó Könyvek
2. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca – Évszakos könyv
Pozsonyi Pagony Kiadó
3. Geronimo Stilton:
Mentsük meg a fehér bálnát!
Alexandra Kiadó
4. Bartos Erika: Zakatoló
Alexandra Kiadó
5. Rosta Katalin: Színezd ki... és rajzolj te is!
Göncöl Kiadó
6. Leiner Laura: A szent Johanna gimi – 1.
Ciceró Könyvstúdió
7. Rosta Katalin: Színezd ki… és számolj te is
Göncöl Kiadó
8. Leiner Laura: A szent Johanna gimi – 5.
Ciceró Könyvstúdió
9. Berg Judit: Rumini
Pozsonyi Pagony Kiadó
10. Vlagyimir Szutyejev: Vidám mesék
Móra Könyvkiadó

★

Példányszám top 10
Kiadott szépirodalmi, ifjúsági

és gyermekirodalmi könyvek*

2011. július 1. – szeptember 30.
MAGYAR SZERZÔK

1. Karinthy Frigyes: Budapesti emlék
2. Rejtõ Jenõ: A fehér folt

39 500
13 178

3. Wass Albert: A kastély árnyékában 13 000
4. Wass Albert: Átoksori kísértetek

13 000

5. Wass Albert: A funtineli boszorkány 13 000
6. Wass Albert: Mire a fák megnõnek 13 000
7. Rejtõ Jenõ: A pokol zsoldosai

12 478

8. Rejtõ Jenõ:
Egy bolond száz bajt csinál

12 200

9. Wass Albert: Elvész a nyom

12 000

10. Wass Albert: Farkasverem

12 000

KÜLFÖLDI SZERZÔK
1. Robinson Crusoe/
Daniel Defoe eredeti regényét átdolgozta
McFadden, Deanna
30 000
2. Twist Oliver/
Charles Dickens eredeti regényét
átdolgozta Olmstead, Kathleen

20 000

3. Jordan, Penny–Green, Abby–Mather, Anne–
Summerrs, Cara: Szerelmi leckék/
Jéghideg tûz/ Szerelmes regény/
18 300
Boszorkánykonyha
4. Wentworth, Sally–James, Susanne–
Graham, Lynne–Inglath, Francesca:
Római járat/ Kávéfolt a szõnyegen/
15 230
Egyik kutya, másik eb
5. Steel, Danielle: Charles street 44

15 000

6. Kay, Patricia: Dada álnéven

12 190

7. Rimmer, Christine:
Világgá kürtölt vallomás

12 190

8. Clair, Daphne: Hazatérõ tündér

11 910

9. Hamilton, Diana:
Szerelemrõl szó sem volt

11 910

10. Hill, Teresa: Mennyei ígéret

11 580

* tárgynegyedévben

beérkezett egyszeri meg-

jelenésre vonatkozó adatok, a kiadók közlése
alapján (forrás: KSH honlapja: www.ksh.hu)
(Részletek, további adatok:
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xsta
dat/xstadat_evkozi/e_zkz001.html )

Líra sikerlista
2011. október 15. – novebmer 14.
Szépirodalom
1. Kepes András: Tövispuszta
Ulpius-ház Kiadó
2. Frei Tamás: A Bankár
Ulpius-ház Kiadó
3. Ljudmila Ulickaja: Imágo
Magvetô Kiadó
4. Lôrincz L. László: A föld alatti piramis
Studium Plusz Könyvkiadó
5. Danielle Steel: Charles street 44.
Maecenas Könyvek
6. Frei Tamás : A megmentô
Ulpius-ház Kiadó
7. Moldova György: Keserû pohár
Urbis Kiadó
8. Szászi Móni: A Besenyô-család kalandjai
Athenaeum Kiadó
9. Bán Mór:
Hunyadi – A mennydörgés kapuja
Gold Book Kiadó
10. Ünnepek ünnepe
Athenaeum Kiadó
Ismeretterjesztô
1. Frank Júlia: A legfinomabb ételek sorozat
Corvina Kiadó
2. „Virágozódott…anno”
Néprajzi Múzeum
3. Müller Péter:
Szeretetrôl, szerelemrôl, szeretkezésrôl
Alexandra Kiadó
4. Esther és Jerry Hicks:
Belépés a vonzás örvényébe
Édesvíz Kiadó
5. Cesar Millan, Melissa Jo Peltier:
Hogyan neveljünk tökéletes kutyát
Gabo Kiadó
6. Szakácskönyv naptárral 2012
Magvetô Kiadó
7. Rhonda Byrne: Az Erô
Édesvíz Kiadó
8. Christoph Drösser: Csábító erôk
Athenaeum Kiadó
9. Kelecsényi László:
Aki az életével játszott – Latinovits
Noran Libro Kiadó
10. Szalai Vivien: Stohl – ôszintén
Alexandra Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Varró Dániel: Akinek a foga kijött
Manó Könyvek
2. Ki(s)számoló – feladatok 2. osztályosoknak
Nemzeti Tankönyvkiadó
3. Gábor Emese: Õszi mondókák
Manó Könyvek
4. Tea Stilton: Tea angyalai a vadonban
Alexandra Kiadó
5. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca – Évszakos könyv
Pozsonyi Pagony
6. Fekete István: Vuk
Móra Könyvkiadó
7. Eric Knight: Lassie hazatér
Talentum Kiadó
8. Leiner Laura:
Remény – Szent Johanna gimi 5.
Ciceró Könyvstúdió
9. Schneider- Wenzel-Bürger:
Bori, a balerina – Barátnôm Bori
Manó Könyvek
10. Bartos Erika: Zakatoló
Alexandra Kiadó

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

www.euro-audit.hu
KÖNYVHÉT

617

KÖNYVHÉT
KÖNYVEK
Tarján Tamás
KÖNYVBÖLCSÔ
Röpkritikák 2002–2008
311 oldal, 2640 Ft
„Röpben a tenger”: hét év rövidebbhosszabb kritikáiból, olvasónapló jellegû cikkeibôl válogatta össze a szerzô a
kötetben megjelent közel kétszáz,
kortárs könyvrôl szóló írást.
Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

Murányi Gábor
LAPMARGÓ
LÁBJEGYZETEKKEL
296 oldal, 2640 Ft
A szerzô mûfajilag változatosan besorolható mûvekrôl írta meg személyes hangvételû kritikáit, melyek önmagukban is árnyalatosan rajzolják ki az elmúlt évek szellemi tájképét, ám a kötetben a szövegekhez lábjegyzeteket is fûzött, megkönnyítve így az összefüggések értelmezését.
Kertész Ákos
ÉGSZAKADÁS,
FÖLDINDULÁS
Napló miniatúrák
Kisesszék és
publicisztikai írások
Könyvhét 1998–2009
283 oldal, 2640 Ft
A kötet írásaiból megismerheti az Olvasó, hogyan gondolkodik Kertész Ákos
mûvészetrôl, családról, gyerekrôl, kutyáról, költészetrôl, irodalomról, az esztétikáról, politikáról és vallásról… megismerheti Kertész Ákost.
Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

Csokonai Attila
HÓFEHÉRKE ÉS
A BERLINI FIÚK
Egy hivatásos olvasó
kalandozása a gyermek- és ifjúsági irodalomban
Függelék: Gyermek- és
ifjúsági mûvek annotált bibliográfiája
268 oldal, fûzve 2640 Ft
Klasszikus és mai szerzôk, könyvek, kiadók, mind-mind a gyermekirodalomból: kövesse Csokonai Attilát kalandozásai során…
Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

www.konyv7.hu
CSAK KERESNI KELL –
A KÖNYVESBOLTOKBAN

INTERJÚ

Pedagógiai szándék nélkül
Beszélgetés Podmaniczky Szilárddal
„...hogy odafigyeljünk a gyerekekre, akik számomra mindaddig angyali lények, amíg meg nem jelenik bennük a gonosz felnôttség tükörképe.”
– Nagyon sokféle hangvételû könyvet írt már,
megszólalt már nôi kontra férfi nézôpontból is,
amikor egyazon történet kétféle értelmezésben szólalt meg. Most miért választotta a
gyermeki látásmódot?
– Az elôzô könyvemben, a Döglött kutyával
ôrzött területben férfi és nôi monológok olvashatók, amelyek között szerepelt egy kisfiú és
egy kislány monológja. Ezt a szálat folytattam
ebben a könyvben, másfelôl pedig nyelvileg
rendkívül izgalmas volt egy gyerekszájon, a
gyermek nézôpontján keresztül „elbeszélni” a
felnôtt világot. Olyasmi ez, mint a svéd gyerekversek, csak prózában.
– Kevés a derûs hangvételû történet a könyvben, miért van ez?
– Az egész könyv alapja az emlékeimben élô
gyerektragédiák voltak. Ha egy kisgyerek haláláról szólnak a hírek, mélységes szomorúság
tölt el. Megrendülök, és közben tehetetlennek
érzem magam. Hogyan lehetséges ez? Hogy
történhetett meg? És nincs válasz. Nincs segítség. És ha mást nem tehetek, legalább megszólaltatni tudjam ezeket a gyerekhangokat. Rajtuk
már nem lehet segíteni, de a valóságos történetükben lévô dráma van olyan megrendítô,
hogy odafigyeljünk a gyerekekre, akik számomra mindaddig angyali lények, amíg meg nem jelenik bennük a gonosz felnôttség tükörképe.
– Beszélgetett szülôkkel, esetleg gyerekekkel
az írás során? Hogyan állt össze az a sokféle
„életút”?
– Nem beszélgettem senkivel. Figyeltem, olvastam, és gondolkodtam. A fülszövegben is
írtam, nem volt bennem pedagógiai szándék,
nem akartam felnôtt nevelésbe fogni. A történetek súlyát és drámáját évtizedek óta cipeltem magamban. A megírásuk eddig soha nem
érzett kínokat okozott azzal, hogy már nem
élô, mégis valóságos személyek „bôrébe bújva”
kellett megszólalnom. Merthogy az író azonosul a szereplôjével, belôle beszél. Nem egy történet végén éreztem, hogy most fog megszakadni a szívem, itt és most fogok belepusztulni. Minden egyes történetet egyetlen nekiülésben, valós idôben írtam. Amikor elkészültem
egy „elbeszéléssel”, jó ideig mély szomorúság
telepedett rám, aztán valamiféle megtisztulásban feloldódott, hogy istenem, Tomika, Hédike, látjátok, egy rövid idôre sikerült életre keltenem a hangotokat.
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– Gyerekkorából emlékszik hasonlóan megrázó történetre?
– Igen, de konkrétumokat nem akarok mondani. A tragédiák természete, hogy kiszámíthatatlanok. Jönnek és elsöpörnek. Mi pedig csak
nézünk, és azt kérdezzük, hogy miért. A valóság sokmillió tényezô összjátéka, amit a kiszámíthatatlanságuk okán véletlennek nevezünk.
Minden egyes mozdulatunkban benne rejlik a
tragédia lehetôsége, az a kérdés, kibomlik-e. A
kibomlási esély szintjén a gyerekek védtelenebbek, ôk ránk vannak bízva.
– Van az elbeszélések között saját „élmény”?
– Nem egyszer kerültem olyan helyzetbe, amikor
hajszálon múlott az életem. Én megúsztam a „véletlennek” köszönhetôen, de más nem. És ezek a
megúszások a mai napig tartanak. Figyelek, látom
az esélyeket kibomlani. Talán ezt hívják egészséges veszélyérzetnek. Ugyanakkor nem tudok
mindig ellenállni, hogy ne menjek bele veszélyes
helyzetekbe. Adrenalin és tapasztalat.
– Az Ön gyermekei hogyan reagáltak a könyvre?
– 30 és 26 évesek. Azt mondták, kemény. Ez
nagyon kemény. Amikor folyóiratban, újságban közöltek a részleteket, mindig volt visszhang. Egy este chaten bejelentkezett Fliegauf
Bence, hogy felkavarta az írás. Elôtte soha nem
beszéltünk.
– Milyenek az olvasói visszajelzések?
– Azt látom, hogy mindenkiben megmozdítja
az érzelmeket, mert viszonyulni akar a témához. Olyan érzelmi szálak rezdülnek meg,
amelyeken a hozzá kapcsolódó tragédiát anno
nem varrták el, nem izzadták ki magukból. És
nem feltétlenül azért, mert nem akarták, hanem azért, mert a halállal foglalkozni nem egyszerû. Van egyfajta hagyományunk, de abban
több a rémület és az önsajnálat, mintsem az elfogadó technika.
– Milyen hatásnak, olvasói, szülôi, társadalmi
reakciónak örülne a legjobban?
– Amikor 2005 ôszén hazajöttem Svájcból egy
féléves ösztöndíjról, ápoltam magamban egy
gondolatot. Azt, hogy jó lenne már az iskolában
megtanítani azt, amit odakint láttam az emberi

kapcsolatokban. Ez pedig a segítségnyújtás. A
segítségnyújtásban benne van minden, ami az
emberben jó. A figyelme, a szeretete, az önzetlensége. Azért mondjuk így, hogy a jóra törekedni kell, mert a bennünk élô emberfeletti gonoszság adott. Ha a könyvem segít a gyerekeknek felnôni, hogy ne traumák sorozata legyen
az életük alapja, akkor az egy jó reakció lesz.
– Iskolákban tervez felolvasást, beszélgetést?
– Nem tudom, még nem kértek. De tény és való, van a történetekben olyan dramatikai lehetôség, amely az iskoláskorú gyerekeket megszólíthatja. Fôként azért, mert gyerekek beszélnek benne. Ez az ô nyelvük. Nem egy bácsi
akar okosakat mondani. Ugyanakkor a hatásuk
számomra felmérhetetlen. Az elsô könyvbemutatóra szándékosan nem kritikust, hanem
egy onkopszichológust, Szy Katalint hívtam
beszélgetôtársnak.
– Saját grafikák díszítik a könyvet?
– Nem én rajzoltam ôket. Egy rajzoló gyerekközösség vezetôjét kérdezte meg barátom, Galambos Ádám, hogy vállalnák-e az anonim rajzolást a történetek motívumai alapján. Vállalták, és hálás vagyok érte. Azért ez mégiscsak
egy mû, amelynek egységesnek kell lennie.
Nem is annyira a rajzokra volt szükségem, inkább a gyerekrajzban megjelenô, összetéveszthetetlen gyermekiségre, a látásmódra, a kéz bizonytalan, mégis világábrázoló mozdulataira.
– Saját kiadásban jelent meg a kötet, hogyan
tartja fent magát a kiadó, milyen bevételeket
tud szerezni a mûködéséhez?
– Mondjuk inkább úgy, hogy a saját kiadóm adta ki az én könyvemet is, ami nem azonos a
szerzôi, a magánkiadással. A könyvkiadásból a
bennem élô író is sokat tapasztal, mert belelát
a könyvpiac mûködésébe. Nem írhatok olyan
könyvet, amit nem tudok eladni. Megtalálni az
egyensúlyt az írói habitus és a könyv pénzügyi
konstrukciója között, megmozgatja a kiadói érzelmeket és az írói racionalitást. És ez mindkét
részrôl valóságos tétekkel mûködik.
Illényi Mária

KÖNYVRÔL
Podmaniczky Szilárd
KISGYEREKEK
EMLÉKIRATAI
Podmaniczky
Mûvészeti Alapítvány
2400 Ft
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BRUCK ANDRÁS KÖNYVE

Bruck András:
A FOGADALOM
Tom Lester 13 éves, majdnem
olyan, mint más gyerek. Majdnem. Mert ôt köti egy fogadalom, meg kell találnia eltûnt
öccsét. Rájön, hogy öccsét egy
titokzatos idegen rabolta el,
csakhogy senki nem hisz neki,
sem szülei, sem legjobb barátja. Tomot ezernyi csodán, veszélyen át hajtja fogadalma,
de egyedül nem jut közelebb a
titokhoz. Mígnem két új gyerek érkezik a városkába, a
rendkívüli erejû Cosmi és Tom
unokahúga, az eszes Miranda. „Élet-halál” harc kezdôdik a három gyerek és a láthatatlan idegen között. Segíti ugyan ôket
egy csodálatos zenélô doboz, de a küzdelem így is egyenlôtlen.
Folytatása következik...
Ill.: Dés Márton
XXI század Könyvkiadó, 2900 Ft

RENDKÍVÜLI ÁRENGEDMÉNY
Szegeden a Bába Kiadónál
2007. december 31-éig forgalomba hozott könyveink nagy
részét 70–80%-os leértékeléssel hozzuk forgalomba.
Kiadványaink közül szépirodalmi, mûvészeti, családi nevelést, a
szabadidô eltöltését elôsegítô mûvek, valamint versek, történelmi
és vallásos kifestô könyvek, bibliai történetet feldolgozó játékok
találhatóak.
Ajánlatunk megtekinthetô:
www.btsainyomda.hu honlapunkon.
MEGRENDELHETÔ
Betûvetés könyvesbolt 6724 Szeged, Pulz u. 14.
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PANORÁMA

A végzet kútja
Elsôként kerül a magyar olvasó kezébe kurd regény. Mehmed Uzun a modern kurd regény megteremtôje, ô írt elôször nemzetközileg is elismert kurd nyelvû regényeket.
1953-ban született Törökországban, 1977-tôl harminc
évig Svédországban élt, és röviddel hazaköltözése után
meghalt. Uzun számos irodalmi díj birtokosa. Sajátossága kulturális sokszínûségében, soknyelvûségében rejlik.
Egyaránt alkotott kurdul, törökül, illetve svédül. Mehmed
Uzun hét regényt írt kurdul,
amelyeket elsôsorban törökre, de a világ számos más
nyelvére is lefordítottak. Jelentôs esszéket is alkotott.
A végzet kútja egy kurd értelmiségi család, a fényes múltú
Bedirhánok életét, hányatott
sorsát mutatja be, egészen a 19.
század végérôl indítva az elbeszélést. A regény fôszereplôje
az a Celadet, aki késôbb elsôként megalkotja a latin betûs
kurd ábécét, és leíró nyelvtan-

Európa szürreál
haladóknak
Az Übü király világhírû szerzôjének A patafizikus Faustroll doktor cselekedetei és
nézetei címû könyvét kevesen ismerik, pedig méltó
párja a közismert remekmûnek. Ha valaki felkészületlenül veszi kézébe a kötetet, a
szöveg elrettentheti az olvasástól, ugyanis a harmincnégy évesen elhunyt szerzô
– életében teljes egészében
sosem publikált – mûve Homérosztól a Biblián át kora
irodalmán, festészetén és tudományán keresztül a 19. század végéig az európai kultúra sajátos, szimbolista-szürrealista szintézisét adja. Az
alig hetvenoldalas szöveg
túltelített, sûrû és tömény.
Minden sora és képe mélyen
az nyugati irodalmi, filozófiai
hagyományból ered, arra
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Mehmed Uzun
A VÉGZET KÚTJA
Fordította: Sipos Kata
Napkút kiadó
392 oldal, 3790 Ft

könyvet állít össze, továbbá létrehoz egy kurd nyelvû folyóiratot, a Hawart. A Bedirhán dinasztia rendkívül sokat tett a
kurd kultúráért, tagjai a szultán
közvetlen közelében szolgáltak, illetve magas rangú állami
hivatalnokok voltak az Oszmán

utal, ám groteszk, rontott,
torz formában.
A cselekmény rendkívül
egyszerû: a kötet fôhôsét,
Faustroll doktort, Panmuphle
végrehajtó kilakoltatja tartozása miatt bérlakásából. Az
otthontalanná vált doktor szárazföldi hajójával párizsi utazásra indul. Társául magával
viszi a hivatalnokot és a páviánképû Boss-de-Nage-t. Számos mesés, furcsa szigeten
megfordulnak, ahol kalandokba keverednek, végül mind
életüket vesztik. Ezután Faustroll túlvilágról küldött levelei
– melyben Isten mibenlétérôl
elmélkedik – lesznek a kötet
záró fejezetei.
Jarry, aki kora legendás mûvészeit egytôl egyig ismerte,
az egyes fejezeteket egy-egy
pályatársának ajánlja, rájuk
jellemzô tájat, hangulatot,
szöveget alkot. A kötet ezért
egyfajta „így írtok ti”-ként is
olvasható, azonban ezen túl-

Birodalomban. Az elsô világháború nem kedvez a kurdoknak,
sorra szenvedik el a csapásokat. A regénybeli család is szétszóródik, a fiúk nekivágnak Európának, hogy ott végezzék el
felsôfokú tanulmányaikat. Utazásaik során megfordulnak a
Balkánon, Belgrádban, Zágrábban, Bécsben (ahol megnézik
többek között az Esterházyak
palotáját), és végül megérkeznek Németországba. Megtudhatjuk, milyen kilátástalan
helyzetbe kerültek az elôkelô
mírek, a kurd dinasztia tagjai
nyomorúságban tengôdnek,
alig jut betevô falatra. A Bedirhánok korábban hatalmas,
több emeletes, sokszobás házban laktak, olasz dajka nevelte
a gyerekeket, és zeneórákat
vettek, elôkelô magániskolákba
jártak. Celadet Berlinben találkozik Hitler eszméivel, majd a
második világháború pusztító
tüzével. Egyiptomba, majd a
Közel-Keletre hajóznak, útjuk
során megismerkednek zsidókkal, akik lelkesen tanulják
anyanyelvüket, a hébert egy
tanító segítségével. Ez a jelen-

ség lenyûgözi Celadetet, aki
ekkor ismeri fel az anyanyelv
alapvetô fontosságát. A regénybôl számos érdekes apró
részletet tudhatunk meg a
kurd történelemrôl, kultúrájukról, népviseletükrôl, énekmondóikról, árulásaikról, lázadásaikról, küzdelmeikrôl.
Uzun talán legzseniálisabb
megoldása, hogy egy hatalmas
drámával indítja regényét: a
csecsemô halva születik. Vagy
mégsem? A feszültséget mesteri módon fokozza. Tizenöt
fényképen keresztül eleveníti
fel a Bedirhánok történetét. Így,
noha a regény valós dokumentáción alapul, sok mindent az
alkotó fantáziája tesz hozzá. Érdekes az is, hogy minden egyes
rész duplán szerepel. Elôbb az
író, majd a regény fôhôse szólal
meg, mintha a fôhôs reflektálna
az elhangzottakra, és helyesbít,
pontosít, hiszen az író nem volt
jelen, nem láthatott mindent.
Az olvasónak az az érzése támad, mintha Celadet és Uzun
jó barátok lennének, akik közelrôl ismerik egymást.
Sz. D.

mutat a zárlat, melyben biblikus utalások, tudományos
szövegek, és filozófiai mor-

zsák is akadnak, legvégül pedig magát Istent írja le a matematika eszközeivel. Itt érhetô tetten igazán az író megalomániája és vállalkozásának nagysága. Stílusában, kifejezôeszközeiben Alfred
Jarry jócskán meghaladta
korát. Munkássága nemcsak
a szürrealisták, hanem a késôbbi posztmodern megihletôje is. Humora, nyelvi szabad(os)sága, hihetetlen ötletei, tollának könnyedsége és
mélysége lenyûgözô. Mûvei
mai is hatásosak, izgalmasak
és aktuálisak.
A kiadó míves kiadásban adta közre Jarry e rendkívüli
könyvét. A kötet a kisregény
szövegét eredeti francia nyelven is tartalmazza, valamint
utószó gyanánt Bajomi Lázár
Endre 1985-ös értô tanulmánya nyújt mankót a Faustroll
ámokfutása után elbizonytalanodott olvasónak.
Hományi Péter

Alfred Jarry
A PATAFIZIKUS
FAUSTROLL DOKTOR
CSELEKEDETEI
ÉS NÉZETEI
Tillinger Péter kiadása
1911 Ft
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K.u.K.-történet
Habsburg Ottó áldásával
Húsz év egy családi vállalkozásként
alakult könyvkiadó életében nagy idô,
különösen, hogy alapítóinak már a
kezdetekkor is jelentôs szakmai tapasztalat állt a háta mögött. Vagy éppen ezért, a kapcsolati tôkéjét is bevetve sikerült elérnie a K.u.K. Könyvkiadónak, hogy most kerek évfordulót
ünnepelhet. Az Osztrák–Magyar Monarchia intézményeinek megjelölésére utaló kiadónév-választás azt hivatott jelezni, hogy minden témakörben, a lektûrök terén is „békebeli”
színvonalú mûvet kívánnak megjelentetni; valójában azonban a rövidítés a két tulajdonos, Köves József és
felesége, Köves J. Julianna nevének
kezdôbetûjét rejti. De a biztonság
kedvéért Habsburg Ottónak is jelezték elôzetesen a K.u.K. megjelölés felélesztését, aki titkársága révén „áldását adta” a döntésre, és sok szerencsét kívánt a vállalkozáshoz.
Egy rendeletnek köszönhetik a cég
létrejöttét, meséli a kiadóvezetô; 1991ben kedvezményt kapott az, aki még
karácsony elôtt bejegyeztette a vállalkozását. Így vágtak bele, tízezer forint
alaptôkével és egy saját könyvvel. Köves József J. J. Stone álnéven írt egy
krimit, Halál a Riviérán címmel,
amely két részletben jelent meg az
akkor igen népszerû Rakéta Regényújságban. Ezt adták ki könyv formájában. Még a borítót is maga a különösebb kézügyességgel egyáltalán nem
büszkélkedô szerzô készítette, külföldi lapokból (köröm)ollózta össze a nôi
és férfi figura, valamint a rulett fotóját a montázshoz. Elsô kiadásban hétezer példányban vették meg a terjesztôk, fixen, tehát nem bizományba. Ebbôl tudták fedezni a következô kiadványukat. Elindították a KutyaTárat.
Elôbb A beszélô, majd Az éneklô kutyát adták ki Jack Londontól, aztán
megszerezték a sokáig sikeres Lassie
kiadási jogát. Az Orvosregények sorozat volt a következô sikerük, amely
addig tartott, míg a mûfaj is kedvelt
volt a közönség körében.
– Akkor még nem létezett az euró,
és a dollár árfolyama is százharminc
forint körül járt – hallgatom Köves Józsefet. – Az ügynökségek gyakorlati-
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lag azóta ugyanakkora jogdíjelôleget
kérnek, jó esetben is ezer dollárt, illetve ezer eurót. Az árak így csak számunkra emelkedtek jelentôsen a forintárfolyam növekedésével arányosan, hiszen még három éve is csupán
kétszázharmincezer forintba került
egy-egy könyv jogának elôzetes biztosítása a mai háromszázezret is meghaladó összeghez képest. A befogadói
környezet is megváltozott, ma már azt
is jól fogyó mûnek tartjuk, amelynek
háromezres
összpéldányszámából
két-három év alatt elkel a fele.
– Ez végül is arra késztet bennünket
– folytatja –, hogy populárisabbak legyünk, mint bármikor korábban, olyan
mûveket is kiadjunk, amelyre néhány
éve még azt mondtuk volna, hogy a
mûfaja miatt kilóg a mi kínálatunkból.
És lám csak, az egyik legnagyobb jelenkori sikerünk is ilyen: Paulina Éva
Közös ágyban, mégis széjjel címmel a
kiüresedett házastársi kapcsolatról és
a harmadik megjelenésérôl ír. Ugyancsak nem a mi profilunk lenne a blogger Völgyessy Véda bejegyzéseit közzétevô kötet, a Szex és nôi lélek, alcíme szerint Utazás a vaginám körül, de
tudomásul vettük, hogy manapság
ilyenre is van igény, és az internetes
hozzászólásokból látom, hogy igazunk
volt, mert a fiatal lányok megôrülnek
érte, nyilván választ kapnak belôle saját problémáikra.
Ugyanakkor nem mondtak le az értékek, klasszikusok kiadásáról sem, sôt,
viccesen szokták mondogatni magunk
közt, hogy az a szerzô bizonyította
igazán az idôtállóságát, aki már hetven éve elment az élôk sorából. Ez
persze csak tréfa, arra utalva, hogy a
könyvszakma sanyarú körülményei
között az is számít, hogy jogdíjköteles-e valami, vagy már nem az.
– Arra is rászorulunk – panaszolja –,
hogy kortárs könyveket, méghozzá kitûnôeket úgy jelentessünk meg, hogy
az alkotó hozzájárul a kiadáshoz,
megtámogatja, mondjuk ötszázezer
forinttal. Ez nem visszatérítendô
összeg, de a szerzôdésünkben a szokásosnál magasabb százalékos jutalékot jelölünk meg számára, hogy hamarabb megtérüljön a befektetése.

Volt, aki rövid idôn belül a támogatás
többszörösét kapta vissza, de Lugosi
Lou Lámapulóverébôl, amely könyvheti könyvünk volt, és én imádom,
mindössze néhány tucatnyi fogyott el
országszerte, pedig olyanok a novellái, mintha Chagall-festményeket alkotott volna szóban. Sokszor kiszámíthatatlan a fogadtatás. Reklámra
azonban nincs pénzünk. Régebben
annyit megengedhettünk magunknak,
hogy legalább karácsony elôtt egyegy leporellónyi ajánlót behajtogassunk a kötetekbe, de most már ilyen
kiadványt nem fogadnak el a terjesztô
mamutcégek.
Több klasszikus regény és krimi
mellett továbbra is piacon tartják a
cégtulajdonosok maguk alkotta büszkeségeiket. A kulturált viselkedés
szabályait összegzô Illik tudni… címû,
a K.u.K. Kiadónál is „öregebb”, eddig
összesen kétszázötvenezer példányban forgalmazott összeállítást, Köves
J. Júlia tollából, persze kissé felújítva,
kiegészítve némi mobiltulajdonosoknak és internetezôknek szánt résszel
is, illetve A legnagyobb vicckönyvet,
és társát, a Kis-nagy vicckönyvet,
bennük összesen tizenháromezer-ötszáz poénnal, amelyeket mind-mind a
cégtulajdonos gyûjtött össze fiatalkora óta. A jubileumi évadban, jövô februárra tervezve pedig nagy meglepetést tartogatnak olvasóiknak: a magyarul eddig soha nem kiadott Belphégort. A Franciaországban mindmáig népszerû szerzô e regényébôl
készült sorozat a magyar televíziózás
hôskorában lázban tartotta a nézôket,
hétrôl hétre találgatták a Louvre fantomjának kilétét.
Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Balla Tamás
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