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Kossuth-díjas az örök „lázongó”
Eörsi István
„A tapintat nem írói erény”
A nemzeti ünnep alkalmából a napokban vette át a
Kossuth-díjat a költô, író, drámaíró és mûfordító
Eörsi István. A színházba járó közönség emlékezhet például a Thália Stúdióban játszott Sírkô és kakaóra, a Játékszínben bemutatott Az interjúra vagy a
Pesti Színházban színre vitt Széchenyi és az árnyak
címû tragikomédiára.
Valójában Eörsi István élete is drámába kívánkozik, ami önnön
nézeteinek fejlôdését, látszólagos összecsapásait illeti, feltétlenül. Sztálin halála könnyekre és versre fakasztotta. Aztán nemsokára megtagadta a „vallás” butaságát, azt, hogy a földre helyezte „Istenét”. De magát a hitet nem taszította el. Jött 1956. Akkor már forradalmárként lépett fel, el is ítélték nyolc évre. Viszonylag hamar szabadult ki amnesztiával. Lett munkája, kérdés,
hogy mennyire érezte mellékvágányon végzettnek akkor a ténykedését. Csatlakozott a demokratikus ellenzékhez, s már az
1980-as évek elsô felében Berlinben élt három esztendeig. Elkövetkezett a rendszerváltás, és mintha ezzel sem lett volna elégedett. Idôvel kilépett az SZDSZ-bôl, majd, nyilvánvalóan más
okok miatt, az Írószövetségbôl is. Mindezeknek is köszönheti,
hogy nyughatatlan ember hírében áll.
– Mindig az örök elégedetlenkedô, a folytonos „lázongó”
munkál Önben? Vagy másként magyarázza „metamorfózisait” az évtizedek távolából?
– Fejlôdésemet szervesnek tartom. A nácizmus összeomlását
felszabadulásként éltem át. Azt reméltem, sokadmagammal,
hogy megindulunk egy igazságos társadalom felépítésének út-
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ján. Ez a remény öncsalásnak bizonyult, én ezt megkésve vettem észre. Fel kellett ismernem, hogy nemcsak becsaptak, hanem a becsapás eszközévé is tettek. Elhatároztam, hogy ezt jóváteszem: bebizonyítom, hogy becsületesen is lehetek kommunista. Így lettem Nagy Imre követôjévé. Részt vettem, ettôl a
vágytól hajtva, a forradalomban, és utána abban a végtelen szerencsében volt részem, hogy három év kilenc hónapra börtönbe csuktak. Itt fel kellett ismernem, hogy a kommunizmus Magyarországon felélte morális tartalékait. De továbbra is baloldali maradtam, ûzött az egyenlôség vágya. Marx világnézeti hatását sem vetkôztem le. Szabadulásom után meglehetôsen magányos pozícióba kerültem, egyrészt, mert börtönélményeim
meggátolták, hogy depolitizálódjam és kiegyezzek a kádárizmussal, másrészt, mert ellenzéki létemre átkozottul baloldali
maradtam. Magányom akkor oldódott, amikor egy fiatalabb
nemzedék jelentkezett a politika porondján: a demokratikus ellenzék. A rendszerváltozás után abba a pártba léptem be, amelyet ez az ellenzék alapított. Azt reméltem, oktalanul, hogy látva a nyugati kapitalizmus antiszociális fejlôdési irányát, sikerül
egy valamivel igazságosabb, szociálisabb tôkés társadalmat felépítenünk. Hamar beláttam, hogy ez illúzió, de tehetetlennek
éreztem magam, mert noha továbbra is szívesen mondanám
magam szocialistának, a tervgazdálkodás csúfos kudarca után
nem ismerek olyan termelési módot, amely figyelembe veszi a
szociális szükségleteket és egyszersmind versenyképes a piacgazdasággal. A Szabad Demokraták Szövetségébôl akkor léptem ki, amikor úgy láttam, hogy ebben a pártban háttérbe szorulnak a politizálás szociális és emberjogi szempontjai, és vezetô testületeiben gyakran olyan elvtelenség harapódzik el, amelyet nálunk udvariasan pragmatizmusnak szoktak becézni. Ez
részemrôl nehéz döntés volt, az Írószövetségbôl viszont már a
rendszerváltozás idején könnyû szívvel léptem ki. Az Írószövetség harminc éven keresztül feltétel nélkül kiszolgálta Kádár
politikáját, az eltiltott írókat meg sem próbálta védeni, a betiltott könyveket sem. Ráadásul a rendszerváltozás táján a szervezeten már kezdett kiütközni az ideológiai penész. Lázongónak
persze bárki mondhat, de csak azért, mert engem nem elégítenek ki az ilyen-olyan féligazságok. Azért gondolom, hogy szerves a pályám, mert még tévedéseim mögül is mindenünnen
ugyanaz az ember bámul a világra.
– Most hogy érzi magát? Nem fizikai értelemben, hanem társadalmi közérzetét illetôen?
– Tragédia, hogy a politikai szabadság egyszerre köszöntött be
a gazdasági létbizonytalansággal. Ezt a tragédiát fokozza a mindenütt fellelhetô korrupció, a közélet agresszív ôszintétlensége,
és fôként az, hogy Magyarországon újjászületett egy olyan jobboldal, amely a két világháború közt volt jellemzô Kelet-KözépEurópára. Mindazonáltal azt gondolom, hogy a legrosszabb
többpártrendszer is jobb a legjobb egypártrendszernél.
– Lukács-tanítványként mennyit és mit ôriz, esetleg követ
még ma is mestere tételeibôl, intelmeibôl?
– Tételeibôl szinte semmit, intelmei pedig nem voltak. Ôrzöm
legjobb mûveit, amelyek halhatatlanok, ôrzöm késôi, már nem
egészen megszerkesztett alkotásainak számos gondolatát.
Ôrzöm elképesztô szuverenitását és humorát, melyet írásaiban
gondosan titkolt. Ôrzöm szeretetemet. A kérdésre egyébként
kétszáz oldal alatt nem tudok rendesen felelni.

– Melyik az Ön igazi mûfaja? A dráma, amelybôl számosat írt s mellesleg évekig
dramaturgként dolgozott
több színházban? Az ÉS
munkatársaként és mai napig gyakori szerzôjeként az
esszé, amelyben a mûvészettôl a politikáig sok téma felvethetô? Vagy a vers, amelylyel pályáját kezdte, hiszen
már 1952-ben jelentek meg
költeményei?
– Azt hiszem, minden általam követett mûfajban – vers,
dráma, elbeszélés, esszé,
esszéregény, publicisztika,
mûfordítás – írtam sok rossz dolog mellett igazán jókat is. Fontosnak tartom, hogy minden mûfajból ugyanaz az ember beszél.
– Kihagytam a sorból a fordításokat! Ez afféle gályarabság
volt az Ön számára kiszabadulása után, vagy éppen ellenkezôleg: szívesen végzett munka?
– Szívesen fordítottam nagy verseket és drámákat, de nem szívesen éltem fordításból. Ha az ember ebbôl akar élni, akkor
igénytelen, rossz verseket is el kell vállalnia, mert soronként fizetik. Keats-szonettek fordításából nem lehet megélni, viszont
az embert siker esetén boldogság fogja el, úgy érzi, hogy tett
valamit életmûvéért meg a magyar irodalomért. Ezt a dilemmát nem szerettem; gyakran választanom kellett a pénz és a
minôség között.
– Késôbb jó néhány Shakespeare-drámát is újrafordított. Miért
látta szükségét ennek, s nem bánta-e meg a késôbbi, nem feltét-

lenül üdvözlô kritikai fogadtatás nyomán, hogy Arany Jánossal próbált „vetekedni”?
– Shakespeare-fordításaimra
büszke vagyok. Arannyal sosem próbáltam vetekedni. Vörösmarty és Arany alkotta meg
a magyar jambust. Nélkülük
lépni se tudnánk. A fordítói
nyelv azonban, fôként beszélve, hamarabb avul, mint az eredeti. Én olyan modern mûveket akartam magyarul létrehozni, amilyeneket annak idején
Shakespeare írt. Ezért próbálkoztam új fordításokkal.
– Hogyan érintette a hír, hogy
Kossuth-díjat kap? Elégedettséggel tölti el a kitüntetettség tudata, vagy ilyenkor is elôbújik a nyughatatlan kisördög, mondjuk azzal, hogy korábban is adhatták volna az elismerést…?
– A rendszerváltozás elôtt nem kaphattam díjat és utána sem,
a felém oly régóta és oly sokfelôl áradó megtisztelô gyûlölet
miatt. Ez több forrásból fakad. Sokan provokációnak tekintik
a stílusomat, noha mondataimat nem az ingerkedés vágya ihleti, hanem a pontosságra való törekvés, az az igény, hogy mérlegelés nélkül mondjam ki, versben és prózában, a véleményemet. A tapintat nem írói erény. A velem szemben támadt széles körû ellenérzést betegségem most egy pillanatra háttérbe
tudta szorítani. Házi használatra ezért azt szoktam mondogatni, hogy Leukémia-díjat kapok.
Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit
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Hungaro Guide: ismerteti Magyarország településeinek
idegenforgalmi vonzerejét, rendezvényeit, sportolási
lehetôségeit és vendéglátóinak szolgáltatásait.
A tájékozódást kb. 900 településvázlat segíti.
Klubkártyájával egyes idegenforgalmi szolgáltatások
kedvezménnyel vehetôk igénybe.
Melléklete 1:400 000 léptékû Magyarország autósatlasz.
Mérete: 240x130. Terjedelem: 384 oldal. Nyomás: színes
Ára: 2990 Ft
Új megjelenés: 2005. március 17.
Magyar Almanach Kiadó 1255 Budapest, Pf. 57
almanach@axelero.hu
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■ „A Zóna: katonailag elzárt
övezet egy pontosan meg
nem határozott földrajzi helyen – talán Kelet-Európában? – , valamikor a múlt
században.”
Helyben vagyunk. Tarbay
Dávid prózájában sok a „talán” és a „valamikor”, hol
kérdôjellel, hol anélkül. A
szerzôvel egykorú olvasókat
faggattam, akik kérésemre behatóbban ismerkedtek az Eklipszis szövegével. Egy csokor
a tanulságos válaszokból: „a
Zóna kietlen, mocsaras terület ôrtornyokkal szegélyezve,
elzárva a külvilágtól”, „az
egésznek nagyon ötvenes
évek és szovjet szaga van”.
„Annyi derül ki, hogy hosszú
kínvallatás után egy repülôbôl dobták ki, így került a
Zónába (és valószínûleg a
többiek is). Szóval ez tipikusan ilyen megsemmisítô tábor jellegû hely.”
De mirôl szól a könyv? –
faggatóztam tovább. Mit
mond nekik, milyen üzenetet
hordoz? „Az egész könyv
hangulata emlékeztetett kicsit a Mester és Margaritára.
Tele van tikokkal, gyanús
eseményekkel, amik csak félig-meddig vannak megmagyarázva.” „Tetszett, ahogy
ezt a teljesen abnormális,
diktatórikus világot ábrázolja
az író.” „…csupa ismerôs elemet vegyít, mindezt pedig az

egészbôl mit sem értô, de engedelmeskedni próbáló, a
tiszta boldogságra vágyó félig-gyerek fôhôs szemével látjuk.” „Ismerôs egyrészt az egyházi alapokon nyugvó hazaimádó rendszer; másrészt a mozgalmi dalokkal, hôskultusszal
és népsporttal manipuláló iskolai légkört,
a felülrôl irányított
utasításokat is tudjuk
saját élményekhez
kapcsolni – már aki
van olyan öreg.”
Irodalom szakos hallgatóhoz is fordultam,
hátha. „Végig vártam,
hogy majd minden
kiderül, de ha valamit
meg is értettem, jöttek az újabb rejtélyek.
Engem általában nem zavar,
ha nem találom ki, hogy mit
akart mondani a szerzô a
mûvével – mert az a lényeg,
hogy nekem mit mond, én
hogy értem a sztorit. De
most azért törekedtem az általános megértésre is. Mégis
úgy lett, ahogy sejtettem:
nem tudom, mit akart az író
ezzel a körbe menô történettel… A Zónától a Zónáig jutunk, közben felbukkan a
Sztalker, amirôl sosem derül
ki, hogy mi az, meg a zene is
ilyen: szimbólumként végigkíséri a történetet.”
Tehetségesek ezek a fiatalok.
A fülszöveg írója már rutinosabb: „Tarbay Dávid
(1977) második könyve mítoszok, rémálmok és utópiák között körkörösen keringô történetekbôl szôtt tudatregény.” Az elsô az Adonisz volt, 2002-ben. A harmadikról még nem tudni,
körkörösen kering-e, kiderül-e, megmagyarázza-e,
avagy megint az lesz majd,
hogy egy vihar után találnak
egy kutyát, s a gyerek
hattyúnak hiszi, mert sosem
látott még hattyút?
Tehetségesek ezek a fiatalok?
Talán.
Valamikor.
Juhani Nagy János
Tarbay Dávid: Eklipszis
Kortárs Kiadó, 179 oldal
1600 Ft

Irodalomtörténet
Közelítések
Juhász Ferenchez

■ A múlt század hatvanas
éveinek végén elég sok kritikus volt képtelen fölemelkedni Juhász Ferenc kozmikus költészetének kétségtelenül szédítô magaslataira,
inkább elkezdett róla melléfogó gondolatmeneteket
papírra vetni. Ôket anno az
igazi líra fölismerésében és
megbecsülésében tévedhetetlen Somlyó György figyelmeztette a világirodalmi rangú és léptékû mûvek
megértésének kötelmeire és
fortélyaira. Ugyanakkor
nem bántotta azokat a szakembereket, akiket nem tántorított el a géniusz föltétlen tiszteletétôl az értetlenek vagy az éretlenek fanyalgása.
Az akkortájt pályakezdô
Vasy Géza sosem esett bele
az ilyesféle önbizonykodások csapdájába. Nemzeti
költészetünk élô nagyjának
szentelt kis könyve jólesô
bizonyíték kompetenciájára,
meggyôzô értékítéletére, s
egyáltalán a kortársak mégolyan kiváló összteljesítménye fölé tornyosuló Juhászéletmû bensô megértésére.

Folyóiratcikkekbôl készült
összeállítása azért szerencsés, bár kicsiny terjedelmû, mert a nyugodalmasan
következetes elemzô így
megmutathatja, mennyire
járatos az utánozhatatlan
eredetiségû költô mindenkori
méltatásában,
legyen a tárgyául választott
mû rövid lírai
darab, eposzi
alkotás, dicsô
elôdrôl írott
vallomás, netán alkalmi
költemény,
melynek tökéletessége persze
túldimenzionálódik az esetlegességen, akármily gyors mûhelymunka terméke…
A hetvenötödik születésnapot is ünneplô
tanulmánycsokor azzal a
tulajdonságával igazolja
magát, hogy írásai hosszúságuktól függetlenül beteljesítik az irántuk felkeltett
várakozást, konzekvensen
abszolválják vállalt kritikai
feladatukat. Egyaránt vonatkozik ez az átgondoltság a Dózsa-felkelésrôl szóló A tékozló ország rendkívül körültekintô értékelésére, a Bartók-i ihletésû Szarvas-ének s a hozzá vezetô
út példaadóan alapos, szépen dokumentált feltárására vagy arra a tapintatos
megközelítésre, amivel körüljárja a Kormos István és
Juhász barátságát is magába foglaló, ám ezen
messze túl szimbolikus értelmûvé magasodó Fekete
pávát.
Egyedül talán a Babonák
napja csütörtökhöz fûzött
jegyzésekben több a társadalmi, illetve magánéleti
utalás a szükségesnél. Pedig
e versben is az a legfontosabb, milyen elementáris és
maradandó érvényességgel
nyilvánul meg a nagybetûs
Magány lovagjának mellé-

kességeket elhárító, létkérdésekre koncentráló, egyetemes magatartása.
Iszlai Zoltán
Vasy Géza:
Szarvas-ének
Széphalom Könyvmûhely
95 oldal, 1200 Ft

Történelem
Tündöklés,
romlás, bukás

■ Évtizedek óta nincs
olyan hírmûsor a világ rádiós és televíziós csatornáin,
amelyik ne foglalkozna a
Közel-Kelettel, és ne említené Jeruzsálem nevét. Így
Bozsóky Pál Gerô könyvének két bibliai mottója ma
sem veszített aktualitásából.
A 122. zsoltár békéért esedezik Jeruzsálem számára
(„Béke lakozzék falaid között és biztonság házaidban…”), a Máté evangéliumában megörökített jézusi
prófécia pedig a béke tünékenységét vetíti elôre: „Jeruzsálem, Jeruzsálem… Hányszor akartam egybegyûjteni
fiaidat, ahogy a tyúk szárnya alá gyûjti csibéit, de
nem akartátok.” (Mt 23,37)
A kötet a szerzô egy elôzô
munkájának (Keresztes hadjáratok) „logikus folytatása”, amelyet a korábbi mû

nyomán támadt olvasói
igény hívott életre. Nevezetesen az, hogy „a keresztes
háborúk bemutatása után
jó lenne részletesebben érzékeltetni, hogy mik lehettek az annyi áldozattal
megalapított Jeruzsálemi
Latin Királyság rövid tündöklésének és lassú romlásának, majd végsô bukásának belsô okai vagy külsô
elôidézôi”. Erre a kérdésre
szaktudományos részletességgel próbál választ adni
Bozsóky kötete. Ez a történészi, egyháztörténészi aprólékosság egyszerre erénye,
de problémája
is a mûnek.
Mert kérdés,
hogy élvezhetô
és követhetô-e
a széles nagyközönség számára a rengeteg adat, esemény naprakész rögzítése,
kirajzolódnak-e
a legmarkánsabb történelmi, társadalmi
és szellemi erôvonalak, mindig látszik-e vajon a fától az erdô?
Ahhoz persze kétség nem
fér, hogy – az egyes olvasó
érdeklôdésétôl függôen –
valamennyi információ
hasznos lehet. Aki Jeruzsálem ôstörténetére kíváncsi,
az rögtön az elsô fejezetbôl
megtudhatja mindazon
elôzményeket, amelyek
„szent várossá” válásához
vezettek. Mert Jeruzsálemet
ekként tisztelik a keresztények, a muzulmánok és a
zsidók is. „A keresztes hadjáratok idején is élt a hármas antagonizmus.” Ez
volt az oka annak, hogy a
11. század végére „megérett
a fegyveres zarándoklat
gondolata a muzulmán járom alatt szenvedô keresztények és Krisztus földi életével megszentelt föld, a
Szentföld és Jeruzsálem, a
szent város megsegítésére”.

A kötet további kilenc fejezetének kronológiai súlypontjait négy fontos évszám
jelöli ki: az elsô 1099. június
6. Ekkor került Betlehem
„egyetlen kardcsapás nélkül”
a keresztes hadakat vezetô
alsó-lotharingiai herceg, Godefroy de Bouillon odavezényelt lovagjai kezébe. A második dátum – 1099. július
17. – magának Jeruzsálemnek a bevételét jelzi, a harmadik – 1100. karácsonya –
pedig a Jeruzsálemi Latin
Királyság létrejöttét. Ekkor
koronázták meg ünnepélyesen a betlehemi Szent Szûz
templomában Baudouin de
Boulogne-t, a törvényes
utód nélkül elhunyt Godefroy öccsét. Végül az utolsó
évszám, 1291. május 28.,
amely „halálos ítéletet jelentett a Jeruzsálemi Latin Királyság számára”. Ekkor esett
el Akkon, majd sorban a
még megôrzött tengerparti
városok. Az 1100 és 1291
közötti csaknem két évszázad során „az európai hûbéri viszonyok és függés mintájára” felépült királyság irányításában szerephez jutottak az Anjouk, a vegyesházbeli királyok (velük indult el
és teljesedett ki a királyság
hanyatlása és romlása), az
idegenbôl hozott uralkodók,
végül pedig a Hohenstaufok.
S mindeközben több keresztes hadjáratot vezettek a
Szentföldre – egyebek között II. Endre magyar király
is –, melyeket a szerzô részletesen ismertet. Bozsóky
Pál Gerô külön alfejezetben
tárgyalja a lovagrendek jellemzôit, és leírja Szent Ferenc történelmi jelentôségû
találkozását Malik al-Kamil
szultánnal: „Szent Ferenc és
Malik al-Kamil szultán párbeszéde már e korban is hallatlan nagy újság volt. A két
vallás, a keresztény és a muzulmán ugyanis addig csak
„fegyveres beszélgetést” folytatott egymással. Elképzelhetetlennek tûnt, hogy békés
modorban is szóba lehetett
állni a szembenálló féllel. Ez
a párbeszéd a késôbbi
missziós tevékenység fejlôdésére pozitívan hatott.”

Jobban segítette volna a laikus érdeklôdôk tájékozódását a Jeruzsálemi Latin Királyság eseménydús történetében, ha a tartalomjegyzék
– a tíz nagy fejezeten kívül
– az alfejezeteket is feltüntette volna, mégpedig a kötet belsô tagolásával megegyezô módon, az évszámokkal és nevezetes dátumokkal együtt. A „kivitelezés” során helyenként a
nyomdai munkálatokba is
hibák csúsztak: például a II.
fejezet címében „hálaadás”
helyett „haladás” szerepel
(„Jeruzsálem megvétele, haladás (sic!) és osztozkodás”),
vagy a „Bevezetô” szövegében 1100. helyett 1101. olvasható a királyság hivatalos
létrejöttének évszámaként.
Ugyanakkor Bozsóky Pál
Gerô könyvének vitathatatlan érdeme az elfogulatlan,
tárgyilagos elôadásmód, valamint a kötet végén megadott – javarészt angol, francia és német nyelvû szakirodalmat tartalmazó – „bibliográfiai eligazító”.
A kötet témája ma sem
idejétmúlt, hiszen Jeruzsálem és a Szentföld 11–13.
századi történelme máig ható eseményekben bôvelkedik. Erre utalnak a könyvet
záró mondatok is: „A második világháború után megszületett Izrael, az önálló
zsidó állam. A „status quo”
betartása szerepel az új állam alapokmányában is,
amely biztosítja a szentélyek
szabad „mûködtetését”,
vagyis zarándoklatok szervezését és fogadását. És a keresztény szentélyekben a római katolikus – latin szertartású – hívôk szolgálatára ma
is ott vannak a ferencesek.
Mint láttuk, a legutóbbi háborús események ellenére is
helyben maradtak. Ezt a
küldetésüket legutóbb II. János Pál pápa is megerôsítette, jóváhagyta.”
Éger Veronika
Bozsóky Pál Gerô:
A Jeruzsálemi Latin Királyság
rövid tündöklése és hosszú
haldoklása
Szeged, Agapé Ferences Nyomda
és Könyvkiadó, 294 oldal

Könyv
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Megjelent könyvek

2005. február 10. – március 16.
Az összeállítás a Könyvkeresô adatbázisa
alapján készült. A mûvek további adatai
a www.konyvkereso.hu honlapon
tekinthetôk meg.
ÁLTALÁNOS MÛVEK
bibliográfiák
Barsi János (szerk.): Magyarország történeti helységnévtára 17. Abaúj és Tolna megyék (1773-1808).
KSH, 290 oldal, 2500 Ft
Hazai okmánytár - Codex Diplomaticus Patrius 8.(reprint)Jókai M. Vár. Kvt., 474 oldal, 1100 Ft
Héjjas Pál; Horváth M. Ferenc (szerk.): A Pest Megyei Levéltár. Levéltárismertetô Pest M. Ltár, 211 oldal, 3400 Ft
Lónyai Sándor: A numerus clausustól Auschwitzig. A holocaust 3621 gyôri mártírjának, és az egykori
Gyôr megye falvai 732 deportáltjának teljes anyakönyvi adatsora. Laborpress, 247 oldal, 5000 Ft
A Magyar Nemzeti Szabványok jegyzéke 2005. Szabvány, 2420 oldal, 30000 Ft
Varga László (szerk.): Mindenki könyve. Varga és Tsa, 125 oldal, 3000 Ft

Ginott, Haim: Szülôk és gyermekek. Edge 2000, 160 oldal, 1980 Ft
Karczag Judit: Iskolakerülô. Egy pszichológus vallomásai. Trefort, 217 oldal, 2500 Ft
Kasten, Hartmut: Hogyan válnak felnôtté a gyerekek? A serdülô- és az ifjúkor
Akkord, 231 oldal, 998 Ft
Kofler, Birgit: Az exfeleség árnyékában. Deák és Tsa, 162 oldal, 2000 Ft
Lajkó Károly: Viselkedésünk és lelki egyensúlyunk. Medicina, 264 oldal, 2820 Ft
Leary, Timothy: Belsô utazások. Alapítsd meg a saját vallásodat! Nyitott Könyvmûh., 200 oldal, 2500 Ft
Lux Elvira: Anyának születtem? Szaktudás, 186 oldal, 2980 Ft
Mórotz Kenéz; Perczel Ftos Dóra (szerk.): Kognitív viselkedésterápia. Medicina, 722 oldal, 7800 Ft
Osho: Kreativitás. Alkotóerôink felszabadítása. Édesvíz, 200 oldal, 2290 Ft
Riley, Kelly; Riley, Diane: Legyen Ön is különleges szeretô! BestLine, 280 oldal, 2690 Ft
Sills, Judith: Szállj le a döglött lóról! A kényelem csapdája. Park, 264 oldal, 2200 Ft
Smith, Benson; Rutigliano, Tony: Fedezze fel üzletkötôi erôsségeit! Bagolyvár, 176 oldal, 2950 Ft
Szexlexikon tinédzsereknek. Szalay, 166 oldal, 498 Ft
Takács Ilona: Pszichológia a mindennapokban. Medicina, 202 oldal, 1790 Ft
Túry Ferenc: Anorexia, bulimia. Önsegítô és családsegítô kalauz. Print-X, 216 oldal, 2190 Ft

írás/olvasás
VALLÁS

Betûk és számok. Tessloff, 32 oldal, 350 Ft
Rajzolás és írás. Tessloff, 32 oldal, 350 Ft

vallás

ismeretterjesztô
A világ 100 híres felfedezôje. Alexandra, 110 oldal, 1999 Ft
Nemere István: Szélhámosok- balekok. Pallas Antikv., 220 oldal, 499 Ft
Ráduly János: Tanuljunk könnyen rovásírni! Segédkönyv a rovásírás elsajátításához. Erdélyi Gondolat,
65 oldal, 746 Ft

könyvtártudomány és könyvkiadás
Gáncsné Nagy Erzsébet: A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének története, 1994-2002. Czupi, 141 oldal, 1000 Ft
Voit Krisztina: Fejezetek a közgyûjtemények és a könyvkiadás történetébôl. Tanulmányok. Argumentum, 225 oldal, 2200 Ft

lexikon
Csiffáry Tamás: Mindentudó lexikon. Fix Bt., 767 oldal, 3200 Ft
Jackson, Michael; Kovács Gábor: 500 sör a világ legjobbjaiból + A magyarországi sörkultúra bemutatása. Aréna 2000, 544+191 oldal, 6980 Ft

FILOZÓFIA, PSZICHOLÓGIA
filozófia
Balthasar, Hans Urs von: A dicsôség felfénylése I. Az alak szemlélése. Sík, 638 oldal, 3880 Ft
Baranyi Tibor Imre: Fejlôdô létrontás és örök hagyomány. Kvintesszencia, 273 oldal, 1999 Ft
Bertalan László (vál.): Társadalomtudományi fogalmak logikája. Klasszikus tudományfilozófiai írások.
Helikon, 240 oldal, 2490 Ft
Comte-Sponville, André: Kis könyv a nagy erényekrôl. Osiris, 360 oldal, 2480 Ft
Földesi Tamás: A ‘Janus arcú titok’. A titkok titka. Gondolat, 236 oldal, 1980 Ft
Hamvas Béla: Világválság. Válogatás Hamvas Béla folyóiratokban megjelent írásaiból. Károlyi Pal.,
461 oldal, 3500 Ft
Kiss László: Fejezetek a filozófiai gondolkodás történetébôl. Didakt, 270 oldal, 1800 Ft
Madarász Tiborné; Pólos László et al.: A logika elemei. Osiris, 215 oldal, 2980 Ft
Schuon, Frithjof: A vallások transzcendens egysége. Kvintesszencia, 199 oldal, 2100 Ft
Ueda, Shizuteru: Isten lélekben való születése. Eckhart mester tanítása és a zen-buddhizmus. Arcticus, 212 oldal, 2450 Ft
Vetô Miklós: Simone Weil vallásos metafizikája. L’Harmattan, 223 oldal, 1950 Ft
Zimányi Ágnes: Filozófiai meghatározások gyûjteménye. Korda, 110 oldal, 851 Ft

okkultizmus
Carroll, Lee: Kryon kártya. Egy angyali lény útmutatásai a karmaoldáshoz és a lelki felemelkedéshez.
Édesvíz, 50 oldal, 4490 Ft
Duncan, Shannon: Itt és most. Változtassuk pillanatnyi érzelmeinket legbensôbb tanácsadóinkká!
Édesvíz, 128 oldal, 1990 Ft
Gostoni, Eva: Kezedben a sorsod. A karma útjai. Agon, 180 oldal, 1490 Ft
Greer, Mary K: Fordított tarot. Édesvíz, 378 oldal, 2890 Ft
Hardt, Leon: A számok mágiája a szerencsejátékban és az emberi sorsban. Hermit, 120 oldal, 2300 Ft
Lo, Raymond: Feng Shui kalendárium. Elsô M. Feng Shui Cent., 314 oldal, 2990 Ft
Solara: A 11:11. Átjáró. A bennünk rejlô csillagkapu. Édesvíz, 336 oldal, 2790 Ft
Virtue, Doreen: Kristály gyerekek. Mandala Véda, 170 oldal, 1990 Ft

pszichiátria, pszichológia
Bagdy Emôke; Wiesner Erzsébet (szerk.): Szupervízió. Print-X, 372 oldal, 2600 Ft
Balogh Éva: Fejlôdéslélektan. A megtermékenyítéstôl az óvodáskor végéig. Didakt, 199 oldal, 1700 Ft
Behrendt, Greg; Tuccillo, Liz: Majd hívlak, Baby! Könyvklub, 168 oldal, 2990 Ft
Forgács Attila: Az evés lélektana. Akadémia, 280 oldal, 2500 Ft
Gerô Zsuzsa: Érzelem, fantázia, gondolkodás óvodáskorban. Flaccus, 283 oldal, 1680 Ft

Balthasar, Hans Urs von: Számvetés. Sík, 140 oldal, 1880 Ft
Bethlenfalvy Gábor (szerk.): Kapitalizmus és kereszténység. Tanulmányok, vitacikkek, interjúk. Igen,
128 oldal, 1901 Ft
Bulányi György: Metanoeite! Alakítsátok át gondolkodástokat! Magánkiadás, 275 oldal, 2980 Ft
Deuterokanonikus bibliai könyvek a Septuaginta alapján. Kálvin, 180 oldal, 1500 Ft
Isten igéi anyáknak. Alexandra, 128 oldal, 1499 Ft
Isten igéi barátoknak. Alexandra, 129 oldal, 1499 Ft
Isten igéi házastársaknak. Alexandra, 129 oldal, 1499 Ft
Knight, George A. F.: Vagyok – ez a nevem. A Biblia Istene és az emberi vallások
Kálvin, 109 oldal, 690 Ft
Kock, Manfred; Szabó Csaba (szerk.): Az egyház a 21. században. A sokszínû jövô
Kálvin, 172 oldal, 1400 Ft
Kustár Péter: A Krónikák elsô és második könyvének magyarázata. Kálvin, 171 oldal, 790 Ft
McDowell, Josh: Bizonyítékok a keresztyén hit mellett. KIA, 800 oldal, 4500 Ft
Páskulyné Kovács Erzsébet: Hitvallás a mindennapi szeretetrôl I-II. Heted7világ, 872 oldal, 5800 Ft
Rock, Lois: 1000 ima gyermekeknek. Canissa, 512 oldal, 3500 Ft
Tatford, Frederick Albert: Ezékiel próféciájának magyarázata. A halott csontok életre kelnek. Evangéliumi, 432 oldal, 1800 Ft
Vermes Géza: A zsidó Jézus. Ahogy egy történész az evangéliumokat olvassa. Osiris, 338 oldal, 2480 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNY
felsôoktatás
Dénes József; Hidasi Gyula (szerk.): Gyermekfogászat, fogszabályozás. Semmelweis, 397 oldal, 6917 Ft
Fekete Károly et al.: Protokoll. Egyetemi jegyzet. M. Protokollosok Klubja, 266 oldal, 3180 Ft
Hajdu Ferenc: Vezérfonal a neuroanatómiához. Semmelweis, 246 oldal, 3000 Ft
Kollai Márk; Lénárd Zsuzsanna et al.: Élettani gyakorlatok gyógyszerészhallgatók számára. Semmelweis, 98 oldal, 1250 Ft
Kollai Márk; Lénárd Zsuzsanna et al.: Élettani gyakorlatok orvostanhallgatók számára. Semmelweis,
268 oldal, 2500 Ft
Monos Emil: Hemodinamika. A vérkeringés biomechanikája. Semmelweis, 42 oldal, 1000 Ft
Ormai Sándor (szerk.): Élettan – kórélettan. Fôiskolai tankönyv. Semmelweis, 362 oldal, 3500 Ft
Probáld Ferenc: Amerika regionális földrajza. Egyetemi és fôiskolai tankönyv. Trefort, 360 oldal, 3800 Ft
Romics Imre (szerk.): Az urológia tankönyve. Semmelweis, 350 oldal, 7500 Ft
Simon Tamás; Sótonyi Péter (szerk.): Egészségügyi dokumentáció. Minôségbiztosítás. Jogi, etikai ismeretek. Kommunikáció. Semmelweis, 224 oldal, 3800 Ft
Vincze Zoltán: Gyógyszerügyi szervezéstan. Részletes szervezési ismeretek. Semmelweis, 274 oldal,
2500 Ft

globalizáció
Földessy Aranka; Lovász Gabriella (szerk.): Európai Uniós pályázatok kézikönyve. Európa Média, 519
oldal, 6615 Ft
Gyulay Zoltán: Budaörs az Európai Unióban. Ceba, 172 oldal, 4025 Ft

hadtudomány
Dorr, Robert F.: Kézikönyv az Egyesült Államok hadseregérôl. Gold Book, 320 oldal, 2499 Ft
O’Connell, Robert: A kard lelke. Gold Book, 404 oldal, 3498 Ft
Póti László; Tálas Péter et al. (szerk.): Az Európai Unió biztonság- és védelempolitikai dokumentumai
2. ChartaPress, 654 oldal, 3400 Ft

jog
Aszódi Ilona; Molnár István: Jogi alapismeretek. Perfekt, 272 oldal, 2190 Ft
Badó Attila; Loss Sándor: Betekintés a jogrendszerek világába. JGYFK, 379 oldal, 2000 Ft
Bánrévy Gábor: A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga. Szt. István Társ., 232 oldal, 2900 Ft

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kedves Olvasónk!
Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesztési módszert kipróbáltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy egyik sem vetekszik az elôfizetés módszerével.
A Könyvhetet megrendelheti a szerkesztôség címén:
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31. levélben vagy az itt
található kitöltött, kivágott megrendelôszelvényen,
vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.
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MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 2940 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.
NÉV......................................................................................................................
CÍM......................................................................................................................
..............................................................................................................................

kereskedelem
Káldyné Esze Magdolna: Nemzetközi kereskedelem. A nemzetközi vállalkozások gazdaságtana. TRIMester, 327 oldal, 2940 Ft
Mojzes Imre; Talyigás Judit: Az elektronikus kereskedelem. Mûegyetem, 240 oldal, 3990 Ft

közgazdaságtan
Egyéni vállalkozói kézikönyv. Mediateam, 204 oldal, 3100 Ft
Hornung Tamás; Csernyák László: A gazdasági optimalizálás módszerei I. Tankönyvkiadó, 120 oldal,
1699 Ft
Lentner Csaba: Rendszerváltás és pénzügypolitika. Akadémia, 305 oldal, 2450 Ft
Zugorné Rácz Éva: Az egyéni vállalkozás alapismeretei 2005. Képzômûvészeti, 156 oldal, 1600 Ft

Sós Péter János: Magyar exodus. Magyar menekültek Nyugaton, 1956–1959. Gondolat, 148 oldal,
1680 Ft
Varga László: Kultúránk szolgálatában. A nagymegyeri körzet Csemadok szervezeteinek kialakulása
és fejlôdése. Csemadok, 139 oldal, 990 Ft
Williams, Patrick: Cigány házasság. Cigányok Európában 3. Franciaország. L’Harmattan, 488 oldal,
3200 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNY
állattan

Megjelent könyvek

Bódig Mátyás: Jogelmélet és gyakorlati filozófia. Jogelméleti módszertani vizsgálódások. Bíbor, 601 oldal, 3900 Ft
Burián László; Kecskés László et al.: Magyar nemzetközi kollíziós magánjog. Európai jogi kitekintéssel. Krim, 363 oldal, 6930 Ft
Földes Gábor (szerk.): Pénzügyi jog. Osiris, 371 oldal, 3800 Ft
Köles Tibor: Polgári jog 2. Kötelmi jog. Novissima, 270 oldal, 2900 Ft
A Munka Törvénykönyve és a kapcsolódó munkaügyi jogszabályok 2005. Unió, 724 oldal, 9135 Ft
Sôth Lászlóné: Öröklés a családban. Hvg-Orac, 396 oldal, 5300 Ft
Társasházi ABC. Mediateam, 232 oldal, 3000 Ft

Reichholf-Riehm, Helgard: Lepkék. Mérték, 287 oldal, 2499 Ft
Sauer, Frieder: Szárazföldi madarak. Mérték, 287 oldal, 2499 Ft

antropológia
Kiszely István: A magyar ember 1–2. Püski, 1020 oldal, 5460 Ft

biológia
Burnie, David: A természet enciklopédiája. Novum, 320 oldal, 6500 Ft
Dawkins, Richard: Az önzô gén. Kossuth, 328 oldal, 2980 Ft
Gál Béla: Biológia 11. A sejt és az ember biológiája. Gimnáziumok számára.
Mozaik, 304 oldal, 1550 Ft

néprajz, népszokások
Ág Tibor: Semmit sem vétettem Nyitra városának. Nyitra-vidéki magyar népdalok. Csemadok, 329 oldal, 2200 Ft
Kriston Vízi József: Vendégségben Palócföldön. Folklorisztikai írások a 20. század végérôl. HOM, 186
oldal, 1000 Ft
Takács György: Kantéros, lüdérc, rekegô. Hárompataki csángó hiedelemmondák. M. Napló, 642 oldal,
4900 Ft

oktatás-nevelés
Balázsné Szûcs Judit; Szaitzné Gregorits Anna (vál.): Óvodások könyve. Komplex játékgyûjtemény 47 éveseknek. Novum, 264 oldal, 3990 Ft
Bányai Viktória: Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780–1850. Gondolat, 287 oldal, 1890 Ft
Bodzsár Éva (szerk.): Kézikönyv a biológiatanítás módszertanához. Trefort, 250 oldal, 2700 Ft
Buda Mariann: Óriás leszel? A tehetséges gyerek. Dinasztia, 136 oldal, 1490 Ft
Dryden, Gordon; Vos, Jeanette: A tanulás forradalma 2. Az iskolai és a munkahelyi tanulás forradalmi
módszerei. Bagolyvár, 534 oldal, 2450 Ft
Ellis, Andrew W.: Olvasás, írás, diszlekszia. Tas-11, 152 oldal, 3528 Ft
Gordon Gyôri János: Tehetségpedagógiai módszerek. Gondolat, 120 oldal, 750 Ft
Miklós Tamás, P.: Gyermek- és serdülôkori szervezetek. A magyar gyermek- és ifjúsági szervezetek,
mozgalmak történetének válogatott dokumentumai 1.
Zánkai Gyermek és Ifj. Centr., 304 oldal, 3000 Ft
Mónos Katalin: Learner strategies of Hungarian secondary grammar school students
Akadémia, 179 oldal, 2790 Ft
Monostori Anikó; Kósa Barbara (szerk.): Nyitott iskola – tanuló társadalom. Az Országos Közoktatási
Intézet konferenciája 2003. október 2–3. Oktatáskut. Int., 174 oldal, 1901 Ft
Porkolábné Balogh Katalin; Balázsné Szûcs Judit et al.: Komplex prevenciós óvodai program. Kudarc
nélkül az iskolában. Óvodai fejlesztô program a tanulási zavarok megelôzésére. Trefort, 432 oldal,
2900 Ft
Rumpf, Joachim: Hogyan bánjunk az agresszív gyerekkel? Akkord, 104 oldal, 998 Ft
Simon Mária (szerk.): Válaszol az iskola. Oktatáskut. Int., 256 oldal, 2000 Ft
Subosits István: Hangtan. Tas-11, 300 oldal, 3640 Ft

fizika
Hegedûs Katalin: A fizika kultúrtörténeti kronológiája. Kezdetektôl napjainkig
Tankönyvkiadó, 2 oldal, 750 Ft

földtan és ôslénytan
Plinius Secundus, Caius; Gábli Cecília: Caius Plinius Secundus Természettudományának 37. könyve,
a drágakövekrôl. Lomart, 208 oldal, 4000 Ft

környezetvédelem
Rakonczay Zoltán: Környezetvédelem. Szaktudás, 260 oldal, 2990 Ft
Vay Márton (szerk.): Zengô. Védegylet, 250 oldal, 2200 Ft
Vermes László: Hulladékgazdálkodás, hulladékhasznosítás. Mezôgazda, 220 oldal, 2900 Ft

matematika
Mennyiségek és számok. Tessloff, 32 oldal, 350 Ft
Mészáros József: Játékelmélet. Gondolat, 230 oldal, 2690 Ft
Montague-Smith, Ann: Mérés. Könyv 1. M&C, 24 oldal, 1490 Ft
Montague-Smith, Ann: Számolós. Könyv 1. M&C, 24 oldal, 1490 Ft
Számok és szavak. Tessloff, 32 oldal, 350 Ft
Számolás és számtan. Tessloff, 32 oldal, 350 Ft

növénytan
Bolliger, Markus et al.: Cserjék. Mérték, 287 oldal, 2499 Ft
Münker, Bertram: Közép-Európa vadvirágai. Mérték, 287 oldal, 2499 Ft

természettudományok, általában
Szabó Benjamin: Atomkorkép. Mielôtt meghasadt az atommag – Paks/Új Palatinus, 778 oldal, 2200 Ft
Walpole, Brenda: Mini kutatólabor. A legklasszabb kísérleti készlet több mint 50 tudományos kísérlethez. Alexandra, 32 oldal, 4499 Ft

pénzügy
Brealey, Richard A.; Myers, Stewart C.: Modern vállalati pénzügyek. Panem, 1174 oldal, 7900 Ft
Számviteli kézikönyv 2005. Unió, 825 oldal, 10080 Ft
A számviteli törvény. Perfekt, 110 oldal, 498 Ft

politika
Blahó Miklós; Prandler Árpád: Nemzetközi szervezetek és intézmények. Aula, 700 oldal, 7600 Ft
Holly István: DEMOcsoKRÁCIA és vidéke. Magánkiadás, 131 oldal, 1500 Ft
Kiss J. László (szerk.): Nemzeti identitás és külpolitika az euroatlanti térségben. Teleki L. Al., 370 oldal,
2980 Ft
Matúz Gábor: Az antifasiszta és a hungarista. Titkok a Magyar Televízióból.
Kairosz, 159 oldal, 2000 Ft
Módos Péter (szerk.): Közép-európai olvasókönyv. Osiris, 324 oldal, 2980 Ft
Pitrik József; Ulcz Gyula: Társadalmi-gazdasági mozaikok az uniós kapcsolatok tükrében. JGYFK, 207
oldal, 2573 Ft
Segesváry Viktor: Magyarság és modernitás. Mundus, 290 oldal, 2990 Ft
Szarvas László: Politikatudomány. TRI-Mester, 171 oldal, 1980 Ft

statisztika
Farkas János; Kovács Zoltán et al.: A magyar lakáspiac területi jellemzôi az ezredfordulón. KSH, 169
oldal, 4600 Ft
Giczi Johanna; Sághi Gábor (szerk.): Idôskorúak Magyarországon. KSH, 222 oldal, 2500 Ft
Kovács Tibor (szerk.): Budapest statisztikai évkönyve, 2003. – Statistical Yearbook of Budapest, 2003
(magyar, angol ny.) KSH, 428 oldal, 3400 Ft
Kovács Tibor (szerk.): Pest megye statisztikai évkönyve 2003. KSH, 399 oldal, 3000 Ft

társadalomtudományok
Butler, Judith: Jelentôs testek. A ‘szexus’ diszkurzív korlátairól. Új Mandátum, 264 oldal, 3000 Ft
Gereben Ferenc: Olvasáskultúra és identitás. A Kárpát-medence magyarságának kulturális és nemzeti
azonosságtudata. Lucidus, 215 oldal, 2800 Ft
Mattelart, Armand: Az információs társadalom története. Gondolat, 204 oldal, 2690 Ft
Péter-Szabó Tamás: A robotizáció hatása a munkanélküliségre. R-Misszió Al., 141 oldal, 1400 Ft
Piaget, Jean: Szociológiai tanulmányok. Osiris, 397 oldal, 2480 Ft
Raffai István (szerk.): Sorsunk és jellemünk. Kortársak otthonról, közérzetrôl, jövôképrôl. Új Horizont,
340 oldal, 2680 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
állattenyésztés és állatorvostudomány
Motika Dezsô: A húsmarhatenyésztés gyakorlata. Gazda, 152 oldal, 2650 Ft
Szalay István; Barna Judit et al.: A gyöngytyúk. Mezôgazda, 152 oldal, 2200 Ft

barkácsolás
Csémy Éva: Mandalák üvegfestékkel. Mandala Art, 122 oldal, 950 Ft
Gottscheber, Yumi: Elbûvölô origami. Maxim, 56 oldal, 690 Ft
Himmelhuber, Peter: Elôkertek, bejáratok és kocsibehajtók. Cser, 84 oldal, 1698 Ft
Koch, Sabine: Trendi gyöngyötletek. Maxim, 40 oldal, 690 Ft
Reimers, Kaija; Hinrichsen, Anne: Lámpák és lámpafüzérek üvegmatricával. Holló, 32 oldal, 690 Ft
Walz, Inge: Térfonás. Scoubidou. Cser, 32 oldal, 698 Ft
Wolf, Regina; Börner, Astrid: Fonalgrafika. Cser, 31 oldal, 698 Ft

betegápolás és gyermekgondozás
Cornides Ágnes: Ami rajtunk múlik: hogyan csökkentsük a rák kialakulásának kockázatát? SpringMed,
156 oldal, 1280 Ft
Hogg, Tracy; Blau, Melinda: A suttogó titkai 1. A csecsemô gondozása és nevelése
Európa, 240 oldal, 2400 Ft
Kennedy, Michelle: Nekem bejött. 1001 jó tanács kismamáknak. Képzômûvészeti, 480 oldal, 3900 Ft
Lothrop, Hannah: Nagy szoptatóskönyv. White Golden Book, 308 oldal, 6900 Ft
Pin, Gonzalo; Genís, Rosario: Babánk édes álma. Gyakorlati tanácsok
Alexandra, 96 oldal, 1999 Ft
Sirák András: Sürgôsségi betegellátás. Családorvos rezidensek és családorvosok számára. Mátrix
Média, 304 oldal, 3900 Ft

egészség és higiénia
D’Adamo, Peter J.; Whitney, Catherine: 4 vércsoport szerinti diéta cukorbetegeknek. Trivium, 224 oldal, 2490 Ft
Foster, Helen: Méregtelenítés. Gabo, 128 oldal, 1990 Ft
Kavanagh, Wendy: A masszázs alapjai. Gabo, 128 oldal, 1990 Ft
Kellermann Aranka Terézia: A sokarcú allergia. Bellresearch, 300 oldal, 1995 Ft
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Koch, Marianne: Testi intelligencia. Okos ember tovább marad fiatal? Helikon, 256 oldal, 2690 Ft
Lindenfield, Gael; Vandenburg, Malcolm: Hatékony feszültségkezelés. Bioenergetic, 192 oldal, 1600 Ft
McGraw, Philip C.: Ideális testsúly egy életen át. Gabo, 390 oldal, 1999 Ft
Mohl, Paul: Oxigénterápiák. Az energiával való feltöltôdés egészséges módja.
Z-Press, 152 oldal, 1260 Ft
Rigó János; Bencsik Klára et al.: Koleszterindiéta. Medicina, 213 oldal, 920 Ft
Vágó Ágnes: Hévíz után hevesen. Minerva, 80 oldal, 990 Ft
Varró Aladár Béla: Gyógynövények gyógyhatásai. Pallas Antikv., 240 oldal, 599 Ft
Wright, Janet: Reflexterápia és akupresszúra. Gabo, 128 oldal, 1990 Ft
Yang Jwing-Ming: Qigong. Az örök fiatalság forrása. Lunarimpex, 336 oldal, 3870 Ft
Yesudian, Selvarajan: A jóga áldásos ereje. Lazi, 288 oldal, 2800 Ft
Zajkás Gábor: Diétáskönyv daganatos betegeknek. Medicina, 188 oldal, 1200 Ft

elektrotechnika
Szabó László: Komplex teljesítmény, munka és tárolt energia 1. Bíbor, 476 oldal, 5000 Ft

háztartás
Mack, Lorrie: A szép otthon és dolgozó. Cser, 172 oldal, 4998 Ft
Szabó János; Hegyi Ildikó, V. (szerk.): Virágkötô iskola. Mezôgazda, 258 oldal, 3900 Ft
Szalai Anna (szerk.): Lakásvásárlók kézikönyve. Papirusz Duola, 168 oldal, 2480 Ft
Ypma, Herbert: HIP szállók. Fényûzés takarékon. Park, 256 oldal, 7500 Ft

kertészet
Atha, Anthony: Edénykertészet. Vince, 96 oldal, 1895 Ft
Atha, Anthony et al.: Kezdô kertész. Vince, 96 oldal, 1895 Ft
Braun-Bernhart, Ursula: Fûszernövények cserépben, dézsában, virágládában. Holló, 64 oldal, 1390 Ft
Drexler Szilárd: Madárbarát kert. Cser, 64 oldal, 1298 Ft
Heimberger-Preisler, Karin: Színes dézsakertek. Holló, 64 oldal, 950 Ft
Jachertz, Iris: Kúszónövények szép kialakítás, helyes nevelés. Holló, 64 oldal, 950 Ft
Kiss Marcell; Illyés Csaba: Örökzöld fenyôk, fák és cserjék. Szalay, 126 oldal, 2598 Ft
Rees, Yvonne; May, Peter: Dísztavak, vízikertek. Cser, 148 oldal, 3998 Ft
Squire, David: Apró kertek. Hogyan tervezzünk és alakítsunk ki kiskertet? Vince, 96 oldal, 1895 Ft
Willmann, Thorsten: Könnyen fenntartható kertek. Holló, 64 oldal, 950 Ft

mezôgazdaság
Ángyán József; Menyhért Zoltán: Alkalmazkodó növénytermesztés, környezet- és tájgazdálkodás.
Szaktudás, 560 oldal, 5980 Ft

mûszaki tudományok
Balázs György: Beton és vasbeton 5. A kutatás története I. Akadémia, 675 oldal, 4850 Ft
Jósvay László: A faszobrász mesterség. Mûszaki, 184 oldal, 3490 Ft

orvostudomány
Fülesdi Béla; Zólyomi Ágnes et al.: A bénult beteg és ápolása. B+V, 88 oldal, 1490 Ft
Halmos Tamás; Kautzky László et al.: Metabolicus syndroma. Medicina, 348 oldal, 3700 Ft
Kovács Ágota: Gyulladásos bélbetegségek: colitis ulcerosa és Crohn-betegség. SpringMed, 102 oldal,
1280 Ft
Lakatos Péter: Rossz csontok, avagy mit tegyünk, hogy csontjaink egészségesek maradjanak. Semmelweis, 230 oldal, 1990 Ft
Magyar Pál; Lantos Ákos (szerk.): Pulmonológiai tesztkérdések, magyarázatok
Medicina, 600 oldal, 5600 Ft
Magyar Pál; Vastag Endre (szerk.): Pulmonológiai betegségek. Semmelweis, 258 oldal, 6000 Ft
Nagy Viktor: Álmodj normális vérnyomást! SpringMed, 100 oldal, 1280 Ft
Rosztóczy András; Wittmann Tibor: Refluxbetegség - gyomorsav okozta bántalmak. SpringMed, 106
oldal, 1280 Ft
Schleffer Ödön; Bôze Tamás: Szülészet-nôgyógyászati tesztkönyv. White Golden Book, 224 oldal,
4950 Ft
Schoepf-Merei Ágoston (1804–1858). Semmelweis, 56 oldal, 3000 Ft
Shoenfeld, Yehuda: Autoimmun. Könyvklub, 79 oldal, 1900 Ft
Süveges Ildikó (szerk.): Szemészet. Medicina, 750 oldal, 7900 Ft
Végh György; Zsirai László. Biztonságos szerelem: a nem kívánt terhesség és a nemi úton terjedô betegségek megelôzése. SpringMed, 1280 Ft

számítástechnika
Bártfai Barnabás: Hogyan használjam? Minden, amit a számítógép kezeléséhez tudni kell. BBS, 560
oldal, 2190 Ft
Ila László: Fotóalbum. Digitális megoldások számítógéppel. Panem, 238 oldal, 1900 Ft
Kemény Sándor; Deák András et al.: Statisztikai elemzés a STATISTICA programmal.
Mûegyetem, 352 oldal, 3800 Ft
McClelland, Deke: Photoshop CS Biblia I–II. Kiskapu, 1152 oldal, 14000 Ft
Nagy Gábor: Útmutató a Windows Registry használatához. Szak, 288 oldal, 4500 Ft
Pétery Kristóf: Alapfokú számítástechnikai ismeretek. Mûszaki, 280 oldal, 1300 Ft
Steward, Sid: PDF fogások. 100 professzionális ötlet és eszköz. Kossuth, 312 oldal, 3990 Ft
Szentesi István: Bioinformatika és bioszámítógépek I-II. Stratégiai és Véd. Kut. Int., 854 oldal, 4200 Ft

MÛVÉSZET, SPORT

Horgas Judit; Ács Irén: Fák közt, padon. Budapesti ligetek. Liget, 104 oldal, 1600 Ft
Keleti Éva: Oly távol és közel - So Far So Close. Folpress, 216 oldal, 4500 Ft
László János: Fölülrôl láttatom hazámat. Civertan, 143 oldal, 5250 Ft
Sára Bernadett; Tulics Mónika: One Hundred Wonders of Hungary II. Totem, 210 oldal, 6990 Ft
Sikos László: Digitális fényképezés a mindennapokban. BBS, 192 oldal, 1970 Ft

film és televízió
Szilágyi Andor: A Rózsa énekei. Forgatókönyv (magyar, angol, héber ny.) Bookmaker, 145+148+84 oldal, 2900 Ft
VV Frenki: Elmondom a frankót! Arteregó, 152 oldal, 1990 Ft

küzdôsportok
Collins, Howard: Shodan. Aquila, 134 oldal, 1990 Ft

labdarúgás
Báthory László: A kosárlabda királyai. Vox Nova, 90 oldal, 5990 Ft

mûvészet, általában
Bencsik István: Test, tér, mozgás. Dr. Kováts Ferenc jr. tüdôgyógyász módszere és a figurativitás megújítása Bencsik István szobrászatában. Ernst Múz., 39 oldal, 800 Ft
Borda Lajos: Temesvári Pelbárt és Laskai Osvát munkái. Borda Lajos gyûjteménye.
Borda Antikv., 78 oldal, 3000 Ft
Csák Leventéné: A Herman Ottó Múzeum kiadványai. Bibliográfia és repertórium, 1998-2003. HOM,
70 oldal, 400 Ft
Divald Kornél: Magyarország mûvészeti emlékei (reprint). Barnaföldi G. Arch., 255 oldal, 5000 Ft
Growe, Bernd: Degas. Vince, 96 oldal, 2795 Ft
Keserû Katalin (szerk.): Neuillyben. Rippl-Rónai József és James Pitcairn-Knowles. Ernst Múz., 236
oldal, 2500 Ft
Lantos Ferenc: Lantos Ferenc 1948 és 1970 között készült mûvei. Ernst Múz., 48 oldal, 1200 Ft
Makovecz Imre: Rajzok. Ernst Múzeum, Budapest, 2004. március 21. – április 25.
Ernst Múz., 47 oldal, 1500 Ft
Molnár Sándor: Kristályképek 1994–2002. Ernst Múzeum Budapest, 2003. november 5–23. Ernst
Múz., 80 oldal, 3000 Ft
Nôi testek. Agenda Natura, 168 oldal, 2490 Ft
Pataki Gábor; Pál Éda (szerk.): A vízió állandóan változik – The vision is always changing (magyar-angol ny.). Ernst Múzeum, 271 oldal, 11000 Ft
Pavlovits Miklós; Konkoly Gyula: Kijössz egy házból. Szintaktikus és grafikai nyomatok, 1987/2003.
Gondolat, 114 oldal, 1190 Ft
Révész Emese (szerk.): ‘Eredeti másolat’. Balló Ede és XIX. századi magyar kortársainak mûvészi
másolatai a reneszánsz és barokk festészet remekmûvei után.
M. Képzômûv. Egy., 151 oldal, 4167 Ft
Sárkány József: Geszler Mária Garzuly. Nôi vonal (magyar, angol, japán ny.). Ernst Múz., 107 oldal,
1500 Ft
Szegedy-Maszák Zsuzsanna (szerk.): Szegedy-Maszák György, 1904–1984. 2004. június 6. – július 4.
Ernst Múzeum. Ernst Múz., 22 oldal, 1200 Ft
Tóth Ágnes (szerk.): Krisztus-ábrázolások - Images of Christ (magyar, angol ny.). Teart Rt., 132 oldal,
5960 Ft
A Vastagh mûvészcsalád. Ernst Múzeum, Budapest, 2004. szeptember 5. – október 3. Ernst Múz.,
47 oldal, 1100 Ft

numizmatika
Gyöngyössy Márton: Altin, akcse, mangir... Oszmán pénzek forgalma a kora újkori Magyarországon.
Martin Opitz, 111 oldal, 1750 Ft

sport, általában
Blount, Trevor; McKenzie, Eleanor: Pilates módszer. Gabo, 128 oldal, 1990 Ft
Bocsák Miklós (szerk.): Nyolc álomarany – után... Így él 182 olimpiai bajnokunk. MikSport, 208 oldal,
3990 Ft
Child, Greg: Képeslapok a párkányról. Corbis, 235 oldal, 2780 Ft
Földvári István: Maurizio Gandolfi olimpiája. Ponte Press, 138 oldal, 1990 Ft
Joó Gyöngyi: A röptenisz története avagy A turul játék 100 éve Magyarországon. Bába, 72 oldal, 543 Ft
Mezei József (szerk.): Általános testtartásjavító gyakorlatok gyûjteménye. Flaccus, 150 oldal, 990 Ft
Simpson, Joe: Sötét árnyak ereszkednek. Corbis, 224 oldal, 2980 Ft
Zacker, Christina; Mutter, Sonja: Zsírégetô diéta. Heti három kilót fogyhat. Mérték, 128 oldal, 1999 Ft

szellemi sportok
Enterfeldt, Lars Lajos: Végjátékok svédasztalon. M. Sakkvilág, 326 oldal, 6647 Ft
Horváth Tamás: Legjobb Szvesnyikovjaim. Canissa, 152 oldal, 1901 Ft

színház
Kötô József; Senkálszky Endre: A színház fanatikusa. Senkálszky Endre életregénye. Komp-Press,
240 oldal, 2500 Ft
Torma Mária (szerk.): Egyszemélyes színpad II. Csernus Mariann, Illyés Kinga, Pálfy Margit, Sellei
Zoltán mûsorai. Felsômagyarország, 167 oldal, 1700 Ft

szórakozás
Bartus Csilla (szerk.): Bendegúz a fejét töri. Minerva Nova, 80 oldal, 980 Ft
Disney Princess foglalkoztatókönyv 1. Egmont, 16 oldal, 299 Ft
Disney Princess foglalkoztatókönyv 2. Egmont, 16 oldal, 299 Ft
Dusek László: Tesztek könyve 1. Magánkiadás, 232 oldal, 2000 Ft
Lodge, Yvette: A sablonmûvészet könyve. Alexandra, 42 oldal, 1999 Ft

építészet és várostervezés
Borbíró (Bierbauer) Virgil: A magyar építészet története. Attraktor, 212 oldal, 3400 Ft
Finta József (szerk.): Épített jövônk. MTA Társ. Kut. Közp., 333 oldal, 2450 Ft
Oláh Miklós: A Csillagépület. Bába, 106 oldal, 1834 Ft
Rosch Gábor: Hegyvidéki épületek. A XII. kerület középületei, iskolái, kórházai, szállodái, templomai.
Hegyvidék Szerk., 168 oldal, 3500 Ft
Vadas József: Budapest építészete. Corvina, 36 oldal, 1680 Ft
Vadas József: Budapester Architektur im Spiegel der Zeit (Budapest építészete) (német ny.) Corvina,
34 oldal, 1680 Ft
Vadas József: The Architecture of Budapest (Budapest építészete) (angol ny.) Corvina, 34 oldal, 1680 Ft

fényképészet
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Csukás Tibor (szerk.): Fotózz. Válogatás amatôr fotósok (nem) amatôr képeibôl. VIP Multirecords, 200
oldal, 5490 Ft
Faix, Jacques: Jacques Faix, az aradi klasszikus. M. Fotográfiai Múz., 150 oldal, 5500 Ft
Gombás István: Hungary. A Country Set in Time (Magyarország) (angol ny.). Corvina, 160 oldal, 7500 Ft
Gyôri Lajos (szerk.): Virágcsokor nônapra. Fotóügynökség, 100 oldal, 4000 Ft

Minden könyv egy helyen!

TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

Budapest V., Honvéd u. 5. (A Parlamenttôl egy percre.)
Telefon: 331-0126, 331-0127
Az általános és középiskolai tankönyvek közel teljes
választékával várjuk kedves vásárlóinkat.
Minden könyvet egy helyrôl!

vadászat
Brassó Péter: Vadôr voltam, vadôr lettem újra. Nimród, 96 oldal, 2400 Ft
Gyimesi György: Európai vadászmezôkön. DNM, 306 oldal, 4800 Ft
Kovács Dénes: Luxus vadászfegyverek. DNM, 304 oldal, 8000 Ft
Reminiczky Károly: Kassai vadászhistóriák. DNM, 224 oldal, 2700 Ft

vízi sportok
Ghisotti, Andrea; Carletti, Alessandro: A Vörös-tenger. Könnyûbúvároknak. Gabo, 168 oldal, 3990 Ft
A Vörös-tenger legszebb merülôhelyei. LPI, 176 oldal, 4990 Ft

zene
Harmath Lajosné Vöröss Kornélia: Köszöntsük a Jézuskát! Régi karácsonyi énekek a Felvidékrôl.
Csemadok, 152 oldal, 1800 Ft
Kálmán Lajos: ‘Az ember alkotásra született...’. Válogatás dr. Kálmán Lajos munkáiból. Antológia, 287
oldal, 2500 Ft
Pécsi Géza; Uzsalyné Pécsi Rita: Mese muzsikával. Kodály Zoltán: Háry János, Kállai kettôs. Kulcs a
Muzsikához Al., 69 oldal, 2000 Ft
Sándor Judit: A zene zarándokútján. Eötvös, 256 oldal, 3465 Ft
Winkler Gábor: Barangolás az operák világában. Kezdôknek,haladóknak és megszállottaknak II. Tudomány, 1815 oldal, 9850 Ft

Budapest és 40 környékbeli település (1:20 000). Szarvas A., 250 oldal, 2500 Ft
Budapest várostérkép (1:30 000). PannonCart, 350 Ft
Budapest XVI. kerület, XVII. kerület. Várostérkép. Topopress, 66x95 cm, 350 Ft
Budapest XXI. kerület, XXIII. kerület (1:11 000). Topopress, 66x95 cm, 350 Ft
Gyôr-Moson-Sopron megye településeinek atlasza (1:20 000). Szarvas A., 4200 Ft
Magyarország, Budapest, Európa autóatlasz. HM Térképészet, 340 oldal, 3980 Ft
Szolnok és környékének szabadidô és turista térképe (1:40 000). Jász-Nagykun-Szolnok M. Természetbarát Szöv., 98x68 cm, 1200 Ft
A Tisza-tó turistatérképe (1:40 000) + Részletes településtérképek (1:20 000). Cartographia, 800 Ft

Megjelent könyvek

Mohay Péter: Közösségformáló játékok tizenéveseknek. Flaccus, 72 oldal, 790 Ft
Rejtvények és fejtörôk. 7-tôl 10 éves korig. Alexandra, 128 oldal, 1199 Ft
Sárváry Gabriella (szerk.): Reader’s Digest rejtvények, fejtörôk egész évre, 2005. Reader’s Digest,
351 oldal, 5990 Ft
Smiley foglalkoztató. Játékos feladatok. M&C, 14 oldal, 250 Ft
Ungert, Ruth: Origami. Cser, 64 oldal, 1098 Ft

életrajz, önéletrajz
Birtók Kovács Ferenc: Aládúcolt élet, tilalmas ösvények. Önéletrajzi jegyzetek. Státus, 183 oldal, 1600 Ft
Bóta Gábor: Bessenyei. Budapest-Print, 436 oldal, 2998 Ft
Bradányi Iván: Picasso. Regun Press, 368 oldal, 1590 Ft
Csiffáry Gabriella (szerk.): Születtem... Magyar politikusok önéletrajzai. Új Palatinus, 654 oldal, 3900 Ft
Gubcsi Lajos; Gubcsi Anikó: A csillagokban Bubik István. GL-4, 128 oldal, 9992 Ft
Halabi, Lisa: A nôk tartják az égbolt felét I–II. Ulpius-ház, 576 oldal, 3480 Ft
Határ Gyôzô: Életút 1–3. Életünk, 254+484+476 oldal, 4800 Ft
Higham, Charles: Howard Hughes titokzatos élete. Gabo, 442 oldal, 2500 Ft

földrajz
Ballér Piroska; Nagyné Malicsek Ágnes: Közös kincsünk: Európa. Érdekességek, feladatok kisiskolásoknak. Dinasztia, 120 oldal, 1490 Ft
Koleszár Krisztián: Magyarország kisrégiói 4/3. Borsod-Abaúj-Zemplén megye. Edelény és térsége.
Ceba, 160 oldal, 2888 Ft
Szabó Tamás (szerk.): Földrajzi vaktérképgyûjtemény. Szalay, 96 oldal, 550 Ft

mûvelôdéstörténet
NYELVTUDOMÁNY, IRODALOMTUDOMÁNY
irodalomtudomány
Alföldy Jenô: Arany öntudat. József Attila tanulmányok. Tankönyvkiadó, 200 oldal, 1980 Ft
Baksa Péter (szerk.): ‘Szülôföldem szép határa!’ Gyôr-Moson-Sopron megyei irodalmi olvasókönyv.
Hazánk, 377 oldal, 2000 Ft
Birnfeld Sámuel; Petôfi Sándor: Az elveszített álmok. dr. Birnfeld Sámuel Rabbi emlékének. Bookmaker, 134 oldal, 2490 Ft
Boka László: A befogadás rétegei. Tanulmányok és kritikák. Komp-Press, 253 oldal, 1400 Ft
Csûrös Miklós: Költôk, írók, mitológiák. Felsômagyarország, 262 oldal, 2000 Ft
Erdôdy Edit: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk. Akkord, 74 oldal, 598 Ft
Fenyô D. György (szerk.): Az örökhétfôtôl a napsütötte sávig. Tanulmányok Petri György költészetérôl.
Krónika Nova, 248 oldal, 1700 Ft
Füzi László: Maszkok, terek... Esszék, tanulmányok. Kalligram, 209 oldal, 1900 Ft
Hubert Gabriella, H.: A régi magyar gyülekezeti ének. Universitas, 542 oldal, 2835 Ft
Kaiser László: Remekírókról, remekmûvekrôl. Hungarovox, 103 oldal, 1000 Ft
Madarász Imre: Irodalomkönyvecske. Hungarovox, 1000 oldal, 1000 Ft
Serfôzô Simon (szerk.): Mai magyar irodalmi lapok. Értékek, szerepek, körülmények. Bíbor, 197 oldal,
1500 Ft
Sturm László; Csillag István (szerk.): Sárosi magyar tükör. Felsômagyarország, 323 oldal, 1800 Ft
Szathmári István: A magyar stilisztika a kezdetektôl a XX.század végéig. Stilisztikatörténeti áttekintés.
Tinta, 201 oldal, 2100 Ft
Szente Imre: Találkozások. Tanulmányok és esszék. Bárczi G. Értékôrzô Kiejt. Al., 425 oldal, 2600 Ft
Szentmártoni János: Eleven csónak. Esszék, kritikák, tanulmányok. M. Napló, 302 oldal, 1500 Ft
Újvári Edit: Istennôi mítoszmotívumok Weöres Sándor költészetében. JGYFK, 170 oldal, 2027 Ft

nyelvtudomány
Aczél József: Ôsgörög eredetünk és a kun-szkíta nyelv. Fríg, 188 oldal, 2400 Ft
Balázs Géza: ‘A magyar nyelv elé mozdításáról...’ Vitairat a nyelvmûvelésért
Akadémia, 173 oldal, 1450 Ft
Bárdosi Vilmos; Kiss Gábor: Közmondások. 3000 magyar közmondás és szójárás betûrendes értelmezô dióhéjszótára. Tinta, 171 oldal, 990 Ft
Bárdosi Vilmos; Kiss Gábor: Szólások. 5000 magyar állandósult szókapcsolat betûrendes értelmezô
dióhéjszótára. Tinta, 231 oldal, 990 Ft
Horányi Özséb; Szépe György: A jel tudománya – Szemiotika. General Press, 468 oldal, 3800 Ft
Huszár Ágnes: A gondolattól a szóig. A beszéd folyamata a nyelvbotlások tükrében. Tinta, 154 oldal,
1680 Ft
Kiefer Ferenc: Lehetôség és szükségszerûség. Tanulmányok a nyelvi modalitás körébôl. Tinta, 144 oldal, 1680 Ft
Kovács Katalin: A szenvedélyek kifejezése és a mûfajok hierarchiája. Eötvös, 228 oldal, 3087 Ft
Palkó Gábor: A modernség alakzatai. Ulpius-ház, 288 oldal, 1690 Ft
Szemán Renáta: Miguel de Cervantes Saavedra: Don Quijote. Akkord, 66 oldal, 598 Ft
Wardhaugh, Ronald: Szociolingvisztika. Osiris, 364 oldal, 2980 Ft

szótár
Bajnóczi Beatrix; Kirsi, Haavisto: Angol-magyar, magyar-angol gazdasági szótár.
Grimm, 498 oldal, 5400 Ft
Böröcz Nándor (szerk.): Örmény társalgási könyv és útiszótár. Toro, 160 oldal, 2200 Ft
Donáth Tibor: Négy nyelvû anatómiai szótár. Semmelweis, 504 oldal, 3365 Ft
Gerencsér Ferenc: Angol–magyar + magyar–angol szótár. Anno, 464+454 oldal, 2000 Ft
Kövecses Zoltán: Angol–magyar kifejezéstár. Könyvklub, 476 oldal, 3690 Ft

FÖLDRAJZ, TÖRTÉNELEM
atlaszok és térképek
Budapest. Városatlasz (1:15000). Szarvas A., 114 oldal, 2800 Ft
Budapest. Városatlasz (1:25000). Dimap, Szarvas A., 138 oldal, 1500 Ft

Lévi, Eliphas (Constant, Alphonse Louis): A mágia története. Hermit, 304 oldal, 4300 Ft
Pintér Zoltán; Zugor Zoltán: Íme az ember. Az emberiség képes kultúrtörténete.
Szalay, 14 oldal, 2500 Ft
Rákos Sándor: Gilgames + Agyagtáblák üzenete. Ékírásos akkád eposzok. M. Napló, 315 oldal, 2940 Ft
Szabady János: Válogatás Gyôr és Ménfôcsanak kultúrtörténeti írásaiból. Hazánk, 132 oldal, 1500 Ft
Szeli István: Tájkép- és portrévázlatok Zenta honlapjára. Forum, 111 oldal, 1300 Ft
Zákányi Zsuzsa: Monor egyetemes szimbólumai. Uránusz, 60 oldal, 3325 Ft

régészet
Belényesy Károly: Pálos kolostorok az Abaúji-hegyalján (magyar, angol ny.). HOM, 118 oldal, 1500 Ft

történelem
Bálint László: A megtorlás Szegeden 1956. Belvedere Merid., 276 oldal, 2625 Ft
Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyûlési iratainak regesztái. Pest M. Ltár, 376 oldal, 1400 Ft
Csicsery-Rónay István (szerk.): Saláta Kálmán. Az ifjú szürkeeminenciás. Fejezetek a Független Kisgazda Párt 1945-ös küzdelmébôl. Occidental Press, 135 oldal, 750 Ft
Du-Nay András: A román nép kialakulása és korai története. Mundus, 424 oldal, 3360 Ft
Fleisz János: Egy város átalakulása. Nagyvárad a két világháború között, 1919-1940. Literator, 255 oldal, 2308 Ft
Fraknói Vilmos: A magyar királyválasztások története. Attraktor, 255 oldal, 3900 Ft
Fröhlich Ida (szerk.): Az utókor hatalma. Újraírt szövegek. Új Mandátum, 177 oldal, 2280 Ft
Gubcsi Lajos: Üzenet a végekrôl 2. Kárpátalja. GL-4, 128 oldal, 9975 Ft
Haraszti György: Auschwitzi jegyzôkönyv + Égô titok (tanulmány). Múlt és Jövô, 117 oldal, 1944 Ft
Herczegh Géza: Peres örökségünk. M. Szemle Al., 266 oldal, 2300 Ft
Herepei János: A kolozsvári Farkas utcai református templom és kollégium történetébôl. Mûvelôdés,
235 oldal, 2300 Ft
Hérodianosz: A Római birodalom története Marcus Aurelius halálától. Osiris, 320 oldal, 3200 Ft
Horváth Jenô: A millenniumtól Trianonig. Huszonöt év Magyarország történetébôl, 1896–1920. Nyitott
Könyv, 295 oldal, 2990 Ft
Horváth Lajos: A magyar országgyûlés 1956-57-ben. Tarsoly, 200 oldal, 1900 Ft
Jordán Gyula: Tajvan története. Kossuth, 376 oldal, 2900 Ft
Kálnay Nándor: Csesztve község története és leírása + Csesztve község tanügyének története. Madách I. Irod. Társ., 102 oldal, 875 Ft
Katz, Jakov: Hagyomány és válság. Zsidó társadalom a középkor végén. Múlt és Jövô, 413 oldal,
3600 Ft
Koller Gábor; Sípos Norbert: 22 híres hadvezér. Szalay, 48 oldal, 1450 Ft
Koltay Gábor: Velünk élô Trianon. Szabad Tér, 512 oldal, 4600 Ft
Kôszeghy Miklós: Salamon, avagy a történet vége. Új Mandátum, 140 oldal, 1980 Ft
László Péter: Fehérlaposok. Adalékok a magyar–csehszlovák lakosságcsere-egyezményhez. Völgységi Tájkut. Al., 302 oldal, 2990 Ft
Markó György (szerk.): Az elsodort város. PolgART, 384 oldal, 4490 Ft
Mészáros Gyula: Az 1956-os forradalom eseményei Pápán és környékén. Jókai M. Vár. Kvt., 307 oldal, 1600 Ft
Nagy Benedek: Egy sors volt ez is. Börtönéveim, 1956–1961. Pallas-Akad., 100 oldal, 1350 Ft
Nézô István: A kisvárdai vár története. Kisvárdai Városszép. Egy., 168 oldal, 4167 Ft
Rainer M. János; Standeisky Éva (szerk.): Évkönyv XII. 2004. Magyarország a jelenkorban. 1956-os
Int., 369 oldal, 3000 Ft
Romsics Ignác: Bethlen István. Politikai életrajz. Osiris, 520 oldal, 3980 Ft
Szabó Attila (vál.): Helytörténeti részletek a Kecskeméti Ferences Rendház háztörténetébôl, 16441950. Kecskeméti Lapok, 183 oldal, 1800 Ft
Tóth István György (szerk.): A Concise History of Hungary (angol ny.). Corvina, 752 oldal, 7900 Ft
Vermes Géza: A qumráni közösség és a Holt-tengeri tekercsek története. Osiris, 300 oldal, 2480 Ft

utazás
Badár Sándor; Horváth János: Jappán. Retró útikalandkönyv. Jaffa, 156 oldal, 1890 Ft
Berger, Christine: Berlin. Corvina, 142 oldal, 1990 Ft
Bettinger, Sven-Claude: Brüsszel. Corvina, 128 oldal, 1990 Ft
Dürt, Bettina: Toscana. Corvina, 144 oldal, 1990 Ft
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Megjelent könyvek

Ercoli, Olivia; Belford, Ros (szerk.): Róma. Útikönyv. Grafo, 434 oldal, 6800 Ft
Gyimesi János: A világot már megjártam...Magánkiadás, 160 oldal, 1500 Ft
Hunt, Lindsay: Velence. Útikalauz. Booklands 2000, 128 oldal, 2000 Ft
Kovács K. András: Kaland a zöld pokolban. Palimpszeszt, 312 oldal, 2400 Ft
Kubassek János: Hungarian hermit of the Himalaya. The life of Sándor Kôrösi Csoma against a contemporary historical and geographical backdrop M. Ôstörténeti Kut., 264 oldal, 4001 Ft
Lehmann, Ingeborg: Marokkó. Biztos tippek az útra. Corvina, 131 oldal, 1990 Ft
Müller, Traute: Tunézia. Biztos tippek az útra. Corvina, 127 oldal, 1990 Ft
Olaszország. Park, 1016 oldal, 9500 Ft
Olaszország. Grafo, 674 oldal, 7800 Ft

SZÉPIRODALOM
gyermek- és ifjúsági könyvek
Anga Mária: A bicegô hintaló. Felsômagyarország, 61 oldal, 2200 Ft
Balajthy Ferenc: Kutyasétáltatás. Vörösmarty Társ., 102 oldal, 1500 Ft
Barangolások meseországban 1. TIOTI, 128 oldal, 2590 Ft
Barangolások meseországban 2. TIOTI, 128 oldal, 2590 Ft
Gábor Emese: Hogyan születtek a bárányfelhôk? (lapozó) Budántúl, 8 oldal, 2400 Ft
Gyermekenciklopédia. TIOTI, 320 oldal, 4590 Ft
Nöstlinger, Christine: A cseregyerek. Animus, 144 oldal, 1790 Ft
Ottesen, Josefine: A jégvirág. Egmont, 112 oldal, 1249 Ft
Rawski Péter: Bálám szamara (magyar, angol ny.). BenimArt, 8 oldal, 500 Ft
Salembier, Philippe; Védere d’Auria, Pascale: Képes állatkönyvem. Hemma, 120 oldal, 1980 Ft
Sanyi, a szerelô (lapozó). Egmont, 12 oldal, 699 Ft
Sárkánykrónikák. Puzzle könyv. Egmont, 12 oldal, 2599 Ft
Sörös W. Klára: Mi a manó! Ki a manó? General Press, 48 oldal, 2000 Ft
Szász Blaskó Márta, D.: Felhôgombolyító. Tinta, 65 oldal, 1890 Ft
Szutyejev, Vlagyimir: Pif, a vidám kutya. Tericum, 1570 Ft
Telkes Henrietta: A Titkok Köve. Telkes Henrietta, 80 oldal, 1155 Ft
Tóni, a traktoros (lapozó). Egmont, 12 oldal, 699 Ft
Travers, Pamela Lyndon: A csudálatos Mary visszatér. Ciceró, 182 oldal, 1800 Ft
Varga Sarolta: A vadszôlô álma. Mesék, történetek. Uránusz, 76 oldal, 1050 Ft
A vízparton. Szalay, 6 oldal, 898 Ft
Warvasovszky Emil: Bodri, a madárfiókák megmentôje. Állattörténetek, állatmesék. Árgus, 102 oldal,
1400 Ft
Wass Albert: Erdôk könyve. Mesék. Mentor, 83 oldal, 1470 Ft
Wohlert, Monika: Állatok és növények a gazdaságban. Tessloff, 48 oldal, 2100 Ft
Zsindely Ferenc: A hét cinke. Igaz mese hét részben. Eri, 31 oldal, 1470 Ft

humor
Andó Gabriella; Bartus Csilla (szerk.): Bendegúz a hasát fogja. Minerva Nova, 80 oldal, 980 Ft
Baxendale, Martin: Na és ha 40 lettél? Túlélôkalauz hölgyeknek. Animus, 32 oldal, 498 Ft
Baxendale, Martin: Na és ha 40 lettél? Túlélôkalauz uraknak. Animus, 32 oldal, 498 Ft
Karinthy Frigyes: Az emberke tragédiája. Madách Imrike után. Istenkérôl, Ádámkáról és Luci Ferkóról.
Háttér, 44 oldal, 900 Ft
Pozsonyi Ádám: Még néhány ötlet a liberálisok pukkasztásához. Szatírák, humoreszkek és publicisztikák. Mucsa, 187 oldal, 1890 Ft

költészet
Aczél Géza: (szakma)alkony. Jelenkor, 88 oldal, 1600 Ft
Arany János összes mûvei. Lektûr, 1398 oldal, 3245 Ft
Arany János: Családi kör. Válogatott versek. Corvin, 159 oldal, 297 Ft
Aszódi Imre: Lelkembe visszajárnak az álmok. Válogatott versek. Uránusz, 184 oldal, 2275 Ft
Bacsik Katalin: Körforgásban. Madách I. Vár. Kvt., 102 oldal, 1447 Ft
Bagi Péter; Magyar Szilárd et al.: Így írtunk mi. DFT, 60 oldal, 987 Ft
Csernák Endre: Különös kert. Alakart, 67 oldal, 1580 Ft
Dömötör Ilona: Angyal szeretnék lenni. Open Art, 144 oldal, 960 Ft
Édes Gergely válogatott versei. Jókai M. Vár. Kvt., 60 oldal, 400 Ft
Evanics Béla László: A csonka fa. Bába, 123+6 oldal, 1050 Ft
Farkas Wellmann Endre: Az Anna-érzés, avagy A bérgyíkos éjszakája. Concord Media, 56 oldal, 1470 Ft
Fenyvesi Ottó: Blues az óceán felett. Mûvészetek Háza, 228 oldal, 1492 Ft
Hajdrik József (szerk.): Mindörökké szerelem. Antológia, 2005. Divius Lux MM, 133 oldal, 1470 Ft
Holecz László: Szent Lászlónak édesapja verhetetlen elsô Béla. Hadtörténelmi hôsköltemény. Saluton, 219 oldal, 1500 Ft
Kinde Annamária: Szandra May a sivatagban. Mentor, 95 oldal, 1260 Ft
Olosz Lajos: Könyörtelen mesék. Pallas-Akad., 323 oldal, 2250 Ft
Ördög A. Róbert: Repeszek. Válogatott és új versek. Hazánk, 124 oldal, 1600 Ft
Ôszi Farkas: Pajzán versek. Varga és Tsa, 97 oldal, 1600 Ft
Petôcz András: Európa rádió. Kalligram, 132 oldal, 1800 Ft
Petôfi Sándor: Magyar vagyok. Válogatott versek. Corvin, 159 oldal, 297 Ft
Puskin, Alekszandr Szergejevics: Szerettem önt... Válogatás Alekszandr Puskin költészetébôl. Eötvös,
332 oldal, 3906 Ft
Rátai Magyar Katalin: Lót felesége. Orpheusz, 173 oldal, 1701 Ft
Szikszai Ilka: Lélekrezdülés. St. Apostol, 120 oldal, 2000 Ft
Tóth Endre: A világ végén. Válogatott versek. Hét Krajcár, 89 oldal, 1000 Ft

Elôzô számunkban hibásan
idéztük, így helyes:
P. Papp Zoltán: ÍR ÚR
Különc egy város Limerick,
voltam ott óráig-ideig.
A nôk fara, melle
uraknak még kell-e,
ha csak a verslábat figyelik?
9
2

naplók, levelek, riportok
Csongrády Béla: Vigaszágon. Balassi B. Kvt., 238 oldal, 1500 Ft
Halász Judit: A Gyilkos Tsunami egy túlélô szemével. Ad Hoc Plus, 216 oldal, 2500 Ft
Rajsli Emese (szerk.): Csevegôszoba. www.origo.hu/csevegoszoba. Sirály, 250 oldal, 2290 Ft
Saint-Exupéry, Consuelo de: Vasárnapi levelek. Európa, 196 oldal, 2100 Ft
Várnagy Ildikó: Utazás befelé. Kijárat, 203 oldal, 1800 Ft

prózairodalom, történelmi
Hites Sándor: A múltnak kútja. JAK, Ulpius-ház, 214 oldal, 1500 Ft
Littell, Robert: A cég. A CIA regénye. Hamu és Gyémánt, 624 oldal, 4990 Ft
Merle, Robert: Malevil. Európa, 736 oldal, 2600 Ft
Sarlós Endre: Szigetvár ostroma, 1566. Magyar történelmi képregény a világ legjelentôsebb csatájáról.
Vadzsra ‘99, 80 oldal, 1980 Ft
Takács Tibor: Kétfelé folynak a vizek. Történelmi regény Bethlen Gábor korából. Kornétás, 214 oldal,
1600 Ft

prózairodalom, tudományos fantasztikus
Böszörményi Gyula: Ütközet a Meridim felett. Inomi, 392 oldal, 1990 Ft
Goodkind, Terry: A Tûz Lelke II. Birodalmi strázsák. Excalibur, 309 oldal, 1650 Ft
Hoeye, Michael: A valóságshow fantomja. Könyvklub, 288 oldal, 2990 Ft
Lucas, Kiara; Caldwell, John (Nemes István): Lidércfény. Cherubion, 256 oldal, 1290 Ft
Newman, Allen (Tóth Norbert): Gép/ember. Cherubion, 256 oldal, 998 Ft
Nogaret, Guilleume: A teknôcfésû. History of Chrona. Gonda, 192 oldal, 1785 Ft
Pierson, Chris: Az istenek kiválasztottja . Papkirály-trilógia I. Delta Vision, 368 oldal, 1890 Ft
Wurts, Janny: Összeesküvés I. Beholder, 384 oldal, 2198 Ft

szépirodalom
Anderson, Catherine: Az ég kékje. General Press, 376 oldal, 1700 Ft
Austen, Jane: Lady Susan. Lazi, 176 oldal, 1800 Ft
Bart, Andrzej: Rien ne va plus. Európa, 512 oldal, 2800 Ft
Bayer Béla: Árnyjáték. Elbeszélések. Babits, 125 oldal, 1050 Ft
Beauseigneur, James: Az Úr képében. Krisztus küldetése trilógia elsô része. Alexandra, 432 oldal,
2699 Ft
Black, Jonah: Egy szépreményû ‘bika’ feljegyzései. Jonah Black fekete naplója 3. Fuss, Jonah, fuss!
Ciceró, 208 oldal, 1790 Ft
Bodor Pál: Svájci villa. Babits, 348 oldal, 2300 Ft
Bodrogi Huszár Katalin (szerk.): Szókristályok. Versek és prózai írások. Accordia, 186 oldal, 2000 Ft
Brown, Sandra: Szavadon foglak! Maecenas, 264 oldal, 1099 Ft
Cornwell, Patricia: Végsô mentsvár. Európa, 592 oldal, 2100 Ft
Csoóri Sándor: Ünnep a hegyen. Vörösmarty Társ., 145 oldal, 1500 Ft
Lôkös István (szerk.): Horvát irodalmi antológia. Eötvös, 580 oldal, 4914 Ft
Lyles, Whitney: Örök második. Pannonica, 328 oldal, 1990 Ft
Magyar László: Okos emberek okos gondolatai. OK, 227 oldal, 2000 Ft
Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma (Egy különc ember története). Osiris, 230 oldal, 720 Ft
Mitrucz-Süvegi János: Bohócruhában. Literator, 49 oldal, 735 Ft
Németh Endre: A hegy átka. Tüske Kató balladája. Hazánk, 349 oldal, 1500 Ft
Óarany tükrök. Versek és prózai írások. Accordia, 180 oldal, 2990 Ft
Oates, Joyce Carol: Én nem az vagyok, akinek ismersz. Trivium, 304 oldal, 2490 Ft
Panyi Zita: Mozaikpor. Babits, 123 oldal, 1050 Ft
Reviczky Gyula: Apai örökség + Válogatott versek. Osiris, 386 oldal, 720 Ft
Rico, Eugenia: Fehér halál. Ulpius-ház, 96 oldal, 1980 Ft
Rowling, Joanne Kathleen: Harry Potter és a Tûz Serlege. Animus, 680 oldal, 3590 Ft
Sacher-Masoch, Leopold von: Pusztai hiéna. PolgART, 72 oldal, 1690 Ft
Saint-Exupéry, Antoine de: Éjszakai repülés. Négy regény. Európa, 384 oldal, 2300 Ft
Santini, Francesca: A firenzei menyasszony. Könyvklub, 308 oldal, 2990 Ft
Sebestyén Mihály: A város megérintése. Novellák. Mentor, 236 oldal, 1470 Ft
Simó Márton: Bozgor avagy Kísérlet egy szó értelmezésére. Erdélyi Mûhely, 288 oldal, 2260 Ft
Spiegelman, Art: Maus. Képregény. Ulpius-ház, 296 oldal, 2980 Ft
Stone, Laurel: Perzselô szemek. Kairosz, 158 oldal, 2300 Ft
Szabó László, Cs.: Apai örökség. Mundus, 238 oldal, 2310 Ft
Szabó László, Cs.: Hûlô árnyékban. Mundus, 306 oldal, 2730 Ft
Szabó Magda: A csekei monológ. Európa, 268 oldal, 2000 Ft
Szabó Magda: Merszi, Möszjô. Európa, 244 oldal, 2000 Ft
Szabó Magda: Régimódi történet. Európa, 528 oldal, 2200 Ft
Szakonyi Károly: A szép hadnagyné. Novellák. Stádium, 350 oldal, 2800 Ft
Szászi Zoltán: Forgácsok. Lírai jegyzetek. Plectrum, 124 oldal, 1300 Ft
Szavak hófényei. Versek és prózai írások. Accordia, 190 oldal, 2990 Ft
Szilágyi Domokos: Útinapló. A Volga nyugaton. Kalota, 202 oldal, 2500 Ft
Szladek Mihály: Kutyavilág. A beszélgetések folytatódnak. Pro Eventus, 128 oldal, 1800 Ft
Szólni a tûz mellett. Versek és prózai írások. Accordia, 149 oldal, 2990 Ft
Téglás-Hajós Éva: Üzenem. Válogatott versek és prózai írások. Uránusz, 215 oldal, 2975 Ft
Thompson, Hunter Stockton: Rumnapló. Konkrét, 224 oldal, 2680 Ft
Varga S. József: Hûség. Hátország. Babits, 338 oldal, 2300 Ft

színmûvek
Kányádi Sándor: Ünnepek háza. Két dráma és egy tévé-ballada. M. Napló, 248 oldal, 1480 Ft
Vörösmarty Mihály: Drámai mûvei. Osiris, 1047 oldal, 4200 Ft

HIBAIGAZÍTÓ
Sajnálattal közöljük, hogy az Officina ’96 Kiadó által kiadott Gyönyörû gyönyörök címû erotikusvers-antológiában szereplô
Weöres Sándor-versek, illetve -mûfordítások helytelenül jelentek meg:
1. Közöltük az Antik ekloga és a Fairy spring címû költeményeket, azt a látszatot keltve, mintha ez két külön vers lenne. Holott
Weöres elhatározásából az Antik ekloga ma már változatlan szöveggel a Fairy spring 6. része. Ugyanis a Költô a verset
kibôvítette és ez (azaz Fairy spring) tekintendô az egyedüli és végleges változatnak.
2. A Bhartrihari fordításnál nem jelöltük, hogy nem egybefüggô verset adtunk közre, hanem csak – össze nem tartozó –
részleteket A szerelem száz strófája címû versbôl.
3. A Gíta góvinda sem az átdolgozott, kiegészített, végleges szövegváltozatban jelent meg, továbbá nem tüntettük fel, hogy
az egész mûbôl csupán 3, egybe nem függô részletet közöltünk.
4. A szövegközlésekben kisebb sajtóhibák fordulnak elô.
Mindezekért az Olvasók szíves elnézését kéri az
Officina ’96 Kiadó

A mesékbôl fény árad

■ Sebôk Éva, a József Attila-díjas
költô gyûjteményes gyermekverskötetének, a Seregélytáncnak a megjelenése máris az év fontos eseménye, lévén a szerzô egyike azoknak,
akik versben a Szabó Lôrinc-i, Weöres Sándor-i, Nemes Nagy Ágnesi és Kormos István-i hagyományt
viszik tovább és a színvonalat ôrzik, amikor a kicsiknek írnak. Sebôk Éva verseiben a külvilág és az
emberi (gyermeki) természet száz
apró csodája villan föl, különféle
tónusban, formában. Különösen
értékessé, s reméljük egyúttal kapóssá is teszi új könyvét, hogy eddig még soha sehol sem publikált
versek vannak a régi, nagy sikerek,
a Koboldos, a Hiszôke és a sok apró lírai gyöngyszem mellett. A
Napkút Kiadó gondozta kötet minden oldalán van színes illusztráció
Péter Lászlótól.
Egy kisfiú azt kérte Kate DiCamillótól, olyan mesét írjon neki,
amelynek szokatlan hôse van. Egy
nagyon pici, bogárnyi, de nagyfülû egér kalandjainak elmesélésével
teljesítette az amerikai írónô a kérést. Így született meg a Cincin Lovag Legendája, alcíme szerint egy

kisegér, egy hercegnô, egy kis leves
és egy orsó vörös cérna története.
A hercegnôbe bele- és olvasni is
szeretô Cincin mellett fôszereplô
még egy karfiolagyú kiscseléd, aki
hercegnô akar lenni, egy Luci Feri
nevû fényimádó patkány és egy
Benedek nevû lekötelezô foglár.
Furcsa mesehôsök, komor hely-

szín (pincebörtön), sok-sok eredeti ötlet, fordulat a cselekményben
és jópár humoros szituáció jellemzi ezt a méltán kitüntetett meseregényt, amelyet dr. Zsélyi Ferenc fordított magyarra, és a Könyvmolyképzô Kiadó adott ki. A pince- és
egérszürke illusztrációt Timothy
Basil Ering alkotta. Hogy milyen a
hercegnô, mi van a levessel és mi
a szerepe a cérnának, azt csakazért
sem árulom el.
A Spiderwick krónikáról szólva
azzal kell kezdenem, hogy mûvészien régiesek ezek a nem szokványos formátumú kis könyvek,
amellett gazdagon illusztráltak. A
képek reálisak, kedvesek, mûvésziek, ijesztôek és bizarrok egyszerre.
Ezt az indokolja, hogy ilyen maga
a történet. A három Grace gyerek
(az ikrek, Jared és Simon meg nôvérük, Mallory) az édesanyjával
beköltözik a nagynénjüktôl kölcsön kapott, Viktória-stílusú házba, felfedezik a Manók könyvét és
különleges lényekkel találkoznak.

Márpedig ha valaki manóval, tündérrel, griffel találkozik, abból elképesztô, valószerûtlen, valahogy
mégis hihetô kalandok következnek. (Hagytam meglepetést is!)
Tony Di Terlizzy és Holly Black különös atmoszférájú sorozatában
három hétköznapi, de különbözô
temperamentumú gyerek él át rejtélyes, meghökkentô, mesés kalandokat. Attól tartok, aki az elsô
részbe belekezd, egy ültô helyében olvassa végig, s nem gyôzi kivárni a következôt. Szerencsére a
Ciceró Könyvstúdió már három kötetet megjelentetett a szériából,
Till Tamás fordításában (Manók
könyve, A varázskô, Lucinda titka).
És jön még kettô!
Lois Lowry nevét Az emlékek ôre
és a Számláld meg a csillagokat c.
regényei tették ismertté nálunk. A
két kitûnô mû alapján könnyû elképzelni, hogy az amerikai írónô

Valahol, messze c. könyve is különleges csemegének ígérkezik. Tudjuk, hogy a szerzô kerüli a harsány,
akciódús, „konyhakész” sztorikat,
finom írói eszközeivel inkább elgondolkodásra, töprengésre késztet, mintsem külsôdleges eszközökkel ideig-óráig lekösse az olvasó
figyelmét. Látványos effektek nél-

kül is mindvégig izgalmas és mélyenszántó ez a történet, amely a
Föld egyik ismeretlen zugában, valamikor a jövôben játszódik. Ennek ellenére semmi sci-fi-szerû
nincs benne. Idôtlen és helyhez
nem kötött emberi, társadalmi
(morális) problémát hoz közel a tizenévesekhez Lowry. Hogyan képes életben maradni egy árva, testi
hibája miatt el nem fogadott serdülô lány ebben az ellenséges közösségben. Kyra egyébként egyedülálló tehetségének köszönheti, hogy
az Ôrzôk Tanácsa megvédi támadóitól, ráadásul fontos feladattal
bízza meg. A könyvet, amelyet
Csatári Ferenc fordított, az Animus
Kiadó jelentette meg.
„A mai amerikai fiatalság kultuszkönyve” – állítja Johan Black fekete
naplójáról Tandori Dezsô, aki láthatóan nagy kedvvel, konzseniálisan fordította le a sorozatot, amely
valóban Salinger Zabhegyezôjét
juttathatja eszünkbe. Mesterien kitalált, zseniálisan felépített, s emellett lenyûgözôen ôszinte, életszagú
az eddig megjelent három kötet.
Az okos, tehetséges és érzékeny Jonah ironikus és önironikus vallo-

mása abszolút hiteles és cseppet
sem szokványos rajza a jellegeztes
floridai környezetnek, nem mindennapi családja és (fiú meg lány)
barátai, tanárai viselkedésének. A
„szépreményû bika” – paradox módon – lúzernek bizonyult mindeddig. Ezért lehet tovább drukkolni
neki. Van itt ügyesen adagolt rejtély, van álmodozás és pofáraesés,
van fordulat és izgalom, sôt – Jonah bánatára: nem neki – szex is.
Nem emiatt figyelmeztetem az ifjú olvasókat, ne hagyják elöl a „füzeteket”, hanem mert ha valaki,
akár egy felnôtt beleolvas az elsô
kötetbe, egy darabig biztosan
nem adja vissza. És kéri a folytatást is: az Állj! Meg ne állj!-t és a
Fuss, Jonah, fuss!-t. Ez igazi irodalom. A Ciceró Könyvstúdió (egyik)
„nagy dobása”.
Szemlémet egy kitûnô magyar ifjúsági regénnyel zárom. Megkockáztatom: ez is határeset – az „ifjúsági” jelzô talán felesleges is. Vermes Éva kötetében egy, a háborúban árván maradt, késôbb különféle nevelôszülôkhöz került kislány fejlôdéstörténetének ábrázolása adja a mû alapját. Ez a belsô,
érzelmi és gondolati síkon lejátszódó folyamat példamutató em-

könyv

gyermek, ifjúsági

beri dokumentum. Mindaz, ami a
kislány, illetve a kamasszá serdült
Sárával történik húszéves koráig,
fontos kordokumentum is. A regényben, amely lehet akár szépírói
tehetséggel megformált önéletrajz
is, hitelessége és „üzenete” ettôl
függetlenül hat, benne foglaltatik
egy másik ember, a fogadott nagyapa különös sorsa is. Az ízig-vérig
realista, a világot érteni vágyó Mesélô pontos leírásaiba természetes
módon szövôdik bele – ne féljünk
a szótól – egy romantikus fordulat, amely a hétköznapi, gyakran
fájdalmas eseményeknek az elrendeltetettség magas rendû szépségét
kölcsönzi. A kötet a Móra Kiadónál jelent meg.

CS. A.
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Az önmagát lapozó könyv
■ 999 számozott oldal. 18
dráma. E mûfajban épp az
életmû háromnegyede. A Noran Kiadó – Faragó Ágnes kiváló könyvtervével a hátsó borító antik-mai fotókollázsával –
olyan impozáns kötetet csinált Eörsi István

A fogadás
címû gyûjteményébôl, amilyet
valamelyik régi görög klasszikus idô rostálta hagyatékából
szokás prezentálni. A szerzô
utószavában (s újabb sajtóinterjújában) öntudatos és kaján
módon reflektál is arra, mi,
miért kerül itt egymás mellé, s
miféle történelmi és esztétikai
indíttatások nyomán.
Jelen sorok írója henceghetne, hogy rendezett
Eörsi-darabot. A Sírkô és kakaót, az egyetemi mûkedvelés keretei között (jóval késôbb a Sírkô… átírt változatát maga Eörsi is színre vitte). Az egyszeri buzgólkodást E. I. is udvariasan megtapsolta. Mit szólt színmûveirôl (egy-egy innen kihagyottról is) írott bírálataimra? Nem tudhatom.
Ha kellett, munkámat kéziratokkal segítette. Köszönet neki. Talán állítható, hogy A fogadásnak
empatikus olvasója lehetek. A szép (bár nem hibátlanul nyomtatott) könyv értelmezi is önmagát. A bizonyára legjobb Eörsi-dráma, a Széchenyi
és az árnyak (1972) mintegy rámutat a Halálom
reggelén (2000) részben rokon dramaturgiájára,
egyik öngyilkosság a másikra,
„a legnagyobb magyaré” a
Kleistére. Általában is az Eörsit
megnyerôen jellemzô „önkritikai dramaturgia”, ötletbörzedrámaírás: egy gondolkodásmód anatómiája fontosabb és
maradandóbb, korjellemzôbb
(még a négyszer módosított Lukács György-drámát, Az interjút
nézve is), mint a „vég”eredmény. E szövegek utókoruk
számára is mozgó struktúráknak bizonyulnak, szilárd históriai, széptani, morális és érzelmi maggal. Ennyi a magyar
dráma félmúltjában, jelenében:
komoly ajándék.
Gyurkovics Tibor a Kráter Mûhely Egyesületet dicsérô 7 fátyol
életmûsorozata számára szürrealisztikus színek (Napsárga;
Vércsevörös; Istenfehér; Jégnarancs; Hófekete stb.) fejezetcímei
alá rendezte a

Versek I–II.
900 oldalnyi anyagát. Sajnos, vagy ô, vagy a sorozatért különben mindent megtevô Turcsány Péter kitalálta, hogy a betûrendes mutatók is a ciklusokat követik, vagyis egy-egy verset keres-

ve mindaddig újra- s újrakezdenünk szükséges az ábécét,
míg vágyott versünket meg nem leljük. Szörnyû! Minimális technikai készséggel egyszerre szolgálhatná a kettôs
kötet a költôt s olvasóját. Így abba is belegebedünk, hogy
a gyûjtemény „összes”-ségérôl, az esetleges szövegmódosításokról stb. informálódjunk (a keletkezés idôrendjében egyébként szinte teljesen – nyilván szándékosan –
magunkra hagyva). Az bizonyos, hogy a Versek I–II. így
egészen mást olvas(tat) ki magából, mint az egyes kötetek, vagy az 1991-es, szintén igen markáns Halló, Krisztus
címû nagy foglalat.
Az átpoetizáló, újrapoetizáló szín-cikluscímek alatt
forgács, szösszenet, átlagvers, remekmû hág egymás nyomában. Érdemes sokszor visszatérni az elsô tomusz legvégére tett Állomás, e kikezdhetetlen nyolc sor „címeréhez”, hogy a leginkább a dalformákból felröppenô jobbrosszabb költeményeket teljes odaadással tudjuk követni. Az Istennel való dialógus, a halállal való perlekedés, a boldog-boldogtalan magány kiéneklése, s
fôleg az egész Gyukovics-líra groteszk
szabályszerûtlensége a szerzô és verseszméi oldalára von. Tépje meg/le ruháit, tépje virágok szirmait, tépje haját,
aki Gyurkovicsot akar olvasni. Az biztos, hogy itt valakinek saját földje van,
s létezik bebocsáttatás. Ha sokadszori
kísérlet után jutunk be specifikus rímégboltú szóországba – az is megéri.
Marx József újabb becses filmesztétikai, kortörténeti munkája – a Vince Kiadónál – a

könyv

könyvbölcsô

Sorstalanság – Filmkönyv
(Koltai Lajos filmje a Nobel-díjas Kertész
Imre regénye alapján). Pazar könyvtárgy,
(már az elôzék bordás fekete papírjának
megtapintásától kezdve) a Kálmán Tünde tervezte, remek fényképekben elképesztôen gazdag mû (a képaláírások, ezúttal csekély
számú elírással, megint külön „regényt” futtatnak).
Fô fejezeteit nézve nagyszerûen megírt, „letehetetlen” könyv ez, az egyik legnagyobb szabású magyar
kulturális vállalkozás krónikája. De a kötet hánytorog, nem mindig tudja, hol nyissa ki magát. Hol
Koltai Lajos-monográfiának, hol Sorstalanság-filmnaplónak mutatkozik, viszont kétségtelenül legfontosabb szövege a Kertész Imre-interjú (s benne egy elôkerült levél). Ennek a sokszólamúságnak az elônyeit
is élvezzük – s a hátrányait is érzékeljük. A filmforgatás leállásának kérdései szinte mind fedve maradnak. Ennio Morricone zenéjére pár sor jut (bár nyilván nem Marxnak kell elôre tudnia, külföldi kritikusok miért mondják sima giccsnek a dallamokat). A
lelkes azonosulás helyett szívesen tudnánk meg többet az egy terû – épített vagy eredeti – helyszínek (Pados Gyula operatôri
munkáját érintô) létmódjáról, a rendezô szereplôválasztási és figura-megálmodási gyakorlatáról, és még sok egyébrôl. Annyi bizonyos: szinte mindegy, kinek mi a véleménye magáról a filmrôl. Marx József a Sorstalanság révén és e mû sorsáért alkotott egy
szuverén könyvet.
Tarján Tamás
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Visegrádi négyek drámái angolul
Bernard Adams fordította le Tamási darabját
■ Hasonló történelem, kultúra és ízlés jellemez minket, középeurópaiakat, mégis közvetítô nyelv szükséges ahhoz, hogy
megismerjük egymás kultúrjavait. Néhány hete megjelent a Visegrád Dráma második kötete, azaz a négy visegrádi ország
színházi intézeteinek közös kiadványa. A színházi intézetek
képviselôi 2000-ben éppen Budapesten határozták el, hogy angol nyelven megjelentetik országaik 20. századi drámakincsének gyöngyszemeit. Az elsô tematikus szám 2002-ben, a pozsonyi szlovák színházi intézet gondozásában jelent meg Weddings (Esküvôk) címmel, melybe olyan századfordulós drámákat válogattak, ahol
az
esküvônek
kulcsszerepe van. A
magyar drámatermésbôl Molnár Ferenc: Üvegcipô c.
drámáját emelték
ki. A nemrég megjelent második kötet a menekülés
(Escape) témája köré szervezôdött. E
régió két világháború közötti drámatermésében a
Göncz Árpád méltatja a szerzôt
valóságtól való elfordulás, az esztétikumba, mítoszteremtésbe, folklórba, álomba,
vagy szürreális világokba való menekülés meghatározó világérzés.
Mint Göncz Árpád hangsúlyozta a könyv bemutatóján: a keletközép-európaiak közösségi élményei hasonlóak, történelmüknek és
mûvészi nyelvüknek is sok közös vonatkozása van. Müller Péter, a
színházi intézet munkatársa úgy jellemezte a két világháború közti korszakot, mint a depresszió idôszakát, melyben jelentôs mûvészeti alkotások születtek. Az egyén a mûvészeten keresztül
menekült el a valóságtól. A kötetben
szereplô négy drámát a tematikán kívül
az köti össze, hogy érdeklôdik irántuk a
kortárs színház. Nem az irodalomtörténeti szempontok vagy a kánon döntött
tehát a darabok kiválasztásában, azaz az
irodalomtörténetben kevésbé fontos
mûvek is bekerültek a válogatásba. A
darabok több ponton találkoznak: történetük napnyugta és napkelte között játszódik, a figurák a nappali világból az éjszakai álomba menekülnek, a fantázia
és a mûvészet birodalmába, és mindannyian kívül álnak a társadalmon. A magyar drámát Tamási Áron:
Énekes madár címû darabja képviseli. Mint Tompa
Andrea, a kötet szerkesztôje elmondta, ez az elsô angolra fordított Tamási-darab. Tamási szomorújátékát 1936-ban mutatták be vasárnapi székely ruhában és faragott népi bútorok közt.
Ez a díszlet és felfogás hagyományozódott nemzedékrôl nemzedékre, míg Tamási valósággal folklorizálódott a színpadon. 2002ben Sepsiszentgyörgyön újragondolták ezt a hagyományt és ez az,
amiért a kortárs színház érdeklôdésére számíthat Tamási darabja. A
lengyelek Jerzy Szaniawski: A tengerész címû, a maga korában népszerû, de mára elfeledett opuszát, a csehek Arnost Dvorak: Becsü-

letes Mátyás címû tündérmeséjét, a szlovákok J. BarcIvan: Ketten címû darabját
válogatták be a kötetbe. A
kötetet Nagy András esszéje
vezeti be.
Tamási darabját az idôsebb
angol úr, Bernard Adams ültette angolra, aki a régi magyar irodalom szerelmese.
– A cambridge-i egyetemen
magyar szakot hallgattam,
aztán iskolai tanár lettem és
több mint húsz évig semmit
sem kezdtem a magyartudásommal. Akkor torkig lettem
Bernard Adams
a tanársággal. Elkezdtem magyar irodalmat fordítani, és tíz éve csak evvel foglalkozom. Tizenkét kötetet fordítottam le, az elsô Móricz
Zsigmond Rokonok címû regénye volt, az utolsó Bethlen
Miklós önéletírása. Szeretem a régi magyar irodalmat. Az
iskolában klasszikus irodalom, azaz görög–latin szakos
voltam. A hidegháború idején voltam katona, majd egyetemre mentem. Sokan tanultak szimpátiából oroszul, én
a magyar mellett döntöttem. Abban az idôben elég sok
magyar élt nálunk, ám a magyar nyelvet és kultúrát alig
ismerte valaki. Sinor Dénes orientalistánál tanultam magyarul. A magyar emigrációval is megismerkedtem egy kicsit. Nemcsak a nyelvet,
de a magyar embereket és mentalitást is megkedveltem.
– Mikor járt elôször Magyarországon?
– 1959-ben voltam elôször Magyarországon, a veszprémi nyári
egyetemen. Én voltam az egyedüli nyugati. Azóta többször voltam
itt, de igazából kevés lehetôségem van magyarul beszélni. Inkább
olvasok és írok.
– Miért kezdett el fordítani?
– Elôször a saját kedvemre fordítottam, késôbb felkértek. Mint említettem, elôbb Móriczot, majd Molnártól A Pál utcai fiúkat (amit
jogi okokból nem jelentettek meg), aztán Cseres Tibortól a Hideg
napokat. Nagy kedvenceim az erdélyi önéletírók, akiket soha nem fordítottak le még angolra. Mikes Törökországi leveleivel foglalkoztam elôször, késôbb
Bethlen Katát, Ruttkai Kálmán segítségével Apor Péter Metamorphosis Transylvaniae c. kötetét is lefordítottam. Szeretném angolra ültetni Kemény János önéletírását is. De a modern regény is érdekel. A Corvina megbízásából több idegenforgalmi könyvet fordítottam például a magyar borokról. Lírát nagyon ritkán
fordítok, az egészen más mûfaj. Radnóti Elsô Eclogáját és Arany Walesi bárdokját persze én is lefordítottam. Sajnos, nem vagyok költô.
– Hogyan fogadták a fordításokat?
– Az angolok – kiadóink is – kicsit tartanak a külföldi irodalomtól.
Igaz, a fordítások nyelve gyakran nem egészen természetes, ha a fordítók nem anyanyelvû angolok. Az angol olvasók csak az angliai
angolt fogadják el, különben azt hiszik, az eredeti könyv is rossz.
Ezért fontos, hogy hibátlan angolsággal interpretáljanak egy számukra alig ismert irodalmi hagyományt. Ilyen feltételek mellett pedig egy fordítás jól sikerülhet nálunk is.
(Szénási)

könyvkultúra

bemutató
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Szigor vagy engedékenység
Dr. Spock elmélete egykor forradalmasította

Könyvkultúra

háttér

a gyermeknevelést
■ A Biblia után dr. Spock könyve a legolvasottabb irodalom a világon – tartják az amerikai
szakemberek. S valóban: 1945-ben jelent meg
Amerikában, és az elmúlt 60 éve alatt több mint
negyven nyelvre fordították le, melyeken számtalan kiadást megért. Dr. Spock kétszer is korszerûsítette könyvét, 1973-ban, majd 1998-ban. Magyarul immár a hetedik, átdolgozott kiadása is a
könyvesboltokba került. Benne dr. Spock a csecsemôkortól a kisgyermekkor végéig hasznos tanácsokat ad például a csecsemô gondozásával
kapcsolatban, segíti a szülôk lelki felkészülését, ír
a szoptatásról, a mesterséges táplálásról, a csecsemôkori és a kisgyermekkori nehézségekrôl, a gyermek általános fejlôdésérôl, valamint nagyon alaposan és részletesen a betegségekrôl és az elsôsegélynyújtásról. A kornak megfelelôen olyan új témákat is szerepeltet mint a válás és egyszülôs családok, a gyermeki fogazat,
az egészségesebb étrend, az AIDS-probléma, a nyílt örökbefogadás, a homoszexuális ill. leszbikus párok családalapítása, a számítógépes ismeretek és a világháló. Meglepô fordulatot jelent, hogy
az étkezés terén teljes, és szigorú vegetarianizmust javasol, amire
a kiadó külön is kitér. Így Spock az amerikai szokásokat, egészségügyi, társadalmi rendszert ismerteti – olyan csecsemô- és kisgyerekgondozási eszközöket említ, amelyek nálunk nem kaphatók, és mivel Amerikában az alternatív gyógyászat elôrébb tart
mint nálunk, a vegetarianizmus itthon nem oldható meg a Spock
által javasolt módon. A spocki módszer érvényességérôl és hasznáról kérdeztem Ranschburg Jenô pszichológust, valamint Somogyi Anikó gyermekorvost.
– Mi a spocki módszer lényege?
– 1945-ig Amerikában meglehetôsen poroszos nevelési elv uralkodott, azaz alapvetôen rigid, a rendet pontosan betartó, a gyermek belsô igényeire ügyet sem vetô nevelési módszer, amely
azért sokfelé még ma is divatos. Spock maga sem hitte volna,
hogy újszerû nevelési elveinek ekkora sikere lesz. Szokatlan volt
a nézet, hogy a gyerek is ember, belsô igényei vannak, és a szülô jól teszi, ha a saját szívére hallgat: éjszaka vegye fel, ha sír, akkor adjon neki enni, ha éhes. Ezek az eszmék a reveláció erejével hatottak. Módszerét jobb híján az engedékenység elnevezéssel illették, amely sok félreértésre adott okot. A vietnami háború idején például az amerikai fiatalság háborúellenességéért, a fiatalok kriminalizálódásáért, vagy a kábítószer terjedéséért Spockot tették felelôssé. Spock azzal érvelt, hogy túlságosan sokat
képzelnek a mûvérôl és nincs összefüggés a fiatalabb nemzedék
gondolkodása és az ô nevelési elvei között (ez a mentegetôzés
azóta minden kiadásban szerepel). Spock egyébként maga is politizált, sok szempontból pacifista volt, bár ez a könyv szempontjából mellékes. Ha a spocki engedékenységi hullámot minden sallangtól megtisztítjuk, látjuk, hogy Spock nem tett mást,
csak emberként kezelte a csecsemôt születése pillanatától kezdve, érzelmi, intellektuális meg kommunikatív lényként. Ez adja
módszere örök értékét. A „permessivnesse”, azaz „engedékenység” rendkívül veszélyes fogalom, könnyen félreérthetô. Részben talán ennek köszönhetô, hogy valamikor a nyolcvanas években szakmai körökben is elkezdtek visszatáncolni Spocktól, és
megpróbáltak valamilyen köztes utat kitalálni. Számomra ez

utóbbi mindig is erôltetettnek tûnt. A spocki irodalom lelke szerintem alapvetôen tökéletes és hibátlan mû a gyerek és a szülô kapcsolatát illetôen,
miközben szavakkal, passzusokkal rengetegszer vitatkozni lehet.
– Tudjuk, hogy Spock egész életében javítgatta a
mûvét, többször lényegesen meg is változtatta.
– Spock végigélte a századot, nem is olyan régen
halt meg. Az átírásokban nyilván a korszellem és a
rengeteg megszerzett tapasztalat közrejátszott, no
meg az a tény, hogy ez az egyetlen szakmai könyve van. Egész életében csiszolgatta és tökéletesítette a mûvét és az idôk során bizonyos dolgokban még engedékenyebb lett, illetve lassan megszabadult bizonyos koncepcióktól.
– Milyen volt annak idején Spock magyarországi fogadtatása?
– Úgy emlékszem, hogy a hetvenes években nálunk is ez volt a
kismamák bibliája, ami azzal is összefügg, hogy akkoriban már
a hazai szakemberek körében is deklarálódtak ezek az elvek.
Mindig volt azonban egy ellenálló, ezekkel az elvekkel egyet
nem értô oldal is. Itt konkrétan a már sokat emlegetett engedékenység fogalmáról kell néhány szót ejteni. Az engedékenység
ugyanis nem azt jelenti, hogy mindent megengedek a gyereknek,
hanem hogy a szülô és a gyerek kapcsolatában lehetôvé tesszük
az elengedést, az autónommá válást. A rigid szemlélettel nevelt
gyermek életében mindig kell valaki, aki felállítja a normákat és
ô ezen normahatárokon belül mozog. Ez a nevelés túlszocializált vagy éppen antiszociális embert eredményezhet. Jól szocializált, többé-kevésbé harmonikus, és autonóm személyiségû embert csak az engedékenység szempontjainak figyelembevételével
nevelhetünk. A csecsemô születésétôl fogva egy szociális közösség részét képezi. Az efféle engedékenység egyáltalán nem független a normáktól és a keretektôl. Erre Spock sem utalt.
– Úgy gondolja tehát, hogy Spock ma is nélkülözhetetlen?
– Úgy gondolom, hogy munkájának a lelke örök érvényû. A
részletekben lehetséges, hogy másképp gondolkozunk, de a belôle sugárzó humánum és emberség nem mulandó.
– Mi a véleménye dr. Somogyi Anikó, hetedik kerületi gyakorló gyermekorvosnak a Spock nevével fémjelzett nevelési
módszerrôl?
– Harminc évvel ezelôtt ez volt az egyetlen és a legkorszerûbb nevelési szakkönyv. Mindenki ismerete és mindenki ebbôl tájékozódott. Ma maximum a mamák húsz százaléka választja az ô könyvét, hiszen a témában több tucat különbözô szemléletû könyv áll
rendelkezésre. Az anyák egy része ma már az interneten és egymástól tájékozódik, bár a mi kerületünkben még mindig jelentôs
azoknak a száma, akik semmit sem olvasnak. Az ô számukra a védônôi háló és gondozás az egyetlen segítség, a tanácsadásnak számukra különösen nagy a jelentôsége. A XII. és a II. kerületben,
ahol szintén vannak betegeim, a kismamák jóval felkészültebbek
és tájékozottabbak. Spock könyvérôl azt gondolom, hogy bár a jelentôsége csökkent az évtizedek során, ma is jó alap.
(szénási)
Dr. Benjamin Spock – Dr. Steven J. Parker:
Spock doktor csecsemô- és gyermekgondozása
Kézikönyv szülôknek a gyermekek helyes gondozásáról,
szüléstôl a kamaszkorig
Hetedik kiadás. Medicina 2005, 3600Ft
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Maecenas Könyvkiadó ajánlaA Költészet Napjára jelenik

A Tavaszi Könyvfesztiválra jelenik meg
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bordázott gerincû bôrkötés, védôborító
484 oldal
Kb. 3600 Ft

bársonykötés, védôborító
200 oldal

Szavazzon Kurt Vonnegutra a Nagy Könyv játék ban!
Kurt Vonnegut:
Éj anyánk
224 oldal
998 Ft
egész papír kötés

Kurt Vonnegut:
Az ötös számú vágóhíd
256 oldal

Maecenas Könyvkiadó1054 Budapest, Szemere utca 21. Telefon/fax: 311-2836. E-mail:

Száz éve született

József Attila

1905. április 11-én született a magyar költészet egyik legnagyobb, tragikus sorsú alakja, József Attila.
Születésének századik évfordulója alkalmat ad arra könyvkiadói mûhelyek, folyóiratok számára,
hogy József Attilát és korát bemutató köteteket, összeállításokat jelentessenek meg.
Ezt segítette elô a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma is József Attila és kora címen meghirdetett
pályázatával. Ez év végéig az eddig is nagyon jelentôs József Attila-irodalom és -forráskiadás a pályázatnak
is köszönhetôen bizonyosan számtalan új kötettel, új munkával gyarapodik majd, hozzájárulva
a költô személyének és életmûvének még jobb megismeréséhez, az irodalom- és társadalomtörténeti
összefüggések feltárásához.
A Könyvhét József Attila-mellékletének megjelentetéséhez pályázati úton elnyerte
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatását.

100 éve született

József Attila

József Attila-kötetek elsô kiadásai
és kiadóik
Hét emberként szállt a sírba
■ „Ólomsarkú, nehéz csizmát adtam az írásaidnak, a te dolgod, miként dübörögsz bele velük a nagyvilágba.” 1922. december közepén
rótta be ezen sorokat a Szépség
koldusa címû József Attila-kötetbe
Koroknai József. Nem mondható
szokásosnak, hogy egy újonnan
megjelenô verseskönyv elsô példányát nem a szerzô dedikálja, hanem azt neki ajánlják. Ez esetben
azonban mégis ez történt: a 17
éves korában „ólomsarkú csizmához”, vagyis szabályos könyvhöz –
de legyünk egészen pontosak: 48
oldalas versfüzethez – jutó József
Attilát maga a könyvkiadó és
nyomdász Koroknai ajándékozta
meg (már persze a gonddal kivitelezett kiadvány elkészítésén túl) a
meleghangú és szeretetteli biztatással. Amelybôl, jegyezzük meg az
igazságnak megfelelôen, az idô tájt
József Attilának több is jutott, elegendô csak a szegedi poéta-példakép, Juhász Gyula váteszi elôszavára és benne olyan megállapításaira,
vagy kortársaknak címzett figyelmeztetéseire utalni, mint például
hogy „József Attila Isten kegyelmébôl való költô”, vagy hogy
„szeressétek és fogjátok pártját neki!”
A költô születésének centenáriumán egy könyvekkel foglalkozó
lapban talán nem érdektelen felidézni József Attila életében – A
hetedik címû 1932-es vers sajátos beteljesítéseként – megjelent hét
verseskönyv történetét, s legfôképp azon személyiségeket, akik kiadóként fogadták meg Juhász Gyula felszólítását, s az 1922-t kö-

vetô másfél évtizedben pártfogóként
bábáskodtak a költô újabb kötetei
megszületésénél. A Szépség koldusát
1925-ben a Nem én kiáltok, 1929-ben
pedig a Nincsen apám se anyám címûek követték, ezek világra segítésében ugyancsak Koroknai József játszott kulcsszerepet.
De elôbb még essék szó röviden, egy,
Szabolcsi Miklós irodalomtörténész
József Attila-monográfiájában feltárt,
ám a nagyközönség elôtt, mondhatni,
ismeretlen irodalomtörténeti adalékról. Ugyanis ha a költô és szegedi
nyomdász barátai csak egy kicsit is
ügyesebbek, akkor József Attila már
fél évvel korábban, 1922 nyarán debütált volna a Lovas a temetôben címû
füzetével. Csakhogy a Makói Friss Újságot elôállító szedôk idô elôtt lebuktak: az 50-60 példányban már kinyomtatott illegális kiadvány íveit a
zord – és persze a hatósági cenzúra
megkerülésének következményeitôl
joggal rettegô – nyomdatulajdonos
bezúzatta, s a költôt pedig azon mód
eltiltotta a szedôterem közelébôl is.
Visszatérve a József Attilánál 18 esztendôvel idôsebb Koroknaihoz: ôt
az 1920-as évek legelején a magyar irodalom rajongójaként és a
fiatal tehetségek felkarolójaként tartották számon Szegeden. A
Templom tér 3. szám alatti kis nyomdaüzem orosz fogságból
hazatért tulajdonosáról közismert volt, hogy a befutott, nagy
írók ellenében szervezkedô helybeli fiatalok körét erején felül is
támogatja és a Színház és Társaság címû (egyébiránt alig fél évtizedet megélt) folyóiratot mûködteti. Az utókorból visszate-
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József Attila
kintve kétségtelen, hogy e társaságból József Attila vált a legnevezetesebbé, ám a lap körül olyan, a mûvészeti életben késôbb
magasan jegyzett alkotók kerengtek, mint például Berczeli Anzelm Károly író, mûfordító vagy a nevezetes Független Színpad
címû társulat megteremtôje, Hont Ferenc.
Koroknai József azonban csak 1927-ig bírta a versenyt, kiadói
mûködése során 14 könyvet jelentetett meg, igencsak kisipari
nyomdai módszerekkel gyártotta le a 2-300 példányban közreadott mûveket. „Kiadványaim története röviden jellemezhetô.
Vagy elkobozták, vagy csak annyi fogyott belôlük, amennyit a
szerzô rokonsága, kisebb nagyobb ismeretségi köre megvett” –
emlékezett vissza ezirányú tevékenységére évtizedek múltán is
némi keserûséggel Koroknai, akit még az a tény sem nagyon vigasztalhatott, hogy az elsô József Attila-kötetek mára valóságos
antikváriumi ritkasággá léptek elô, hiszen a megjelenésükkor jószerével senkinek sem kellettek. A Szépség koldusa ugyan jóindulatú sajtóvisszhangot
váltott ki, az olvasók – s fôleg a vásárlók – azonban nem tolongtak, s a kötetet magát Szeged határán túl nem is
igen lehetett megvásárolni, a megrendelôívet aláírók pedig a kész kötetet
gyakorta nem vásárolták meg. Ennek
ellenére Koroknai az újabb „ólomsarkú csizmáért” mind türelmetlenebbül
ácsingózó költônek engedve – miután
a Genius Kiadó akkor anyagi megfontolások miatt nem vállalkozott a megjelentetésre – 1924 decemberében közreadta a Nem én kiáltok címû, a szakirodalom által gyakorta „elsô igazi” József Attila-i hangot megütô gyûjteményként emlegetett kötetet 700 fûzött, 25 bôrkötéses és 75 vászonkötéses példányban.
A harmadik József Attila-kötetnek, a
Nincsen apám se anyám címûnek a kiadóként már ellehetetlenült Koroknai
látszólag csak a nyomdásza volt, hiszen az 1929 februárjában megjelent kötet címoldalán az szerepel: Génius kiadás. Ám mint azt Stoll Béla, a József Attila-versek kritikai kiadását jegyzô irodalomtörténész kiderítette, az
1920-ban Budapesten alapított, a magyar és a világirodalom
klasszikusai mellett a kortársakat is felkaroló könyvmûhely csupán az irodalombarátok berkeiben jól csengô márkanevet kölcsönözte. Merthogy a szélesebb körû ismertséget áhító József
Attila levelezésébôl ismeretes, hogy a kétévenként „szokásos” új
verseskönyv terve már 1927-ben körvonalazódott. Mivel Koroknai akkor már nem jöhetett szóba, a ráfizetések miatt éppen az
évben számolta fel kiadói tevékenységét. 1928 tavaszán, amikor
a költô a „szokásos” elôfizetésgyûjtô íveket több barátjának és ismerôsének postázta, néhányukkal azt is közölte, hogy új munkája „valószínûen Génius kiadásként jelenik meg”, s hozzátette
azt is, hogy azt a békéscsabai Tevan, a bibliofil kiadványok ihletett mûhelye nyomja majd. A Népszava címû szociáldemokrata napilap 1928 áprilisában ekként is számolt be a készülô és náluk elô is jegyezhetô Nincsen apám se anyámról. Bár Stoll Béla
bizonyította, hogy József Attilának és Koroknainak ezúttal „némi nézeteltéréseik is lehettek”, ám a tény attól még tény maradt:
a szegedi nyomdász új, Apponyi utcai mûhelyében készült el József Attila harmadik – a Génius hitelesítô pecsétjével ellátott –
kötete, 1000 számozott példányban.
A sorrendben negyedik József Attila-versesgyûjtemény megjelenésének és azonnali elkobzásának ideje 1931 márciusa. A

Döntsd a tôkét, ne siránkozz címû, negyedszáz új verset (köztük
a Favágót, a Regôs éneket vagy a Betlehemi királyokat) és négy
Villon-ballada magyarra átültetését tartalmazó összeállítást egy
addig a magyar könyvkiadásban ismeretlen mûhely, az Új Európa Könyvtár jegyezte kiadóként, a nyomdai munkálatokat pedig
Juhász Árpád Angol utcai könyvnyomdája végezte. A rendôrség
onnan vitte el az állítólag 2000 példány nagy többségét. A budapesti királyi ügyészség pedig mind a költôt, mind a szedést
végzô Müller Lajost, valamint a felelôs kiadóként feltüntetett
Sándor Pált perbe fogta. A Szocialisták címû költemény elleni
vád izgatás volt, a Villonról meg a vastag Margot-ról szóló ballada pedig szemérem elleni vétségben találtatott bûnösnek.
A három bírósági fórumot is megjárt persorozat egyébként tanulságos részletei nem tartoznak tárgyunkhoz, annyit azonban érdemes megjegyezni, hogy a Kúria 1932
szeptemberében jóváhagyta a költôvel
szembeni elmarasztalást, s ha a kiszabott 8 napi fogházbüntetést 3 évre fel is
függesztették, a bírói döntéssel József
Attila büntetett elôéletûvé vált. Mint az
már régóta nyilvánvaló, az Új Európa
Könyvtár néven tervezett könyvsorozatot valójában a kis létszámú kommunista párt akarta elindítani, más, nem mellékes kérdés, hogy az elkobzás miatt elhíresült Döntsd a tôkét, ne siránkozzhoz az akkor kommunistaként érzô költô is összeügyeskedett egy kis pénzt,
melyet egyik mecénása, Hatvany Lajos
báró egy levélben fel is rótt neki, ekképpen: „Kedves Öcsém! Nagy méltánylással vagyok ugyan a mai ifjú magyar poétának nehéz sorsa iránt, te távollétemben 150 pengôt vettél fel… Ezt ma kifizetem és nem vonom le. Ezzel szemben áll, hogy jeles orosz elvtársaid kitûnô búzadömpingje olyan helyzetbe
hoz, melyben hajdani mecénási allûrjeimet le muszáj szoknom.”
Alig több mint egy évvel késôbb, 1932
októberében József Attila 17 újabb versét adta közre, Külvárosi éj
címmel. Az impresszum szerint „a költô kiadása” a dr. Kellner és
Kiss Törekvés nyomdájából került ki, s a visszaemlékezések szerint a mûveire mind büszkébb költô az idô tájt már igen nehezen
viselte, hogy nem akadt „igazi” kiadója. A versek elé választott
mottó – „Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni” – igazságát érezte akkor, amikor Balla Frigyes Szigfridtôl, a Kereskedelmi és Iparcsarnok fôtitkárától, valamint Krausz Simon bankházvezértôl volt kénytelen összekalapozni a megjelenéshez szükséges
pengôket. Azt az irodalomtörténet még nem tudta kideríteni,
hogy a Külvárosi éjnek hány példánya volt, az ezredforduló antikváriumi forgalmából következtethetôen azonban aligha érhette el az ezret.
A Medvetánc viszont már a a nagytekintélyû Révai védjegyével
jelent meg. A Válogatott költemények 1922–1934 alcímet viselô
opust József Attila elôször ugyancsak magánkiadásban próbálta
közkinccsé tenni. Stoll Béla kutatásai alapján pedig az is tudható,
hogy a költônek 1934 nyarára sikerült összekuncsorognia 550
pengôt, ám a kecskeméti és soproni nyomdákkal nem jutott dûlôre. Így 1934 novemberében – miután Hatvany Lajos és Hatvany
Bertalan készpénzfizetési kezességet is vállaltak, s az Elsô Magyar
Papíripari RT. pedig leszállította az 1000 példány kinyomtatásához szükséges mennyiséget – a Révai Irodalmi Intézet R.T. vállalta el (300 pengôért) a nyomdai és kötészeti munkálatokat. Az elkobzott Döntsd a tôkét, ne siránkozz kötet emléke azonban kísér-

tett: az óvatosságáról és körültekintésérôl
is ismert Révai belevetette a szerzôdésbe
a költôvel a következô kitételt is: „Kötelezem magam arra, hogy felszólításukra a
kötet bármelyik versét külön indoklásuk
kötelezettsége nélkül kihagyom, illetôleg
azt egy másik, Önök által nem kifogásolt
verssel felcserélem.”
A Medvetánc a különféle akadályok
elhárulta után 1934. december elejére
készült el. A gyûjtemény egyes, korábban megjelent darabjai gyakorta meglehetôsen komoly változásokon mentek át, az irodalmárok körében máig
zajlik a vita, hogy a változások „rontások” avagy „javítások” voltak-e, s hogy
a verseket a költô mennyire kényszerbôl, illetve a maga akaratából írta át.
Bármi legyen is a vita eredménye, az
aligha vitatható, hogy a Medvetánc
fordulatot jelentett az addig inkább
csak a költészet peremén jegyzett József Attila országos elismertségében,
még ha az is igaz, hogy két esztendôvel késôbb, amikor életének utolsó – s
egyben legkitûnôbb s nem mellesleg: igazán mutatós – verseskönyve, a Nagyon fáj megjelent, a 600 példánynak mintegy a fele a kiadó, Cserépfalvi Imre nyakán maradt.
A remekmûvek sorát – például A város peremént, a Levegôt, a
Gyermekké tettélt, a Kései siratót és nem mellesleg a kötet címadó versét – felvonultató verseskönyv fanyalgó, értetlen vagy éppenséggel bántóan közönyös fogadtatása leginkább azzal magyarázható, hogy a példátlanul nyers kitárulkozás elôbb ejtette
zavarba a kortársakat, mintsem hogy felfigyelhettek volna az új,
József Attila által teremtett kozmikus költôi világra. Arra, ami
1936–37-ben csak igen keveseket, elsôsorban is a Szép Szó címû
folyóirat körét, s persze a velük egy ideig együttmunkálkodó
Cserépfalvi Imrét ragadta magával.
A Cserépfalvi név 1936-ban forrott össze József Attiláéval, noha a két férfi ismeretsége, barátsága majd egy évtizeddel korábbra datálódik: 1926-ban találkoztak elôször, Párizsban. 1980-as
évekbeli memoárkötetében (Egy könyvkiadó feljegyzései) Cserépfalvi plasztikus
jellemzést ad a még a biliárdot is „kockázatosan” és „különleges megoldásokkal”
játszó, a tudásra és szeretetre egyaránt
éhes költôrôl. A hazatérésük után meglazult kapcsolatot 1935 végén, 1936 elején
fûzték ismét szorosabbra. Akkor, amikor
József Attila, úgymond hivatalból kereste fel régi barátját, hogy újdonsült barátai – Ignotus Pál, Németh Andor és Fejtô Ferenc – nevében tárgyaljon vele egy
új folyóirat elindításáról. S mivel Hatvany Bertalan mecenatúrája révén valamicske pénzbeli támogatást is tudhatott
a tervezett vállalkozás háta mögött, Cserépfalvi igen gyorsan ráállt arra, hogy kiadóként gondozza az évente tízszer
megjelenô periodikát. Jól ismert az a furfang, amivel József Attila „besegített” a
véletlennek. A lapalapítók ugyanis nem
tudtak megegyezni a periodika címében,
s úgy döntöttek, hogy sorshúzással választanak. József Attila azonban a kalap-

ba tett kis cédulák mindegyikére az általa favorizált Szép Szót írta fel…
Az 1936. márciusi elsô lapszám 600 példányban jelent meg, ám elég hamar kiderült, hogy a Szép Szó köre és Cserépfalvi kiadója között elvi nézeteltérések is
akadtak – már azon kívül, hogy a lap
irodalomtörténetileg maximálisan, ám
financiálisan nem váltotta be a hozzá
fûzött reményeket. Cserépfalvi ugyanis,
minden próbálkozása ellenére, nem tudta közelíteni a liberális felfogású Szép
Szó és a könyvkiadója által favorizált
népi írók körét, aminek következtében a
következô évtôl már nem Cserépfalvi
Imre, hanem a Dormándi László nevével fémjelzett Pantheon Irodalmi Rt. lett
a lap kiadója.
Nem szakított viszont Cserépfalvi magával József Attilával. Sôt, a mind gyakrabban betegeskedô költônek „Cserép”
varázslatos lehetôséget teremtett: a Nagyon fáj kötet esetében a költô nemcsak
a versek kiválasztásánál és sorrendjének
meghatározásánál kapott szabad kezet,
de az ô elképzelései szerint valósult meg a borító és a belsô, a
vérpiros verscímekkel is sajduló tipográfia, melyhez azúttal finom tapintású merített papír is akadt. Egyébként ismeretes,
hogy Löbl Dávid és fia nyomdájának munkásait a költô számtalan esetben kergette az ôrületbe azzal, hogy a már kiszedett kéziratot szinte napról napra változtatgatta, apróbb nagyobb javításokat eszközölt, olyannyira, hogy a filológus Stoll Béla a Nagyon fáj sajtóhibáiból azt valószínûsítette, a nyomdászok valósággal eldugták József Attila elôl a már elkészült oldalakat, nehogy a poétának az utolsó utáni pillanatokban is eszébe jusson
még egy újabb variáció…
József Attila életében a Nagyon fáj volt az utolsó kötet, ám ez
a kiadvány lett az 1931-ben alapított – ám könyvmûhelyként valójában csak 1934 óta jegyzett – Cserépfalvi Kiadó zászlóshajója. Tokaji Nagy Erzsébet könyvtáros 1985-ös, méltatlanul kéziratban rekedt doktori disszertációjából pedig az is tudható, hogy
az 1949-ben államosítással megszüntetett, s az évek során joggal legendássá és
mítosszá terebélyesedett cég fennállása
során több mint 420 mûvel gyarapította
az egyetemes és magyar kultúrtörténetet. A Cserépfalvi Kiadó nevéhez fûzôdnek a falukutatók – Szabó Zoltán vagy
Kovács Imre – ma már klasszikus szociográfiái, Mihail Solohov remekmûvének, a Csendes Donnak (még 1945 elôtti) magyarországi premierje, Kassák Lajos és Tersánszky Józsi Jenô nagyszerû
regényei – és újra és újra, számlálhatatlan kiadásban József Attila összes versei,
elôször Németh Andor, utóbb Bálint
György gondozásában. E míves megformálású, kézbe simuló verseskötetek –
minden filológiai kezdetlegességük ellenére – ma is ezreknek a legkedvesebb és
legféltettebb könyvkincse. Ha „csak” olvasgatni, lapozgatni akarok, magam is
mindenkor a Cserépfalvi-féle József Attiláért nyúlok...
Murányi Gábor
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József Attila

A szépség koldusa
József Attila

szerelmei

„Költô szerelme szalmaláng, / azért oly sebes
és falánk” – a hódításaira büszke Casanova sem
fogalmazhatta volna meg „ars poeticáját”
különbül, mint az életére és szerelmeire visszatekintô, harminckét esztendôs József Attila.
Ha alkalmi és állandó múzsái nagy számát tekintjük, valóban
úgy tûnhet, mintha zabolátlan vére ûzte volna egyik lánytólasszonytól a másikig. Pedig a „Szépség koldusa” nem volt
szoknyavadász, csak szerette a játékot, a változatosságot, a
nôk egyszerre izgató és megnyugtató társaságát. Ugyanakkor
korán belérögzült hiányérzettôl hajtva kereste-kutatta az „igazit”, aki képes megadni neki az otthon melegét, a „tûzhelyet,
családot” – mindazt, aminek hiányától anyja halála óta
annyira szenvedett.
József Attila kielégítetlen szeretetvágytól ihletett költészetét
a hiábavaló sóvárgás sarkallta képzelet mûködtette. Már ifjúkori költôi kísérleteihez hús-vér nôalakokat keresett, hogy legyen kihez címeznie vallomásait. A költészetet a legfontosabb kommunikációs fegyvernemnek tartotta, melynek „bevetésével” társakat és ôszinte híveket szerezhet. „Bocsássátok
meg, ha jó a versem / és szeressetek érte” – így „koldult” költeményeivel élni-boldogulni segítô viszont-szeretetet.
Természetesen a nôknek is versekkel udvarolt, szavakból
csiszolt ékszerrel díszítette – és béklyózta – ôket, mert bízott
A pszichoanalitikusan képzett József Attila maga is fölisa szép szó mágikus-megidézô-vágybeteljesítô hatalmában.
merte, hogy költészetének eredendô hajtóereje a szerelem.
Konkrét modellek és nevek ihletésében írta szerelmes verse- Élete értelmét is párkeresô igyekezete eredményességén mérit – melyekben azonban a
te le, így aztán szerelmi kalandjai, vámúzsák alakja többnyire
gyai, kudarcai tükrében József Attila
felismerhetetlen,
akár
sorsa is plasztikusan kirajzolódik.
össze is cserélhetô. A
Kötetünkben igyekeztünk e tragikus
boldog szerelem ideálkésorstörténetet a múzsák, a barátnôk, a
pét ugyanis a virtuálisan
plátói és beteljesült szerelmeket kiváló
újrateremtett Mama jelkélányok, asszonyok neve köré csoportopezte számára, akivel egy
sítva, versek, levelek és emlékezések
test-lélek volt egykoron –
tükrében fölidézni.
és a párjával teljes azonoTöbb körülmény nehezítette azonban
sulásra törekvô költô váJózsef Attila érzelmi életének és fontogyait ugyanez a képzet
sabb nôkapcsolatainak részletes, koruralta. Már gimnazista korekt dokumentálását. Elsôsorban a
rában az „eggyéölelôdés
„bôség” közmondásos zavara – hiszen
vágyától” hajtva kutatta s
a költô életét és pályáját feldolgozó
szólongatta verseiben önmemoár- és szakirodalom napjainkra
már könyvtárnyira duzzadt és folyanön jobbik felét: „a lányt”
matosan gazdagodik. József Jolán
– „aki mi vagyunk”, akivel
1940-ben kiadott életrajzát (József Ategyesülnie kell, hogy teljes
tila élete) számos hasonló kötet követértékû felnôtté, boldog
te (köztük Németh Andor, Ignotus
férfivá, utódaiban továbbPál, Fejtô Ferenc – a költô Szép Szó-s
élô apává válhasson. A
barátai –, valamint Bányai László – Jómindenséget mintázó mikzsef Jolán harmadik férje – is publikálrokozmosz mértékegysége
ta emlékeit József Attiláról és családjáa tökéletes család volt a
ról). A következô évtizedekben a költô
szemében; „ehess, ihass,
élettársa: Szántó Judit, legnagyobb
ölelhess, alhass” – e társas
szerelme: Vágó Márta, majd a Flóraszabadságjogokért küzversek ihletôje: Illyés Gyuláné is közdött, mind reményteleVágó Márta
readta visszaemlékezéseit.
nebbül, haláláig.

Idôközben
mások
tollából is számtalan
cikk, emlékezés jelent
meg a tragikus sorsú
költôrôl;
lappangó
kéziratok, naplók, dedikált kötetek is elôkerültek. A József Attila
Emlékkönyv és a költô
életmûvének kritikai
kiadása számára az ötvenes évek közepén –
Szabolcsi Miklós, a
költô monográfusa irányításával – fölkutatták mindazokat a kortársakat, vers- és levélcímzetteket, múzsákat,
akik még érdemi információt közölhettek József Attiláról. Irodalomtörténészek
és
egyetemisták gyûjtötték országszerte az adaKozmutza Flóra
tokat – és a módszeres
kutakodás során a költô addig nem ismert nôkapcsolataira is fény
derült. Nem feltétlenül szerelmi viszonyokra,
hanem bizalmas barátságokra, rövidebbhosszabb pajtási levelezésekre – például a
szegedi egyetemista kapcsolatára Günczler
Rózsika orvostanhallgatóval vagy Szatmári
Rózsikával, akirôl ma is alig tudunk valamit
– de azt igen, hogy egy fennmaradt levél tanúsága szerint a húszéves költô neki küldte el
Április 11. címû, születésnapi versét, több
más költeményével együtt, és még Bécsbôl is
levelezett vele. (A nôkkel létesített, tisztán
szellemi természetû kapcsolat ápolása nagyon is jellemzô József Attilára, hiszen a
Mama és két nôvére
körében nevelkedett
fiú a figyelmes, érzékeny, okos és inspiráló lányok, asszonyok
körében védett helyzetben – s elemében
– érezte magát.)
A válogatás mellett
a kötet szerkesztése
sem volt egyszerû
mûvelet, mert József
Attilát olykor egyidejûleg több nô varázsa
is rabul ejtette. Elôfordult, hogy hajdani
– örökre elfeledettnek-eltemetettnek
vélt – múzsák késôbb, merôben másfajta szerepet játszva,
újra megjelentek a
költô életében-érzelGyömrôi Edit
meiben. Emiatt meg-

lehetôsen komplikálttá vált a „korszakolás”, az egyazon nôi névhez és jellegzetes
idézetekhez köthetô fejezetek összeállítása. De hát az élet mindig formátlanabb,
szeszélyesebb és izgalmasabb, mint a történteket satuba kényszeríteni vágyó tudományos rendszerezés szempontrendszere.
(Különösen az utolsó két fejezetben zsúfolódnak össze a régi és az új szereplôk:
mintha a képzelgéseibe merült költô élete végén a „sok kedves nô” óvón köré
gyûlt volna, hogy segítségére legyen, ám
akkor már az idealizált ôsmodell – a Mama – túlvilági hívása minden földi vonzásnál erôsebben hatott rá.)
Érdemes úgy olvasni az egyszer már
megismert nevek-személyek újbóli felbukkanását a kötetben, mint egy zenei
remekmû betetôzését vagy az élet kvinteszenciáját, sorstörténetben és költészetben elbeszélve.
A bôséges dokumentumanyagban
számos tévedés, ellentmondás is elôfordul, elsôsorban
a József Attila-kultusz legfôbb sajátossága: a posztumusz bûnbakképzés következtében.
A szárszói tragédia
után a kortársak
kollektív lelkifurdalástól
indíttatva
azokat is felelôssé
tették a költô balsorsáért – mondván: miért nem szerették-féltették-segítették ôt jobban
–, akiknek semmi
részük nem volt a
halálában. Az egykori barátok és a
közeli hozzátartozók memoárjaikSzántó Judit
ban gyakran hibáztatták egymást, egyszersmind védekezni kényszerültek, akárcsak a vétlen múzsák. Ez a furcsa,
egymás vallomásaira reflektáló, vádoló-mentegetôzô-önigazoló attitûd is jellegzetes vonása a
József Attilával kapcsolatos emlékirodalomnak.
Összeállításunk óhatatlanul tükrözi az utókor ellentmondásos mentalitását, a kortársak egymással
folytatott vitáit is – de éppen ettôl olyan esendôen emberi József Attila szerelmeinek visszapillantó tükörbôl és korabeli dokumentumokból felidézett krónikája.

100 éve született

József Attila

(Valachi Anna elôszava a Holnap Kiadónál megjelenô Szerelmes magyar írók sorozat József Attila-kötetéhez. A kötetet írta, válogatta Valachi Anna, a sorozat szerkesztôje Kelecsényi László)
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„Megcsaltak, úgy szerettek,
csaltál s így nem szerethetsz”
Garai László József Attila identitásairól
„Régi játék a szociálpszichológiában annak firtatása,
vajon a személy pszichológiai tulajdonsága határozza-e
meg, milyen lesz a magatartása egy szûkebb vagy tágabb közösségben, vagy pedig az általa betöltött szerep
szociológiai tulajdonsága” – írja a SzTE honlapján
megtalálható tanulmányának bevezetôjében Garai
László, aki szociálpszichológusként évtizedek óta foglalkozik József Attilával. 1993-ban „…elvegyültem és kiváltam” címen társadalomlélektani esszét írt az identitásról általában, és József Attiláéról különösen; két évvel késôbb a témában végzett további kutatási eredményei is napvilágot láttak a „Quo vadis, tovaris” címû
kötetben. József Attila centenáriumára összeállított egy
könyvet, „Én állok minden fülkefényben”. József Attila
identitásai címmel, melyben úgy alkalmazza a maga alkotáslélektani módszerét József Attilára, hogy bevezetôben bemutatja ezt a módszert is, amellyel meg lehet
találni a kapcsolatot az alkotó élettörténete
és a megalkotott mû között.
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■ – Jelenleg a SzTE gazdaságpszichológiai tanszékén tanít,
korábban bejárta a világot: Nizzában, Moszkvában, Kaliforniában oktatott, a hazai kutatóintézetek mellett moszkvai és
párizsi tudományos intézetekben tevékenykedett. Munkásságának eredménye a mondott módszer s az utóbbi húsz évben
folyton visszatérô kutatási témája József Attila identitásainak
s az összeütközésükbôl elôálló mûveknek a vizsgálata. Mi
motiválta, hogy elméletét éppen a József Attila-kutatásban
hasznosítsa gyakorlatilag?
– József Attila mindig is érdekelt, bizonyos tekintetben személyes ismerôsöm. A családi legendák szerint 1937-ben egyszer
„összefutottunk” egymással. De hogy komolyan válaszoljak,
1981-tôl 1984-ig a Nizzai Egyetemen tartottam elôadásokat a
szociális identitásról. Etnológushallgatóknak, akik arra voltak kíváncsiak, milyenek lehettek azok az emberek, akiknek mûveik
elôkerültek. Amikor hazajöttem, éppen megjelent Stoll Béla
szerkesztésében József Attila életmûvének kritikai kiadása,
amelyben ígéretesnek tûnt, hogy a versek minden változata, sôt
minden sorának esetleges korábbi változata olvasható volt idôrendben. Az az érzésem támadt, hogy a mû és az alkotó közötti kérdés itt ugyanaz, mint ami a francia egyetemen foglalkoztatott. S hogy ez a kérdés egyik esetben sem az, hogy adva lenne
egy népnek vagy egy személynek valamilyen tulajdonsága,
amely azután úgy mûködne, hogy e mûködés nyomán mûvek
állnának elô. Hanem személyeknek, csoportoknak, népeknek
egyaránt a viszonyuk az érdekes másokhoz, mert történelmük
során ôk meg ezek a mások nem azonos tempóban változnak, s
így szociális identitás e viszonyok változása során valahogy újra
meg újra felemássá alakul. Minél inkább felemás valakinek a viszonya, annál erôteljesebb késztetést érez, hogy ebbôl egyértel-

mû szociális identitást állítson elô. Mármost pl. József Attila viszonyai között nem volt egyetlenegy sem, amely egyértelmû lett
volna. Nemzeti identitásáról ezek a sorok vallanak: „Anyám
kún volt, az apám félig székely, félig román, vagy tán egészen
az.” Így volt a vallással is. Nem részesült különösebb vallási nevelésben, de amikor katolikus diáktársai hittant tanultak a maguk osztályában, a más vallásúak pedig elvonultak a maguk hittanórájára, ô nem tudott hova menni, hiszen ô a más vallásúak
között is más vallású volt, minthogy görögkeleti hittanóra nem
volt az ország iskoláiban. A mûvet mármost úgy alkotjuk meg,
hogy vele egyidejûleg alkotjuk meg egyértelmû identitásunkat is
felemás viszonyainkból.

„Énekeld a munkások dalát”
– Mélyrehatóan foglalkozott József Attila és a proletár kapcsolatával. Azt hinnénk, ezt a viszonyt csak az elmúlt negyven év erôltette az irodalmi kánonra, pedig nem így van.
– Szemben azzal, amit gyanítanánk, hogy a Rákosi rendszer ráfogta József Attilára a proletárságot, észre kell vennünk, hogy József Attila számtalanszor maga nyilatkozta magáról, hogy „proletár költô”. Eközben többi identitásához hasonlóan az ô proletár-identitása is felemás volt: proletár módjára nyomorgott, amikor fogyasztott, ellenben nem végzett olyan termelôi munkát,
amellyel proletár módón járult volna hozzá az értékek gyarapításához, vagyis úgy, hogy a létrehozott érték nagyobb lett volna,
mint amit arra fordítottak, hogy munkaerejét bérbe vegyék.
Kíváncsi voltam, hogyan és miért írta át József Attila annyi versét. Tudjuk, perfekcionista volt, újra és újra átírta a verseit, amelyeket pedig – kevés kivételtôl eltekintve – már eleve csak tökéletes állapotban adott ki a kezébôl. Aztán pár hónappal, esetleg csak pár
nappal késôbb rájött, hogy nem tökéletes az adott vers, így kicserélt szavakat, sorokat, képeket. Nagyon tanulságos, hogy mit hagyott el és mit tartott meg, s ez mindig azt mutatja, hol tartott az
identitásával való küszködéssel. A küszködést az is okozta, hogy a
kialakított proletár identitást az események hatására többször is
meg kellett változtatnia. Németországban egy Német Nemzeti
Szocialista Munkáspárt nevû szervezet 1933-ban legálisan átvette
a hatalmat Hitler Adolffal az élen. A József Attila által Marx nyomán elgondolt proletárnak ehhez semmi köze nem volt.
Mi köze mármost ennek a megalkotott versekhez? Írt például
egy villoni balladát, melynek négysoros ajánlásában – mindig
azt szólítja meg a költô, akinek a verset írta. József Attilánál a
megszólított: „Proletár…”; fél évvel késôbb az ajánlás megszólítását átírja: „Testvérem…”; Pár hónap múlva újra változtat rajta: „Öregem…”; végül alig másfél évvel a vers elsô megjelenése
után már így szólítja meg, akinek a ballada szól: „Attila…” A
változás mindig kihívás az identitás számára, s az új identitás
megalkotása együtt jár azzal az alkotással, amely József Attila
esetében a versírás, vagy akár csak -átírás.
1931-ben Irodalom és szocializmus címmel tartott egy elôadást, ahol kijelentette, hogy polgári mûvészet nincs többé,
csak polgári szándékkal létrehozott mûvészet, és a tiszta mûvészet a proletármûvészet. Pár év múlva egy töredékben maradt kéziratában már úgy fogalmaz, hogy a proletárnak nincs
mûvészete. A korábbi állítást nem valamiféle szektás korlátolt-

ság mondatja vele: Marx történetfilozófiája, amely az övé, ma- semmiben”. József Attila filozófiája szerint a szeretet ellen a legsúgáé is lett: „Papok, katonák, polgárok után” a proletárok lesz- lyosabb bûn a csalás, amely nemcsak azt jelenti, hogy az illetô hûtnek a történelemben „hû meghallói a törvényeknek”. A törté- lenkedik, hanem azt is, hogy becsap, hazudik.
nelem törvénye minden ember általános törvénye; a proletár
Ennek a filozófiának a közvetítésével a megjelenés elôtt álló
osztálytudat ezért általános emberi öntudatot kell, hogy le- könyvben kimutatom, hogy nem véletlen verseinek másik alkogyen. Versben és értekezô prótáslélektani érdekessége. A Gyömrôi Edithez
zában újra- és újra visszatér a
írott verseibôl totálisan hiányzik a proletár,
témához. Még a Flórához írt
a közéleti motívum. Nagyon fáj címû versészerelmes versben is: „Úgy
ben például egy sor teremtmény fájdalmát
kellesz nékem Flóra, mint…
hasonlítja a magáéhoz – csak épp a munkámunkásoknak emberi öntusét nem. Több mint két éven át egyetlen
dat.” Szokatlan szerelmi udközéleti sort sem jegyez le. (Kivéve a „Levevarlás. A munkásból való kiábgôt!” címû verset, amely megrendelésre kérándultság motívumát összegszült, és két továbbit, amely ugyanazon a hézi, mikor azt írja: „mert kínjukten született). Flórának írott verseit viszont
ból jövônk nem született
át- meg átszövi a közéleti mondanivaló.
meg.” A proletár kínját József
Attila nemegyszer ahhoz a kín„Születtem, elvegyültem
hoz hasonlította, amit Kriszés kiváltam”
tus, egyszerre emberi és isteni
lényként a keresztfán szenve– Újra és újra visszajutunk a proletárhoz…
dett. A proletárt erre a kínra
– …és a párthoz, amely kitaszította, majd
predesztinálja a kettôsség,
visszafogadta. Három évig volt tagja ennek
hogy mindent ô termel, de
a furcsa illegális képzôdménynek, amelynek
szinte semmit nem fogyaszt.
alig néhány száz tagja volt – egy horgászKrisztushoz hasonlóan a proegyletnek esetleg nagyobb a taglétszáma. Azt
letárt is arra kellett volna, hogy
gondolnánk, be- meg kikerülése, visszakevepredesztinálja e végtelen szenredése vagy az, hogy mégsem kerül vissza egy
vedés, hogy az egész emberiennyire csekély súlyú szervezôdésbe, hatást
ségnek legyen a megváltója.
is csak csekély súlyút tud gyakorolni. Ehhez
A Mama – utolsó fényképén – Attilával és Etussal
képest a témában negyven figyelemre méltó
verset írt párttagsága alatt. S ha a készülô könyv módszerét alMegálmodott és megalkotott szülôk,
kalmazzuk, amelynek számára a párttagság megannyi viszonszerelmek és érzelmek
tagsága megint csak kihívás az identitáshoz, akkor a párttagság
– Többször is megírta, hogy József Attila a valóságban soha- tekintetbe vételével alkotáslélektani kulcsot kapunk számos fursem volt szülôket és szerelmeket konstruált magának. Mi en- csaság megértéséhez. Olyanokéhoz is, amelyeket a Flóra-, illetve a Gyömrôi-versek összefüggésében az elôbb szóba hoztam.
nek a magyarázata?
– Mindenkinek három szinten van identitása. Az egyik a személy- Meg olyanokéhoz is, amelyeknek politikumhoz végképp semazonossága. A másik végpontja ennek az identitásnak az általános mi köze: Miért hagyja el hirtelen fiatal éveinek nagy kedvvel és
emberi identitás, amelyet ki-ki a maga meggyôzôdése révén transz- bravúrosan kezelt versformáját, a szonettet – és miért tér vissza
cendeálhat is egy végtelen isteni lénybe. József Attilánál a vala- hozzá tizenkét évvel késôbb éppolyan hirtelenül…
mennyi egyes emberen kívül levô általános emberi a történelem.
A két identitás között az átjárást a szociális identitás biztosítja. De
Mi a baj a világgal?
ezt keresni kell. Rövid ideig úgy gondolta, hogy talán a magyarság,
a magyarság szenvedése a történelemben lehetne ez az identitás. – Vajon az identitás válságai vezettek a tragikus véghez? TuAztán a proletárral és a szocializmussal kísérletezett. Amikor meg- datos tett volt, vagy véletlen baleset a költô halála?
írta a Munkások címû versét, a szocialistákról szólt. Megírta a Szo- – „Szeretett enni, s egyben másban Istenhez is hasonlított” –
cialisták címû versét, a munkásokról szólt. Teljes evidencia volt, olvassuk József Attila önmagát bemutató verseinek egyikében.
hogy a kettô ugyanaz. Ugyanakkor Engels nem volt munkás és Mint mindent, amit leírt, ezt is komolyan vette. Amikor tizenHitler prolija nem volt szocialista. Amikor ebben az eszmében csa- nyolc éves korában perbe fogták istenkáromlásért, nem azt
lódott, jó darab ideig az volt az elgondolása, hogy az a filozófiai mondta, hogy ô nem is káromolta a Teremtôt, hanem a kötartalom, ami Marxnál a proletárban összpontosult, ugyanaz, mint vetkezôt: Isten végtelen lény, természetesen a mûve is végteami Freud elméletében az apában meg az anyában összpontosul. len. Mi, emberek véges lények vagyunk, a mi mûvünk véges,
Amikor a munkást elvesztette mint közvetítôt, József Attila az apá- ha Istenéhez hasonlítjuk, az káromlása Istennek. Azonban véval és anyával kísérletezett, persze nem az empirikus anyával és ges erôvel véges mûvet elôállítani ugyanakkora tett, mint végapával. Filozófiai elmélete szerint az apának az a dolga, hogy szi- telen erôvel végtelen mûvet teremteni. Egy ilyen embernél az
gorúan elválassza egymástól a jót és a rosszat az értékek síkján, a a feltételezés, hogy csak úgy bóklászott a sínek mentén és még
jóért jutalmazzon, a rosszért büntessen vagy megbocsásson. De ez egy vonat is arra járt – emberkáromlás. Hogy tettét tudatos
utóbbit is úgy, hogy „azt is mondja meg szépen, micsodát bocsát szándékkal követte el, ezt e megfontolásokon túl empirikus
meg nékünk e farkasveremben”. Az anyának ezzel szemben csak adatok is alátámasztják: például megírt azon a napon öt búaz a dolga, hogy szeresse ôt, függetlenül attól, hogy jót vagy rosszat csúlevelet s egy további levélhez hozzáírt a maga részérôl egy
cselekszik-e. Amikor Flórával levelezik, leírja, hogy mint anya-örö- búcsúmondatot. Mindez arra utal, hogy határozottan, Istenkösnek „magának az a dolga, hogy még a legsúlyosabb bûnöket is hez hasonlóan elrendezte a saját, amúgy végtelen és transzbocsássa meg nekem, az én dolgom meg az, hogy még a legpici- cendens helyét a történelemben.
kébb vonatkozásban se legyek hûtelen és ne csaljam meg soha
Szénási Zsófia
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„Amit szivedbe rejtesz, szemednek
tárd ki azt”
Gát utca 3.
Az egyik földszint lakásban született a költô.

Április 11(Részletek)
A talló kalászait hányva
S a verebek közé belesvén
Nagy szél kapott föl egyszer engem
Hirtelen, áprilisi estén.
Az uccán vídám jasszok lógtak
S még vidámabban verekedtek,
Kiabáltak, kiabáltunk és
A jasszok végül berekedtek.
Reménységnek és tulipánnak
Kicsikis deszka alkotmányba
1905-ben ígyen
Iktattak be az alkotmányba.
A kártyás munkásnak fiúként,
S a szép, ifjú mosóasszonynak,
Ligetnek, sárnak, vágynak, célnak,
Fejkendôbe kötött gondnak.
/1925. ápr. 11./

Gát utca 3. (Ferencváros): József Attila szülôházának kapuja ma
„1905 április 11-én megszületett a várvavárt fiú. Születése majdnem anyánk életébe került – öt és fél kilós volt,
amikor világra jött. Apánk vallása után a görögkeleti templomban Attila névre keresztelték. Apánk határtalanul büszke volt újszülött fiára. Örömében mindennel kedveskedett a beteg asszonynak, ami csak ezermester
kezétôl kitellett. Maga gyalulta, ácsolta, szegezte a csecsemô fekhelyét, mindenféle háztartási cikket gyártott,
még a cipôpasztát is otthon fôzte. Szerszámládáját, amelyhez senkinek sem volt szabad hozzányúlnia, minden este elôvette. Fúrt, faragott, kalapált. Csinos kalitkát eszkábált össze és valahonnan kánárimadarat szerzett bele /.../ Attila kétéves volt, amikor apánk elment »Amerikába«. Nem emlékezett rá, csak anyánk mesélgetései állították eléje szép szál alakját, magas homlokát, titokzatos szerszámládáját /.../Amerikába a találmányai miatt vágyott. Hogy odament-e, odaért-e, ki tudja? Mi így hittük.” (József Jolán: József Attila élete)

Várlak
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Egyre várlak. Harmatos a gyep,
Nagy fák is várnak büszke terebéllyel.
Rideg vagyok és reszketeg is néha,
egyedül olyan borzongós az éjjel.
Ha jönnél, elsimulna köröttünk a rét
És csend volna. Nagy csend.
De hallanánk titkos éjjeli zenét,
A szívünk muzsikálna ajkainkon
És beolvadnánk lassan, pirosan,
Illatos oltáron égve
a végtelenségbe.
/1922. november/

Lovag u. 6.
Ebben a terézvárosi házban volt sógorának
és gyámpajának, dr. Makai Ödönnek lakása.
Itt lakott József Attila 1920-ban, 1923–24ben és 1927-ben.
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„Igen. Csodálatos tınemény volt Attila. Sovány, hizelkedô és játékos. Bölcs és igénytelen. És semmire se vágyott úgy, mint a
szeretetre. Amióta anyánk meghalt, szíve
minden gyöngédségével, túláradó érzésével
felénk fordult. Különösen felém, aki most
már a mama gondoskodó, törôdô szerepét
kellett vállaljam. És M. felé, akitôl makacsul és hiábavalóan várta, hogy törôdése és
gondokodása az apa szeretetével árassza el.
Szerették a tanárai, pajtásai és barátai, a makói kislányok boldog pirulással kérték,
hogy írjon az emlékkönyvükbe. Makó minden házában barátsággal és szeretettel várták, minden ajtó és szív tárva-nyitva állt
elôtte, csak itt, a Lovag-utcában nem volt
otthona.” (József Jolán: József Attila élete)

Székely Bertalan u. 27. (Terézváros)
Szántó Juditnak volt a házban egy harmadik emeleti, másfél szobás lakása. Itt élt a költô 1931–33-ban.

József Attila szobra a Dunánál,
a Parlament mellett
[Én költô vagyok...]
Én költô vagyok, de nem kell dicsôség,
ne ünnepelje bennem senki hôsét,
ily ünneplést én Istenre hagyok.
Ô az, hogy nincs nagy, kinél nincs nagyobb.
Versem azé, ki szivem versbe kérte
és nékem elég a barátság érte.
/1937/
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Járványos volt a József Attila
iránti rajongás
Csiholt „generációs”, módszertani ellentétekrôl
és saját eredményeirôl beszél Tverdota György
■ – Hogyan lesz valaki irodalomtörténész, azon belül is miként vált Önbôl József Attilakutató? – kezdtem a beszélgetést Tverdota Györggyel.
– Azt mondja egy helyen Németh Andor, hogy ôt egy középszerû élô író sokkal jobban izgatja, mint egy meghalt nagyság.
Mások, ahogy Tóth Árpád írja
egyik versében, „hûs klasszikusokra vágynak”. Amikor a pályámat kezdtem, még nem tudtam,
mi lesz belôlem, de azt éreztem,
hogy van valami, ami mellett elkötelezett vagyok, akár tanárként, akár másként, s ez a József
Attila-életmû.
– Mikor kezdôdött ez a szakmai vonzalom?
– Az 1960-as években, amikor gimnáziumba jártam, talán elsôs vagy másodikos koromban év végén kaptam egy ajándékkönyvet a jó tanulmányi eredményemért az osztályfônöktôl,
egy József Attila-kötetet. Úgy emlékszem, ezzel a ma is meglevô kötettel kezdôdött minden. Tulajdonképpen egy járványos betegséget kaptam el, mert a hatvanas években felnövekedett generációk sok tagjában, nehéz megmondani, hogy
miért, erôs József Attila iránti érzékenység alakult ki. Pedig el
is vehették volna tôle a kedvünket, hiszen felülrôl oktrojálták
a költészetét. Ráadásul nem azt a József Attilát erôltették, akit
végül is elkezdtünk szeretni.
– Statisztikákra nem hivatkozhatom, de úgy tûnik föl nekem, mintha a József Attila-kutatók jóval nagyobb számban
lennének jelen, mint más költôk életmûvének tanulmányozói. Van Önök között rivalizálás, versengés?
– Az érdekes ebben, hogy ha ez a benyomás, akkor nem a rivalizálásnak, hanem inkább az együttmûködésnek köszönhetô.
Valójában nincs elég József Attila-kutató. A Kádár-rendszerben
a marxizmusnak az irodalomtudományban voltak bizonyos
alappillérei. A Petôfi-életmûért „felelôs” Pándi Pál, Ady munkásságát érintôen Király István, valamint Szabolcsi Miklós József Attila-kutató. Az elôzô kettô kisajátította az életmûveket,
nem nagyon lehetett mást mondani, mint amit ôk gondoltak.
Ezzel szemben Szabolcsi hihetetlen türelemmel viseltetett legalábbis a mi generációnk iránt, amelybôl a mai József Attila-kutatás derékhada kikerült. Egyáltalán nem szólt bele, hogy mit
gondoljunk, ha mondtunk valami okosat vagy butát, mindegy
volt, ô mindig megfontolta és meghallgatta a véleményünket.
Ez a légkör megmaradt a kutatók között az ô halála után is.
Azért lehet az a látszat, hogy sokan vagyunk, mert szót tudunk
egymással érteni, együtt tudunk szerepelni. Nem értünk egyet,
egy csomó vitás kérdés van, de ez nem ok arra, hogy egymás
eredményeit kétségbe vonjuk. Ez azért is fontos, mert nagy belsô meghasonlás történt a mai irodalomtudományban az utób-

bi években. Jelentkezett egy olyan iskola, amelyik új
tudományelméleti irányokra alapozva kétségbe vonja a korábbi kutatási eredmények autentikusságát. Ez
radikális kritika, majdhogynem lesöpri az asztalról
mindazt, amit eddig csináltunk. Az Újraolvasó sorozatnak van egy József Attila-kötete, amelyikben egy
alternatívát felvonultató csapat úgy gondolja, hogy
nem úgy kell József Attilát kutatni, ahogy eddig. Kulcsár Szabó Ernônek A szétterült ütem hálója címû tanulmánya vezeti be ezt a kötetet. Én írtam erre egy
vitacikket, mert nem fogadom el az ô eredményeiket.
Ez nem József Attila-kérdés, inkább tudományos
megközelítés, tudományos módszertan kérdése, mert
van Újraolvasó-kötet Adyról, Szabó Lôrincrôl, Kosztolányiról, Kassákról is. De semelyik másik területen
mûködô kutató nem szólt
vissza vagy legalábbis csak
utalásszerûen. Én válaszoltam, ebbôl vita lett, amely
még nem zárult le.
– Lehet-e ellentétes eredményre jutni más módszerekkel?
– Azt gondolom, hogy
ezek a módszerek nem
annyira ellentétesek, mint
amennyire elsô pillantásra
látszanak. Az alapelvek különböznek. Nem mondom
azt, hogy ezek egytôl egyig
ostobaságok, csomó új törekvés van bennük, amelyeket valóban figyelembe kell
venni. Mondok egy példát.
Kétségbe vonják a realitásnak, a valóságnak a létét,
fôként az irodalomban.
Ennek a filozófiai szemléletnek módszertani következményei
vannak. Ha nincs valóság, illetve ha nem tudhatjuk, hogy milyen, akkor nem szabad a költô életrajzából kiindulni. Az,
hogy milyen volt a költô életében, hogy viselt-e bajuszt vagy
nem, sôt, hogy milyen volt a lelke, ezzel az újraolvasók szerint nem szabad foglalkozni, mert akkor olyan dolgokat viszünk bele az irodalomértelmezésbe, a szövegek értelmezésébe, amelyek kívülrôl jönnek, amelyekrôl nem lehet biztosat
tudni. Ezek a fajta megközelítések módszertani szempontból
szövegközpontúak, eljutnak néha olyan radikális megfogalmazásokig is, hogy a szövegeket nem költôk írják, hanem a szövegek egymást írják, ez a híres intertextualitás. Itt nemhogy el
lehet, de el is kell tekinteni attól, hogy a költô keze közbenjár. Ennek megvan a következménye egy-egy vers értelmezésében is, mert ha nem mondom ki a szeretett lény nevét, nem
mondom ki, hogy szeretem, csak írok hozzá egy olyan verset,
amelyben a gyengédségemrôl biztosítom, akkor eszerint a

módszer szerint nem lehet azt mondani, hogy ez szerelmes
vers, hanem csak annyit, hogy a beszélô epekedô hangnemben szól címzetthez. De honnan tudhatom a szövegbôl, ha
nincs meg benne a név, hogy kihez szól? Lehet, hogy másik
férfihez vagy Istenhez szól. Én azt mondom: semmilyen a
rendelkezésemre álló információt nem kell kizárni éppen annak érdekében, hogy a szöveget megmagyarázzam. Ôk pedig
egészen addig a megállapításig is elmennek, hogy mostanáig
nem is volt igazi szövegelemzés. Tényszerûen bizonyítható,
hogy volt. Ezek csiholt, kiélezett ellentétek, amelyeknek csak
nagyon kis hányada igaz. Sokszor hatalmi kérdésekrôl is szó
van ennek az ürügyén.
– Megemlíthetô-e József Attilával kapcsolatban valami olyasmi, amit egyedül Ön fedezett fel, állított, jelentett ki?
– Az egyik dolog, amit a szakma nagyjából elismer, hogy bizonyos, az utóbbi idôben elôkerült prózai József Attila-kéziratok ismeretében a híres, sokat hivatkozott Esztétikai töredékek tanulmánynak a keltezését gyökeresen megváltoztattam.
Ezzel a korábban 1934–35-re tett József Attila-tanulmánnyal
a szerzô kései költészetét magyarázták. Dátum sehol sem szerepelt a kéziratos hagyatékban fönnmaradt szövegeken. Különbözô kritériumok alapján azt állítottam, hogy 1928–29ben íródott és egészen más versekre érvényes, amit ott mond
József Attila. A késôbb írott verseiben ezek a szövegek magyarázó erôvel nem rendelkeznek. Aztán rámutattam arra, hogy
a kortársak némelyike, például Fejtô Ferenc 1938-ban még
tudta, hogy József Attilának köze volt Henri Bergson filozófiájához. Idôközben ez különbözô okokból évtizedekre elfelejtôdött, amíg én tudományosan nem bizonyítottam, hogy az
ô filozófiáját figyelembe véve több minden sokkal jobban érthetô József Attila költészetében.

– Mit kezdjünk azzal a bejelentéssel, amely kutatásokra hivatkozva megállapítja, hogy József Attila nem lett öngyilkos?
– Ez ostobaság szerintem. Nem is értem, honnan veszi azt ezt elemzô Garamvölgyi, hogy József Attila akkor már gyógyulófélben volt.
Nincs ilyen utalás sem az emlékezésekben, sem az orvosi értelmezésekben. A kérdést csak az teheti egyáltalán fölvethetôvé, hogy József Attila szabálytalanul lett öngyilkos. A korabeli újságok megírták, hogy egy robogó mozdony elé kellett volna vetnie magát. Ô
nem úgy cselekedett, ahogy Latinovits is tette meg mások, akik
tényleg öngyilkosok akarnak lenni. Ráadásul nem is egy menetrend
szerinti vonathoz ment ki, hanem egy véletlenül éppen ott tartózkodó tehervonat két kocsija közé feküdt. Ezért lehet azt gondolni,
hogy baleset áldozata lett vagy patológiás ötletbetörés következtében át akart bújni a vonat alatt. De ô kilencéves korától notórius
öngyilkos volt, az életében rengetegszer kísérelt meg öngyilkosságot, ahogy a nôvére, Jolán is. Be is jelentette, írt búcsúleveleket. Ott
van a Flórának írt levele. Flóra kérte, hogy bízzon a csodában. Attila erre azt válaszolta, hogy számára csak egy csoda létezik, s azt
meg is teszi. Mi ez, ha nem bejelentése az öngyilkosságnak? Ráadásul oka is volt rá. A pszichiátria akkori állapotát tekintve a betegsége gyógyíthatatlannak volt tekinthetô. Tehát ô tiszta óráiban nagyon ésszerûen, józanul fölmérte, hogy súlyos állapotban van és
nagyjából azt is tudta, hogy mi vár rá. Pontosan tudta, s azt is tudta, hogy ahogy ôt gyógyították, az elbutítás volt. A sokk-kezelések
azt a célt szolgálták, hogy csendes ôrültté váljon ön- és közveszélyes ôrültbôl. A Flórával való levelezésbôl is kiderül, hogy ô teljesen józanon fölmérte: az elmegyógyintézetben kell letöltenie a hátralevô éveit, évtizedeit, s a költészetének, a megbecsülésének vége.
Én nem vagyok öngyilkos típus, de az ô helyében magam sem tettem volna mást, mint amit ô tett.
Mátraházi Zsuzsa

A reprezentatív vers = ciklus

olyan koncepcióval és megközelítéssel szemben – és ezek vannak
többségben –, amelyek az Eszméletet egységes versként kezelik.
Meggyôzôdésem, hogy az Eszmélet cím egy tizenkét versbôl álló ciklus foglalata” – írja bevezetôjében. A versciklusról szóló
harmadik önálló kötet, mely a maga 272 nyomtatott oldalával
mennyiségileg azonos lehet az eddigi fejtegetésekkel, minôségileg is más, mint amit verselemzésen értünk. Jobb híján nevezzük lenyûgözô
„kísérletnek” (nem az esszé értelmében)
Tverdota György e remek vállalkozását.
Egy versciklus monográfiája ez a nagyszerû könyv, amely elmond mindent a
keletkezésérôl, elhelyezi az opust az életmûben és részletesen szól a tizenkét
strófáról. Elméleti-módszertani kiindulópontjára a kötet fülszövege imigyen
hívja fel a figyelmet: /T. Gy./ „fontosnak tartja a ciklus életrajzi-kortörténeti
hátterének /.../ feltérképezését /.../ A tizenkét strófát /.../ tizenkét, egymásnak
mellérendelt és egymáshoz képest önálló versbôl álló másodlagos szerkezetnek
tekinti, s lemond arról, hogy az egyes darabokat egymásból vezesse le. Végül pedig /.../ ezt a nagy gondolat költeményt
József Attila bölcseleti téjékozódásának
ismeretében vizsgálja...” Bízunk benne,
hogy nemcsak szakmai körökben fognak
beszélni errôl a könyvrôl, a tanárok és a
magyar szakos egyetemisták is élvezettel
olvashatják, haszonnal forgathatják.
Cs. A.

■ „József Attila költészetében az Eszmélet a legnagyobb összegzések egyike...” (Szuromi Lajos); „Az Eszmélet a kérdezés verse, a
vitáé, az ellentéteké – a dialektikáé” (Szabolcsi Miklós); „József
Attilának szinte teljes motívumkincse felsorakozik az Eszméletben, s olyan élesen, olyan vésetten,
olyan szentenciózusan, mint egy kôtáblára váró citátum-gyûjteményben” (Nemes Nagy Ágnes). Az Eszméletet a Pesti
Napló 1934. augusztus 15-én tette közzé – írja a versciklus elsô megjelenésérôl
új könyvében Tverdota György. Arra is hivatkozik, hogy az elsô írás, amely címében a tizenkét vers címe olvasható,
1936-ban jelent meg Ignotus Pál tollából: „/A költemény/ virtuóz összehangolása rendteremtô formának és féktelen
szeszélynek, bölcselkedésnek és látomásnak.” Sokan írtak errôl a versrôl, sokan
elemezték a modern magyar költészet
egyik legjelentôsebb teljesítményeként
számontartott mûvet. Természetesen
Tverdota György is foglalkozott az Eszmélettel már korábban, Ihlet és eszmélet
(Gondolat, 1987) valamint József Attila
(Korona,1999) címû tanulmánykötetében. József Attila Eszmélet-ciklusának
elemzését tartalmazza a Tizenkét vers c.
mûve, amely tehát címével is jelzi szerzôje koncepcióját: „A könyv címe /.../
polemikus állásfoglalást rejt minden
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József Attila három dedikációja
■ A dedikációk kutatása
hogy a Magyar Corona
a bibliofilia egyik, néminevû kávéházban szüleleg már professzionalizátett (föltehetôen közös
lódott ágának tekinthetô.
borozás közben – amire
A „kézírással ékes könyaz ajánlás kicsit túlkompvek” gyûjtése, tudjuk, réglikált megfogalmazásáóta kedvelt passziója a
ból következtethetünk),
könyvbarátoknak, s az
hiszen alighanem ez volt
irodalmi relikviákat szinaz az este, amelyre utóbb
tén gyûjtô közgyûjtemé(1931), Rabló címû, Jónyek maguk is e nyomon
zsef Attilát megbélyegezhaladva építették ki kolni akaró versében Fenyô
lekcióikat. A könyvekbe
utal: „most már vallhaírott ajánlások azonban
tod, részegen / kezem
József Attila kézírása
nem pusztán „relikviák”,
csókolva, mennyire szeértéküket nem csupán az
retsz – ”.
alkotóktól való „megérintettségük” adja. A dedikátumok sajátos
A dedikáció, úgy gondolom, a kapcsolat megírandó (s itt nem
irodalomtörténeti források is. Egy-egy darab önmagában is filo- részletezhetô) történetének jellemzô mozzanata.
lógiai érdekû lehet; életrajzi, kronológiai, keletkezéstörténeti
stb. kérdéseket dönthet el. Együtt pedig, mint sorozatot alkotó
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szeriális forrás, sok mindent megvilágíthat egy-egy ilyen gyûjtemény. Az alkotó kapcsolathálójának szerkezetét és alakulástör- Ugyancsak Kiss Ferenc birtokában van a Nincsen apám se anyám
ténetét, valamely másik alkotóhoz való viszonyát, irodalomköz- (1929) kötet Karinthy Frigyesnek ajánlott példánya is. Ennek szöéleti „pozíciójának” súlyát pl. alig valami mutatja meg jobban, vege ez: Karinthy Frigyesnek / igaz szeretettel / Pest, 1929. febr. 17. /
mint az adott vagy kapott dedikációk nagy sorozata.
József Attila [.]
A József Attila-kutatók minderre már régen rájöttek. A költô
Ez az ajánlás már kevésbé szertelen, mint az elôzô, sôt szûkszadedikált könyveinek gyûjtése, a bennük lévô dedikátumok pub- vúbb is, de nem kevésbé fontos. József Attila és Karinthy kapcsolikálása szinte a kutatás kezdete óta tart. Születésének 75. évfor- latának, amely – mint Németh Andor emlékezéseibôl tudható –
dulójára, 1980-ban a József Attila kéziratai és levelezése címû kata- éppen ekkortájt volt a legközvetlenebb, érdekes dokumentuma
lógus (M. Róna Judit kitûnô munkája) pedig közzé is tette a köl- ez. S aligha véletlen, hogy amikor 1934 májusában, a Színházi
tô addig ismert valamennyi dedikációját. Azóta újabb, az anya- Élet hasábjain Karinthy József Attila-paródiával állt elô (Pünkösdi
got rendszerezô katalógus ugyan nem készült, de a kutatók szor- kolbász), mintája, amit – szeretettel bár, de karikíroz – éppen a
galma (s a megélénkülô aukciós piac) révén igen sok újabb da- Nincsen apám se anyám kötet egyik jellegzetes verstípusa lesz. Jórab került elô. (Jó néhányat magam is közölhettem). A gyarapo- zsef Attila költészetébôl, úgy látszik, Karinthyt addig ez a kötet radásra jellemzô, hogy egy szerencsés kezû, kitartó és rámenôs gadta meg, ezt szerette.
gyûjtô, Kiss Ferenc egymaga több mint százötven ajánlással ellátott példányt birtokol. Elôbb-utóbb eljön tehát az ideje az
3
újabb, immár teljesebb körû számbavételnek is, amely – talán
egy külön kötetben – rendszerezve, hasonmás kíséretében köz- A Központi Antikvárium egyik aukcióján tûnt föl a Döntsd a
tôkét, ne siránkozz (1931) kötetnek az a példánya, amelyet a
readná az eddig megismert valamennyi József Attila-ajánlást.
Most, amikor a költôre irányuló centenáriumi figyelmet ki- költô a szociáldemokrata újságírónak, az ôt régóta figyelemhasználva, fölhívom a könyvbarátokat, hogy maguk is tegyék mel kísérô és kedvelô Nyigri Imrének (1901–1963) ajánlott. E
közzé vagy (xeroxmásolatban) küldjék meg nekem a birtokuk- dedikáció szövege ez: Nyigri Imrének, / elsô kritikusomnak, / aki
ban lévô József Attila-dedikációkat – ízelítôül, kedvcsinálóként elôszörre is tárcát / írt ama régibb versekrôl / Bp. 1931. ápr. 10. /
József Attila [.]
három, eddig még publikálatlan ajánlást itt teszek ismertté.
A „tárca”, amelyet itt némi, „megemelô” túlzással József Attila
fölemleget, a Népszava 1923. január 27-i számában jelent meg, s
1
csakugyan egyike volt a róla írott legelsô kritikáknak. Ez is, mint
Kiss Ferenc gyûjteményében van a Szépség koldusa (1922) kö- Nyigri késôbbi méltatásai is, fontos lehetett a fiatal költônek.
tetnek egy, Fenyô László (1902–1945) költô számára dedikált Szüksége volt az elismerésre, a publicitásra. Ám Nyigrinek az „elpéldánya. A címlap verzóján olvasható szöveg ez: Fenyô Lász- sô kritikusává” való fölemelésében van némi csalafintaság: egy
lónak, aki hat / évvel ezelôtt írt, és szeretett / ezért a könyvért, me- másik ajánlásában, tudjuk, Zsolt Bélát nevezte „elsô kritikusának”
lyet ma / már én is szeretek; ez az, ami mi- / att meg kell néki bo- (vö. Tasi József, Népszabadság, 1981. dec. 20.). Azaz, ez a forducsájtanom / néki mindazért amivel / ma kellene szeretnie, ha magá- lata csak nagyjából-egészébôl fedte a valóságot – legalább annyinyosabb volna és elhagyott. / Magyar Corona 1928. febr. 20. / ra méltatást váró szerzôi captatio benevolentiaenek is tekintendô.
József Attila [.]
Ám a gesztus ezúttal fölösleges volt: errôl az elkobzott és betilErrôl az ajánlásról külön cikket lehetne írni. Benne van, sûrít- tott kötetrôl Nyigri sem tudott vagy mert írni.
ve, szinte egész addigi kapcsolatuk története. Fenyônek a kötetrôl írott régi kritikája (Kékmadár, 1923. ápr. 16.) éppúgy fölidéA fönti három példa, úgy hiszem, elegendô ahhoz, hogy ráirázôdik itt, mint a közöttük 1924-ben, a miskolci Reggeli Hirlap nyítsa a figyelmet a dedikátumok jelentôségére, irodalomtörténevershonoráriumának „fölhasználása” miatt keletkezett feszült- ti becsére.
ség, s az ismételt összemelegedés. Az ajánlás külön érdekessége,
Lengyel András

Vitális költô elíziumi mezôkön
„József Attila, a pokol kénköves
mélységébôl indul tehát, hátán cipeli
mázsás teherként az élet kataklizmáit,
hogy aztán purgatóriumi tisztasággal
vágtasson az elíziumi mezôkön.”
■ Ezt a „gyönyörû” mondatot dr. Garamvölgyi László Hogyan halt meg József Attila? c. kötetébôl idéztem,
amely csak azért nem nevezhetô rosszabbnak Kéri
Edit Petôfi Szibériában? c. könyvénél, mert annál
rosszabbat írni egyszerûen képtelenség.
Az eset a Barguzin-szindróma megfelelôje. (Szerencsére exhumálás nélkül.) A „mû” olyan rossz egyébként, hogy minden hibáját lehetetlen négy flekkben
felsorolni, pláne korrigálni. Jó, hogy nem nevezi magát József Attila-kutatónak, de ez nem menti tettét. Itt bizony
nem hirtelen felindulásról, hanem elôre megfontolt szándékról
van szó. Könyvének elsô fele elemista leckefelmondás a gyermek,
a kamasz, majd a felnôtt József Attiláról. Kiragad eseményeket az
1936–37-es esztendôbôl, majd – immáron a könyv felén túl – eljut az utolsó napig, jórészt József Jolán 1940-es regényébôl vett
idézetekkel. Azután a saját szavaival rekonstruálja a december 3i eseményeket, prekoncepciózusan idéz a jegyzôkönyvekbôl,
majd a 163. oldalon vastagon szedve henceg az alcím: „Csokorba szedem, és tételesen megdöntöm az öngyilkosság verzióját:...”
Hét és fél oldalon el is intézi. Nemcsak az öngyilkosságot zárja
ki, hanem az idegenkezûséget is. (Nesze neked KGB!)
A megszerkesztetlen, szakmai lektor által bizonyára nem látott
szöveg hemzseg a legkülönfélébb: sajtó-, helyesírási, értelemzavaró, stílus- és logikai hibáktól. Olyasvalaki kéri számon a kis, vidéki vasútállomáson felvett jegyzôkönyv nyilvánvaló és elkerülhetetlen elírásait, aki „mítoszromboló” irományában képtelen
helyesen leírni a költô jól ismert író barátjának a nevét:
Remenyik Zsigmond egyszer Reményi Zsigmondként, aztán kivétel nélkül Reményik Zsigmondként szerepel. Basch Lórántból
pedig Loránd lesz. József Jolánnak a Cserépfalvi Kiadónál megjelent könyvébôl két hosszabb idézet szól az utolsó nap, az utolsó, sorsdöntô órák eseményeirôl. Összevetettem az idézetet az
eredetivel, az eredmény: 36 sorban 14, illetve 33 sorban 10 hiba. Szavak, szótagok maradnak ki, vagy éppen „átalakulnak.”
Mondhatnánk: csekélység.
Kérdem én, miféle nyomozó az, aki az események rekonstruálása során az északi irányt összetéveszti a délivel. Kiemelt szöveg az eredetiben: „Tehát nem a falu, hanem a part felé, déli irányba indul el!” Megjegyzés: Balatonszárszó a déli parton fekszik, ergo a faluhoz viszonyítva a part északra van. A faluban áll a Horváth-kert panzió (ma József Attila-múzeum), ahonnan a költô –
szerinte – 7 óra tájban elindul a partra. Közben átmegy a vasúti
átjárón. Rajz, vázlat, térkép nincs a mellékletben, de ezt azért
nem nehéz elképzelni. S vajon miért megy ki este a partra? Sose fogják kitalálni! Hogy eddze magát. Aztán amikor hazafele indul, annyira siet, hogy nincs türelme kivárni, míg elmegy a tehervonat, most jön az „átbújásnak” nevezett akció, aminek során bekövetkezik a baleset. Merô fantáziálás az egész. A szerzô
természetesen módjával idéz a jegyzôkönyvbôl, a legfontosabb
szemtanút persze nem „szólaltatja meg”, de az a néhány egyszerû mondat is, amelyeket a maradék tanúktól beemel könyvébe, elég, hogy képzelgésnek nevezzük elgondolását.
Ám magyarázza félre a Bak Róbertnek írt sorokat, értse úgy a
Flórának írt búcsúlevelet, hogy az „csak” egy szakító-levél, az utol-

só három verset valóban nem tekinthetjük bizonyítéknak kriminalisztikai értelemben, de hány öngyilkossági kísérletet kellett volna elkövetnie József Attilának ahhoz, hogy dr. G. L. ne ezt írja a
költô befejezett öngyilkossága után: „8.)
Nem volt szuicid (öngyilkos) hajlama.”
Dr. G. L. szerint József Attila nem is
volt (pszichés) beteg! Mert ô kórházi
zárójelentés, megfelelô orvosi igazolás
hiányában – mint kriminalista – nem tekintheti (pszichés) betegnek József Attilát. „Úgy érzem jogilag kifogástalan az az álláspontom, hogy ha József Attila betegségét
semmilyen, bizonyítékként értékelhetô dokumentummal (tárgyi bizonyítás) nem lehet
alátámasztani, akkor nem volt beteg, és
egészséges embernek kell tekinteni mindaddig, amíg ezzel ellentétes bizonyíték nem kerül elô, aminek semmi valószínûsége nincs!” (Kiemelés az
eredetiben.) Picit át kell verni az olvasót, tehát úgy hivatkozik Németh Attila könyvére (József Attila pszichiátriai betegségei), mintha a pszichiáter is cáfolná, hogy a költô beteg volt. Nos, ellenkezôleg: N. A. csupán a korábbi diagnózist cáfolja. Ô szintén az öngyilkosságot „preferálja”. (Csakúgy, mint az MSZMP KB a 60-as
években! Hm. Egy kis politikai pikantéria?!)
De akkor miért írtak annyian ezzel ellentétes dolgokat? Miféle
összeesküvés részese volt a testvér, a barátok csapata, az irigy és
értetlen meg a többi, hirtelen lelkiismeretfurdalást érzô, közvetlenül nem érdekelt kortárs? Bizony-bizony, összeesküvés-elmélet nélkül dr. G. L-nek sem megy a „bizonyítás.” A költôrôl a
jegyzôkönyvet a vele ellenségesen szembenálló hatalom, állam,
közigazgatás stb. emberei (csendôr, orvos, vasutas) vették fel, hát
persze hogy hamisítottak. (Két gyereknek szájába adták a szavakat!) A sajtó pedig egy hamis hírt adott tovább és mindenki elhitte, hogy a kiváló költô öngyilkos lett, holott... Elhitték aztán
irodalomtörténészek, pszichológusok és pszichiáterek is rosszul
olvasták József Attila verseit, prózáját, a megtéveszett kortársak
visszaemlékezései félrevezették ôket. Lehetetlen felsorolni, hány
ember szavahihetôségét, tisztességét vonja kétségbe a szerzô.
És most nézzük, hogyan rekonstruál a kriminalista! Önkényesen beiktat egy 20–25 perces Balaton-parti sétát, és állítja, hogy a
költô a part felôli oldalról próbált átbújni a vonat alatt. Arról az
oldalról, amelyiken nem láthatták, mivelhogy a másikon volt.
Nyomozónk tehát nem tud elszámolni az idôvel. Tanút elhallgattat, irányt téveszt, kitalál olyasvalamit, aminek valószínûsége
0,00000001 %. Az sem zavarja, hogy Balogh László, az egyetlen
irodalomtörténész, aki könyvében a baleset verzióját rögzíti, lélektanilag épp ellentétes megokolást kanyarít a semmibe kapaszkodó állításához. Roncsolt idegrendszerû emberrôl beszél – nem
úgy dr. G. L., aki bátran kijelenti: 1937. december 3-án pénteken
este a balatonszárszói állomás felé haladtában József Attila „Nem
egyszerûen megy, szaporázza lépteit, szinte kocog, mert vitálisnak érzi magát.” Ezek után nyilván azt szeretné, ha végre átírnák
már a tankönyvek megfelelô fejezetét, amelyben „lesújtó pontatlanságok garmada” található dr. G. L. szerint.
Így kezdi könyvét: „Apokaliptikus érzés József Attilával foglalkozni.” Hát ettôl igazán megkímélhette volna magát, s polgártársait a „népámítástól” – mert elôadásait sokan meggyôzônek tartják!!! Ezért kellett „ideidézni hevét s nevét.” Egyébként dehogy
akartam ünneprontó lenni.
CséNaivÍtész
Fotó: Szabó J. Judit
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A kimondott szó hátországa
József Attila-versek néhány hanghordozón
■ Az ember idônként leporolja, bekapcsolja a lemezjátszóját, és csak
hallgatja, hallgatja a régi verslemezeit. Egészen különös, megkerülhetetlen élménynek adja át magát
ilyenkor: József Attila verseit hallgatja – méghozzá mesterei, kollégái
elôadásában. Leginkább belefeledkezve, néha kicsit kritikusan is.
A költô, az elôadó és a befogadó
hármasságáról van szó, de az emberi hangé a fôszerep. Döntô ilyenkor
az elhangzott szó hátországa.
Holdudvara. Mögöttese. Az életkor. A tapasztalat. Az agy és a szív.
Ha belegondolunk abba, hogy a líra végsô soron akusztikus mûfaj, akkor semmi meglepô
nincs abban, mennyire egyéni mindenkinek a József Attilája. Mennyire más az, ahogy egy színésznô hozzányúl
a vershez, például Berek Kati vagy Mezei Mária. Milyen
más, ha mondjuk élete delén – mint például Jordán Tamás, Cserhalmi György, Galkó Balázs, Vallai Péter, vagy
pályája elején – mint például Kaszás Gergô –, vagy érett
férfiként – mint pl. Básti Lajos, Major Tamás, Bessenyei
Ferenc, Sinkovits Imre, Latinovits Zoltán – közeledik valaki József Attilához.
Ezeknél a kikovácsolt, megformált egyéniségeknél már nem a
vers elmondásának színvonala,
hanem az egyéni megközelítés a
kérdés. (Ami megérne egy doktori disszertációt, vagy kismonográfiát – amire jöhetne egy Higgins-,
esetleg Ascher- vagy Fischer-díj.)
Megkaptam a József Attila minden versét tartalmazó tíz kazettát.
Ennek anyagát a Magyar Rádióban vették föl 1992-ben. Középiskolákban lehet nagyon jól használni, hiszen minden vers elhangzik 1916-tól 1937-ig. Igazán
megérdemelné, hogy ezt a felvételt áttegyék CD-re vagy CD-ROM-ra. Továbbmegyek, megérdemelne egy CD-ROM-ot az eddig elhangzott összes József Attilafelvétel. Amit még nem hallottunk soha, amirôl csak hallomásból,
azaz a József Attila-bibliográfiából tudunk.
Én most csak tallózok, csak ízlelgetek. Vagy olyan, mint amikor az ember föllibbent egy függönyt, de elég egy rés, ha jók a
látási viszonyok, egy csodaországba lát. Egy önmagával, szexuális komplexusaival és mindenfélével küszködô, harcoló, menekülô, fulladozó, kétségbeesett, boldogságra vágyó, önmagához
és a világhoz irgalmatlan embert, egy gyermeki és egy professzori József Attilát egyszerre.
Ismétlem, minden elôadómûvésznek megvan a maga József
Attila-képe. Vagy legalábbis van egy elôadói forma, ami ezt idézi. Van némi szónokias hang Berek Kati megközelítésében. Egyfajta monotonitás, elemelés, mintha mindig idézne. Mintha fogalmazna, lassan írna vagy diktálna. Távolságot tart, értelmez,
nem befolyásol. Tökéletesen más, a stílus másik véglete Latino-

vits értelmezése. A torkon ragadó, a fölkavaró, a katartikus pillanataival. Az ész és érzelem tökéletes összefogására törekszik, a hegesztés izzásával, a villámlás fényével: nem
fél a fájdalomtól, sem a vakítástól. Láttat és
éreztet egyszerre.
Egyik sem üdvözítô megoldás. Minthogy
nincs üdvözítô megoldás – mindenkinek a
maga megoldása abban a pillanatban a legjobb. Ezek az egyéni megközelítések megkomponált lemezekbe formálódnak. Ahogy
összeválogatja a verseket, ahogy sorrendbe teszi, szinte többet árul
el önmagáról, mint
József Attiláról. Így
mond „mást” róla Latinovits,
Major,
Hobó és Cserhalmi.
Berek Kati Tiszta
szívvelje a fenyegetô, a
tárgyilagos lendület:
számolok tetteim következményével. És a
végén pedig mosoly.
Ugye, ti is tudjátok, mindez hová vezet logikusan? A Tiszta szívvel
Latinovits elôadásában vádoló, majdnem azt kiáltja ki: semmi sem érdekel. Nincs akadály, nincs korlát. És a „halálhozó fû terem gyönyörûszép szívemen” végén óriási pont. Hatalmas zuhanás. Nem ennek a halált hozó fûnek kéne teremni az én gyönyörûszép szívemen... Nem hiszem,
hogy ne lenne mûvészet a versmondás.
Nagy kérdés, hogy a mindenkiben, a költôben is
meglévô rendteremtô erô mekkora rendetlenséget bír el. Mekkora az az abroncs, ami a szétfutni igyekvô valóságot össze tudja fogni. Ösztön
és tudat hogyan viaskodik egymással az elôadóban. (Bennem is, aki a Chant de prolétair-t mondom a 6. kazettán, akKORdok címû CD-men
pedig a Minden rendû emberi dolgokhozt és A számokrólt.)
Logikus például Kaszás Gergô szerepeltetése a József Attila minden versei-kazettán. Az ô ifjú, lendületes kamaszsága, romantikus
heve, suttogása, mohó türelmetlensége tökéletesen megmutatja,
hogy ez is József Attila. És nem csak ez József Attila. Ugyanezen
a fölvételen hallhatók Vallai Péter nagy amplitúdójú, bölcs,
ereszkedô dallamai, megrágó és átadó, vagy éppen gyémántkemény mondatai. Jordán Tamás értelmezései, megértetései,
belsô mosolya, cinkossága, lendülete. Avar István meleg-barna
láttatásai, közölve megosztása annak, amit tud. Galkó keserû nekifohászkodásai, szilaj indulatai. Hozzásegítenek minket a teljes
József Attilához. És ott vannak a fantasztikus archív felvétek. A
már nem élôktôl, a „régiektôl”.
A kazettán Mensáros mondja az Ódát. Aki nem ismeri az Ódát,
elôször vele kell hogy meghallgassa, akkor talán megérti, mirôl is
van szó. Hogy hogyan járhatja be valaki „a semmiség ködén termékeny tested lankás tájait”. Megértet, láttat, fölmutat és kom-

mentál. A Varietas delectat lemezen
Bástival kezdôdik a sor. Milyen érdekes, mindenkinél más az elhangzás
ideje. Mensáros 5 perc 40 másodperc
alatt mondja el az Ódát, Básti 7 perc
3 másodperc alatt – és nem lassú,
nem unalmas. A Beszédtanár Úr nem
tanít – ömlik belôle a szó. Tökéletes
a ritmika és dallam az ô elôadásában.
Egy zongorán hét alaphang meg öt
fekete billentyû van. De mi mindent
le tud játszani rajta, különbözô tudással az, aki melléül. Vagy ott a
trombita, négy billentyû van rajta.
De hogy szól, mikor Maurice André
fújja. Benne van a szíve és a tökéletes
technika. Nem helyettesíti a meghallgatást, amit én mepróbálok egy-egy
elôadónál kiragadni, csak érzékeltetni szeretném a különbséget. A
Mellékdalban Bástinál mintha megszólalna az a nô, aki vigaszt
nyújt, megvéd. Mensárosnál a Mellékdal remény: ez be fog teljesülni. Mosolyog. Majdnem huncut is. Major Tamás az egyetlen,
aki bemondja a címét: a Mellékdal reális nyugtatás, a vége valóság, így lesz és kész. Latinovitsnál semmi nincs kiemelve, ô az,
aki majdnem elénekli a Mellékdalt. Egyetlen hangon pianissimóban. Ott kezd el megmozdulni a dallam, hogy „Ahol én fekszem,
az az ágyad.” Az utolsó szó valami hihetetlen mélyre megy. Azt
sugallja, melletted fogok meghalni, ha nem is leszek itt. Két ellenpélda az „Óh mennyire szeretlek...” kezdetû résznél: Básti zseniálisan fokoz, egészen a „sikoltom”-ig, és aztán az, hogy „szeretlek,
te édes mostoha!”, simogatóvá válik. Majornál fordítva. Fokoz-fokoz és a „szeretlek”-et szinte kikiabálja. Kilöki magából. Aztán
mûködésbe lép az agya, és a „Szeretlek, mint anyját a gyermek”
sorban a „szeretlek” szó után pontot tesz. És leltárszerûen fölsorol. Pontos, mérnöki módon.

Majornál azt, hogy „tartalmaidban ott
bolyong az öntudatlan örökkévalóság”,
azt egyszerre Marx, Freud és Heidegger
mondja. Bástinál, aki szeret fogalmazni, ízlel, ônála „A lét dadog”-ban mindkét szó hangsúlyt kap, mindkettô fontos. A törvény kegyetlen, nincs pardon.
Latinovitsnál azt hallja az ember, hogy
a lét eldadog valamit abból, amit mi,
emberek megpróbálunk fölfogni.
Bessenyeinél „A lét dadog” olyan, hogy:
sajnos a lét nem tud eléggé szólni. Nem
tudja kifejezni azt az igaz csodálatot,
azt a fantasztikumot, amit nekem a szeretett lény jelent. Bessenyeinél a lírai
alany nagyon-nagyon szereti azt, aki
után viszi a vonat. Majdnem gyermeki
reménnyel szereti. Sinkovitsnál megint
más. „A lét dadog” nála azt jelenti: sajnos. „Csak a törvény a tiszta beszéd” –
így van. A Mellékdal nála is monoton, de egyszer csak valami belehasít. Mégis beteljesülhet a vágy?! Majdnem kérdôjellel fejezi
be, vajon lehetséges-e, hogy „Ahol én fekszem, az az ágyad.” Minden ember a saját kínlódását vetíti ki ugyanazokkal a szavakkal.
Más poklokat és más mennyeket jár be, miközben József Attilához
közelíti magát. Megpróbál a versírás lelkiállapotába belehelyezkedni. „Amikor verset ír az ember verset nem írni volna jó” – sóhajtotta a költô. Lehet. Hallgatni mindenesetre nagyon jó. Ámbár önzô dolog. (Többször sírásra fakasztja az embert, gondolatilag beleremeg, micsoda univerzum van József Attila fejében, lelkében.) És
verseit mondani is jó. Az már nem önzés. Felelôsség. Tripla felelôsség, hogy visszakanyarodjak a hármasság gondolatához. Mondani a sorokat magunkban. Vagy hallgatni. És hallgatni.
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Dunai Tamás
Fotó: Boros Ferenc

Könyvek József Attiláról
■ Három vaskos kötetben megtaláljuk, hogy mit
írtak (kritikát, cikket, verset, interjút stb.) a kortársak József Attiláról életében, pontosabban
1922 és 1937 között, majd tragikus halála után
1938–41-ben és 1942–45-ben. Az elsô könyvet nôvére, Jolán publikálta róla (1940), a másodikat tanára, Galamb Ödön (1941), a harmadikat sógora,
Bányai László (1943), az elsô kismonográfiát barátja, Németh Andor (1944). Szabolcsi Miklós
több évtizedes kutatómunkájának eredményét
négy impozáns kötet tartalmazza. Az 1955-ös év
kiadvány-termése is kiemelkedô volt, csakúgy,
mint az 1980-asé. Mindamellett sohasem szûnt
meg az érdeklôdés iránta, kiváló kutatók próbálják feltárni a József Attila-i életmû univerzumát,
a centenárium sejthetôen és remélhetôleg sok értékes újdonsággal gyarapítja a szakirodalmat.
A Nap Kiadó kiváló In memoriam sorozatában megjelent Eszmélet c. kötettel kell kezdenem a sort, mivel ez a válogatás a legszélesebb körû érdeklôdésre tarthat számot. N. Horváth Béla hatalmas anyagból
válogathatta a könyvben szereplô írásokat, ez – tudjuk –

egyszerre könnyûvé is, nehézzé is tette számára a feladatot. József Attila
Április 11. c. verse, a Curriculum vitae
valamint az Öngyilkosság? c. írása áll
a kötet élén, pontosabban már az elsô
részen belül, amely a gyerekkort idézi.
A második rész a kezdô költô életútját
a 20-as évek végéig követi, az elsô két
kötet költôi törekvéseit és értékeit mérik föl a kortárs kritikusok, pályatársak, barátok és a késôbb (ma is) tevékenykedô irodalomtörténészek. A harmadik rész az érett költô mozgalmi tevékenységérôl, konfliktusairól, csalódásairól és a nagy versek (Külvárosi éj,
Óda, Eszmélet) elsô periódusáról
nyújt képet. A negyedik részben a
Szép Szóról, a Nagyon fáj kötetrôl, a
Szabad ötletek...-rôl és betegsége elhatalmasodásáról, haláláról van szó. Az
ötödik rész arról ad számot, hogyan ismerték föl hirtelen
közvetlen munkatársain, elvbarátain kívül egyre többen,
hogy a korszak nem csupán egyik kiváló, hanem egyik leg-
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nagyobb költôje, költôzsenije vetett véget életének 1937. december
3-án. Juhász Ferenc költôi szépségû prózája, és
Nagy László közismert
verse zárja ezt az izgalmasan gazdag, változatos és különösen a középiskolában kitûnôen
használható, fotókkal
illusztrált, szép kiállítású kötetet.
Az egy szerzôs könyvek
sorát
kezdjük
Alföldy Jenôvel, nemcsak azért mert a betûrend így kívánja, hanem
mert az ô tanulmánykötetének címe, az Arany öntudat éppen az Eszméletbôl
való jelzôs szerkezet. A 20. század második fele lírájának kutatója és kritikusa ô elsôsorban (gondoljunk
csak Csanádi Imrérôl, Kálnoky Lászlóról, Benjámin
Lászlóról szóló írásaira, könyveire), a klasszikusok közül – úgy látszik, éppen Illyés mellett – József Attila
áll hozzá a legközelebb. József Attilának hét verseskötete jelent meg életében, Alföldy Jenô épp ennyi verset elemez kötete elsô felében: Megfáradt ember, Tiszta szívvel, Reménytelenül, Eszmélet, A Dunánál, Nagyon fáj, Bukj föl az árból. Olyan alkotásokat választott, amelyekrôl sokan sokat írtak már, de ô nem
szintetizálja az eddigi,
esetleg ellentmondásos
interpretációkat, a szakirodalom biztos ismeretében is tud újat mondani,
a legmodernebb (nemzetközi) poétikai iskolák varázsszavai nélkül, közérthetôen fogalmazza meg
mondandóját. A mûveket
nem mint izolált szövegeket, hanem mint egy
adott költô életmûvének
egymással összefüggô darabjait vizsgálja. A második részben két nagyon
fontos tanulmányt találunk, alcímük pontosan
megadja tárgyukat: Népiség és folklórhatás József
Attila költészetében, Istenesség és bûntudat József
Attila kései verseiben. A Nemzeti Tankönyvkiadó
gondozásában megjelent mû napjainkban is érvényes, egyetemes költészetnek mutatja József Attila
életmûvét.
Bókay Antalnak a Gondolat Kiadónál már tavaly
megjelent a József Attila poétikái c. mûve (ezért is adhatta meg az irodalomjegyzékben Alföldy Jenô), de
ezzel együtt a centenáriumi kiadványok közé sorolom, mert egy nagyon fontos kötetrôl van szó.
Bókayt verselemzései és tanulmányai, s mindenekelôtt a társszerzôkkel 1982-ben megjelent „Köztetek lettem én bolond...” Sors és vers József Attila
utolsó éveiben c. munkája a József Attila-életmû igen

figyelemre méltó kutatójává avatta. Ô most – mint
„szubjektív bevezetô”-jében írja – hosszú szünet után
tért vissza József Attilához, miután alaposan tanulmányozta az angol és amerikai irodalomtudományt. Olyan
vizsgálati pozíciókra lett figyelmes, amelyek nemhogy alkalmasak, de eredményesek lehetnek a modern magyar
költészet európai szintû megteremtôjének poétikai vizsgálatában. A modernség poétikai beszédmódjait vizsgálva megmutatja, hogyan szakított a költô a szimbolisztikus beszédmóddal, hogyan teljesedett ki tárgyias
költészete, kései poétikájában hogyan lesznek uralkodóvá a vallomásos modellek, az utolsó, a negyedik részben
a nyelvi szintér túl van a lírán: ez a test poétikájának kísérlete. Kétségtelenül figyelmes olvasást igényel Bókay
könyve, de ha terminusait
megszoktuk, hihetetlenül izgalmas megfigyeléseken vezet
keresztül bennünket. Mert
bár kiindulópontja erôsen elméleti, néhány nagy József
Attila-vers (Téli éjszaka, Kései sirató) illetve a Babits- és
Kassák-kritika, végül a Szabad ötletek jegyzéke itteni
megközelítése revelatív erôvel hat az olvasóra.
Az Argumentum Kiadó és a
Lukács Archívum jelentette
meg a Londonban élô Mészáros István József Attila és a modern mûvészet c. kötetét. Ez a
mû az 1956 elôtt Lukács
György tanítványi köréhez
tartozott, késôbb emigrált és
még késôbb nemzetközileg
elismert tudóssá vált szerzônek négy évtizede olaszul megjelent munkája. (Csala Károly
ültette át magyarra a szöveget.) Filozófiai-esztétikai esszéjének elôszavában a szerzô így jelöli ki a kötetben található
három tanulmányának tárgyát: „Az elsô fejezet – A világirodalom nagy forradalmi költôje – József Attilát Ady Endrével együtt mint a magyar líra forradalmi hagyományának
világirodalmilag is a legnagyobbak közé tartozó huszadik
századi óriását mutatja be...A modern mûvészet sajátos
helyzetérôl szóló második fejezet a költôi személyiség különbözô típusait tárgyalja a
huszadik század sajátos történelmi viszonyai közepette,
amikor a költészet nagy témái
között közvetlenül is megjelenik az emberiséghez való tartozás... Végül a harmadik fejezet – A zsengéktôl a klasszikus
magaslatokig: József Attila fejlôdésvonala – behatóan elemzi e költészet minôségileg eltérô fejlôdési szakaszainak belsô
logikáját és a változások szükségszerûségét.” Olvasásakor
vegyük figyelembe, hogy e
könyv akkor íródott, amikor
idehaza is kezdett megújulni a
József Attila-értelmezés – figyelmeztet bennünket Agárdi
Péter és Andor László utószava.

Mészáros István munkája a baloldali gondolkodáson belüli
felfogások egyik, hol egyetértésre találó, hol vitára késztetô,
a hazai kutatók eredményeivel tanulságos összevetésre alkalmat kínáló képviselôje. Vitathatatlan értéke, hogy egyforma
figyelmet szentel József Attila lírai oeuvre-jének és elméleti
munkásságának is. Mindhárom
fejezethez bôséges jegyzetanyag
csatlakozik.
Németh Attilában pszichiáteri
pályafutása kezdetén, csaknem
húsz évvel ezelôtt fogalmazódott
meg: nem biztos, hogy József Attila skizofrén volt. Egy nagy figyelmet keltett rádióriport, majd
egy szakmai körökben komoly
visszhangot kiváltott elôadás
után kapta a felkérést, publikálja
József Attilával kapcsolatos elgondolásait. A József Attila pszichiátriai betegsége(i). Változatok egy
témára c. kötet – mint írja – nem
elsôsorban József Attiláról szól,
hanem a pszichiátriai kórképek
összetettségérôl, a diagnózis nehézségeirôl és a pszichiáter felelôsségérôl. Nem akar senkit megcáfolni, nem szándékozik új verziót felállítani. „Ez a tanulmány a pszichiátriai gondolkodásmódról, a pszichiátria bonyolultságáról és egyben szépségérôl szól.” Nagy haszonnal olvashatjuk a lábjegyzetekben a szakkifejezések magyarázatát. Kíváncsiak lehetünk, szerinte
milyen pszichiátriai betegségben szenvedett József
Attila, ami aztán öngyilkosságának oka lett. A kötet
tartalmazza a Curriculum vitae-t és a József Attila
patográfiájában leggyakrabban idézett verseket. A
Filum Kiadó immáron 2., javított kiadásban, Nagy
Frigyes illusztrációival jelentette meg a kis kötetet.
A vadonatúj, az évfordulóra
idôzített kiadványok mellett
érdemes olyanokra is felhívni
olvasóink figyelmét, amelyek
esetleg már egy-két évvel
ezelôtt napvilágot láttak, de
még – szerencsére – kaphatók.
Ilyen az Argumentum Kiadó
gondozásában megjelent József
Attila nyomában c. kötet,
amely a szegedi irodalomtörténész, a kiváló filológus Péter
László válogatott írásait tartalmazza. Mint a „fülön” olvashatjuk, néhány túlzottan filológiai jellegû vagy terjedelmes
írást leszámítva a kötet egybefogja a szerzô József Attiláról
1954 és 1998 között publikált írásainak javát. Folyóiratokban (Tiszatáj, Irodalomtörténet, Literatura, ItK, Kortárs,
Alföld), heti- vagy éppen napilapokban (Élet és Irodalom,
Népszabadság, Délmagyarország) megjelent tanulmányokról, cikkekrôl, könyvismertetésekrôl van szó, de akad
glossza, kis hírszerû szösszenet, sôt rádióelôadás is a kötetben. Az anyag idôhatárai, mûfaji változatossága és szerteágazó tematikája miatt egyaránt izgalmas, érdekes, tanulságos. Sokszor éppen az apróságok bizonyulnak a legfonto-

sabbnak, és kétségtelen tény, hogy elsôrendûen fontos az,
amit József Attila és Juhász Gyula, József Attila és Makó,
Szeged, Vásárhely kapcsolatáról ír. (Bár ezekrôl külön köteteket publikált.)
Ugyancsak az Argumentum Kiadó adta ki – 2., változatlan
kiadásban – a római La Sapienza Tudományegyetem magyar tanszéke vezetôjének, az olasz–magyar
komparativista, irodalomtörténésznek József Attila
kései költészetérôl írott munkáját. Sárközy Péter kötetének címe: „Kiterítenek úgyis”, a borítón az 1936
decemberében megjelent Nagyon fáj kötet borítója
látható. Három dolgot kell kiemelni föltétlenül:
miért esett a szerzô választása József Attilának erre
a kötetére? Mert „az egyetlen olyan kötet, melyet
József Attila tudatosan állított össze.” A másik: a
kötet tervezett olvasói mindenekelôtt középiskolai
és egyetemista diákok. A harmadik: a „Kiterítenek
úgyis” legendaoszlató könyv. Milyen legendákról
esik szó benne? Pl. „A proletár gyermekkor” legendája, A „Horger-ügy”, József Attila és a Baumgarten Alapítvány, A barátok legendája, József Attila szerelmei,
Az Edit-szerelem legendája, József Attila „freudizmusa”, József
Attila és a „párt”. Majd következik a kötet keletkezésének története, a bûn, a bûnösség motívumának taglalása. (Ezt a részt érdemes összevetni Alföldy Jenô
említett tanulmányával.) Végül
olvasható a Nagyon fáj kötet
mind a harminchat verse, s az
egyes versekhez fûzött magyarázatok eligazítanak bennünket –
a válságos 33-és és 34-es év utáni – az újrakezdést hozó, de rövid ideig nyugodt két esztendô
költôi termésének problémavilágában és József Attila sorsának
alakulásában.
A sort a Magyar Írók Egyesülete gondozásában Gyurkovics Tibor utószavával megjelent József Attila lelki
összeomlása c. könyvecskével zárom. Gyurkovics, tudjuk, pszichológia szakon végezte az egyetemet s ott
évfolyamtársa volt Udvardi Józsefnek, e kötet szerzôjének. S ôk ketten hallgatói voltak Illyésné Kozmutza
Flórának, aki 1937. február 20-án Rorschach-tesztet
csináltatott a költôvel. Mint tudjuk, ez a teszt fantasztikus eredményt hozott: a költô az átlagteljesítmény
12-szeresét produkálta, de az ötödik képre adott válaszai után annyira kifáradt, hogy abba kellett hagyják
a munkát. Ezt a félbemaradt tesztet, azaz a feljegyzéseit Flóra évtizedekig ôrizte, majd a Svájcban tanult
és Nizzában élô dr. Udvardi Józsefnek adta át. Ô
tesztet kiértékelte, és ennek alapján elvégezte a költô
kórlélektani elemzését. Ez alkotja a kötet egyik fejezetét, a másikban pedig Illyésné Kozmutza Flóra 1988-ban megjelent József Attila utolsó hónapjainak története és az 1937-ben
keletkezett (Flóra-)versek alapján követi nyomon József Attila lelki összeomlásának folyamatát. A gondolatmenete
világos, következtetései meggyôzôek, de a pszichológiai nézôpont kétség kívül ellentétbe kerül itt-ott az esztétikai megközelítéssel. Pl. a „tapsikolnak a jázminok” a szerzô szerint
irreális kép, szerintem viszont nem. Sôt.
Csokonai A.
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rgalom édesanyám, mama
nézd, jaj, kész ez a vers is!
Többen és több folyóirattól
fölkértek, hogy születésének
századik évfordulóján írjak a
költôrôl, de elhárítottam. József
Attila túl közel áll hozzám, túl
sokat tudok róla, mindaz nem
fér bele egy tanulmányba. Több
tanulmányba sem. És nem is
szívesen beszélek Attiláról,
mert a költô beszél önmagáért:
a verseit kell mondani, egyiket a
másik után, folyton, szünet nélkül. Miért burkolnánk ôt méltatlan leheletünkbe?
Most mégis kivételt teszek,
mert ennél a lapnál otthon vagyok, mert az itt rendelkezésemre álló terjedelem: 3-4000 karakter, olyan tömörítést kíván,
amelybôl kipattanhat valami.
Vagy nem pattan ki semmi.
Akkor hiába próbálkoztunk.
A kortársak és az utókor elemzôi azon csámcsognak, hogy tudathasadásos elmebeteg volt.
Szécsi Margit szerint: „Nem
volt bolond –, inkább hiszem,
mindenki bolond volt.” Én vele értek egyet. József Attila verseiben egyetlen sor, egyetlen
kép, egyetlen jelzôs szerkezet
nem utal skizofréniára, márpedig költô esetében csak ez az
egy, ami számít. A vers. A többi duma, tudálékos pszichológusok fontoskodása. Persze

i

depressziós, az volt! Minden
oka megvolt rá, és a depresszió
betegség, bele lehet halni. Én
tudom, én is voltam depressziós, de egy asszonynak köszönhetôen túléltem. Attila egyedül
volt; belehalt.
Egy gyerek, akit az apja elhagyott, csak a Mama maradt neki, de a Mama nem ér rá a munkától, a nyomortól, szinte soha.

Kertész Ákos

Jajkiáltás
A gyerek ordít, toporzékol: „engem vigyen fel a padlásra!”, de
a Mama csak megy, és tereget
némán. Ebbe bele lehet ôrülni,
de ô nem ôrül meg, ha nincs
Mama, akkor a szerelemhez
menekül, egy asszonyhoz, hogy
óvja karja, öle, térde, de hiába,
mert az „elvonta puszta kénye
végett kívül-belül menekülô élô
elôl a legutolsó menedéket.” Ettôl sem kell, hogy meghasadjon
a tudat, a depressziót viszont
nagyon is indokolja.
Mert hiszen összevegyült a novemberi est hidegével
bennem a lassúdan s alig oldódó
szomorúság
késôbb már lassúdan sem oldódik, nem oldódik sehogy: Fe-

Nyolc nyelven beszélô kötet
Johann Sebastian Bachtól Jiri Wolkerig
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kete jégtömbbé keményedik s
kristályai halállá állnak össze.
Csakhogy a skizofrénia elegánsabb, és a pszichiátereknek
meg az irodalomtudósoknak
jobban is áll. Hiszen még az
okát nem tudjuk, az ok bármi
lehet, a vírusos fertôzés valószínûtlen, de a gyermekkori trauma, anya- vagy apakomplexus,
ha a páciens romlott kölkökre

■ Betûrendben Bachtól, Dos Passoson, Jeszenyinen, Lutheren, Majakovszkijon, Rimbaud-n, Verhaerenen és Villonon át Wolkerig tart azoknak azoknak az ismert költôknek
a névsora, akiktôl József Attila fordított. (A zeneszerzô
Bach nyilván alkalmanként írt szöveget kisebb zenedarabjaihoz, mint ehhez a kis koráljához, míg a reformátor, Biblia-fordító Luthert kiváló költôként is számon kell tartanunk.) Összesen huszonkilencre – kevésbé ismert cseh (pl.
Berzuč, Bednář, Hora, Kubka) és román költôk (pl. Cotrus,
Crainic) nevével – egészül ki a teljes névsor: és éppen az ô
mûveiknek száma túlnyomó abban a kötetben, amely József Attila mûfordításait tartalmazza párhuzamosan az eredeti, ill. a közvetítô szövegekkel. A kötet a kritikai kiadásból (Akadémiai Kiadó,
1967. Sajtó alá rendezték: Fehér Erzsébet és Szabolcsi Miklós) ismert, befejezettnek tekintett versfordításokat tartalmazza.
Ami az idôrendet illeti: tizenhat évesen forította le a Szimónidésznek tulajdonított, 300 spártai sírverse címû epigrammát. 1929-ben
attól a Villontól fordított viszonylag sokat, aki hatott is rá, 1933ban a vele rokon költôi eszközöket használó (akkor már halott) Jiři
Wolkertôl 5 verset. Egyik legismertebb fordítása A meghökkentek,
ezt a Rimbaud-verset mestere, Kosztolányi is lefordította, A kenyér-

lelhet pszichoanalízisben, már
attraktívabb; a genetika még ennél is jobban hangzik, meg ma
divatosabb is, és nem olyan
földhöz ragadt, mint az, hogy a
nyomorúságba, a magányba, az
elidegenedett kapitalista társadalom oxigénhiányos légkörébe belehal, aki él, hogy „nem
vágyik az ember földbe, csak
beletiporják”; ez, ugye, snassz,
materialista, amolyan vulgármarxista mellébeszélés…
Minden nap, amellyel kevesebb lesz a kín, közelebb visz a
végzethez, minden leírt sor,
minden befejezett mû, minden
kész vers közelebb visz a halálhoz, oda, ahol a Mama egyengeti mosásnak hajlított hátát

egy láda fenekén, ahol majd jóváteheti, hogy félrevezetett engem, és én is jóvátehetem,
hogy „dacból sem fogtam föl
soha értelmét az anyai szóknak”, hogy „nem is sírtam, és
érthetetlen (volt), hogy mindig
így lesz ezután”…
Jaj, nem akarom befejezni,
nem akarok elkészülni vele: nekem nem dicsôséget hoz, nem
elismerést, nem megélhetést,
nem is sikert és nem kitüntetést;
nem olvasót, barátot, szeretetet;
nem szerelmet, nem asszonyt,
aki védelmezôn átölel; „az ember végül homokos, szomorú,
vizes síkra ér”, hol „tûzhelyet
családot már végképp másoknak remél”…
Édesanyám, egyetlen, drága,
te szüzesség kinyílt virága,
önnön fájdalmad boldogsága.
Istent alkotok (szívem szenved),
hogy élhess, hogy teremtsen
mennyet,
hogy jó legyek s utánad menjek.
Majd eljön értem a halott… a
hûség is eloldalog… kitetszik,
mily üres dolog… és elmúlik
szívem szerelme… széthull a
testem, mint a kelme… mit
szétrágtak a molyok… ha eljön
értem a halott… ki szült, ki dajkált énekelve,
hát ezért a rémült sikoly, hogy
Irgalom, édesanyám, mama,
nézd, jaj, kész ez a vers is!

lesôk címmel – érdemes összevetni a két
változatot. (Mint tudjuk, 1937. december
3-án Victor Hugo Ultima verba címû versét kezdte fordítani, szóban... – De már az
elôzô évbôl sincs fordítása.)
Franciából és németbôl segítség nélkül
ültette át az itt olvasható mûveket, a román nyelvvel is elboldogult, habár szórtárt kellett használnia. Majakovszkijt J. R.
Becher német szövegébôl ültette át magyarra. Ugyanígy a Tidman úr c. ó-dán
népballadát, amelyet Engels német szövege alapján fordított le remekül. (Itt a
német szöveget és a dán eredetit is olvashatjuk.) Ami a cseh verseket illeti, itt feltétlenül meg kell jegyeznünk, hogy ezeket a cseh sajtóattasé, Anton Straka bocsátotta a
nyersfordítással József Attila, valamint A cseh és szlovák költôk
antológiájába dolgozó más magyar költôk rendelkezésére. A román sajtóattasé, Moise Balta közlése szerint – ahogy ezt Sz. M.
Kész a leltár c. kötetébôl megtudjuk – a költônek ennél több román-fordítása volt, ezek elvesztek, a második világháboró folyamán megsemmisültek.
Cs. A.
A kötetet Keresztes Mária szekesztette és tervezte
Anyagát Mózes Huba gondozta. Kiadta a Filum Kiadó

a világszerte népszerû bestseller-író,
a Vámpír könyvek szerzôje
a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon
■ Mit gondoljunk arról az íróról,
akinek J. K. Rowling küldött dicsérô levelet, miután elolvasta elsô gyerekkönyvét? Mit gondoljunk arról az íróról, aki eredetileg
a felnôtteket kívánta lebilincselni
prózájával, ami kezdetben a Terminátor és Stephen King A sötét
torony sorozatának keresztezésére
hasonlított, majd áttért a Keresztapa és az Élôhalottak éjszakája vegyítésére? Mennyire vegyük komolyan azt az írót, aki két felnôtt
regény között, úgymond a maga
örömére megalkotta Darren Shan
alakját és elsô kalandját a Rémségek Cirkuszában? Kell aggódnunk
az íróért, aki mára világszerte ismert, népszerû és sikeres? Miként
vélekedjünk Darren O’Shaughnessy-rôl, a Londonban született
horrorkedvelô írrôl, akinek példaképei között megtaláljuk Bram
Stokert és Stephen Kinget?
Nos, úgy vélem mindenképpen
foglalkozzunk a gondolattal, hiszen az 1972. július 2-án született
fiatalember mára az egész világot
meghódította Vámpírkrónikáival, ami azért jelent valamit! Ha
mást nem is, legalább azt, hogy
az eddig megjelent tucatnyi kötet
gyereknek-szülônek egyaránt tudott mit mondani – és itt ne gondoljunk semmiféle példabeszédre, vagy okosságokat közvetítô alkotásra.
Nem, Darren Shan (a történetek
fôhôse) igazából nem jó, de nem
is rossz gyerek. Kezdetben afféle
Huckleberry Finnre emlékeztetô
eleven kissrác, aki pókok iránti szenvedélyének engedve kilép az emberek világából, és bekerül a vámpírok
közé. Ami kezdetben jó cserének tûnt, de az évek múlásával egyre több hátrányára is fény derül.
Apropó vámpírok. Ha az európai kultúrkörbôl érkezô
olvasónak sikerül túltennie magát azon az alapvetô tényen, mely szerint Darren világában a vámpírok semmiféle túlvilági gonosszal nem állnak rokonságban, hanem csupán olyan humanoidok, akik egyszerûen má-
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Darren Shan,

sok, mint az ember – akkor biztosan élvezni fogja a történetet. Jómagamnak is idôbe telt, mire a
megszokott jelképek (vámpír=gonosz) megváltoztatását elnéztem a
szerzônek.
Viszont ha túl vagyunk a megbocsátáson, akkor fél lépéssel már közelebb jutottunk a titokhoz, ami
Darren Shan könyvesboltbéli sikerét fedi. Nála bûntudat nélkül azonosulhatunk a vámpírokkal! Az éjszakai mûszakban ténykedô vérszívók korántsem tekinthetôk vérfüggô gyilkosoknak, hanem szigorú
erkölcsi törvények szerint, közösségben – mi több, az emberekkel
többé-kevésbé összhangban, bár
titokban – élô fajnak. Akik, tulajdonképpen a jók szerepét kapják a
rokonaikkal vívott élethalálharcban. A sorozat hosszát illetôen
egyelôre csak találgatni lehet, hiszen még a szerzô sem tudja, hogy
húsz, vagy esetleg ennél is több
(netán kevesebb) ötlet van még a
tarsolyában.
Ez az azonosulási lehetôség, megtámogatva a mozgalmas cselekménnyel, simán ledönt bármilyen
korhatárt, hiszen az idôsebb korosztály tagjai között is számos rajongó ismeretes. Számukra különösen fontos esemény várható áprilisban:

A regények magyarországi kiadója, a Móra Ferenc Könyvkiadó jóvoltából Darren O’Shaughnessy,
Darren Shan „szülôatyja”, a
Vámpírkrónikák írója Budapestre látogat, és az idei
Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon (április 23.
és 24., 10 óra; a Mammut II. Libri Könyváruházban
április 23., 17 óra) és Debrecenben (Alexandra
Könyváruház, Debrecen Plaza, április 22., 17 óra)
találkozik olvasóival.
Galgóczi Tamás
www.ekultura.hu
1
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Megjelent A magyar könyvgyûjtô kalauza
A magyar nyelvû könyvek piacán mostanáig nem létezett olyan kiadvány, amilyen A MAGYAR KÖNYVGYÛJTÔ KALAUZA megjelenésével megszületett. Pogány György összefüggôen felépítve tárgyalja a
„bibliofilia” területével kapcsolatos ismereteket. Az elméleti és történeti részeket a gyakorlati ismeretanyag összegzése követi, a mû nagyobb
egységei – A bibliofilia fogalma, jelentése, gyûjtési területek; Könyvmûvészeti alapismeretek; A bibliofilia hazai történetének vázlata; A magyarországi bibliofilia intézményrendszerének vázlatos története; A
gyakorlat – szakmailag megbízhatóan, mégis olvasmányos stílusban tárgyalják ezt a sokfelôl megközelíthetô és sokfelé szerteágazó humán tudományos diszciplínát.
A mû elsôsorban a magyar gyakorlat bemutatására vállalkozik, a téma
egyetemes összefüggéseit csak annyiban érinti, amennyiben a hazai fejlôdés megértéséhez azok elengedhetetlenül szükségesek. A kötet megírása során a szerzô felhasználta egyes részkérdésekben végzett kézirattári és levéltári alapkutatásait (a 20. századi magyar bibliofilia bizonyos
jelenségei), a kiadvány nagyobbik része azonban a roppant kiterjedt
mennyiségû szakirodalom szintetizáló jellegû feldolgozása. A bibliofilia feltételezi a szükséges és állandó önképzést, a kalauz azokat az alapismereteket tartalmazza, amelyekre építve egy gyûjtô a speciális problémákat is tisztázhatja. Éppen ezért a szükséges lábjegyzetek, hivatkozások mellett a kötet végén részletes irodalomjegyzék nyújt további eligazodást a kérdéskörben. A szövegközti illusztrációk jól szolgálják az ismeretek elsajátítását.
A kiadvány elsôsorban a könyvbarátok növekvô számú táborát és a
könyvkereskedôket (antikváriusokat) érdekelheti, de tematikájánál fogva felhasználható a könyvtárosképzésben és a könyves szakképzésben
oktatási segédletként is.
4400 Ft
Megvásárolható a könyvesboltokban,
megrendelhetô, megvásárolható a kiadóban:
Kiss József Könyvkiadó 1114 Budapest, Hamzsabégi út 31.
Telefon/fax: 466-0703. E-mail: konyvhet@axelero.hu

A

Librotrade Kft. ajánlata

New Headway Pre-Intermadiate középszintû gyakorló tesztek
578 Ft (Oxford University Press)
Emericzy Tibor: Öné A Szó – Magyar–német tematikus szótár
(új kiadás,színes címszavakkal)
3500 Ft (Grimm Kiadó)
Frances Mayes: Bella Tuscany
2730 Ft (Broadway Books)
Arthur Phillips: Prague
4231 Ft (Random House)

Mikszáth Kálmán: Különös házasság
K.u.K. Kiadó, 412 oldal, kötve 2500 Ft
Mikszáth Különös házassága élvezetes olvasmány. Annak is, aki még nem olvasta, s a régi
olvasók népes táborának is, kikben talán már
csak teremtett regényvilágának hangulata,
íze él.

A könyvek megvásárolhatók illetve megrendelhetôk:
LIBROTRADE KFT.
1173 Budapest Pesti út 237. Telefon: 254-0-254
Fax: 257-74-72 E-mail: books@librotrade-hu
MELÓDIA KÖNYVESBOLT
1052 Budapest Semmelweis u. 1–3. Telefon/fax:317-66-28

A legendás anekdotázó, nagy mesélôkedvû
író figurái – Buttler János, Dôry Mária, Horváth Piroska, Tóth uram, a röszkei kocsmáros,
Vidonka és a többiek – száz év távlatából is ismerôsen hatnak, a regény mit sem vesztett érvényébôl. Mikszáth sorai sodorják magukkal
az olvasót, kényelmes karosszékéhez láncolják, miközben a máig egyik legolvasottabb regényírónk jellemeket rajzol, társadalmat láttat, mesél, és lebilincselôen anekdotázik.
„Muzeális értékû és máig érvényes regény. A
történelmi Magyarország története szegényesebb lenne a Különös házasság nélkül” – írta róla Sükösd Mihály. Egyike a nagy magyar regényeknek.
(A K.u.K. Kiadó Könyvfesztiválon a 317-es standon található)

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

A

Móra Kiadó

fesztiváli újdonságaiból

Milěr, Z. –
Doskočilová, Hana

Bosnyák Viktória

Klott Gatya, ne fárassz!

A vakond ernyôje

312 oldal
Klott Gatya szôrös szívû tesitanár a
Békés Utcai Általános Iskolában.
Örülhetsz, ha személyesen még
nem volt hozzá szerencséd, vagyis
inkább szerencséd, vagyis inkább
szerencsétlenséged. Bezzeg szegény ötödik dések! Nekik szeptembertôl éppen Klott tanár úr az osztályfônökük…
1690 Ft

40 oldal, ford. Balázs Andrea
Újabb történettel gazdagodik
a Vakond-sorozat. Kedvenc
barátunk ezúttal egy elhagyott, csíkos ernyôbôl próbál
játékot készíteni. Mi mindenre jó egy megjavított ernyô?
Ha kell, hajókázni lehet vele,
ha kell, dinnyét árulni az árnyékában, vagy alábújni az
esô elôl. Csak egy kis fantázia kell hozzá…
A vakond-sorozat e kötete most elôször jelenik meg magyarul!
1980 Ft

Rahlens, Holly-Jane

Vilmos herceg,
Maximilian Minsky
meg én

Shan, Darren

A Végzet Fiai
(Vámpír 12.)
232 oldal, ford. F. Nagy Piroska
A Sebhelyesek Háborújának megdöbbentô befejezése….
A népszerû Vámpír sorozat utolsó,
befejezô kötetét veheti kézbe az
olvasó.
1980 Ft

Sohonyai Edit

240 oldal, ford. Bosnyák Viktória
A tizenhárom éves Nelly minden erejével azon van, hogy kijuthasson „szerelméhez”, Vilmos herceghez Londonba, ám közben elárasztják a hétköznapok eseményei: nem megy a tanulás,
veszekszenek a szülôk, na és ott van
még az a lökött Max is… A Berlinben élô amerikai szerzô
regénye a 2004-es Frankfurti Könyvvásáron elnyerte
a Legjobb Tinikönyv-díjat.
1790 Ft

Jasmine avagy mégis kell
a szerelem?

Flórián Mária –
Urai Erika

Magyar népviseletek

(Móra X Könyvek)
184 oldal
Jasmine már tavaly megfigyelte,
hogy egyfajta ôrület kezdi bomlasztani az osztálybeli lányok agyát. Rájuk jött valami vírusos lázféleség,
mindenki egyszerre döbbent rá:
„ÚRISTEN!
ILYEN
ÖREG
VAGYOK, ÉS MÉG NEM JÁRTAM SENKIVEL!” És a lányok elkezdtek csapatokban rohangálni a fiúk után.
1590 Ft

„Ruha teszi az embert” – ennek
a szólásnak az elmúlt századokban határozott jelentése volt.
Szigorú szabályok írták elô,
mely ruhadarabok, anyagok, díszek viselete mely néprétegeknek engedélyezett. Kötetünk a
magyar falvak és mezôvárosok
jellemzô öltözeteibôl mutat be egy színes csokorra valót.
64 oldal, kötött, 1980 Ft

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
A MÓRA KIADÓ 114–ES STANDJÁN DEDIKÁLÓ SZERZÔK
április 22. péntek
16–17 óra Bosnyák Viktória
17–18 óra Lackner László

1134 Budapest, Váci út 19.

április 23. szombat
10–12 óra DARREN SHAN,
a VÁMPÍR sorozat szerzôje
14–15 óra Lackner László
15–16 óra Bosnyák Viktória
16–17 óra Vermes Éva
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április 24. vasárnap
10–12 óra DARREN SHAN,
a VÁMPÍR sorozat szerzôje
14–15 óra Lackner László
15–16 óra Vermes Éva
16–17 óra Bosnyák Viktória

Telefon: 320-4740, fax: 320-5382

Könyvkultúra

Kertész
elsô tudattartalmaink,
az emlékek, emlékcsoportok, képzetek, érzetek mind az életünk során
megismert, átélt élmények
alapján kerülnek a tudatunkba. Mivel nincs két ember,
akinek a története azonos,
aki azonos élménysort hordoz a tudatában, nincs két
ember, akinek a tudattartalmai azonosak volnának.
Ezért az ú.n. „immanens tudattartalmaink összessége”
annyira szubjektív, annyira
csak egyetlen személyre jellemzô, mint a génállományunk (genetikai kódunk)
vagy ujjlenyomatunk.
Vagyis ugyanaz a kommunikációs szimbólum, hétköznapi használatban: szó, például lepke, kerékpár, apa,
hídpillér minden egyes létezô (sôt valaha létezett) ember számára egyénileg mást
és mást jelent. Emeljünk ki
egyet a sok közül: „lepke”
Kinek milyen élménye van
a lepkével kapcsolatban?
Megijesztette-e gyerekkorában a sötét szobába került éjjeli lepke? Kergetett-e a réten
lepkehálóval pillangót? Látott-e lepkegyûjteményt? Tanulmányozta-e a lepkék fajait, vagy minden lepke neki a
leggyakrabban látható fehér
káposztalepkét jelenti stb.
Ha tehát valaki meghallja a
„lepke” szót (mint instrukci-

B

ós jelet), élményei és emlékei
alapján személyre szólóan
egészen mást hív elô a tudatából, mint bármelyik más
embertársa.
De ha a szavak, az instruáló jelek, minden embernél
egyénileg ennyire más és
más tudattartalmakat hívnak
elô, akkor hogyan érthetjük
meg egymást? Úgy, hogy a

Szerkezetileg azonos a szemünk, fülünk, valamennyi
érzékszervünk; az idegpályáink, az idegközpontunk: az
agyunk; így hát nagy vonalakban ugyanúgy raktározzuk el élményeinket, emlékeinket, és ugyanolyan mechanizmus segítségével hívjuk is
ôket elô. A beszédközpont
minden ember agyában

Kertész Ákos

A jel jelentése
a használati
szabálya
Kertész Ákos szabálytalan
esztétikája 8.
különbségek ellenére óriási
átfedés is van minden emberi lény belsô tudattartalmai
között, hisz lényegében
ugyanannak az objektív valóságnak a hatására alakultak
ki az emlékeink, képzeteink,
érzeteink.
Sôt, nem csak a bennünket
körülvevô valóság azonos,
noha egyénileg más és más
nézôpontból látjuk, a belsô
jelkészletet elraktározó eszközök is nagyon hasonlóak.

ugyanott található és a struktúrája, mûködési rendszere is
azonos. Sôt: még akkor is
azonos, ha más és más az
anyanyelvünk, ha tanult
nyelvet (nem anyanyelvet)
használunk.
Képzeljünk el két sajtófotóst. Ugyanazt a miniszterelnököt fotózzák parlamenti
beszéde közben, más szögbôl, más géppel más optikával, más plánból, más megvilágítás mellett, mégis mind-

egyik fotó ugyanazt a miniszterelnököt ábrázolja. –
Adjatok egy miniszterelnököt, mondja lapzártakor a
képszerkesztô, és mindkét
fotós ugyanazt a miniszterelnököt adja, holott a két fotó
nagyon is különbözik.
A jel jelentése nem más,
mint a használati szabálya.
Ez azt jelenti, hogy a szimbólum a valóságnak azon része helyett áll, azt jelöli,
melyre a használati köre érvényes. Ez rendszerint a valóságnak egy kiterjedtebb
szegmentuma: Egy jeladáson
belül azonban a szimbólum
a valóságnak egyetlen konkrét pontja helyett áll, és erre
a pontra a jelcsoport belsô
szintaktikai összefüggései
korlátozzák a szimbólumot.
A „fej” hangtestnek mint
nyelvi jelnek a használati köre például a valóság elég széles körére teljed ki. Minden
embernek van feje, s ez
mindjárt közel hat és fél milliárd konkrét tárgyat jelent.
Feje továbbá minden állatnak is van: De a kéznek is
van feje, meg a lábnak is, a
kalapácsnak is stb. Ha most
Anita felsóhajt, hogy „jaj de
fáj a fejem!”, a jelcsoport
szintaktikai összefüggései a
szóban forgó jel, a „fej” szó
jelentését a valóság egyetlen
konkrét pontjára összpontosítják: Anita fájó fejére.

Sikerlista

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2005. február 2. – március 7.
Szépirodalom
1. Dan Brown: A Da Vinci-kód
2. Dan Brown: Angyalok és démonok
3. Kertész Imre: Sorstalanság
4. Lôrincz L. László: A tizenhárom kristálykoponya
5. Agatha Christie: Három vak egér
6. Szabó Magda: Merci, Möszjô
7. Danielle Steel: Második esély
8. Paulo Coelho: Tizenegy perc
9. Robert Ludlum: A Párizs-opció
10. Nora Roberts: A fény kulcsa

Gabo Könyvkiadó
Gabo Könyvkiadó
Magvetô Kiadó
Gesta Könyvkiadó
Európa Kiadó
Európa Kiadó
Maecenas Kiadó
Athenaeum 2000 Kiadó
I.P.C. Könyvek Kft.
Gabo Könyvkiadó

Ismeretterjesztô
1. Schobert Norbert:
A Norbi titok – Az Update Módszer
Norbi Welness Média Kft.
2. Schobert Norbert: Norbi – a 2. titok
Szerzôi magánkiadás
3. Simon Cox: A Da Vinci-kód feltörése
Gabo Könyvkiadó
4. Martin Lunn: A Da Vinci-kód megfejtése
Gold Book Kft.
5. dr. Lenkei Gábor: Cenzúrázott egészség
Free Choice Books
6. Stahl Judit: Büntetlen örömök
Kulinária Kiadó
7. Gonda István, Illés Csilla:
Esszencia a szépség szimfóniájából
Pontifex Kiadó
8. Popper Péter: „Részemrôl mondjunk mancsot!”
Saxum Könyvkiadó
9. Gonda István, Illés Csilla: A szépség szimfóniája
Pontifex Kiadó
10. Vujity Tvrtko: Angyali történetek a pokolból
Alexandra Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Thomas Brezina: A csereboszi
Egmont Hungary Könyvkiadó
2. Micimackó és a Zelefánt
Egmont Hungary Könyvkiadó
3. Fekete István: Vuk
Móra Ferenc Könyvkiadó
4. Ablak-Zsiráf
Móra Ferenc Könyvkiadó
5. Andrew Matthews: Élj vidáman!
Varázsládikó Kiadó
6. Miler, Zdenek: A vakond télen
Móra Ferenc Könyvkiadó
7. Varga Katalin: Gôgös Gúnár Gedeon
Móra Ferenc Könyvkiadó
8. Thomas Brezina: Legyen Anyu a legmenôbb!
Egmont Hungary Kft.
9. J. K. Rowling: Harry Potter és a Fônix Rendje
Animus Kiadó
10. Weöres Sándor: Bóbita
Móra Ferenc Könyvkiadó

Libri sikerlista
2005. március 4–18.
Szépirodalom
1. Brown, Dan: A Da Vinci-kód
2. Brown, Dan: Angyalok és démonok
3. Kertész Imre: Sorstalanság
4. Lôrincz L. László: Az éjszaka doktora
5. Christie, Agatha: Három vak egér
6. Spigelman, Art: Maus
7. Coelho, Paulo: Tizenegy perc
8. Coelho, Paulo: Az alkimista
9. Vonnegut, Kurt: Macskabölcsô
10. Roberts, Nora: A tudás kulcsa
Ismeretterjesztô
1. Cox, Simon: A Da Vinci-kód feltörése
2. Obersovszky Péter: Öljétek meg tévémacit!
3. Lunn, Martin: A Da Vinci-kód megfejtése

Gabo Könyvkiadó
Gabo Könyvkiadó
Magvetô Könyvkiadó
Gesta Könyvkiadó
Európa Könyvkiadó
Ulpius-Ház Könyvkiadó
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
Maecenas Könyvek
Gabo Könyvkiadó
Gabo Könyvkiadó
Magánkiadás
Gold Book Kiadó

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Perjés Klára (Fôszerk.): Egy csepp emberség
Popper Péter: „Részemrôl mondjunk mancsot!”
Stahl Judit: Büntetlen örömök
Bin Láden, Carmen: A királyság titkai
Littel, Robert: A cég – a CIA regénye
Schobert Norbert: Norbi: a 2. titok
Schobert Norbert: A Norbi titok

Magyar Rádió Rt.
Saxum Kiadó
Kulinária Kiadó
Ulpius-Ház Könyvkiadó
Hamu És Gyémánt Kiadó
Norbi Welness Média Kft.
Norbi Welness Média Kft.

Gyermek, ifjúsági
1. Masannek, Joachim: Tomi, a betonhátvéd
Fabula Könyvkiadó
2. Miler, Zdenek: A vakond télen
Móra Ferenc Könyvkiadó
3. Szutyejev, Vlagyimir: Vidám mesék
Móra Ferenc Könyvkiadó
4. Brezina, Thomas: A csereboszi
Egmont Hungary Kft.
5. Weöres Sándor: Bóbita
Móra Ferenc Könyvkiadó
6. Marék Veronika: Boribon és Annipanni
Pozsonyi Pagony Kft.
7. Burrows, Roger – Brodie, Neale: Szabad a pálya!
Lilliput Kft.
8. Csukás István: Nyár a szigeten
Könyvmolyképzô Kiadó
9. Marenko, Susan:
Micimackó és a Zelefánt – Egy, kettô, három, rajt! Egmont Hungary Kiadó
10. Marék Veronika: Boribon születésnapja
Pagony Könyvek

Líra és Lant Rt. sikerlistája
2004. február
Szépirodalom
1. Kertész Imre: Sorstalanság
Magvetô Kiadó
2. Brown, Dan: A Da Vinci-kód
Gabo Kiadó
3. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Kiadó Kft
4. Brown, Dan: Angyalok és démonok
Talentum Kiadó
5. Coelho, Paulo: Tizenegy perc
Athenaeum 2000 Kiadó Kft
6. Závada Pál: A fényképész utókora
Magvetô Kiadó
7. Lôrincz L. László: A tizenhárom kristálykoponya I–II.
Gesta Kiadó
8. Coelho, Paulo:
A Piedra folyó partján ültem és sírtam
Athenaeum 2000 Kiadó Kft
9. Coelho, Paulo: Veronika meg akar halni
Athenaeum 2000 Kiadó Kft
10. Márquez, Gabriel Garcia: Száz év magány
Magvetô Kiadó
Ismeretterjesztô
1. Obersovszky Péter: Öljétek meg Tévémacit!
Ponty Kft
2. Kaposi József:
Feladatgyûjtemény az új történelmi érettségihez
Nemzeti Tankönyvkiadó
3. Érettségi tételek – Magyar nyelv
Corvina Kiadó
4. Schobert Norbert: A Norbi titok
Norbi Welness Média Kft
5. Popper Péter: „Részemrôl mondjunk mancsot!”
Saxum Kiadó
6. Irodalom tételek – Új érettségi
Corvina Kiadó
7. Férjem, a komédiás. Bessenyeirôl a feleség, B. Élthes Eszter
Bessenyei Kft
8. Schobert Norbert: Norbi a 2. titok
Norbi Welness Média Kft
9. Lunn, Martin: A Da Vinci-kód megfejtése
Gold Book Kiadó
10. Modern magyar festészet 1892–1919.
Kieselbach Galéria
Gyermek, ifjúsági
1. Böszörményi Gyula: Gergô és a táltosviadal
2. Rowling, J.K.: Harry Potter és azkabani fogoly
3. Rowling, J.K.: Harry Potter és a Tûz Serlege
4. Fekete István: Vuk
5. Saint – Exupéry, Antoine de: A kis herceg
6. Varga Katalin: Gôgös Gúnár Gedeon
7. Rowling, J.K.: Harry Potter és a Titkok Kamrája
8. Rowling, J.K.: Harry Potter és a Bölcsek Köve
9. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
10. Kästner, Erich: A két Lotti

Magyar Könyvklub
Animus Kiadó.
Animus Kiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó
Animus Kiadó
Animus Kiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó

Sikerlista
■ Lám, kis túlzással, Dan Brown bevonult a „halhatatlanságba”: egy olasz egyházi méltóság felszólította a katolikus könyvesboltokat, hogy távolítsák el polcaikról a Da Vinci-kód példányait, mert a mû bizonyos fordulatai sértik a vallás hittételeit. S
tekintve, hogy a vallási vezetôk ilyen típusú intelmei a média közvetítésével az egész világon eljutnak a hívekhez (emlékezzünk Harry Potterre), nyugtázhatjuk, hogy íme, Dan Brown könyve is ingyen világreklámhoz jutott. Azért persze óva intenék
mindenkit attól, hogy a sikercsinálás egyszerû receptjének tekintse ezt a jelenséget: a világsiker eléréséhez nem elegendô simán és egyszerûen megsérteni valamely vallásos hittételt, aztán tátott szájjal várni a sült galambot.
A Da Vinci-kód nem is ettôl lett sikeres, megjelenését követôen felkerült a magyarországi sikerlistákra, és azóta nem is került le, ott szerepel az élbolyban. Szeretjük az izgalmas, kalandos olvasmányokat, de a jó irodalmat is, ez tükrözôdik ezeken
a listákon: Dan Brown, Agatha Christie együtt Kertész Imrével, Paulo Coelhoval, Kurt Vonneguttal. Így megy ez.

Mûvészeti írások a Typotex Kiadótól!
MÚZEUMRÓL

Ébli Gábor: Az antropologizált múzeum 2250 Ft
Semmi sem idegen tôlem, ami emberi – egyre inkább ez az alapállás jellemzi a múzeumok gyûjteményezési és kiállítási
munkáját. Mindenféle tárgy gyûjthetô, s a közönség minden célcsoportját meg kell szólítani. Milyen következményekkel
jár, s meddig tartható fenn a múzeum kompetenciájának ilyen kiszélesítése?
ÉPÍTÉSZETRÔL

Kerékgyártó Béla: A mérhetô és a mérhetetlen 3500 Ft
Az építészet mindannyiunkat érint, a kultúra legbonyolultabb, legtartósabb alkotásai közé tartozik. A kötet 28 írása idôben
átfogja a huszadik századot, s képet ad az építészeti gondolkodás alakulásáról, fontos átrendezôdéseirôl és kritikáiról.

Törzsvásárlóknak 20%-os kedvezmény a kiadóban (Bp. 1024, Retek u. 33-35., 316-3759)
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Költônk és Kora
József Attila emlékév
2005
■ A fényképalbumban látható a
költô szüleinek, rokonainak, szerelmeinek, barátainak, ellenségeinek és kortársainak fotója. A költôrôl három olyan felvétel, amelyet eddig sehol nem közöltek.
Tverdota György életrajzi tanulmánya valamint a tematikusan
összeállított képaláírások kirajzolják József Attila konfliktusokkal,
küzdelmekkel teli életútját. Magyar költôrôl ilyen jellegû és
ennyire teljes, mûvészileg szerkesztett album még soha nem jelent meg. Iskolai könyvtárak nélkülözhetetlen darabja.
Az ASPY Stúdió Kiadó könyve 160 o., keménytáblás kötéssel, színes borítóval
3990 Ft. A könyv ára megrendelés, vagy a kiadóban történô vásárlás esetén 3200 Ft.
ASPY Stúdió: 487-6040. E-mail: jozsef.attila@aspystudio.com

Dallos Szilvia: Magyar
hangja
A szinkronizálás története
2., bôvített kiadás
■ Idézet a Szinkron mosolya fejezetbôl: – Horváth Tivadar színész: Gerhardt Pál rendezte a híres Foxi Maxi-sorozat magyar szinkronját. Egymás
után érkeztünk a tévé szinkronstúdiójába az elsô
forgatási napon. Gerhardt a tôle megszokott, rövid, tömör instrukcióival fogadta a színészeket.
Bejött Szuhay Balázs. „Szervusz, Balázskám! Te
vagy a Kandúr Bandi! Rajzfilm, vékony hang, torzítva!” Bejött Kiss Manyi. „Manyika, drága! Te
vagy a kis »erôs« egér! Rajzfilm, vékony hang, torzítva!” Bejött Agárdi Gábor. „Gabikám, édes! Te
vagy a farkas! Rajzfilm, vékony hang, torzítva!” Végül bejöttem én. „Szervusz, Tivadarkám! Te vagy a róka! Csak saját hang!” A nagy nevetésre Gerhardt csak ennyit
mondott: „Körül is írhattam volna, de az legalább egy órát elvett volna a felvételbôl.”
A szép hangjáról ismert mûvésznô oktatja is a szinkronizálás történetét, könyvébôl nemcsak a humoros történeteket, hanem a technikai változásokat, az egész szakmát megismerhetjük.
ISBN 963 9402 66 4 A/5, keménytáblás, fotókkal ill., kb. 264 oldal, 2890 Ft
Nap Kiadó, 1117 Bp., Budafoki út 183/a. T/F: 208-0796
E-mail: napkiado@napkiado.hu www.napkiado.hu
In memoriam József Attila
Eszmélet
A könyv a költô születésének századik évfordulójára
jelent meg. A kortárs írói és kritikai befogadástörténet
tükrében döbbenetes erôvel mutatja meg az életében
fel nem ismert költôzseni tragédiáját. Az In memoriam sorozat 46. kötete nemcsak arról ad sokszínû
képet, hogyan látták kortársai és utókora a költô életmûvét, hanem úgy is olvasható, mint a 20. század
egyik legnagyobb magyar költôjének életregénye.
Fr/5, fényképekkel illusztrált, kötve, 418 oldal, 2690 Ft
Kapható!
Nap Kiadó 1117 Bp., Budafoki út 183/a. T/F:208-0796
E-mail:napkiado@napkiado.hu, www.napkiado.hu
Illyés Gyuláné
József Attila utolsó hónapjairól
Illyés Gyuláné a hatvanas évek elején s eredetileg a
leánya számára vetette papírra József Attilával való
megismerkedésének és kettejük kapcsolatának hiteles
történetét.
Kötetünk az 1988-ban megjelentetett könyv változatlan szövegû újrakiadása, amely a József Attila
Emlékévre, a költô születésének
100. évfordulójára készült.
168 oldal, kötve, 1980 Ft
Sziget Kiadó
Telefon: 329-1025, fax: 237-0659

Könyvipar

kolofon
Mentor Kiadó

Káli Király Istvánnal
beszélget Nádor Tamás
Az elnevezés kissé archaikus, hiszen
ismerhetjük leleményes Odüsszeusz hívét
és fia, Telémakhosz tanácsadóját, Mentórt.
De általánosabb értelemben is olyan
jóakarót idéz e név, akire pártfogoltja
bármikor rábízhatja magát. S valóban:
erdélyi és tágabb körben is, a romániai
magyar irodalom mentoraként mûködik
a Mentor, régi és új literatúránkat
egyként felkarolva s publikálva.
Az már csak a természetes többlet,
hogy a kiadó emblémája egy M betû;
magyarán: a szavatolt minôség.
Valahogy úgy, hogy maga Mentór
is rábólintson.
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■ – Továbbra is a „cégér” adta lehetôséggel élve: gondolom, még a Mentor sem birtokolta eleve a bölcsek kövét,
valahogyan-valahonnan el kellett indulnia...
– A lapis philosophorum, avagy a nagy elixir valóban nem
volt tüstént birtokunkban. Volt viszont elegendô keserves tapasztalatunk. S nem is a tekintetben, hogy jól tudtuk: nem
mind arany, ami fénylik. (Bár persze sok mindent akartak annak láttatni.) A történet jóval egyszerûbb. De egyszersmind
jellemzô a korra, amelyben fogant, megszületett, s arra a tucatnyi évre is, amióta értékek közvetítôjeként mûködik. Tehát a Látó címû, Marosvásárhelyen akkor már több mint fél
évszázada megjelenô magyar szépirodalmi folyóirattól kiadója, a Román Írószövetség 1991 végén megvonta a támogatást. Az erdélyi irodalom egyik meghatározó fórumát mentendô, mi, akkor ott dolgozók, kevéske pénzünket összeadva, kiadóvállalatot hoztunk létre. Élô literatúránk pártfogói
kívántunk lenni, innen a név. A Mentort 1992 februárjában
jegyezték be hivatalosan. Adott volt állandó, bensôséges
kapcsolatunk a szerzôkkel, egy szellemi kör s az értô közösség, amelyre építeni lehetett. Az erdélyi magyar könyvkiadás
akkori helyzetében bôven akadt tennivalónk. 1993 áprilisában jelent meg elsô kötetünk, azóta a 360.-hoz közelítünk.
(Öttel kezdtük, s most immár 40-45 címnél tartunk. Átlagos
példányszámunk ötszáz és ezer közé esik, de sok ezer példányban fogytak például Wass Albert mûvei, s akadnak más
mûvek is, amelyeknek az olvasók utánnyomását igényelték.)
– Mielôtt a Mentor arculatára, szemléletére térnénk, a kiadó vezetôjének önarcképvázlatát is hasznos lenne megismernünk. Mennyiben „vág egybe” ez azzal, amit mûhelyében mûvel?
– Húsz évnyi mérnökösködés (értsd: a rend rabszolgaviszonyainak megélése) után a „véletlen” (amelyrôl persze tudjuk,
hogy nincsen) politikusi pályára vitt, és a közösség hasznára végzett munkával, a személyes érvényesülés esélyével kecsegtetett. 1990 augusztusában kerültem szerkesztôségi titkárként a Látóhoz. E munkát a köz javára végzettel együtt

megbírtam, eredményes is volt, szerettem is. A Mentor létrejöttekor ezért szinte magától értetôdött, hogy – tapasztalataimat hasznosítva – a kiadó vezetôje legyek. Hamarosan
kiderült: a változások „hôskora” után kialakult politika hangulata már nem az én egyéniségemre szabott, ezért felhagytam az ilyen közszerepléssel. 1993-tól így összpontosíthattam a Mentorra. Munkánkat meghatározza a minôség; ezt
hitelesíti a kiadványainkra helyezett, gondolkodót jelképezô
M betû. A Mentor belsô-külsô munkatársainak tevékenységén, szakmai igényességén, ízlésén túl e kvalitást hivatott
szavatolni az egyes kötetek sorsában „zöld utat” adó, végsô
döntést meghozó kiadói tanács is. Ez a testület a mégiscsak
továbbélô Látó szerkesztôibôl áll. A kiadói tervek összeállításának felelôssége azonban végül is engem terhel, vagy inkább örömömre válik, ha eredményesen mûködünk.
– Tizenkét év elteltével és kis könyvtárt kitevô kiadványsor közrebocsátása után föl lehet-e rajzolni a Mentor
markáns arculatát – túl persze azon, hogy képviselik, kifejezik, dokumentálják a hely szellemét?
– A genius loci esetünkben persze mindennek az alfája|ómegája. Elôször, eredeti elképzelésünkhöz igazodva, elsôsorban erdélyi (romániai) magyar szépirodalmat jelentettünk
meg. Csak néhány jellemzô név: Benkô Attila, Bözödi
György, Kántor Lajos, Markó Béla, Marosi Barna, Vári Attila, Visky András. De már akkor megjelent Ady-kötetünk,
késôbb Tamási Áront, Jókait, Petôfit, Aranyt, Bolyai Farkasdrámákat, Németh Lászlót, Molter Károlyt, Kós Károlyt,
Bajor Andort, Sütô Andrást, Székely Jánost is kiadtunk. És
– remélve, hogy a nevek továbbrajzolják a kiadó portréját –:
az évek során kialakult egy hozzánk hû szerzôgárda Bogdán
László, Egyed Emese, Jánk Károly, Jánosházy György, Kinde Annamária, Király László, Nagy Attila, Sebestyén Mihály, Simonffy József s a Svédországban élô Gulyás Miklós
személyében. De mások is megkeresnek bennünket, elég talán, ha Kovács András Ferencet, Láng Zsoltot, Lászlóffy
Aladárt említem.
– Ám a Mentor kiadványlistáján nem csupán szépirodalmi mûvek szerepelnek, hanem például filozófiai, mûvelôdés- és mûvészettörténeti, históriai mûvek is...
– Idôvel valóban bôvítettük figyelmünk körét: kiadtunk például történelmi, néprajzi mûveket, mûvészeti monográfiákat, emlékiratokat, orvostudományi, számítástechnikai mûveket is. Fôleg olyan alkotásokat, amelyeket eredeti mivoltukban csak a mi szellemi közönségünk kínálhat saját közegünkön jócskán túl, az egyetemes magyarságnak, sôt a tágabb külvilágnak is. Hézagpótlónak hiszem sorozatainkat.
Ilyen például az Erdély Emlékezete, amelyben – dokumentumokra alapozva – Erdély történelmének 1990-ig tabuként
kezelt fehér foltjait igyekszünk feltérképezni. Hasonlóképp
jelentôsnek vélem A Kriza János Néprajzi Társaság Könyvtára sorozatot, illetve a Mentor Mûvészeti Monográfiák köteteinek sorát, ez utóbbiban erdélyi alkotók portréját rajzoltuk meg. A Minorates Mundi az európai kisebbségek irodalmából ad ízelítôt. A Könyvbarát pedig a magyar, illetve a világirodalom eddig meg nem jelent vagy feledésbe merült
mûveit „ássa elô”. Folytatjuk továbbá az Erdélyi Testamentumok közreadását. Életmûsorozatunkkal pedig Wass Albert igazi arcát kívánjuk felrajzolni – a teljes hagyaték birtokában. Nemsokára elindítjuk Márton Áron kéziratos hagyatékában maradt mûveinek közlését is. No és persze, tervezzük az erdélyi szerzôk új meg új mûveinek publikálását, hiszen régi és új mindig kéz a kézben jár kiadónkban. S egy
kuriózum: Jánosházy György sorra-rendre fordítja Shakespeare-t. Mondhatnánk erre: nekünk akár több Shakespeareünk is lehet, szegény angoloknak csak egy van.

