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Interjú

Rövid hírbôl regény
Beszélgetés
Julia Navarróval
„Sok-sok éve foglalkozom
újságírással, több kötetem
jelent meg politikai cikkekbôl és esszékbôl, az igazat
megvallva soha eszembe se
jutott regényt írni. És hogy
miért vágtam bele mégis?
Teljesen véletlenül, bármilyen hihetetlen is. A családommal nyaraltam
Spanyolország déli részén.
Ilyenkor mindig egy nagy
halom újsággal megyek le a
tengerpartra, hogy elfoglaljam magam, amíg a fiam
pancsol. Egyik nap az utolsó betûig elolvastam az
összes lapot, és mikor már
szinte semmi olvasnivalóm
sem maradt, egy rövid hírre
bukkantam, ami addig
elkerülte a figyelmemet.”
(Cserháti Éva)
132. oldal
Tartalomhoz a forma
Beszélgetés
Görgey Gáborral

Megjelent könyvek
2006. február 17. –
március 16.
A forgalomba került
könyvek válogatott listája a
Könyvkeresô adatbázisa
alapján. A teljes lista és a
mûvek további adatai a
Könyvkeresô honlapján
(www.konyvkereso.hu)
tekinthetôk meg.
137. oldal
„A legfontosabb kaland
újraélni a régmúltat”
Interjú Konrád Györggyel

Gyermek, ifjúsági
Gólyahírek, gyerekek,
hegyek
(Cs. A.)
147. oldal

Háttér
Molekuláris transzcendencia
(Csokonai Attila)
150. oldal

Könyvkultúra
Lipcse még többet olvas
(B. K.)
174. oldal
Az abszurd dráma
klasszikusa
Száz éve született
Samuel Beckett
(Juhani Nagy János)
175. oldal

Kertész Ákos
(Mátraházi Zsuzsa)
141. oldal
A teljesítmény tisztelete
Beszélgetés Turczi Istvánnal

Az európai kultúra
alappillére
176. oldal
Az Égig érô fûtôl
a Micimackóig
Beszélgetés
Cs. Tóth Jánossal
177. oldal
Melyik Márai az igazi?
Beszélgetés
Mészáros Tiborral
178. oldal

(Csokonai Attila)
143. oldal

Könyv
Könyvbölcsô
Tarján Tamás
Kacagó szatyrok
145. oldal

Sikerlista
180. oldal

Kolofon
Napvilág Kiadó
Rév Andrással
beszélget Nádor Tamás

(Szénási Zsófia)
135. oldal

Spanyol panoráma
Nuria Amat:
A kokainkirálynô
Bernardo Atxaga:
A magányos ember
Carmen Laforet: A semmi
Pedro Almodóvar:
Patty Diphusa
Carlos Ruiz Zafón:
A szél árnyéka
156. oldal

Spanyol
könyv – kultúra
Spanyolok a
világkultúrában
(Kutasy Mercédesz)
A spanyol könyvpiac
(Cserháti Éva)
Olvasási szokások
Spanyolországban
(Cserháti Éva)
A nagyok árnyékában
(Pávai Patak Márta)
Iparosmunka és mûvészet
(Pávai Patak Márta)
Katalán, gallego
és baszk irodalom
Spanyolországban
(Cserháti Éva)
A gyermekirodalom
Spanyolországban
(Tomàs Escuder Palau)

Lapmargó
Murányi Gábor
Kiragadott mondatok
a zsarnokságból
146. oldal

XIII. Budapesti
Nemzetközi
Könyvfesztivál
Díszvendég Spanyolország
SPANYOL KÖNYV –
SPANYOL KULTÚRA
Budapest Nagydíj 2006
Jorge Semprún
(Faix Dóra)
154. oldal

Tartalom

www.konyv7.hu

182. oldal

A bibliofília helyzete
Spanyolországban
(Radnai Margit)
161–171. oldal
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Rövid hírbôl regény
Beszélgetés Julia Navarróval , A Szent Lepel
titkos szövetsége címû regény szerzôjével
■ – A Szent Lepel titkos szövetsége címû regény
az elsô mûve, ami a magyar olvasókhoz is eljut,
de Ön Spanyolországban nem regényíróként,
hanem újságírónként vált ismertté. Több politikai témával foglalkozó kötetet publikált. Hogyan váltott mégis az újságírásról az irodalomra?
Mi késztette, hogy a belpolitikát elhagyva történelmi regényhez kezdjen?
– Sok-sok éve foglalkozom újságírással, több kötetem
jelent meg politikai cikkekbôl és esszékbôl, az igazat
megvallva soha eszembe se jutott regényt írni. És
hogy miért vágtam bele mégis? Teljesen véletlenül,
bármilyen hihetetlen is. A családommal nyaraltam
Spanyolország déli részén. Ilyenkor mindig egy nagy
halom újsággal megyek le a tengerpartra, hogy elfoglaljam magam, amíg a fiam pancsol. Egyik nap az
utolsó betûig elolvastam az összes lapot, és mikor
már szinte semmi olvasnivalóm sem maradt, egy rövid hírre bukkantam, ami addig elkerülte a figyelmemet. Arról szólt, hogy nemrég elhunyt Walter
McCrone, az igazságügyi orvos szakértô és szerológus, aki pályája során sok izgalmas dolgot rakott a mikroszkóplencse alá, Napóleon hajszálától kezdve, hogy megállapítsa halálának okát,
egészen a torinói lepel szövetébôl vett mintáig. McCrone életrajza mellett egy rövid beszámolót találtam arról, hogy még
mindig vita folyik a tudományos körökben, eredeti-e vagy sem
a torinói lepel. Egyes tudósok szenvedélyesen védik azt az álláspontot, hogy a lepel valódi, míg mások hasonló hévvel amellett
érvelnek, hogy hamisítvány. Szóval, ebben a pillanatban csillant
fel bennem az isteni szikra, és kezdtem el a regény témáján töprengeni. Valójában nagyon élveztem ezt a munkát, kicsit sem
esett nehezemre az újságírásból a regényírásba ugrani.

Julia Navarro (Madrid, 1953) újságíró, pályája során a
sajtó számos területén dolgozott. Jelenleg az Europa Press hírügynökségénél politikai elemzô, de több lapban publikál,
részt vesz rádiós és televíziós mûsorok szerkesztésében is. Eddig több esszét és tanulmánykötetet jelentetett meg: Felipe és
Aznar között, 1982–1996 (1982–1996, entre Felipe y Aznar);
Mi és a demokratikus átmenet (Nosotros y la transición); Jön
a baloldal (La izquierda que viene); Elnökasszony (Señora
Presidenta); Az új szocializmus José Luis Rodríguez Zapatero
szerint (El nuevo socialismo: la visión de José Luis Rodríguez
Zapatero). Az igazi sikert azonban a 2004-ben kiadott A Szent
Lepel titkos szövetsége címû regény hozta meg neki, amely
eddig félmillió példányban kelt el és több mint húsz nyelvre
lefordították. Második regénye az Agyagbiblia (Biblia de barro) szintén példátlan sikert aratott nemcsak a spanyol, hanem
a nemzetközi könyvpiacon is. A Filmax már megvette A
Szent Lepel titkos szövetsége forgatási jogát. Julia Navarro neve ma a színvonalas bestseller védjegye. A szerzônô jelenleg
harmadik regényét írja.
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– A regénynek szerves alkotórésze a történelem, nemcsak a
torinói lepel körül keringô legendák. Az alkotásnak, legyen
szó újságcikkrôl vagy regényrôl, melyik részét szereti inkább? A kutatást vagy az írást?
Számítanak-e az újságírás terén szerzett tapasztalatok,
amikor a regényen dolgozik?
– Azt hiszem, sokat segít a regényírásban, hogy alapvetôen
újságíró vagyok. A regényeim
három elembôl állnak össze:
sok-sok kaland éri a fôhôsöket,
van benne megoldatlan rejtély,
a cselekmény pedig különbözô
történelmi színhelyeken játszódik. Szívesen keresek forrásanyagot, és kutatok a múltban,
ez abból is fakad, hogy újságíró vagyok. De a legjobban azt élvezem, mikor végre nekiülhetek írni. Azt hiszem, hogy az újságírói tapasztalat sokat segít benne, hogy valószerû regényeket írjak, amelyek akár meg is történhettek volna.
– És Ön hogy áll a történelmi regényekkel? Mit szeret igazán
olvasni? Volt olyan szerzô vagy mû, ami a regény alapjául
vagy mintaként szolgált?
– Nagyon szeretem a történelmi regényeket, bár többnyire esszéköteteket olvasok. Ami pedig a kedvenc szerzôimet illeti, hát
rengeteg van. Umberto Eco, Marguerite Yourcenar, Graves,
Durrell, Alexandre Dumas, García Márquez, Mujica Lainez. És
természetesen a spanyol Aranyszázad klasszikusai. Kedvenc olvasmányom a Don Quijote és az Odüsszeia, tényleg ez a két legjobb kalandregény, azóta sem írtak hozzájuk fogható könyvet,
nemcsak izgalmasak, hanem sokszínû portrét adnak az emberi
természet jó és rossz oldaláról is.
– Azt nyilatkozta egy helyen, hogy A Szent Lepel titkos szövetsége a véletlen gyümölcse, és hogy minden fikció egy újsághírbôl születik... De vajon milyen meglepetésekkel szolgált Önnek a regény?
– Már elmeséltem az anekdotát, hogy mi késztetett a regényírásra. Személy szerint nagyon meglepett a regény sikere. Egyáltalán
nem számítottam rá. Nagyon nagyon meglepetés volt, ahogy a
második regényem, a Biblia de barro (Agyagbiblia) váratlan sikere is megdöbbentett. Amikor A Szent Lepel titkos szövetségét
írtam, azt se tudtam, hogy sikerül-e megjelentetni.
– A Szent Lepel titkos szövetségében hol ér véget a történelem, és hol kezdôdik a legenda?
– A Szent Lepel titkos szövetsége különös egyveleg. Keveredik
benne a legenda, a történelem és a képzelet. Ez a három hozzávaló adja együtt a regényt. Nem tettem mást, csak kitaláltam, mi
történhetett a lepellel abban az idôszakban, amelyrôl a történelem nem tud számot adni.
– A regénynek több olvasata is létezik. Nemcsak cselszövés
van benne és megoldatlan rejtélyek, hanem beszél a politika
és a hatalom világának kettôs mércéjérôl. Szakmai hatás, hogy
ezt a témát is érinti vagy érdeklik az összeesküvés-elméletek?
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– Megtanultam, hogy a regénynek annyi olvasata létezik, ahányan olvassák. Nézze, nekem elsôdleges célom, hogy a regényeim szórakoztatóak legyenek, és ennél csak egy kicsivel akarok
többet. Próbálom felhívni a figyelmet a különbözô társadalmi
problémákra. Mint állampolgárt és mint újságírót felháborít,
hogy léteznek olyan szervezetek, amelyek az állami intézményektôl függetlenül, szabadon mûködhetnek. Ugyanakkor nagyon aggaszt a vallási fanatizmus. Rettenetesen nyomasztó,
hogy van, aki azt hiszi, a cél szentesíti az eszközt. Ez az oka annak, hogy a szórakoztatás mellett szeretném, ha a regényeim el
is gondolkodtatnák az olvasót.
– A nôi fôszereplôk kerülnek a legközelebb a lepel titkának
megoldásához. Az egyikük maga is újságíró. Lehet szó az ön
alteregójáról, és ilyen formában a regény az újságíró szakma
védôbeszédje is egyszerre? Véletlen, hogy a nôknek kiemelten fontos szerep jut a cselekményben, vagy szándékos válasz ez a feminista kihívásokra?
– Valóban két nagyon karakteres nôi fôszereplô van a regényben, de nem szándékos, hogy nôket választottam, egyszerûen így sikerült. Az újságírólány alakjában minden bizonnyal van valami belôlem is, ha más nem, az, ahogyan én megélem és értelmezem az újságírói szakmát:
az ember maradjon mindig független, és
ne féljen elmondani a valóságot akkor se,
ha az valakinek nem tetszik.
– Két eddig megjelent regénye valódi
bestseller lett, és nemzetközi sikert
arattak. Ki vagy mi hozza létre a bestsellert? Maga a könyv, a téma, az olvasó, a kiadó vagy egy összetett helyzet,
amelyben minden elemnek szerepe
van? Mi a véleménye, A Da Vinci-kód
sikere hozzájárult a regények kedvezô
fogadtatásához?
– Én nem két bestsellert írtam, az olvasóknak köszönhetôen lett mindkét regényem sikerkönyv, és biztosíthatom felôle, hogy nincsen varázsformula rá, hogyan írjunk bestsellert. A könyvesboltokban több ezer kötet áll, mégis csak kevés
mû számíthat végül az olvasók kegyeire,
és én is sokszor megkérdezem magamtól, vajon miért van ez
így? Azt hiszem, hogy a jó kiadó és a jó reklámkampány segíthet eladni bizonyos példányszámot, de annál többet nem, ellenkezô esetben szinte minden könyv bestseller lenne. Ami pedig
A Da Vinci-kódot illeti... Nem gyôzöm hangsúlyozni, hogy az
én regényem gyökeresen más, mint A Da Vinci-kód, és ennek
számos nyilvánvaló oka van. Nem tudom, hogy ez a világsikerû
bestseller az elônyömet szolgálta-e vagy a hátrányomra volt, valószínûleg mindkettô, ha ellentmondásosnak tûnik is. Lehet,
hogy van olyan olvasó, aki azért vette meg A Szent Lepel titkos
szövetségét, mert azt remélte, hogy hasonlítani fog A Da Vincikódhoz, és biztosan volt olyan is, aki éppen azért nem vette
meg, mert attól tartott, hogy a bestseller mellékvizein evezek.
– A Qué leer (Mit olvassunk?) kulturális havilap online rovatot indított „Julia Navarro élôben” címmel. Az érdeklôdô ol-

vasóknak lehetôségük nyílt rá, hogy egy webkamerán keresztül lássák Önt dolgozni, és közben kérdéseket tehettek fel.
Miért fogadta el a kihívást, hogy több száz olvasó szeme láttára üljön neki az írásnak, nézzen farkasszemet az üres lappal? Milyen tapasztalatokra tett szert?
– Nagyon érdekes élmény volt, de nem hiszem, hogy valaha is
megismételném. Azért vállaltam ezt a kihívást, mert vakmerôen
új ötletnek találtam, de valójában kemény tapasztalat volt.
– Mit tudna mondani második regényérôl, amely a Biblia de
barro (Agyagbiblia) címen jelent meg, és amelyet reméljük,
hamarosan kezébe kap a magyar olvasó?
– Igazán megtisztelônek tartom, hogy magyar nyelven is kiadják A Szent Lepel titkos szövetségét. Nagyon remélem, hogy a
Biblia de barro (Agyagbiblia) is tetszeni fog. Ezt kívánom mindenkinek. A Biblia de barro (Agyagbiblia) háborúellenes regény, minden háborút ellenez. Arról szól, hogyan gazdagod-

Címlap

interjú

nak meg egyesek a háborúkból. Arra is fel akarom hívni vele a
figyelmet, micsoda fosztogatásokat szenvedett el az iraki nép,
gondolok itt elsôsorban a mûkincsekre. Ugyanakkor emléket
állítok benne a náci haláltáborok áldozatainak is. Mindezekkel
együtt egy kalandregényrôl van szó, amelyben van titok, kerete a történelem, és amelyet az olvasók nagyon fognak élvezni.
– És egy utolsó kérdés. Mi a véleménye. a torinói lepel valódi ereklye vagy hamisítvány?
– Ezt a kérdést nap mint nap millióan felteszik. Nézze, a katolikus egyház sohasem állította, hogy a torinói lepel eredeti lenne, ezért nem én leszek az, aki emellett kardot tör. Mindenesetre van valami a torinói lepelben, valami különleges, valami megfoghatatlan.
Cserháti Éva
Fotó: J. Manuel Fernandez
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Tartalomhoz a forma
Görgey Gábor minden témához megfelelô

Könyvkultúra

könyvhét 2006/04

mûfajt keres
Minisztersége idején a Kossuth-díj átadásánál tréfásan megjegyezte, hogy szimpatikusabb lenne neki a másik oldalon állni,
az író pozíciójában. Akkor sokan megvádolták, hogy a díjra pályázik. Akárhogy is
történt, idén övé a kitüntetés. Az 1929-es
születésû író mögött egy (eddig is) hosszú
életút számos alkotása áll, vers, dráma,
novella, regény, esszé, mûfordítás és tárca.
Egy sokmûfajú szerzô sok mûfajban sikeres életmûve. Ami még nem zárult le,
mondaná rögtön.
■ – Családja elôéletét ismerve nem lehetett könnyû az irodalmi indulás, mégis, rövid idô alatt több mûfajban is fontos
mûveket tett le az asztalra.
– Költôként indultam – mint a legtöbb író. 1956 októberében
jelent meg a kötetem, ami a kitelepítés, az osztályidegen párialét után nagy esemény volt. De a forradalom idején senki sem
vette észre. A lírát a legbensôségesebb kifejezôeszköznek, szent
dolognak tartom, ezért kevés verset is írok. Leginkább már fiatalkoromban is a drámaírás iránt vonzódtam. De elôtte még sokat fordítottam, drámákat is, a mûfordítást szakmai gyakorlatnak tekintettem, a szellemi kalandon kívül ebbôl tanultam a
mesterséget. Addig a drámaírástól tudatosan megtartóztattam
magam, elsô egyfelvonásosaimat a ’60-as évek elején, azaz harmincon túl írtam, az elsô két teljes estét betöltô darabomat, a
Komámasszony, hol a stukker?-t és a Rokokó háborút pedig 36 évesen, ami a mûfajkezdéshez eléggé kései idôpont. Ám érett darabbal akartam elôrukkolni. Közben kritikusi tevékenységet is folytattam, elsôsorban a régi Magyar Nemzetben, amelynek 35 évig
voltam munkatársa. Legjobban azonban a tárcaírást szerettem,
amelynek a magyar sajtóban irodalmi tradíciója van. 1976 óta
írok tárcákat, jelenleg a Figyelônek. A tárcához kapcsolódik a
tárcanovella, illetve az elbeszélés. Ekkor kezdtem novellákat írni, majd hosszabb elbeszéléseket. Ennek eredménye A díva
bosszúja címû novelláskötet, és a Megírhatatlan történet címû elbeszélés-gyûjtemény. A sokmûfajúság bizonyos fokig elhatározás volt részemrôl, vagyis arra törekedtem, hogy mindig minden
anyag a neki megfelelô formába kerüljön. Egyik dolog organikusan következett a másikból, a mûfordításból a líra és dráma, a
tárcából a novella és az elbeszélés. Remélem, nem írtam mûfajidegen opuszokat. Írtam esszéket is, ezekbôl született Munkavilágítás c. könyvem. Régi vágyam volt – de ismét sokáig késleltettem – egy nagyregény megírása, amit csak én írhattam meg:
csak én voltam elég öreg hozzá, és a származásom is predesztinált rá, mivel gyerekkoromban még megéltem az ún. „úri világot”, tudom, milyen volt, és végigéltem ennek a történelmi osztálynak a ’45 utáni megpróbáltatásait, szenvedéstörténetét, részben megérdemelt, részben méltánytalan meghurcoltatását, majd
1956-ot, és 1991-ben a szovjet birodalom felbomlását. Úgy éreztem, ennek az atlantiszi Magyarországnak a történetét az én feladatom megörökíteni. Öt kötetre sikeredett a regényciklus.

– Minden mûfajban aratott elismerést, a
Komámasszonyt immár negyven éve
játsszák különbözô hazai és külföldi színpadokon, a hazai abszurd dráma elsô opuszaként ismerik. Több mûvét is színpadra
állították külföldön.
– A Komámasszonynak valóban nagy külföldi sikere volt. Természetesen nagy öröm
ez számomra, de nemcsak a saját dicsôség
miatt. A magyar irodalom egyik rákfenéje a
bezártság és a provincializmus. A magyar
irodalom évszázadokon át annyira el volt
foglalva az úgynevezett „sorskérdésekkel”,
hogy bármennyire nagyszerû és fontos mûvek születtek ebben a gondolatkörben, a
nagyvilághoz való kapcsolódásra nem alkalmasak. A Komámasszony viszont mindenütt magától értetôdô volt, ahol bemutatták, noha igazi
közép-európai történet. Abban reménykedem, hogy a darabjaim jó része ilyen. Mint például a Tükörjáték, amelynek Németországban volt az ôsbemutatója.
– Azt olvastam Önrôl valahol, hogy a „Görgey-opuszok legjavában a tartás az, ami közös”. A tartást, mint életvezérlô elvet emelte ki Görgey Artúr jellemében is a világosi eseményekkel kapcsolatban.
– Nyilvánvalóan vannak családi mintáim és génjeim. A tradíció mûködik. Görgey Artúr iránt nagy szeretettel és tisztelettel
vagyok. Például két nappal az ácsi csata után, ahol olyan fejsebet kapott, hogy kilátszott az agyveleje, levezényelte a sereget
a déli országrészre, lóháton! És nem egy ilyen példa volt az életében. A tartás zsigerivé vált bennem, de erre az életkörülmények kényszerítettek. Ha ez nincs, lehet, hogy nem élem túl az
életrajzomat.
– Azt is mondják, hogy Ön a toleranciának nem csak prédikátora, de harcosa is. Nem csak mûveiben, de közéleti tevékenységében is számos példát mondhatnánk erre.
– A magyar közélet egyik legnagyobb vitaminhiánya a tolerancia
hiánya. A rendszerváltás óta különösen. Igazi magyar parlamentarizmus és civilizált állam nem jöhet létre, amíg nem tudjuk egymást meghallgatni és megérteni, vagyis dialogizálni. Amíg a demokrácia nem válik zsigerivé, nem válik reflexszé, nem fog változni semmi. És természetesen nem a megalkuvásról beszélek.
– Visszatérve az irodalomra. Közéleti pozíciói jó pár évre
akadályozták az irodalmi tevékenységben, az elmúlt években
fôként gyûjteményes kötetei jelentek meg. Mire készül, hiányzik-e valami még az életébôl?
– Alig várom, hogy túl legyek a szembetegségemen és újra írhassak. Van egy félbehagyott Görgey Artúr-drámám, egy megkezdett regényem, van két könyvkezdeményem, az egyik a miniszterségem története, ami körül annyi félreértés volt, hogy muszáj
megírnom, mi történt velem és a kultúrával abban az idôben.
Amikor lezártam az Atlantiszt, hátradôltem a székemben, és azt
gondoltam: ha most a fejemre esik egy tégla, vagy meghülyülök,
akkor már nagyon nagy baj nem történhet, a lényeget már megírtam. De azért vannak terveim. Van idôm, mert megcéloztam
Görgey Artúr 99 évét.
Szénási Zsófia
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A Librotrade

Kft. ajánlata

Oxford Wordpower Dictionary Millennium Edition

1500 Ft

Oxford Wordpower Dictionary With Genie CD-ROM 2000 Ft
Dorogman György:
Spanyol–magyar kéziszótár (színes címszavakkal)

7900 Ft

Dorogman György:
Magyar–spanyol kéziszótár (színes címszavakkal)

8500 Ft

Librotrade Kft. 1173 Budapest, Pesti út 237. T: 254-0-254
librotrade@librotrade.hu
Oxford Könyvesbolt 1052 Budapest, Gerlóczy u.7. T: 318-86-33
info@oupbooks.hu

Lipovecz Iván:

Puharendszerváltás
352 oldal, 1890 Ft
Lipovecz Iván tizenhét
évig volt a HVG fôszerkesztôje. Az ezen idô
alatt, 1987 és 2005 között
megjelent saját írásaiból
készült válogatást tartalmazza a kötet, négy fejezetre tagolva: A világ,
Makrogazdaság, Cégtörténetek, Kormányok –
pártok – politikusok. Az
elsô fejezetben külpolitikai témájú írások olvashatók, a második témája a
rendszerváltás éveiben
különösen kiélezôdött ellentmondás a magyar
gazdaságban a növekedés és az egyensúly között, a harmadik fejezetben található egyebek
között a Magyarországon elôször készült összefoglaló a Gyurcsány-féle cégbirodalom, az Altus kezdeti éveirôl. Az utolsó fejezet, amely egymaga olyan terjedelmû, mint a másik 3 együttvéve, a szerzô hazai politikai tárgyú elemzéseit, interjúit és –
nagy számban – publicisztikáit tartalmazza.
A szövegeket eredeti változatukban, utólagos szerkesztés vagy
kiegészítés nélkül közöljük. Minden fejezethez egyoldalas bevezetô és 2-3 oldalnyi aktualizáló záró gondolatsor tartozik.

GLOBÁLIS TUDÁS ALAPÍTVÁNY

1124 Budapest, Szánkó u. 6. Telefon/fax: (06-1) 319-4303
E-mail: globtud@t-online.hu

A

Jaffa Kiadó

ajánlja

Egy cseppben az ember
Lengyel Anna leveleskönyve
Az „Egy csepp emberség” felelôs
szerkesztôjének legújabb könyve!

Czabán György:

Barátom,
Settenkedô
Egy nagyívû
beszélgetés
Bakács Tibor
Settenkedôvel

www.jaffa.hu
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2005. február 17. – 2006. március 16.
Az összeállítás a Könyvkeresô adatbázisa
alapján készült. A mûvek további adatai
a www.konyvkereso.hu honlapon
tekinthetôk meg.

Forde, Gerhard O.: Ki a kereszt teológusa? Gondolatok Luther Heidelbergi disputációjáról. Magyarorsz.
Luther Szöv., 800 Ft
Hegyi-Füstös István: Jézus Krisztus erôterében. Open Art, 1200 Ft
Hunsinger, George: Új teremtés hajnala. Barth hermeneutikai realizmusa és a feltámadás. Hermeneutikai
Kut. Közp., 700 Ft
Kálmán Peregrin; Vámos Péter et al. (szerk.): A Paokingi Apostoli Prefektúra rövid története. Kapisztrán J.
Ferences Rendtart., 2500 Ft

ÁLTALÁNOS MÛVEK

Marton József: A keresztény középkor. Egyháztörténeti tanulmány. Mentor, 2100 Ft
írás/olvasás

Mezei Balázs: Ezredvégi számvetés. Esszék a vallásról. Attraktor, 2400 Ft

Tündérek. Napraforgó, 1090 Ft

Ratzinger, Joseph (XVI.Benedek Pápa): Deus Caritas Est. XVI. Benedek pápa ‘Az Isten szeretet’ kezdetû
enciklikája. Szt. István Társ., 310 Ft

ismeretterjesztô

Reisinger János: Mirôl szól a Jelenések könyve? Bibliaiskolák Köz., 1100 Ft

Hall, Rebecca: 1000 bizonyíték, hogy te vagy a legjobb apa. Ventus Libro, 1980 Ft

Tyndale, William: A Szentíráshoz vezetô ösvény. Magyarorsz. Luther Szöv., 800 Ft

Hancock, Graham; Bauval, Robert: Titkos jelek. A világtörténelem legnagyobb összeesküvése. Alexandra,
3499 Ft

White, Ellen Gould: Maranatha. Jövel Uram, Jézus. Bibliaiskolák Köz., 1600 Ft

Hirschhaut, Jaclyn; Floodgate, Lauren: Esküvôtervezô. Három részbôl álló, praktikus kalauz esküvôszervezéshez. Alexandra, 3999 Ft

Megjelent könyvek

könyvhét 2006/04

TÁRSADALOMTUDOMÁNY

Howes, Cathy: A felejthetetlen esküvô. Ventus Libro, 1980 Ft
Ibn Sahrijár, Buzurg: India csudálatosságai. Corvina, 2990 Ft

jog

Mackonochie, Alison: A boldog kisbaba. Ventus Libro, 1980 Ft

Berta Zsolt (szerk.): Választójogi kézikönyv. Jogszabályok és joggyakorlat. Dialóg, 4480 Ft

Mackonochie, Alison: A boldog terhesség. Ventus Libro, 1980 Ft

Jany János: Klasszikus iszlám jog. Egy jogi kultúra természetrajza. Gondolat, 4290 Ft

Powell, Michael: 1000 bizonyíték, hogy te vagy a legjobb anya. Ventus Libro, 1980 Ft

Karoliny Mártonné; Lévai Zoltán et al.: Emberi erôforrás menedzsment a közszolgálatban. Módszertani
kézikönyv. Szókratész, 3500 Ft

könyvtártudomány és könyvkiadás

Kiss Sándor (szerk.): Amit a nyugdíj ügyintézésrôl tudni kell. Hvg-Orac, 7980 Ft

Bartos Éva (szerk.): Digitalizálási stratégiák. Szakirodalmi szemle. Könyvtári Int., 1332 Ft

Lomnici Zoltán: Egyesületek. Hvg-Orac, 4305 Ft

Bartos Éva (szerk.): Esélyteremtés könyvtári eszközökkel. Európai elvek és tapasztalatok. Könyvtári Int.,
1332 Ft
Galli Katalin: A könyv története II. 1500-tól a 20. század közepéig. Hatágú Síp, 2730 Ft
Pallósiné Toldi Márta: Könyvtárügy a pannon térségben. Fejezetek Pallósiné Toldi Márta kutatásaiból.
Könyvtári Int., 1332 Ft
Szajp Istvánné; Volekné Temesi Zsuzsanna (szerk.): A Krúdy Gyula Városi Könyvtár 50 éve. Emlékkönyv,
1954–2004. Krúdy Gy. Vár. Kvt., 1667 Ft

Nagy Ferenc: Tanulmányok a Btk. általános részének kodifikációjához. Hvg-Orac, 4725 Ft
Polgári Törvénykönyv, Polgári Perrendtartás, Családjogi Törvény, Bírósági végrehajtási törvény 2006.
Unió, 10080 Ft
Sárdi Gyula (szerk.): Társadalombiztosítási jogszabályok 2006. Complex, 5250 Ft
Szakács Imre: Az adózás nagy kézikönyve 2006. Complex, 22050 Ft
közgazdaságtan

lexikon

Bakács András et al.: Rendszerváltás a gazdaságban. MTA Világgazd. Kutató Int.; MTA Társadalomkut.
Közp., 1880 Ft

Szabó Zsolt (szerk.): Irodalmi lexikon. Írók, költôk – fogalmak – irodalmi alakok. Újhold, 2730 Ft

Garda Dezsô (szerk.): Megmaradásunk esélyei. Belvedere Merid., 1750 Ft
Kiyosaki, Robert T.; Lechter, Sharon L.: Biztosíts pénzügyi elônyt gyermekeidnek, pénzügyi IQ-juk
növelésével! Bagolyvár, 1450 Ft

FILOZÓFIA. PSZICHOLÓGIA

Pomázi István; Szabó Elemér: A társadalmi metabolizmus. A fejlett gazdaságok anyagáramlása.
L’Harmattan, 2100 Ft

filozófia

Popp József; Potori Norbert et al.: Fôbb mezôgazdasági ágazatok várható kilátásai az EU-csatlakozás
után. Szaktudás, 3480 Ft

Canetti, Elias: Feljegyzések. Európa, 1800 Ft
Frenyó Zoltán; Turgonyi Zoltán: Jacques Maritain. Tanulmányok. L’Harmattan, 1500 Ft

Pringle, Hamish: A sztárok is ezt ajánlják! Hírességek a márkák szolgálatában. Geomédia, 4400 Ft

Laki János: A tudomány természete. Thomas Kuhn és a tudományfilozófia történeti fordulata. Gondolat,
2890 Ft

Summey, Mike; Dawson, Roger: Hétvégi milliomos gondolkodásmód. Hogyan érhetnek el hétköznapi
emberek nem hétköznapi sikereket. Royalwell, 3480 Ft

Legutko, Ryszard: A demokrácia csúfsága. Attraktor, 2400 Ft
Marosán György: Hogyan készül a történelem? A kommunizmus mint lehetséges evolúciós adaptáció.
Money-Plan, 2900 Ft
Neumer Katalin: A lélek aspektusai. Wittgenstein a ‘Filozófiai vizsgálódások’ után. Gondolat, 2980 Ft

néprajz, népszokások
Baloghné Horváth Terézia; Katona Edit: Magyar népi ékszerek. Néprajzi Múzeum, 2005. május 31. –
október 30. Néprajzi Múzeum, 2200 Ft
Juhász Ilona, L.: ‘Fába róva, földbe ütve...’. A kopjafák/emlékoszlopok mint a szimbolikus térfoglalás
eszközei a szlovákiai magyaroknál. Fórum, 2500 Ft

Reisinger János: A lelkiismeret. Bibliaiskolák Köz., 1400 Ft
Rigán Lóránd: Jegyzetek Jaspers filozófiájához. Mentor, 1260 Ft
Steiner, Rudolf: Szellemtudományos embertan (tizenkilenc elôadás) Berlin, 1908. október 19-tôl 1909.
június 17-ig. Genius, 2290 Ft

Liszka József; Juhász Ilona, L. et al. (szerk.): Az Etnológiai Központ Évkönyve, 2005. Lilium Aurum, 2100 Ft
Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és irodalom. Akadémia, 3990 Ft

Tenzin, Gyatso (a XIV. tibeti dalai láma): A mulandóságról. Szabadulj meg félelmeidtôl és élj jobb életet!
Édesvíz, 2290 Ft

nyelvkönyvek

Tôkei Ferenc: Társadalmi formák és közösségek V. Kossuth, 2800 Ft

Babári Ernô; Babári Ernôné: Német szóbeli érettségi feladatgyûjtemény. (középszint). Lexika, 1652 Ft

Végh Attila: Az unatkozó angyal. Tizenöt esszé. Ráció, 1800 Ft

Bátki Piroska: Vuelta a Espana. Feladatgyûjtemény 11-12. évf. Tankönyvkiadó, 2350 Ft

Woolf, Virginia: Három adomány. Európa, 2000 Ft

Ben Alaya, Wahid; Quitout, Michel: Marokkói arab kapd elô. Assimil, 1592 Ft
Budai László: Angol nyelv. Új érettségi. Felkészítô könyv közép- és emelt szinthez. Corvina, 1450 Ft

okkultizmus
Amorah Quan Yin: Szellemi átalakulás és öngyógyítás a Plejádok fényküldötteivel. Édesvíz, 3290 Ft

Fontenilles, Alfred; Chapuis, Claude et al.: Üzleti angol könnyûszerrel. Brit és amerikai (4 db CD-vel).
Assimil, 12998 Ft
Forgács Erzsébet: Deutsche Stilistik. Arbeitsmaterialien für den Unterricht des Deutschen als
Fremdsprache. JGYF, 1800 Ft

Chinmoy, Sri: Részvét. Madal Bal, 990 Ft
Hicks, Esther; Hicks, Jerry: Kérd és megadatik. Édesvíz, 2790 Ft

Jilly Viktor; Nagy Ildikó: Last Minute English. Próbavizsgák a képernyôn gyakorlatokkal. DVD-melléklettel.
Angol, középszint, szóbeli 11-12. évf.

Osho: Intuíció. A logikán túli megismerés. Édesvíz, 2490 Ft
Szepes Mária: A mennyország álkulcsa. Édesvíz, 2490 Ft

Tankönyvkiadó, 2990 Ft
Kotzné Havas Erika; Szendy Judit: Konfetti. Német nyelvkönyv kisgyermekeknek. Tankönyv.
Tankönyvkiadó, 1710 Ft

pszichiátria, pszichológia
Bagdy Emôke; Klein Sándor (szerk.): Alkalmazott pszichológia. Edge 2000, 4290 Ft
Bednorz, Peter; Schuster, Martin: Bevezetés a tanulás lélektanába. Medicina, 3700 Ft

Kult Gabriella: A kétszintû német érettségi próbaérettségi nagykönyve. Középszint (CD-melléklettel). DFTBudapest, 2310 Ft

Blanton, Brad: Radikális ôszinteség. Hogyan alakíthatod át életed az igazság kimondásával? Bagolyvár,
2450 Ft

Petneki Katalin; Szablyár Anna; Szalay Éva: Német nyelv. Új érettségi. Felkészítô könyv közép- és emelt
szinthez. Corvina, 1450 Ft

Bristow, Wendy: A boldog párkapcsolat. Ventus Libro, 1980 Ft

Soignet, Michel; Szabó Anita: France-Euro-Express 1. Nouveau. Francia tankönyv 9. évf. Tankönyvkiadó,
3480 Ft

Lindenbergerné Kardos Erzsébet (szerk.): Zeneterápia. Szöveggyûjtemény. Kulcs a Muzsikához Al., 983 Ft
Lux Elvira; Popper Péter et al.: Öröm, fájdalom, tabu. Boldogság és keserûség a szexben. Saxum, 980 Ft
Page, Susan: Ha annyira szeretjük egymást, miért nem vagyunk boldogok? Helikon, 2990 Ft

Szabó Éva: A kétszintû német érettségi próbaérettségi nagykönyve. Emelt szint (CD-melléklettel). DFTBudapest, 2310 Ft
Vida Enikô: Francia szóbeli érettségi feladatgyûjtemény (középszint). Lexika, 1652 Ft
oktatás-nevelés

VALLÁS
Balthasar, Hans Urs von: Mit szabad remélnünk? + Rövid értekezés a pokolról + Apokatasztatisz. Sík S.
K. bolt, 1880 Ft

Burns, Jim: Szex, drogok és rock’n’roll, az Ige fényében. Ifjúsági munkafüzet. Új Remény Al., 1590 Ft

Czoma László et al.: ‘Új idea, új cél keresésére szorítanak bennünket’ Universitas, 1490 Ft

Lynn, David: Ötven kreatív, csoportos feladatlap középiskolás fiataloknak. Új Remény Al., 1690 Ft

Hogg, Tracy; Blau, Melinda: A suttogó titkai 2. A kisgyermek nevelése. Európa, 2600 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.

MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 2940 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.
NÉV......................................................................................................................
CÍM......................................................................................................................
..............................................................................................................................
1
3
7

Megjelent könyvek

könyvhét 2006/04

7/7/06

6:16 PM

Page 10

pénzügy
Csuka Tünde (szerk.): Pénzügyi számvitel II. Perfekt, 3890 Ft
Gyulainé Zsakó Zsófia; Jágerné Szentirmay Melinda: Banki controlling és belsô ellenôrzés a gyakorlatban.
Perfekt, 2900 Ft

Coppendale, Jean: Kölyökkutyák. Kedvencünk gondozása. Alexandra, 999 Ft
Coppendale, Jean: Nyuszik. Kedvencünk gondozása. Alexandra, 999 Ft
Kutas Gábor: Kutya a családban. Elektra, 1190 Ft
Mills, Dick: Akvarista kézikönyv. Az akvárium berendezése és az akváriumi halak tartása. Park, 3500 Ft
Szabó Kata: A shih-tzu, a pekingi palotakutya és más ázsiai törpekutyák. Elektra, 1190 Ft

politika
Bene Éva: Megdôlt az életfa. Indirekt népirtás. Kairosz, 2800 Ft
Berecz János: Az én rendszerváltásom. OKINA, 3000 Ft
Bíró Béla: Határokon innen és túl. Esszék. Pallas-Akadémia, 2650 Ft
Bodansky, Yossef: Békecsapda. A közel-keleti békefolyamat drága ára. Focus, 3999 Ft
Csapody Miklós: A díszmagyar. Korona, 3500 Ft
Fazekas Csaba: Történelem és egyházpolitika. Válogatott publicisztikai írások, 1992-2006. Bíbor, 1900 Ft
Ferenczi Krisztina: Szüret. Az Orbán-vagyonok nyomában. Diario, 1990 Ft
Franka Tibor: Szegfûk a Rózsadombon. Rákositól Gyurcsányig. Zsófialiget, 2000 Ft
Koehler, John O.: Stasi. A keletnémet titkosszolgálat feltáratlan története. Károlyi Palota, 3700 Ft
Kovács Nóra; Osvát Anna (szerk.): Etnikai identitás, politikai lojalitás. Nemzeti és állampolgári kötôdések.
Balassi, 2900 Ft

barkácsolás
Kovács Zsolt: Üveglapok és -medálok festése. Cser, 798 Ft
Piel, Nancy: Linómetszés. Cser, 798 Ft
Rudolf, Andrea; Häfner-Kessler, Martina: Tûnemezelés. Cser, 798 Ft
Stradiotti, Ilaria (szerk.): Dekupázs. A papírdíszítés technikái. Sziget, 1980 Ft
Vaughan, Susie: Vesszôfonás. Cser, 3198 Ft
betegápolás és gyermekgondozás
Hogg, Tracy; Blau, Melinda: A suttogó titkai 1. A csecsemô gondozása és nevelése. Európa, 2400 Ft
Murkoff, Heidi; Mazel, Sharon: Mire számítsunk? A bébiszitter kézikönyve. Partvonal, 2799 Ft
Rhatigan, Pamela: Nyugodt baba. Segít a természet. Gabo, 3500 Ft

Lengyel László: Illeszkedés vagy kiválás. Osiris, 2480 Ft

Serna Vara, Ana; Sáez, Carmen: A mi babánk. Napraforgó, 2990 Ft

Medgyessy Péter: Polgár a pályán. Kossuth, 2400 Ft

Trevelyan, Joanna; Floodgate, Lauren: Felkészülés a babavárásra. Alexandra, 3999 Ft

Orbán Viktor: 20 év. Beszédek, interjúk, írások 1986-2006. Heti Válasz, 3500 Ft
Révész Sándor: A múlt köde 1998–2002. Negyvennyolc hónap a közelmúltból. Népszabadság, 2890 Ft
Szabados Krisztián; Somogyi Zoltán (szerk.): Gyurcsány vagy Orbán? Political Capital, 1950 Ft
statisztika

egészség és higiénia
Chia, Mantak; Chia, Maneewan: A multiorgazmusos férfi. Lunarimpex, 2097 Ft
Clark, Hulda R.: Meggyógyulhatsz. A betegségek valódi okai és gyógymódjai. Leviter, 4780 Ft
Clark, Jan: Természetes menopauza. Fedezze fel a hormonpótlás alternatíváit. Gabo, 1990 Ft

Baghy Eleonóra; Farkas László (szerk.): Külkereskedelmi Statisztikai Évkönyv, 2004 (magyar-angol ny.).
KSH, 5000 Ft

Frank, Renate: A csodálatos méz. Cser, 2998 Ft

Balogh András (szerk.): Az átmenet évei, az átmenet tényei. Magyarország 1990-2004. KSH, 2000 Ft

Kállai Ildikó; Kôbán Rita et al.: Bye-bye háj. Sztárdiéták mindenkinek. Presskontakt, 2940 Ft

Báródiné Lakatos Ilona (szerk.): Területi statisztikai évkönyv 2004 (magyar- angol ny.). KSH, 6000 Ft
Bukodi Erzsébet; Altorjai Szilvia et al.: A társadalmi rétegzôdés aspektusai. KSH, 2100 Ft

Münnich Ákos (szerk.): A mentális egészséget és egészségmagatartást befolyásoló tényezôk. Didakt,
2880 Ft

Egészségügyi statisztikai évkönyv 2004 (magyar-angol ny.). KSH, 5900 Ft

Tree, Gill: Masszázs mindenkinek. Kossuth, 5990 Ft

Fenyvesi Lászlóné (szerk.): Mezôgazdasági statisztikai évkönyv 2004 (magyar-angol ny.). KSH, 5000 Ft
Hegedûs Péter; Monostori Judit: A szegénység és a társadalmi kirekesztôdés jelzôszámai. Elméleti megalapozás. KSH, 1300 Ft
Kaszás Krisztina (szerk.): Turisztikai statisztikai évkönyv 2004 (magyar–angol ny.). KSH, 4500 Ft
Kovács Marcell: Intézetek, intézeti épületek 2005. KSH, 1400 Ft

Guiliano, Mireille: A francia nôk nem híznak. A boldog táplálkozás titkai. Athenaeum, 2890 Ft

háztartás
Mészáros Zsolt (szerk.): Lakásfelújítás Évkönyv 2006. Spektrum, 985 Ft
jármûvek
Sannia, Alessandro: FIAT 500. Az apró, mégis óriási legenda. Alexandra, 2999 Ft

tankönyvek
Borhegyi Péter: Érettségi esszék nagykönyve. Történelem. DFT-Budapest, 1995 Ft
Gerôcs László: Új témakörök az érettségin. Matematika. DFT-Budapest, 1995 Ft
Gerôcs László; Orosz Gyula et al.: Matematika. Gyakorló és érettségire felkészítô feladatgyûjtemény I.
Tankönyvkiadó, 2890 Ft
Horváthné Hidegh Anikó: Érettségi esszék nagykönyve. Biológia. DFT-Budapest, 1995 Ft
Mátyus Gyöngyi, B.; Bori István: Történelem érettségi témavázlatok I. Középszint. AMTAK, 1400 Ft
Orosz Gyula; Gerôcs László et al.: Matematika. Gyakorló és érettségire felkészítô feladatgyûjtemény II.
Tankönyvkiadó, 2890 Ft
Sebôkné Orosz Katalin: Integrált szövegelemzési feladatok biológiából. Emelt szintû szóbeli érettségihez.
Scolar, 1950 Ft
társadalomtudományok
Bakó Boglárka; Szoták Szilvia (szerk.): Magyarlakta kistérségek és kisebbségi identitások a Kárpátmedencében. Gondolat, 1980 Ft
Bozzi Vera; Czene Gábor: Elsikkasztott feminizmus. Osiris, 2480 Ft
Gyáni Gábor; Séllei Nóra (szerk.): Nôk a modernizálódó magyar társadalomban. Csokonai, 1448 Ft
Kabai Imre: Társadalmi rétegzôdés és életesemények. A magyar fiatalok a posztindusztriális korszakban.
Új Mandátum, 2980 Ft
Kun István: Paloták a vadmacskásban. Pillantás a munka alvilágára. K.u.K., 1980 Ft
Szretykó György (szerk.): Az ifjúság helyzete és jövôképe. Adalékok az ifjúság szociológiai elemzéséhez.
Comenius, 2835 Ft
Utasi Ágnes (szerk.): A szubjektív életminôség forrásai. Biztonság és kapcsolatok. MTA PTI, 2100 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNY
állattan
Gabbi, Giorgio: Kagylók és csigák. Alexandra, 3999 Ft

kertészet
Bradley, Steven: Metszés lépésrôl lépésre. A kerti dísznövények metszésének részletes leírása. Gabo,
6490 Ft
Flehmig, Anja: A növények szaporítása. Sziget, 1650 Ft
Manke, Elisabeth: Kaktuszok és más pozsgások. Gondozásuk, teleltetésük, szaporításuk. Mérték, 1699 Ft
Toomer, Simon: Kis kertek fái. Alexandra, 3999 Ft
Waechter, Dorothée : Árnyékos kert. Kerttervezés, kerti munka, növényápolás, növényismeret. Cser,
1298 Ft
közúti közlekedés és szállítás
Ipolyi-Keller Imre: Autóvezetôk tankönyve ‘B’ kategóriás jármûvezetôi vizsgához. Springer Media,
Transport Média, 1590 Ft
Ipolyi-Keller Imre (fôszerk.): A jármûvezetôi vizsga teszt-kérdéseinek gyûjteménye. Springer Media,
Transport Média, 2490 Ft
orvostudomány
Czeizel Endre: Tudósok, gének, tanulságok. A magyar természettudós géniuszok családfaelemzése.
Galenus, 3900 Ft
Dános Béla: Farmakobotanika. A gyógynövénytan alapjai. Kemotaxonómia. Argumentum, 3900 Ft
Dékány Miklós : Fulladok, dagad a bokám. A szívelégtelenség megelôzése és kezelése. SpringMed,
1680 Ft
Keltai Mátyás: Coronaria angioplastica. Klinikai bizonyítékok. Medicina, 2800 Ft
Kovács Gábor; Ostoros Gyula et al. (szerk.): Tüdôrák a gyakorlatban és a mellhártya mezoteliómája.
Medicina, 5600 Ft
Magyar Pál; Pálfy Lajosné et al. (szerk.): Egészségügyi szakdolgozók tüdôgyógyászati kézikönyve.
Medicina, 4800 Ft
Nagy Zoltán (szerk.): Vascularis neurologia. B+V, 9990 Ft
Oláh Anna; Vofkori József: Apa és fiú küzdelme a kórokkal. Bolyai Farkas gyógyászati munkássága +
Bolyai János betegségei. Mentor, 1785 Ft

MacDonald, David (szerk.): Emlôsök I. Ragadozók, tengeri emlôsök. Novum, 7900 Ft
Mojetta, Angelo: Cápák. Alexandra, 3999 Ft

sajtó

Würtz, Maurizio; Repetto, Nadia: Delfinek és bálnák. Alexandra, 3999 Ft

Ágoston Vilmos: Médiapolitika vagy politikai média. Európai Összehasonl. Kisebbségkut., 1500 Ft

biológia

szakácskönyvek

Baker, Nick: Új amatôr természetbúvár. Gabo, 6500 Ft

Bártfai László: A 100 legjobb étel bográcsban. STB., 199 Ft

Mojetta, Angelo: A korallzátonyok. Alexandra, 3999 Ft

Corelli, Igles: Vadételek. Új ízek nyomában. Alexandra, 5999 Ft

kémia

Frank Júlia: Könnyed magyar konyha. Corvina, 1490 Ft

Czalberth H. János: A magyar doktor konyhája. Válogatás legjobb receptjeimbôl. Szkíta Szarvas, 2999 Ft
Záray Gyula (szerk.): Az elemanalitika korszerû módszerei. Akadémia, 6900 Ft

Frank László et al.: Struccételek nemcsak ínyenceknek. Heraldika, 1000 Ft
Kínai konyha. Újhold, 1085 Ft

növénytermesztés
Fader, Werner: Szôlô a kertben. Mérték, 1699 Ft

Oriskó Ferenc; Süllôs Gyula: Catering food. Szakácskönyv közétkeztetôknek, konyhafônököknek.
Képzômûvészeti, 6500 Ft

Felföldi János : Termelôi értékesítési szervezetek (TÉSZ) a zöldség-gyümölcs ágazatban. Szaktudás,
2490 Ft

Szilágyi Andrea (szerk.): Tina receptek 3. 100 válogatott recept. Tavaszváró ételek. Ringier, 590 Ft

Simon Frigyes; Verebes István: Bazitai tûzhely. Göcseji ételek. Agenda Natura, 2850 Ft

Kaiser Ottó; Dlusztus Imre: A szép magyar bor. Alexandra, 1999 Ft
számítástechnika
ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK

Abonyi János (szerk.): Adatbányászat – a hatékonyság eszköze. Gyakorlati útmutató kezdôknek és haladóknak. ComputerBooks, 4900 Ft
Bártfai Barnabás: ECDL webkezelô. BBS, 970 Ft

1
3
8

állatgondozás, kedvtelésbôl tartott állatok

Bártfai Barnabás; Sikos László: ECDL képszerkesztés. BBS, 970 Ft

Coppendale, Jean: Aranyhörcsögök és futóegerek. Kedvencünk gondozása. Alexandra, 999 Ft

Csörnyei Zoltán: Fordítóprogramok. Typotex, 3600 Ft

Coppendale, Jean: Kiscicák. Kedvencünk gondozása. Alexandra, 999 Ft

Kôhalmi Éva; Kôhalmi Mariann Tünde: Photoshop CS2. Alapok és trükkök. ComputerBooks, 6450 Ft
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Forgács Erzsébet: Nyelvi játékok. Kreativitás a viccekben, a reklámnyelvben, a sajtónyelvben és az irodalmi szövegekben. JGYF, 2939 Ft

Nógrádi László: PowerPoint XP alapokon. Nógrádi PC Suli, 490 Ft
Pataricza András (szerk.): Formális módszerek az informatikában. Typotex, 3800 Ft
Sziebig Péter: Kiszervezve. Elmélet és gyakorlat az it-outsourcingban. Kiskapu, 4000 Ft
Varga Tibor: Autocad 2004–2006 kezdôknek és haladóknak, angol–magyar. Computer St., 5590 Ft
Varga Tibor: Autocad újdonságok a 2006 verzióban, angol–magyar. Computer St., 2690 Ft

Gécseg Zsuzsanna: A francia nyelvû argumentum pozíciójú NP determinánsainak szintaxisa és szemantikája. Akadémia, 3750 Ft

vezetés és üzletvitel

Vass László: Szemiotikai szövegtan 17. JGYF, 1933 Ft

Roóz József; Nagy Péter: Vállalkozástan. Perfekt, 2800 Ft
Sasvári Rudolf: Üzleti hírszerzés – avagy az ügynöktartás ábécéje. Agave, 1580 Ft

Mezey László Miklós: Felelôs irodalom. Kráter, 1500 Ft
Varga Márta, H.: A magyar fosztó- és tagadóképzô. Tinta, 2100 Ft

szótár
Bárdosi Vilmos: Francia–magyar kisszótár. Akadémia, 2750 Ft
Hargitai József: Jogi fogalomtár. M. Hiv. Közlönyk., 8399 Ft

MÛVÉSZET, SPORT

Megjelent könyvek

könyvhét 2006/04

Keresztes László; Lund, Ove: Norvég–magyar, magyar–norvég zsebszótár. Norvég-magyar Egy., 4990 Ft
Szendrô Borbála: Képes brit és amerikai angol–magyar szótár. Szultán, 2450 Ft

építészet és várostervezés
Benczédi Sándor; Szabó Zsolt (szerk.): Kolozsvár, Farkas utcai református templom. Kriterion, 700 Ft
Benczédi Sándor; Szabó Zsolt (szerk.): Nagyvárad, vár. Kriterion, 700 Ft
Benczédi Sándor; Szabó Zsolt (szerk.): Torda, római katolikus plébániatemplom. Kriterion, 700 Ft
Rév Ilona: A Bauhaustól az üvegpiramisig. Napvilág, 1850 Ft
Urbán Miklósné: Nevezetes épületek, szobrok, emléktáblák, emlékmûvek, egyéb építmények
Kiskunfélegyházán. Petôfi S. Vár. Kvt., 2275 Ft

FÖLDRAJZ, TÖRTÉNELEM
életrajz, önéletrajz
Baloghné Tóth Erika: Antal Imre krízisben. Timp, 1990 Ft
Bárdos Pál: Dögcédulák. Aura, 1990 Ft
Becker, Max; Schickhaus, Stefan: Wolfgang Amadeus Mozart. Kossuth, 4990 Ft

fényképészet
Friedmann Endre: A pillanatból élek. Fényképek az életmûbôl, 1954–1979 (magyar–angol ny.). Folpress,
6980 Ft
Hollósi Nikolett (szerk.): Anyák és lányaik. Képkavalkád. Ventus Libro, 1600 Ft
film és televízió
Berkes Ildikó; Nemes Károly: Az amerikai film. Uránusz, 2100 Ft
küzdôsportok

Beregi Zsolt: Ronaldo. Aréna 2000, 1990 Ft
Bradányi Iván: A hullámok hercegnôje. Barbra Streisand élete. Regun Press, 1990 Ft
Cowell, Stephanie: Mozart asszonyai. Geopen, 2490 Ft
Füzes János: A Toller-jelenség. A pécsi polgármester portréja. Alexandra, 2499 Ft
Müller Rolf: Beksics Gusztáv. Új Mandátum, 3800 Ft
Radó György; Andor Csaba: Madách Imre életrajzi krónika. Madách I. Irod. Társ., 3500 Ft
Umemura Yuko: A Japán-tengertôl a Duna-partig. Imaoka Dzsúicsiro életpályája a magyar–japán kapcsolatok tükrében. Gondolat, 2680 Ft
Urbán Miklósné: Fekete János bibliográfia. Móra F. Közmûv. Egy., 1750 Ft

Sági József: A magyar judo fél évszázada. Sportszövetség, 5000 Ft
földrajz
labdarúgás
Bocsák Miklós (szerk.): Magyar és világ-futball 2005. MikSport Bt., 5440 Ft
Nagy Zoltán (szerk.): Németország futballtörténete, 1903–2005. Stadion, 1750 Ft
Nagy Zoltán (szerk.): Skócia futballtörténete, 1872–2005. Stadion Kiadó, 1750 Ft
Sinkovics Gábor; Vincze András: Lotharcok. Matthäus feketén-fehéren. Ringier, 1990 Ft
mûvészet, általában
Don Péter; Lovas Dániel et al.: Új Magyar Szignótár. DecoArt Könyvek, 7800 Ft
Kônig Frigyes; Funták Gyula: Mûvészeti anatómia és geometria. Semmelweis, 4600 Ft
Little, Stephen: ...izmusok, avagy a mûvészet megértése. Kossuth, 2990 Ft

Kovács Sándor: Verecke. Földrajzi és történelmi barangolás a vidéken. Hungarovox, 2800 Ft
Mojetta, Angelo: A Földközi-tenger. Alexandra, 3999 Ft
Szabó Lajos (szerk.): A mezôgazdaság földrajza. Szaktudás, 3990 Ft
mûvelôdéstörténet
Benczédi Sándor; Szabó Zsolt (szerk.): Kolozsvár erôdítményei. Kriterion, 700 Ft
Feinberg-Vamosh, Miriam: Ételek a Biblia korában. Ádám almájától az utolsó vacsoráig. Open Art, 3600 Ft
Kiss László: Orvostörténeti helynevek a Felvidéken. Lilium Aurum, 2100 Ft
Raj Tamás: A héber betûk misztikája. Makkabi, 2880 Ft
Tôkei Ferenc: Ázsiai termelési mód, antikvitás, feudalizmus IV. Kossuth, 2800 Ft

Sabján Tibor; Kiss Katalin, L. et al.: Öntöttvas kályhák. Terc, 2800 Ft
Seregi György; Kristófi Ákos: Kovácsmûvesség. ÉTK, 2982 Ft

történelem

Szirtes, George; Upchurch, Clarissa: Budapest. Kép, vers, film (magyar–angol ny.). Corvina, 4900 Ft

Buttin, Anne-Marie: Klasszikus Görögország. Korona, 2500 Ft

sport, általában
Endacott, Jan: Fitball. Könnyedén a feszes, rugalmas testért. Gyakorlatok labdával. Gabo, 1990 Ft
Gallagher-Mundy, Chrissie: Testszobrászat. Alakformálás és feszesítés 6 hét alatt! Alexandra, 1999 Ft

Gergely Jenô (szerk.): Autonómiák Magyarországon, 1848-2000. I-III. L’Harmattan, 12000 Ft
Herényi István: Megfogyva és megtörve. Évtizedek és tizedelések a jogászvilágban, 1918-1962. M. Hiv.
Közlönyk., 9996 Ft
Holcík, Stefan: Pozsonyi koronázási ünnepségek 1563-1830. Ikar, 1399 Ft

szellemi sportok

Katz, Jakov: Zsidóság a dualizmus kori Magyarországon. Siker és válság. Pannonica, Habsburg Tört. Int.,
2490 Ft

Görgényi Frigyes: Duchamp rátalált a gyalogútra. Semmelweis, 2852 Ft
Jakobetz László: Minoritás támadás. A kisebbségi gyalogroham titkai. Magyar Sakkvilág, 1600 Ft
Kaszparov, Garri: Sakk-matt! Elsô sakk-könyvem. Alexandra, 2499 Ft

Orbánné Szegô Ágnes: Egri zsidó polgárok. VPP, 2730 Ft

Mátyus Gyöngyi, B.; Bori István: Történelem érettségi témavázlatok II. Emelt szint. AMTAK, 1400 Ft
Püski Levente: A Horthy-rendszer (1919–1945). Pannonica, 3990 Ft
Robert, Jean-Noel: Az ókori Róma. Korona, 2500 Ft

szórakozás

Szvák Gyula (fôszerk,): A középkori orosz történelem forrásai. Pannonica, 2990 Ft

Taylor, Nigel: Videokamerások kézikönyve. Alexandra, 1999 Ft
utazás
vadászat

Boda László (szerk.): Észak-Zala. Kalauz turistáknak és természetbarátoknak. B.K.L., 1260 Ft

Kovács Dénes: A vívók apostola és a vadászat szerelmese. DNM, 3500 Ft
Márton Imre: A vadon hívó szava. Nimród, DNM, 3900 Ft

Davies, Paul Harcourt: Ciprus. Útikalauz. Booklands, 2600 Ft

Szálka Róbert: Kalandozások az ismeretlen Máramarosban. Magánkiadás, 2300 Ft
zene
Büszke Ôrhegy ôs tövében. Nagyenyedi diákdalok. Státus, 1000 Ft
Miller, Jonathan: Stripped: Depeche Mode. ShowTime Budapest, 6500 Ft
Pap Gábor (szerk.): Kálmáncsai graduál. Nemzeti Kincseinkért Egy., 20000 Ft

Duncan, Fiona; Glass, Leonie: Top 10 – Amszterdam. Útikalauz mindenkinek. Grafo, 1900 Ft
Kittenberger Kálmán: A megváltozott Afrika. Palatinus, 3500 Ft
Marót Miklós; Marót Edit: Körséták Budapesten. Holnap, 2100 Ft
Mason, Antony: Brüsszel és Bruges, Antwerpen és Gent. Útikalauz mindenkinek. Panemex, 1900 Ft
Rajnics Viktória: Szlovénia. Útikönyv és térkép. Tábla és Penna, 3990 Ft

SZÉPIRODALOM
NYELVTUDOMÁNY, IRODALOMTUDOMÁNY
irodalomtudomány
Bálint Péter; Bódis Zoltán (szerk.): Változatok a gyermeklírára. Didakt, 1980 Ft
Bosnyák István: Etika és forradalom – (un)etikus forradalom? Egy XX. századi epochális kérdés körbejárása, 1905-1965 1. JMMT, 1950 Ft
Bowring, John: A magyarok költészete – Poetry of the Magyars (magyar-angol ny.). Allprint, 2800 Ft
Csáky Károly: Irodalmi kapcsolatok II. Második vonalbeli neves alkotók. Lilium Aurum, 1640 Ft
Gintli Tibor: Valaki van, aki nincs. Személyiségelbeszélés és identitás Krúdy Gyula regényeiben.
Akadémia, 3750 Ft
Gróh Gáspár: Határ. Ok nélkül. M. Szemle Al., 2700 Ft
Medvigy Endre (szerk.): In memoriam Erdélyi József. Magányos csillag. Nap, 2856 Ft
Péter László: Népköltészet és irodalom. Tiszatáj, 1950 Ft
Prágai Tamás (szerk.): ‘Mint gondolatjel, vízszintes a tested...’ Tanulmányok József Attiláról. Kortárs, 1420 Ft
Várkonyi Nándor: Magyar katonaköltôk – Az üstökös csóvája – Dunántúl. Összegyûjtött tanulmányok I.
Széphalom, 4950 Ft
Viczai Péter: Viszockij életének és költészetének magyar vonatkozásai (orosz ny.). Gonda, 1995 Ft

gyermek- és ifjúsági könyvek
Arredondo, Francisco: Az én óriási állatos könyvem. Napraforgó, 1190 Ft
Arredondo, Francisco: Az erdei és tengeri állatvilág matricás könyve. Napraforgó, 790 Ft
Arredondo, Francisco: A mezei állatvilág matricás könyve. Napraforgó, 790 Ft
Arredondo, Francisco: A színes állatvilág matricás könyve. Napraforgó, 790 Ft
Arredondo, Francisco: A városi állatvilág matricás könyve. Napraforgó, 790 Ft
Balázs Ágnes: Lufi és Szamóca. Móra, 1290 Ft
Békés Pál: Doktor Minorka Vidor nagy napja. Móra, 1490 Ft
Brand, Christianna: Nanny McPhee. A varázsdada. Móra, 1790 Ft
Brezina, Thomas: Idôkapu 1. A T. Rex vére. Egmont, 1599 Ft
Brezina, Thomas: Idôkapu 2. A Fekete Herceg. Egmont, 1599 Ft
Brückner, Julia: A hetedik szoba. Egmont, 1599 Ft
Cser Gábor: Vizsla Kolozs kalandjai. Pannon-Literatúra, 1593 Ft
Csörgô Anikó; Elek Lívia: Képes diáklexikon. Csodaország, 2990 Ft
Dlusztus Imre (szerk.): Mini kutatólabor. Kísérletek az energiával. Alexandra, 4999 Ft
Egy nap a mûhelyben. Alexandra, 2499 Ft
Egy nap a tanyán. Alexandra, 2499 Ft

nyelvtudomány

Erne, Andrea: Az autók. Szakkönyvsorozat óvodásoknak, kisiskolásoknak. Scolar, 2950 Ft

Fejes Katalin, B.: Szintaxis és koreferencialitás. Tanulmányok. JGYF, 1932 Ft

Friedrich, Joachim: 4 1/2 barát és az eltûnt biosztanárnô. Napsugár és Holdsugár, 1110 Ft
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Gehm, Franziska: Mi a szösz van a szöszikkel. Egmont, 1599 Ft
Grez, Marcela; Busquets, Carmen: Hány óra van? Ismerkedem az órával. Napraforgó, 1190 Ft
Grimm, Jakob; Grimm, Wilhelm: Az aranyhajú leány. General Press, 2200 Ft
Guerra, Carmen: Hercegnô mesék. Napraforgó, 2990 Ft
Guerra, Carmen: Tündérmesék. Napraforgó, 2990 Ft
Huber, Hanke: Hegységek. Tessloff, 2370 Ft
Juhász Magda; Radvány Zsuzsa: Békanóta. Santos, 515 Ft
Kinefield, David; Lawson, Peter: A szervizben. Alexandra, 999 Ft
Kinefield, David; Lawson, Peter: A tanyán. Alexandra, 999 Ft
Kriegman, Mitchell: Mackóshow a Nagy Kék Házban. Szép álmokat! ‘A’ Könyvek, 1990 Ft
Masannek, Joachim: A vad focibanda 8. Fábi, a világ leggyorsabb jobbszélsôje. Fabula St., 1890 Ft
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk (díszkiadás). Móra, 2290 Ft

Baird, David: 1000 gondolat. A barátság. Ventus Libro, 1980 Ft
Baird, David: 1000 gondolat. A boldogság. Ventus Libro, 1980 Ft
Bak Zsuzsanna: Tanulmányok, avagy Miért szebb állat a teve, mint a ló.
Inter-Active Team, 1985 Ft
Barnás Ferenc: A kilencedik. Magvetô, 2290 Ft
Bartis Ferenc: Arccal a falnak. Kínvallatók alvilága. Masszi, 1980 Ft
Blake, Jennifer: Édenkert. Aquila, 645 Ft
Blake, Jennifer: Karnevál. Aquila, 645 Ft
Blake, Jennifer: Mara. Aquila, 645 Ft
Blake, Jennifer: Az özvegy. Aquila, 645 Ft
Bodor Ádám: A részleg. Magvetô, 970 Ft

Nesbit, Edith: Az elvarázsolt kastély. Heted7világ, 1598 Ft
Nilsen, Anna: Rejtély a galériában. Fejtsd meg a bûntényt, mentsd meg a bemutatót!
Alexandra, 2999 Ft
Paulovkin Boglárka: A katicabogár elveszett pöttyei. Pozsonyi Pagony, 1290 Ft

Bogdán László (vál.): A nyüzsgés a mélyben. Hazai magyar elbeszélôk. Pallas-Akadémia, 3300 Ft
Bôsze Éva: Az út vége. Uránusz, 1575 Ft
Bujda, Jurij: Porosz menyasszony. Kalligram, 2700 Ft

Paver, Michelle: Farkastestvér. Cephalion, 2890 Ft
Pierce, Tamora: Az álruhás lovag. Geopen, 1690 Ft

Cappellani, Ottavio: Ki a fene Lou Sciortino? Szicíliai ponyvaregény. Partvonal, 2499 Ft
Céline, Louis-Ferdinand: Halál hitelbe. Kalligram, 2800 Ft

Pierce, Tamora: A csodatévô drágakô. Geopen, 1690 Ft
Pierce, Tamora: Az istennô kezében. Geopen, 1690 Ft

Csáth Géza: Válogatott novellák. Palatinus, 2600 Ft
Csepregi Miklós; Tolvaly Ferenc: El Camino. Az út képekben. Athenaeum, 3990 Ft
DeMille, Nelson: Éjszakai zuhanás. Alexandra, 2499 Ft

Pierce, Tamora: A magányos harcos. Geopen, 1690 Ft
Prap, Lila: Miért? Pozsonyi Pagony, Print-X, 1890 Ft
Radvány Zsuzsa: Mi van a ház körül? Santos, 515 Ft
Radvány Zsuzsa: Mi van a házban? Santos, 515 Ft
Radvány Zsuzsa: A nyuszi harangocskája. Pro Junior, 499 Ft
Reinhart Erzsébet (válogatta): Nagyapó mesefája. Pallas-Akadémia, 1500 Ft
Seiler, Signe; Köthe, Rainer: Az ember. Tessloff, 2370 Ft
Stilton, Geronimo: A metró fantomja. Alexandra, 999 Ft
Tanuljunk játszva számolni 1-tôl 10-ig az állatokkal. Mit rejtenek a rajzok?
Alexandra, 499 Ft
Tanuljunk játszva számolni 1-tôl 100-ig a tanyán. Mit rejtenek a rajzok? Alexandra, 499 Ft
Tanuljunk játszva számolni 1-tôl 100-ig az állatokkal. Mit rejtenek a rajzok?
Alexandra, 499 Ft
Tanuljunk játszva számolni 1-tôl 20-ig az állatokkal. Mit rejtenek a rajzok?
Alexandra, 499 Ft
Todolibro. A tanya. Napraforgó, 890 Ft
Todolibro. A vadon. Napraforgó, 890 Ft
Vízbe vele! – Nyuszi. Napraforgó, 990 Ft
Vízbe vele! – Óriáskígyó. Napraforgó, 990 Ft
Vízbe vele! – Rák. Napraforgó, 990 Ft
Vízbe vele! – Teknôs. Napraforgó, 990 Ft
Zelk Zoltán: Gólyavirág, gólyahír. Móra, 1290 Ft
Zsigmond M. Ibolya: Székely–magyar meseszínpad. Lélektani Szaknyelv Megúj. AL., 1365 Ft
humor
Királyhegyi Pál: Ami sürgôs, az ráér. Jövendô, 1890 Ft
költészet
Ady Endre: Válogatott versek. Osiris, 780 Ft
Asaf, Uri: Festôversek. József A. M. Kvt., 1800 Ft
Cseh Károly: Toronyiránt. Gonda, 2100 Ft
Fischer Mária: Piros mezôk. Pro Pannonia, 1550 Ft
Jánosházy György: Vízöntô. Szonettek. Mentor, 1260 Ft
Kercsó Attila: Gerlék a lármafán. Pallas-Akadémia, 1650 Ft
Lászlóffy Aladár: Harmatjáték. Bioenergetic, 2995 Ft
Níedermayer Anna: Nem veszett el. Uránusz, 2100 Ft
Petôfi Sándor: Válogatott versek. Osiris, 680 Ft
Simon Ottó: Égikék (Versek 2002-2004). Argumentum, 1700 Ft
Szalay Ildikó, B.: Fények és árnyak. Uránusz, 2100 Ft
Székely János: Szerelem. noran, 1999 Ft
Vári Attila: Históriás ének a rendszerváltásra. Pallas-Akadémia, 3400 Ft
naplók, levelek, riportok
Frank János: Tárlatok – szertartások. Portrék, visszaemlékezések, útinaplók. Irodalom, 3200 Ft
Musil, Robert: Naplók (Válogatás). Kalligram, 3400 Ft
Szász István Tas: Egy haza – két ország 9. Záloghazák. Besározott szavak. Accordia, 3900 Ft
Szemere Bertalan: Napló, 1849–1861. Bíbor, Felsômagyarország, 3360 Ft
Szörényi Levente: De ki adja vissza a hitünket? M. Egyetemi K., 3300 Ft
Varga László; Heidl György: A csend barátja. Varga László plébánossal beszélget Heidl György. Kairosz,
1500 Ft
prózairodalom, kalandos
Brown, Sandra: Üdvözlégy, sötétség! Maecenas, 1498 Ft
Capote, Truman: Hidegvérrel. Európa, 2500 Ft
Christie, Agatha: Gyilkosság Mezopotámiában. Európa, 1800 Ft
Grippando, James: Elhibázott ítélet. General Press, 1900 Ft
Lôrincz L. László: Négy fekete koporsó. Gesta, 998 Ft
Morrell, David: Settenkedôk. IPC, 1500 Ft
Perdue, Lewis: Isten lánya. Gold Book, 1999 Ft
Roberts, Nora: Halálos menekülés. Gold Book, 1598 Ft
Winegardner, Mark: A keresztapa visszatér 2. Geopen, 2490 Ft
prózairodalom, tudományos fantasztikus
Däniken, Erich von: Zeusz nevében. Aquila, 1999 Ft
Feist, Raymond Elias: A számûzött visszatér. Árnyak tanácsa 3. Beholder, 2198 Ft
Findley, Nigel D.: LX-IR. Beholder, 1998 Ft
Gemmell, David A.: A tél harcosai. Delta Vision, 1990 Ft
Leiber, Fritz: Éjasszonyok. Delta Vision, 2350 Ft
Staub, Wendy Corsi: Bûbájos boszorkák. Vudu hold. A rémület éjszaka érkezik. ‘A’ Könyvek, 990 Ft
Williams, Michael: Menyét szerencséje. Hôsök III. Delta Vision, 1990 Ft
szépirodalom
Ádám Tamás (szerk.): Röpke ívek 2005. Válogatás a Komjáthy Jenô Irodalmi és Mûvészeti Társaság tagjainak alkotásaiból. Madách I. Vár. Kvt., 1260 Ft
Alcott, Louisa May: Fiatalurak. Lazi, 2300 Ft
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Andrássi György: Polgárháború. Vagyunk mi és vannak ôk. Partvonal, 2699 Ft
Bacsik Katalin: Életrezdülés. Madách I. Vár. Kvt., 1785 Ft

Ambrus Zoltán: A tóparti gyilkosság. Eri, 1680 Ft

Eckler, Rebecca: Felcsináltak! Egy modern kismama vallomásai. Európa, 1900 Ft
Elmer István: Ti is voltatok sellôk. Holnap, 2100 Ft
Eörsi István: Emlékezés a régi szép idôkre. Börtönkönyv. noran, 2490 Ft
Farkas Attila Márton: Arrobori. A honi politikai közbeszéd természetrajza. Liget, 3000 Ft
Fekete István: Erdély. Lazi, 2200 Ft
Forster, Edward Morgan: Út Indiába. Palatinus, 2590 Ft
Gárdonyi Géza: Ida regénye. Akkord, 598 Ft
Glavinic, Thomas: Hogyan éljünk? Egy félsikertörténet. Kortina, 1990 Ft
Gôgös Károly: Meghalt Máté és Bernadett. OOK-Press, 920 Ft
Greene, Graham: Az emberi tényezô. General Press, 2300 Ft
Heine, Heinrich: Firenzei éjszakák. Három elbeszélés. Európa, 2700 Ft
Hollósi Nikolett (szerk.): Barátnôk. Ventus Libro, 1600 Ft
Hrabal, Bohumil: Macska-maszkabál, avagy gyónás feloldozás nélkül. Európa, 2200 Ft
Jókai Mór: Petôfi Sándorról. Unikornis, 3750 Ft
Jósika Miklós: A nagyszebeni királybíró. Lazi, 2000 Ft
Kántor Lajos: A mennyei kapu. Korona, 2800 Ft
Karczag György: A kihívott démon. Regény. Attraktor, 1900 Ft
Karinthy Frigyes: Szatírák VIII. Akkord, 2190 Ft
Király Ferenc: A csillagok hegyén. Print Café, 2200 Ft
Kôszegi Barta Kálmán (szerk.): Ritka madár 4. Békéscsabai irodalmi antológia. M. Téka,
2000 Ft
Márai Sándor: A szegények iskolája. Helikon, 2990 Ft
McCullough, Colleen: A gránitember. Európa, 2800 Ft
Méhes György: Orsolya. Ulpius-Ház, 2480 Ft
Merle, Robert: A bálvány. Európa, 2500 Ft
Mikszáth Kálmán: A két koldusdiák. Heted7világ, 998 Ft
Moldova György: Éjféli napsütés. Szatírák, karcolatok. Urbis, 2000 Ft
Molter Károly: Metánia Rt. Mentor, 2100 Ft
Móra Ferenc: Olaszországi csavargásom. Eri, 1890 Ft
Móricz Zsigmond: Rokonok. Regény és dráma. Európa, 2600 Ft
Nádas Péter: Párhuzamos történetek 1-3. Jelenkor, 7900 Ft
A nô, akiért szenvedünk. Világhírû szerelmes történetek. Arión, 2390 Ft
Pagnol, Marcel: Apám dicsôsége. Móra, 1690 Ft
Paizs Tibor: A boldog bûn + Tekla. Pallas-Akadémia, 2100 Ft
Patton, Palma: Fehér lótuszvirág. Pallas Antikv., 499 Ft
Rejtô Jenô: Csontbrigád. Alexandra, 799 Ft
Rejtô Jenô: Az elôretolt helyôrség. Alexandra, 799 Ft
Rejtô Jenô: A néma revolverek városa, Alexandra, 799 Ft
Rejtô Jenô: A Nevada szelleme. Alexandra, 799 Ft
Rejtô Jenô: Pokol a hegyek között. Alexandra, 799 Ft
Rejtô Jenô: Tigrisvér. Alexandra, 799 Ft
Roberts, Nora: Kék dália. Gabo, 1290 Ft
Schaefer, Peggy (szerk.): Mérföldkövek a szívünkben. Különös sorsok. Opus, 2990 Ft
Segal, Erich: Szerelmi történet. Oliver szerelme. General Press, 1990 Ft
Semprun, Jorge: A nagy utazás. Európa, 1900 Ft
Sosnowski, Jerzy: Aglaja. Apokrif. Európa, 2500 Ft
Sussman, Lisa: Szexkalauz nagyvárosi nôknek. Ventus Libro, 2990 Ft
Szerb Antal: VII. Olivér. Magvetô, 2490 Ft
Tóta W. Árpád: Eljövetel. Konkrét, 2590 Ft
Tóth Lajos: Egy presszóasztal kesergései. Szatirikus tollbamondás, 1967. M. Téka, 1300 Ft
Varsányi József: Mondák a néhai jó Petôfi Sándor példás életébôl. AMTAK, 700 Ft
Vátszjájana: A teljes, illusztrált káma-szútra. Alexandra, 2999 Ft
Vavyan Fable: A halkirálynô és a kommandó. Fabyen, 1668 Ft
Wass Albert: Rézkígyó + Te és a világ. Mentor, 999 Ft
Wilde, Oscar: Dorian Gray arcképe. Lazi, 2200 Ft
Woolf, Virginia: Az évek. Európa, 2500 Ft
Zograf, Aleksander: Pszichonauta. Látomások a Balkánról. Képregény. Nyitott Könyvmûhely, 2400 Ft
Zweig, Stefanie: Karibu – Isten hozott. Regény Afrikából. Canissa, 2200 Ft
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interjú

Szellemidézô regény Konrád Györgytôl
„A legfontosabb kaland újraélni a régmúltat”
Régi-új könyve jelent meg Konrád
Györgynek a Norannál. A Kerti mulatság címû regényt 1980-tól nyolc éven át
írta. A cím az elsô fejezet egyik mozzanatára utal: a hegyoldalon álló ház sírkôasztalához, amelynél a szerzô írni
szokott, a meggy- és diófa árnyékába
idézi meg meghalt szeretteit, szüleit,
más családtagokat, barátokat. S az emlékezésösvényen haladva írja életrajzát,
hiszen mindenki ezzel felel az élet értelmét firtató kérdésre.
■ – Miért volt szükség rá, hogy a vállalt módon önéletrajzi regényben Kobra Dávidnak nevezze önmagát, ráadásul ezt írásba is adja mindjárt az elején?
– Magamról beszélek, de nem lehetek egészen biztos abban, hogy
az, akit most a gyerek Konrádnak elképzelek, csakugyan olyan volte. A fikcióban az a becsületes, ha nem állítja az ember, hogy szakasztott így volt. Ezzel a kis elmozdítással, magunktól való eltávolítással teret adunk nemcsak a képzelet mozgásának, hanem voltaképpen az olvasónak is. Nem kell neki mindig visszakapcsolnia, ha
netán ismeri a szerzôt, hogy az most ilyen vagy olyan.
– Azt írja a fülszövegben, hogy a mostani kiadás elôtt újraolvasta ezt a könyvet, hogy lássa, megfelelô-e. Mitôl tartott?
– Mindig ez a kérdés a mûvekkel kapcsolatban, hogy meddig életképesek. Vannak könyvek, amelyek tíz év alatt meghalnak. Vannak,
amelyek csak húsz év alatt halnak meg. Ha megengedem magamnak, hogy egy cseppet dicsekedjem: a körülbelül negyvenéves A látogató címû regényemrôl az a megnyugtató tapasztalatom, hogy ma
is él és nem romlottak meg a mondatai, nem vált nevetségessé, nem
vált keresetté, nem maníros akkor sem, ha bonyolultabb a szöveg.
– Most már talán nyugodt is lehet említett mûveinek sorsa felôl, hiszen ezek a rendszerváltás elôtt születtek. A szöveg megromlásának veszélye pedig társadalmi fordulatok idején a leggyakoribb.
– Van benne valami. Ha az idô gyorsabban változik, a szöveg meg
ott áll, akkor bekövetkezhet egy elkülönülés, kiváltképp, ha a kornak
a nyelvezete megváltozik. De én valahogy annak idején sem igyekeztem az uralkodó szellemiséghez és szófordulataihoz alkalmazkodni.
Ha voltak számomra nyelvi példák, azok inkább irodalmiak voltak
és nem az akkori idôszak felfújt nagyságainak a szövegei.
– Akár a történet is elavulhat.
– A történet, a figurák. A regényírásban végül is egy attitûdrôl
van szó, egy magatartás keresgélésérôl. Én úgy vagyok vele, hogy
egész életünkben keressük a helyes beállítódást, azt, hogy mit is
gondoljak az engem körülvevô világról, ismerôsökrôl. Az emberben elemi bizonytalanság bujkál, ez keresgéléssel, tapogatózással
párosul. A most éppen Kobrának hívott elbeszélô én is a kérdéseibôl áll. Körüljárja önnön kétségeit.
– Ötvenes éveinek elejét taposta, amikor ezt a könyvet írta.
Meglepett, hogy nagyon sokat foglalkoztatta akkor az elmúlás.
Nem kezdôdött túl korán az efféle búcsúzkodás?
– Régebben hamarabb öregedtek az emberek. Komikusnak is
tartottam, amikor divatos volt „a fiatal írók”-ról beszélni, akiknek a korátlaga ötven év lehetett. Én tudtam, hogy mennyi a ma-

gyar férfi életkorátlaga, akkor hetvenöt körül volt. Tehát a kétharmadán túl jártam,
s gondoltam, ez az egyharmad, ami még
hátravan, éppenséggel arra jó, hogy megértsük a szembenézést az elmúlással.
Gyakran ez valamilyen nyugalmat is ad.
Amíg az ember fiatal, a halálról nem sokat
tud, és arról sem morfondíroz, hogy a dolgokat eminnen is, meg amonnan is, a keletkezés és az elmúlás nézôszögébôl egyaránt meg kell nézni.
– Számomra a Kerti mulatság filozófiai
gondolatokban gazdag elsô fejezete a legizgalmasabb. Itt írja például, hogy „a legfontosabb kaland újraélni a régmúltat”.
Mitôl lesz kaland a visszaemlékezés?
– Ha a szüleinkre akarunk visszagondolni
vagy a gyerekkorunkra, akkor ez a régvolt újraélése, ha nem is a
maga közvetlenségében. Márpedig óhatatlanul felötlenek bennünk régi képek, visszacsengenek bizonyos szavak. S az a különös,
hogy a múltba visszaemlékezve valamit megértek, ami által éppen
a mostani feladatomban jutok elôbbre. Tehát a múltam és a jövôm titokzatos módon össze van kötve.
– Szól arról, hogy mennyit írt a fióknak, hiába dolgozott, elkobozták a kéziratait, a naplóját önszántából égette el, nehogy a
házkutatók bukkanjanak rá. Mi volt a hajtóerô, amely rábírta,
hogy folytassa az írást a rendszeres akadályoztatás ellenére is?
– Talán valamilyen szemtelen önbizalom. A német Die Zeit címû hetilap újságírójának 1974-ben azt mondtam, hogy én írom,
amit írok, az állami kiadók közölnek tôlem, amit közölnek, én viszont mindenképpen azon leszek, hogy amit írtam, azt valahogyan megjelentessem.
– A rendszerváltozás óta kialakult politikai viszonyokat képzelte-e el annak idején, a szamizdatos idôkben?
– Nekem nem voltak idealisztikus elképzeléseim egy jó társadalomra, csak egy kevésbé butára. Tehát olyanra, amelyben megszûnnek azok a feltételek, amelyek engem és bizonnyal másokat is
a legkellemetlenebbül érintenek, hogy tehát csak állami engedéllyel tehetem ki a lábam az országból, hogy amit írok, azt nem
nyomathatom ki, ha egyébként megüti a közölhetôség nívóját,
hogy valamiféle, politikainak mondott szempontoktól függ az értelmiségi létezésem. Ezeket én megalázó körülményeknek éreztem. Nem kell elragadtatva lenni a mostani társadalomtól, csak a
legprimitívebb korlátozásokat hagyjuk hátra! Utána jönnek másfajta változások. Végül is a sokat szidott parlamentek szakadatlanul törvénykeznek. A törvények, amelyeket létrehoznak, nem az
igazság megtiprásai. Azonkívül számomra megnyugtató, hogy az
Európai Unió tagjai vagyunk. Nem bánom, hogy a magyar kormányzók az emberi jogok tekintetében odanéznek egy kicsit
Brüsszelre, hogy külsô szemek figyelmét komolyan veszik. Ha egy
államot alulról is, fölülrôl is, jobbról is, balról is kontrollálnak, akkor nem bízza el magát túlságosan.
– Még mindig életfogytiglan munkanapjai vannak?
– Igen. Talán mondhatnám, hogy reggelenként hosszasabban
szöszmörgök, elôfordul, hogy pizsamában újságot olvasok, de tulajdonképpen eléggé befogtam magam. Állandóan ott motoszkáló hátsó gondolat, hogy nagyon jó, ahol épp most vagyunk, társaságban,
úton… De nem lehetne most már egy kicsit nyugton leülni valahol
és magunkra maradni a gondolatainkkal?
Mátraházi Zsuzsa
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A NAPVILÁG KIADÓ AJÁNLATA
RÉV Ilona

Manuel CASTELLS –
Martin INCE

A Bauhaustól
az üvegpiramisig

A tudás világa:
Manuel Castells

TÁRStudomány
könyvek sorozat

2006, A/5, 200 p.
2500 Ft
ISBN 963 9350 77 X

2006, A/5, 128 p.
számos illusztrációval,
1850 Ft
ISBN 963 9350 65 6

Janine BRÉMOND –
Alain GÉLÉDAN

Paul LENDVAI

István FEITL –
Balázs SIPOS (eds)

Regimes and
Transformations
Hungary in the
twentieth century

A világ egy kritikus
európai szemével
Laczházi Gyula,
Glavina Zsuzsa (ford.)

2005, A/5, 280 p., 3400 Ft
ISBN 963 9350 72 9

Közgazdasági és
társadalomtudományi
kisenciklopédia
A magyar kiadást
gondozta: Csáki György,
Haskó Katalin
Benda Kálmán (ford.)

2005, 135x215 mm,
464 p., 7250 Ft, _ 48
ISBN 963 9350 74 5

www.napvilagkiado.hu
Napvilág Kiadó, 1054 Budapest, Alkotmány utca 2.
Telefon: 311-4866 Fax: 301-0577, e-mail: kiado@napvilagkiado.hu

„Ez a harmadik verseskönyvem. Mivel a
második az elsônek a
javított, szûkítve bôvített kiadása volt, ez a
másodiknak az átszerkesztett, megrostált
változata, kiegészítve
az elmúlt négy évben
írt verseimmel. Mert
lényegében egyetlen kötetet írok, amit mint A
Mûvet lenne a legjobb
szépen hátrahagyni.
(Azért jó volna, ha a
nyomtatás izoláltságából még életemben kiszabadulnának mûveim!) A diszkusszió közöttünk virtuális – így
nem korrigálhatok, de
csak hadd húzza át
bennük az olvasó a
számára szokatlan,
furcsa
szavakat.
(Mint ahogy az én Babist-kötetem elôzô tulajdonosa a hívórím
„dirádó”-t a közönségesen funkciótlan „dáridó”-ra.) Az alkotó, hozzáértô olvasás alig kisebb felelôsséggel jár, mint az írás. Ez a Dirádó-elv.”
3. kötetének változatos hangszerelésû, fragmentális ciklusaiban, szatirikus
elégiáiban, frivol dalaiban, ironikus-önironikus szabadverseiben és a
„dísztelen költeményekben” a Dirádó-elv kipróbálását kínálja a szerzô olvasóinak. Hogy együtt jelöljék ki a versek személyen túli jelentéstartományát. Miközben játszik a hangzással, rímekkel és a ritmussal, sajátos módon elidegenítô eszközöket, filológiai apparátust (jegyzetet, kommentárt)
használ, nem engedi elrévedni, elandalodni az olvasót.

Dirádó. Egy eremita filosz versei és költeményei
Fekete Sas Kiadó. 168 oldal, fûzött, bolti ára 950 Ft

2005, A/5, XII. + 644 p.
4800 Ft
ISBN 963 9350 42 7
Diákoknak, tanároknak és nyugdíjasoknak 40%-os, oktatási
intézményeknek és könyvtáraknak 30%-os kedvezmény
helyszíni vásárlás vagy megrendelés esetén (+ postaköltség)!

Pogány György
dedikálja

A magyar
könyvgyûjtô
kalauza
c. kötetét

2006. április 22-én és 23-án
11 órakor
a Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztiválon
a Kiss József Könyvkiadó
328-as standján.

7/7/06

6:16 PM

Page 15

interjú

A teljesítmény tisztelete
Beszélgetés Turczi Istvánnal
Turczi István a negyvenesek nemzedékének egyik sokoldalú, nem csak irodalmi körökben ismert és most már
József Attila-díjjal elismert alakja. Költô, regény- és drámaíró, mûfordító valamint könyv- és folyóirat-szerkesztô.
A Magyar Írószövetség Költôi Szakosztálya elnöke. December óta a Magyar
P.E.N. Club alelnöke. Energiája – úgy
tûnik – kifogyhatatlan, alkotó fantáziája, egyáltalán szellemi aktivitása „csúcsra jár.” Kitüntetése és legújabb verseskötetének megjelenése alkalmából készült vele ez az interjú.
■ – Kényes kérdés, de nem érzed-e úgy, hogy mûveid számához és fogadtatásához képest mintha kicsit késôn kaptad volna e díjat. Vagy Te is azok közé a tisztségviselô alkotók közé tartozván maradtál ki eddig, akik inkább díjra javaslók és
nem pedig javasoltak.
– Érdekes, ez eddig nem jutott eszembe, valószínûleg azért, mert
a folyamatosan elém tornyosuló teendôk miatt nemigen marad
idôm lamentálni. A díj átvétele óta viszont a gratulálók egy része ugyanezzel állt elô, hogy ti. már régen meg kellett volna kapnom... Elôkerült egy levél, Somlyó György azt írta nekem tíz évvel ezelôtt, miután lefordítottam és megjelent I. B. Singer A
Moszkát család címû 44 ív terjedelmû családregénye, hogy már
ezért az egy grandiózus vállalkozásért megérdemelném a JA-díjat. Ha a hiúságnál erôsebb a munkakedv és a „teljesítmény gyönyöre”, akkor elôbb-utóbb a helyükre kerülnek a dolgok. Most
is ez történt. Van még egy tényezô – errôl ritkábban beszélünk
–, amely már a kérdés második feléhez tartozik. Többszörös
tisztviselôként évrôl évre szembesülök azzal a nemcsak számomra szomorú ténnyel, hogy a JA-díj már régen nem az, aminek indult: a kiemelkedô mûvészi színvonalat produkáló fiatal
alkotók szakmai visszajelzése helyett egyfajta kompenzációs díjjá alakult. Érdemes megszámolni, hány 60 év körüli, vagy bôven
fölötti „fiatal” író kapta meg az utóbbi tíz évben... A díjazottak
névsora sokszor erôsebben tükrözi a különféle irodalmi szervezetek, lobbik belsô erôviszonyait, mint az adott idôszak valós
irodalmi termését.
– Két válogatás jelent meg eddig a verseidbôl, azokat a köteteket sem Te magad állítottad össze. Legszebb verseid gyûjteményének szintén más az összeállítója most. Mik az érzéseid ezzel kapcsolatban?
– Az igaz, hogy két válogatás jelent meg korábban a verseimbôl.
15 évvel ezelôtt az Uram, nevezze meg a segédeit! címû gyûjteményt eredetileg Vas István kezdte válogatni, de sajnos a betegség erôsebbnek bizonyult nála. 2004-ben pedig, immár az ún.
„életmû”-sorozatom nyitó darabjaként, Hívásra szól a csönd címmel Tarján Tamás vállalta a szelekció fáradságos munkáját. A
mostani díj örömén és apropóján frissen megjelenô Legszebb verseim gondozója pedig nem más, mint a tavaly Kossuth-díjjal kitüntetett kiváló költô, Székely Magda. A legôszintébben mon-
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dom: áldom a jósorsomat, hogy ilyen rangos és igényes szakemberek kezébe kerültek
az írásaim.
– Könyveid egy része illusztrált, sôt, némelyik bibliofil kötet. Milyen szándék és
lehetôség rejlik ezen irigylésre méltó
tény mögött?
– A Zöld Rabbi címen elhíresült, izraeli verseimet tartalmazó kötet Püski Sándor színes rabbi-sorozatával együtt az, ami. Legkedvesebb könyvem, a Deodatus címû vegyes mûfajú alkotás szülôvárosom, Tata,
hol fiktív, hol tényeken alapuló történelmébôl villantja fel a számomra fontosnak
vélt mozzanatokat – egy pazar tehetségû fiatal tatai rajzmûvész, Lévai Ádám egyenértékû grafikáival. A legszebb gesztust pedig
a Debreceni Bibliofil Mûhely és érdemes
vezetôje, Varga Gábor tette azzal, hogy
2000-ben kézi munkával, kézi kötéssel 100 példányban elkészítette Csokonai Vitéz Mûhely címû kis könyvemet. Megint az a
helyzet, hogy szerencsém volt: jó pillanatban a legjobb emberekkel találkoztam, akik nem illusztrátorai, hanem továbbgondolói, társszerzôi voltak az én szövegeimnek.
– Nagy figyelmet fordítsz a fiatalokra, lapszerkesztôként is,
könyvszerkesztôként is. Ugyanígy érdekelnek a klasszikusok, és nyilván nem véletlenül az a 66, idôsebb és fiatalabb,
vagy Veled egykorú pályatársad kapott Tôled SMS-t, akik. Te
kitôl tanultál a legtöbbet, kaptál segítséget kezdôként?
– Aki netán figyelemmel kíséri az utóbbi évtizedben sûrûsödô
publikációimat, köteteimet vagy a velem készült mûhelybeszélgetéseket, az könnyen rátalál azoknak a költôelôdöknek a nevére, szellemi lenyomatára, akiknek életmûve, felfogása és személyisége meghatározta tájékozódásomat. Vas István nevét ma másodszor mondom ki: úgy 17 évvel ezelôtt a szentendrei lugasukban, miközben Szántó Piroska hûs teáját szürcsölgettük, azt
mondta nekem: „Adjál sokat önmagadból és a meggyôzôdésedbôl, és meglásd, egyszer majd vissza is kapsz belôle.” Ô tanított
meg a teljesítmény tiszteletére és fontosságára. Orbán Ottó szavait sem felejtem, amíg élek: „A tékozló fiúk gyülekezetében,
akik megtépett inggel, hamuval a fejükön kérnek bebocsáttatást
az irodalom lerombolt szentélyébe, te képes vagy emelt fôvel
járni, és segíteni másoknak, hogy fölemeljék a fejüket.” Nagy útravaló mindkettô, és én azt hiszem, eddig talán nem bizonyultam érdemtelennek megelôlegezett dicsérô szavaikra. Errôl szól
az általam alapított és ma már tízéves Parnasszus folyóirat, a fiatalok egész rajának megjelenést biztosító Parnasszus Könyvek
sorozat, vagy az idén ötéves egri Mûhely-találkozónk.
– Szokvány kérdés, de felteszem: Min dolgozol mostanában?
És milyen mûfajban?
– Úgy nyolc hónapja kezdtem el „áthalások” fedônéven azt a sorozatomat, amely a ma már nem élô költôelôdök líráját igyekszik versben újraértelmezni, újra felfedezni. Egyszerre katartikus
és rémisztô ez a vállalkozás; mûveik továbbgondolása nagy élmény és felelôsség, de ahogy egyre beljebb haladok, egyre nô a
„holt költôk társasága”, és válik egyre reménytelenebbé, hogy valaha is a magam számára megnyugtató módon a végére jutok.
Csokonai Attila
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A MAGYAR BIBLIATÁRSULAT
ÉS A REFORMÁTUS KÁLVIN KIADÓ AJÁNLATA
Ingo Baldermann: KELJ FEL ÉS JÁRJ!
Jézusról szóló történetek gyerekeknek
Hogyan találom meg a helyes utat? Ki áll mellém a bajban?
Ki ad bátorságot, hogy szembeszálljak az igazságtalansággal?
Sok ilyen kérdésre választ adhatnak e személyes hangú elbeszélések.
B/5 méret; 64 oldal; keménytáblás, 1900 Ft
Ingo Baldermann: NE FÉLJETEK!
A passió és a húsvéti történet gyerekeknek
Képzeletbeli utazásuk során az ifjú olvasók szinte részeseivé
válnak az eseményeknek. A szépen illusztrált sorozat ezen kötete
is fôként közös, családi olvasásra íródott.
B/5 méret; 64 oldal; keménytáblás, 1400 Ft

Uwe Wolff: HOL VOLT JÉZUS – NAGYPÉNTEK ÉS HÚSVÉTVASÁRNAP KÖZÖTT?
Jézus élete korunk számára elbeszélve
Van-e jelentôsége szûztôl születésének, vagy annak, hogy valóban
ellopták-e tanítványai a Mester holttestét? Felületes kérdések, félreértések
és tévedések takarják el elôlünk a Názáreti életének és tanításának üzenetét.
A/5 méret; 136 oldal; kartonált, 1200 Ft
Fabian Vogt: ISTEN HOZOTT A BIBLIÁBAN!
Útikalauz a Szentíráshoz
Szakemberek és egyszerû bibliaolvasók számára egyaránt
hasznos útitárs lehet ez a kötet az Ó- és Újszövetség mélyebb
megismeréséhez, üzenetének megértéséhez és továbbadásához.
A/5 méret; 264 oldal; kartonált, 1500 Ft
A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÁLVIN JÁNOS KIADÓJA,
MAGYAR BIBLIATÁRSULAT ALAPÍTVÁNY
1113 Budapest, Bocskai út 35. Telefon: 386-8267; 209-3033
Honlap: www.kalvinkiado.hu; www.bibliatarsulat.hu
Internetes megrendelés esetén 10% engedmény!

A Jó könyv – szolgálat

A PAOKINGI APOSTOLI PREFEKTÚRA
RÖVID TÖRTÉNETE
B/5., kartonált, 428 oldal, 2500 Ft
A kötet a magyar ferencesek kínai missziós munkáját mutatja be. Egyedülálló forrásmunka a misszió életére, a kereszténység helyi történetére, valamint a II. világháború dél-kínai eseményeire vonatkozóan egyaránt. Gazdag képmelléklet és
térképek teszik teljessé az összeállítást.
BENE ÉVA
MEGDÔLT AZ ÉLETFA
A/5, 250 oldal, kartonált, 2800 Ft
A kötethez Duray Miklós írt elôszót, melybôl idézünk: „A könyv – röviden – arról
szól, hogy milyen cselekvési, intézkedési,
ideológiai, érdeki, erkölcsi, gazdasági, politikai, hatalmi, mediális, oktatási, verbális
lehetôségei és elemei vannak a közösség,
a társadalom, a nemzet tönkretételének.”

A

Kairosz Kiadó ajánlata

STEFAN ZWEIG
A LÉLEK ORVOSAI
A/5, 390 oldal, kartonált, ára: 3200 Ft
A kötet az Orvostörténeti ritkaságok
c. sorozatunk 3. darabja. Az ismert
orvos-író a könyvérôl így vall: „Beértem azzal, hogy csak három embert
válasszak ki, akik, mindegyik más és
méghozzá ellentétes úton, százezreken valósították meg a lélek útján
történt gyógyításnak egyazon princípiumát”: Mesmer, Mary Baker-Eddy
és Freud.
PROF. DR. PAPP LAJOS
A SZÍV SZAVA
100x165 mm., keménytáblás, 110 oldal,
kb. 2200 Ft
A Quo vadis Domine? és a Jöjjön el a
Te országod címû, nagy sikerû mûvek
után a Simon András grafikáival il-

lusztrált kötet igazi lelki útravaló
mindazoknak, akik ismerik Papp Lajos
munkásságát, hitét, varázslatos személyiségét, s azoknak is, akik csak nevét hallották eddig a szeretet parancsa alapján gyógyító szívsebésznek.
A CSEND BARÁTJA
Varga László plébánossal beszélget
Heidl György.
Miért hiszek? sorozat
100x165 mm., kartonált, 130 oldal,
1500 Ft
Varga László, a kaposvári Szent Imre
templom plébánosa, tapasztalt lelkivezetô, aki klerikusok és laikusok számára rendszeresen tart lelkigyakorlatokat.
A kötet beszélgetés hitérôl, útkeresésérôl, élete fordulópontjairól és arról,
hogy miként talált rá arra az Egyházra,
amelyet soha nem hagyott el.

TOVÁBBI ÚJDONSÁGOK
ALDOUS HUXLEY
ELÔADÁSOK AZ EMBERRÔL 3500 Ft
ZONDA TAMÁS
ÖNGYILKOSSÁG 3000 Ft
A FÉNYGYÚJTOGATÓ
Böjte Csaba atyával beszélget Benkei Ildikó. Magyarnak lenni sorozat. 1500 Ft
SZENT JAKAB MENNYEI EGYSZERÛSÉGE
Baránszky Tiborral beszélget Járai Judit.
Miért hiszek? sorozat 1500 Ft
JEAN-YVES LELOUP
BEVEZETÉS AZ IGAZI
FILOZÓFUSOKHOZ 3500 Ft
GASPAROVICH LÁSZLÓ
MA DONNA MIA –
ZSOLDOS SZERENÁD 3500 Ft
FODOR FERENC
KOBOZ, LANT, GITÁR 2800 Ft

Kairosz Kiadó1134 Budapest, Apály utca 2/B. Telefon/fax: 359-9825, 273-1079. E-mail: kairosz@hu.inter.net

könyvhét 2006/04

7/7/06

6:16 PM

Page 17

Kacagó szatyrok
■ Tempósan zajlik Babits Mihály mûveinek kritikai kiadása, a viszonylag közeles jövôre remélhetjük a Kosztolányi-életmûkorpuszt, van – jócskán hiányos, de használható – Móriczunk, és
(két nagyobb nekirugaszkodás után) lesz vagy ötven kötetre rúgó, sok ezernyi (!) új szöveget is tartalmazó (nem
kritikai, de jegyzetelt) sorozatunk, mely

Krúdy Gyula
alkotásait gereblyézi egybe (van teljes, befejezett
kritikai kiadásunk is, noha kiegészítésekre szoruló,
a Nyugat egyik-másik nagy elsô nemzedékbeli írójától, költôjétôl, így Tóth Árpádtól. Fél évszázada
gyarapszik az Ady Endre Összes Mûvei. A körkép lehetne sokkal teljesebb; szerencsére látni benne
biztatót is). A Krúdy Gyula Összegyûjtött Mûvei sorozatszerkesztôje – a Kalligramnál – Bezeczky Gábor és Kelecsényi László. Az Elbeszélések nemrég
megjelent 1. és 2. kötetét Bezeczky, valamint Gaján Éva rendezte sajtó alá. Hatalmas munkát végeztek, lényegében új alapokra helyezték a szerzô kisepikai pályakezdésére vonatkozó ismereteinket. E
novellák közt még aligha akad remekmû, pár jó, s fôleg Krúdyra igen
jellemzô textus viszont már igen. Az
olvasó csupa köszönet, s csupa reménykedés. Várja a gyors ütemben
ígérkezô újabb tomuszokat.
A szerkesztés, a jegyzetelés egyes
kérdéseit azonban még idejében érdemes lehet újragondolni (e két
gyûjteménnyel az egész sorozat a 3.
és 4. kötetnél jár). Noha a két novelláskönyv természetesen nincs egybekapcsolva (megvehetôk külön), az
Elbeszélések 1. nem utal meggyôzôen
a 2.-ben található jegyzetekre, a 2.
pedig nem teszi nyilvánvalóvá, hogy
a közlés elveit, a módosításokat
(vagy elmaradásukat) az 1. megfelelô helye tárja fel. A szerkesztôk világosan elôadják, milyen volt és miként változott az ifjú Krúdy ortográfiája, milyen (gyenge) volt a korabeli sajtótermékek többségének helyesírása stb. Ennek ellenére az új Krúdy-folyam szövegkezelése nemegyszer problematikus. Nem eléggé
megokolt a nem novella mûfajú szövegek felvétele. Nem mindig egyértelmû, miért ütközik nehézségbe az
alapszöveg kibetûzése (sérült a felhasznált lappéldány? Az adott szám
eleve hibás, hiányos szövegû volt?
stb.). A Bezeczkyék által is mulatságos jellegzetességként említett kacagó szatyrok (azaz: szatírok) nem gyôz meg arról, hogy
Krúdy bizonyos, jelzés értékû szóformái mellett evidens tévesztéseit egy nem kritikai kiadásban meg kellene ôrizni („Fra Divalo” darabcím Fra Diavolo helyett stb.). A mégiscsak megtett, jelzett javításokba nem kerülhetne hiba (vö. 21. és 383. oldal az
1.-ben, ama „szurokszemnél”). A szójegyzékben nem kellene
váltogatni hívószóként a helyes, illetve a Krúdy alkalmazta

helytelen alakokat. Idônként az eligazítások locsogóak (nem
tartozik ide, mikor mutatták be Magyarországon a Fra Diavolót stb., az alarm, alispán, clown, fess, orfeum, pagony stb.
nem jegyzetelendô, az okarína sem, és az ráadásul hosszú í-vel
írandó). A lehetséges megfontolások
közül a legalapvetôbbnek az tetszik,
hogy minden kötet hordozza önmagában a jegyzetét, a sorozatnak pedig
majd legyen részletes mutatója, amely
jelzi – például –, hogy a Saroltához
nem elbeszélés, hanem makame, a kétséges gesztussal ide csatolt elôfizetési
felhívások természetesen nem Krúdy
kezétôl valók, és így tovább.
Krúdy Gyula számtalanszor írt magányos
(szép)asszonyokról. Az Európa Kiadó
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könyvbölcsô

Belladonna
elnevezésû új sorozata a mai „magányosnô-irodalmat” karolja fel: a kedvelt
tömegolvasmánnyá lett ún. szingli-irodalmat. Dorogi Edit Ne nézzenek nyúlnak!
címû írása Egy szingli anyuka akcióba lép
alcímmel látott napvilágot, Bene Viki
Eszterlánca (ez – például – Orbán Ottó által harminc éve
copyrightolt könyvcím…) Egy „páratlan anya” feljegyzéseit
nyújtja át, Rebecca Ecklertôl a
Felcsináltak! (Sóvágó Katalin
itt-ott elmosódó, félreérthetô
fordításában) nem más, mint
Egy modern kismama vallomásai. Az oly közismert, hogy itt
meg sem nevezendô „mûfaji
ôsforrásra”
visszautalóan
mindhárom regényszerûség
naplóként szövegezi meg magát. Sajnos, egyik igénytelenebb, mint a másik. Közhelyes események garmadájaként bontakozik ki a tárgy, a
kedélyeskedô-poénkodó beszámolók egyike sem jár a
szépirodalom közelében; de
még a nívós, becsületes kommersz közelében sem. A legjobb a rosszak között valószínûleg az Eckler-könyv, helyenkénti szövegezési újításaival és relatív írásbiztonságával. Valóságos felüdülés, hogy
Doroginál – a hôsnô szüleinek kései szétköltözése miatt
– felbukkan egy szingli Apu. A kismamaság, az anyaság
élményei, állomásai nem plasztikusabbak, mint a fényképnézegetés közbeni pletykálkodás. Ilyen kvalitású mûbôl századennyi is elegendô a hamar elmorzsolódó színes nôi magazinok hasábjain.
„A Krúdy-sorozatot nagyon fogod szeretni!”, mondták
literátor barátaim. „Magának a Belladonna biztosan nem tetszik…”, aggodalmaskodtak mások. A Krúdyt még nem szeretem nagyon. A Belladonna ellen semmi kifogásom, csak sikerüljön jobb minôségû kéziratokat szerezni. Akkor az elegáns,
rôt-arany Krúdy-folyamban, valamint a Nagy Barbara fedélrajzaival derûssé-játékossá tett Európa-újdonságokban is sok
öröme lesz az érdeklôdônek.
Tarján Tamás
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Kiragadott mondatok a zsarnokságból
■ Munkám során temérdek, úgymond, szakkönyv kerül a kezembe, értékükrôl, használhatóságukról gyakran kell gyors döntést hoznom.
Reflexemmé vált tehát, hogy elôször a cím, alcím alapján az engem – talán – érdeklô kiadványok végére lapozok: vajon van-e irodalomjegyzéke s fôleg: névmutatója a szóban forgó munkának? Ha nincs, máris felhorgad bennem a
szerzôvel, de leginkább a kiadójával szembeni
(szerintem teljességgel megalapozott) fenntartás.
Mi tagadás, gyakran horgadok fel az olvasóval (a
jelzett esetekben a potenciális felhasználóval)
szembeni tiszteletlenséget tapasztalván.
Ezt a megkezdett gondolatsort hosszan folytathatnám, példák szomorú sorával támaszthatnám alá, de ez méltánytalanság lenne Standeisky Évával szemben, hiszen Gúzsba kötve címû
kötete rögvest átment a fent jelzett szûrômön, s
ezúttal éppen arról szeretnék elmélkedni egy kicsit, mi mindenben segítség, s mi mindenrôl
árulkodik mondjuk egy névmutató. Be kell vallanom azt is, hogy Lapmargó rovatomat soha
nem éreztem még annyira szûknek, mint most, így a terjedelem
önkorlátozásra is kényszerít: meg sem próbálkozom azzal, hogy
érdemi megjegyzéseket tegyek A kulturális elit és a hatalom alcímû, hat évtizedet átfogó, s legalább másfél évtizede formálódó
tanulmányokról, vagy hogy bizonygassam, hogy a korszak szellemtörténetével foglalkozók számára a Standeisky-kötet nélkülözhetetlen. Valódi tiszteletkörként legyen elé ennyi.
Az 1942-es lillafüredi nagy – s fiaskója ellenére további illúziókat tápláló – író–politikus–katona-találkozó történetével nyitó
és az 1974-es, Zilahy Lajos hazacsábítási kísérletének kultúrpolitikai és belügyi kulisszái mögé bepillantó írással záruló kötet
kapcsán ezúttal csak egy, a névmutató böngészése során felmerült momentumra, már-már közhelyre irányítanám az olvasó a
figyelmét, remélve felkelteni érdeklôdését a hihetetlenül adatgazdag és az eddig ismeretlen belügyi dokumentumokra (is) épülô munka iránt. Nevezetesen arról van szó, hogy a 20. század
irodalmi életének és a politika találkozásának metszéspontján a
kortárs csakúgy, mint az utókori szemlélôdô folyton folyvást belebotlik, kikerülhetetlenül beleütközik egy névbe, Illyés Gyula
nevébe. E „találkozásokból”, értelemszerûen, sokan és sokféle
következtetéseket vontak és vonnak le, kezdve attól, hogy az
illyési életmû olyannyira meghatározó szellemi magaslatát jelenti a magyar irodalomnak, mi több a magyarságnak, hogy az országban, de inkább: az egész Kárpát-medencében megkerülhetetlen, ellenében nem lehet politizálni, egészen addig, hogy
Illyés mindössze az önmaga által kreált „írófejedelem és vátesz”
szerepében tetszelgett egész életében.
Nem hallgatom el, magam az Illyést nem kedvelôk táborába
tartozom (bár az is lehet, hogy írásainál csak az írót szellemi vezérlô csillagnak tekintôk kritikátlan hozsannázása ingerel), ez
azonban csak annak magyarázata, hogy az új Standeisky-kötet
névmutatójában ítéletemtôl (na jó: elôítéletemtôl) vezéreltetve
elôször Illyéshez lapoztam, majd játszadozni kezdtem, ugyanis

a kötet 452 oldalának majd’ egynegyedében legalább egyszer feltûnik a neve. Sajátos rekord az övé, minimum
egyharmaddal lekörözi az utána következô Németh Lászlót, még többel
Weöres Sándort, nem szólva a (kulturális) hatalom olyan képviselôirôl,
mint mondjuk Révai József, Horváth
Márton vagy Aczél György. Túlreprezentáltságának egyik nyilvánvaló oka
az, hogy Illyés a legfôbb állandóság, a
vele szembeni – de legyünk pontosak:
a vele megegyezni, együttmûködni –
Standeisky szavaival: az ôt megnyerni
szándékozó – hatalmasok viszont,
mint a miskolci rendôrkapitányok,
váltják egymást.
A névmutató ezen statisztikája végsôsoron, persze, csak játék, tanulságosabb és
továbbgondolásra késztetô, ha felütjük
a jelzett oldalakat. Ekkor elôször is megerôsödhet bennünk az a meggyôzôdés,
hogy Illyés sokszor csupán a megkérdôjelezhetetlennek vélt hivatkozás – félreértés ne essék, nem Standeisky, az idézett dokumentumok szerint, s persze Illyés kapcsolatrendszerének is meglehetôsen hû tükre. Ezen túl viszont idézettöredékesen egy élettel és életmûvel alátámasztott, ellentmondásokkal és egyértelmûségekkel teli központi szerep vázlata is felrajzolódik: „1942-ben Illyés Gyula
talán a legtöbbet támadott író volt: a szélsôjobb képviselôi zsidóbérencnek kiáltották ki (52. oldal), „A III/III-as csoportfônökség a
legfôbb politikai vezetés elé tárta az Illyés Gyuláról gyûjtött információkat. Fôként az író ügynökjelentésekbôl kimazsolázott, magántársaságban tett kijelentéseit” (264. oldal), „Az író szerint Magyarországon »zsidó fasizmus« uralkodik” (265. oldal), „1949 és
1951 között az elutasítás és az elfogadás határmerzsgyéjén álló
Illyés komoly fejtörést okozott a kommunista párt vezetôinek”
(192. oldal), „Illyés Gyula 1961-ben adta fel ellenállását” (237. oldal), „Elveit soha nem adta fel, csak nem hangoztatta olyanok
elôtt, akik megtorolhatták ôszinteségét… Elfogadta – élvezte-rühellte – a prófétaságot” (238. oldal), „Megtervezte és karban is tartotta a róla kialakított képet” (241. oldal), „Harcolunk Illyés Gyuláért” (204. oldal), „Kultúrpolitikánk nem lépett fel határozottan a
kialakuló, elvtelen Illyés-kultusz ellen” (247. oldal), „Az esetleges
Nobel-díj ellen nem teszünk semmit” (248. oldal) – megannyi kiragadott gondolattöredék, amely azonban szervesen illeszkedik bele abba a gondolatfolyamba, amely Standeisky mostani, a diktatúra gerinctörô próbálkozásait számbavevô, profi módon egybeszerkesztett tanulmánykönyvének gerincét és egyben a szerzô által bizonyára megírni szándékozott nagymonográfia érdekfeszítô és nélkülözhetetlen vázlatát is adja.
Murányi Gábor
Standeisky Éva: Gúzsba kötve. A kulturális elit és a hatalom
1956-os Intézet – Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
452 oldal, 4500 Ft
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Gólyahírek, gyerekek, hegyek

■ Száz esztendeje született Zelk
Zoltán költô, aki 1946-tól sokat
írt a gyerekeknek, verset és mesét
egyaránt. Életében (1981-ben
hunyt el) tizenkilenc olyan kötete látott napvilágot, amelyekben
a gyerekeknek szóló mûveket találunk. Közülük több háromnégy kiadást is megért. Életmûsorozatában halála után egy évvel összegyûjtött kötetben (Alszik a szél) láttak napvilágot gyerekeknek szánt munkái. Ám kiderült, hogy e 370 oldalas kiadvány nem tartalmazza valójában
a költô összes gyerekversét, az
azóta elôkerült mûvekbôl a centenárium alkalmából a Móra Kiadó Damó István kitûnô illusztrációival egy remek kis kötetet
adott ki. A Gólyavirág, gólyahír
cím jelzi, hogy elsôsorban állatokról olvashatunk ezekben a jól
megformált, hangulatos, ötletes
versekben.
Különleges, ám más szempontból Kerék Dávid könyve, amely a
General Press Kiadó gondozásában
jelent meg, tudniillik kerek. A 16
verset és a 2 prózakölteményt (rímes prózát illetve költôi mesét)
tartalmazó kötetben a címadó
Csillagének mellett ilyen, jellemzô
címmel ellátott versek sorakoznak: Holdudvar, Árnyékvágta,
Vízizene, Tündérünnep, Sárkányvár, Nyárkifestô. Jelzik a kötet
sokszínûségét. A jól megformált,
rímes, dallamos szövegekhez Bátori Zsuzsa alkotott színes képeket, amelyek nagyszerûen visszaadják a tartalom vidámságát, tarkaságát és emelkedettségét. Egyik-

másik rajza olyan, mintha üveggömbbe nézve látnánk egy álom-,
égi vagy mesevilágot.
Ugyancsak szöveg és illusztráció
csodás egysége, s legfôképpen
magas színvonala jellemzi a Kiadó másik újdonságát. Nincs ebben túlzás, hiszen a szerzôk a
Grimm testvérek, az illusztrátor pedig az elôzô számunkban bemutatott Szegedi Katalin. Grimmék

Raponc c. meséjét a kitûnô író és
mûfordító, Márton László ültette
át magyarra. Az eredeti név (Rapunzel) egy növényt jelöl a németben, a parlagi ligetszépét – jó
döntés volt Az aranyhajú leány címet adni a kötetnek, a történetben ugyanis döntô szerepet játszik a szüleitôl ravaszul elszakított és egy ördöngös asszony által
toronyba zárt leány, „Ligetszépe”
gyönyörû, hosszú haja.
Békés Pál A kétbalkezes varázsló
(1983-as) sikere után újabb gyerekregény írásába fogott. A következô évben megjelent Minorka
Vidor nagy napjából aztán film ké-

szült, hiszen a fordulatos, kalandos és fôképpen humoros történet a színészeknek nagyszerû szerepeket adott. Fitzhuber Dongó,
az okleveles és kezdô mestervarázsló meg Éliás Tóbiás kalandjainak elmondásán kívül a késôbbi
A Félôlény és a tavaly megjelent A
Bölcs Hiánypótló, de úgy is mondhatnám, maga az író, az ô ötletessége, nyelvi fantáziája, mesemondó kedve a garancia arra, hogy az
olvasó jól szórakozik ezen a történeten is. Mert hogy is kezdôdik a

„mese”: Teréz néni és Dorka kimennek a piacra, ahol rálelnek
egy tyúkra, akinek neve van, méghozzá férfineve! (És Minorka Vidor ráadásul doktor is.) Az viszont csak késôbb derül ki, hogy
Teréz néni egy tollseprûvel, egy
varázserejû eszközzel akaratlanul
nagy kalamajkát okoz. A piac kofák és hentesek háborújának színterévé válik. Mi lesz ebbôl? Azt
részben Réber László remek illusztrációiból is megtudhatjuk.
Balázs Ágnes a Móra Kiadónál
tavaly megjelent Feladó: Fekete
Szivárvány c. elsô regényével bizonyította tehetségét. Ugyancsak
a Pöttyös Könyvek sorozatában
látott most napvilágot új mûve, a
Lufi és Szamóca. Hôsei ezúttal tíz
év alattiak, a mesélô, a kilencéves
Lufi (ez kezdetben a gúnyneve,
késôbb a beceneve) és az egy évvel idôsebb Szamóca, azaz Szamócai Tihamér. Persze Dalos

Hanna családja (apa, anya, nagymama, „mostoha” nagyapa), a
szomszéd öregek és gyerekek az
Orgona utca 33-ban, aztán rokonok, késôbb pedig tanárok és
osztálytársak is feltûnnek az ízigvérig mai történetben. Na és ne
feledkezzünk meg Tornádóról, a
kutyáról és Kamilláról, az aranyhörcsögrôl. Barátság és féltékenység, gyermeki csínyek és a
felnôttek értetlensége, kudarcélmény és dicséret, elégedetlenség
és egy nagy kívánság beteljesülése – ezekkel a szavakkal jelezhetô, mirôl is szól ez az emberi érzékenységrôl, jó megfigyelô-képességôl és mesélôtehetségrôl tanúskodó mû.
A Tessloff és Babilon Kiadó Mi
micsoda sorozatának újdonsága,
92. darabja a Hegységekrôl szól. A
hozzánk legközelebbiek a Kárpátok, az Alpok, de ismerôs az
Andok és a Sziklás-hegység, a
Kaukázus, az Ural és a Himalája
is. Minden földrészen vannak

nagy hegyvonulatok: Ausztráliában, Új-Zélandon és az Antarktiszon is. Hogyan keletkeztek
ezek? Milyen az éghajlatuk? Milyen növények és állatok élnek
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gyermek, ifjúsági

meg ott? Hogyan kel át, illetve
hogyan él az ember a magas hegyeken? Kik és hogyan hódították meg a legnagyobb magasságokat? Sorakoznak az érdekes
kérdések, de ennél jóval többre
ad szakszerû, sokszor meglepô
és nagyon megszívlelendô választ a Marion Wieczorek által kitûnôen illusztrált kötetben a
szerzô, Hanke Huber, biológus és
tudományos újságíró. (Fordította: Szabady Márta.)
Ha van igazán érdekes, izgalmas, nélkülözhetetlen darab, akkor a 28. az. Mert Az ember címet
viseli. Hogy kik, milyenek és hányan vagyunk, honnan származik az ember, a homo sapiens,
hol és milyen közösségekben, körülmények között él, hogyan
gondolkodik, miben hisz, milyen
tevékenységeket végez stb. ezek a
kérdések, de még inkább a rájuk
kapott válaszok közvetve-közvetlenül érintenek mindannyiunkat.
Technikáról, nyelvekrôl, tudományról, vallásokról, haditechni-

káról és jogról, gondolkodásról
és a népesedési problémáról olvashatunk, többek között, a színes fotókkal, pontos rajzokkal illusztrált kötetben. A szöveg Signe
Seiler és Rainer Köthe, az illusztráció Jörn Hennig, a fordítás Frenkel
Éva munkája.
Cs. A.
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háttér

Molekuláris transzcendencia
Minden idôk legcsodálatosabb és legtitokzatosabb ereklyéjével kapcsolatban
bôven vannak kérdések: valóban Jézus
testének lenyomatát látjuk rajta? Hogyan
keletkezett az anatómiailag pontos kép,
amely Jézusnak a kivégzését megelôzô
megkínzása és a kereszten való több órás
szenvedése során szerzett véres, végzetes
sebeit a legjobban mutatja? Többször
vizsgálták a múlt században, a különféle
tudományos eljárások nyomán sincs egyértelmû válasz a kérdésekre. Az egyház
pedig hivatalosan nem foglalt állást a torinói lepellel kapcsolatosan. A róla szóló
könyvek száma az utóbbi években nálunk is megszaporodott.

Egy elfeledett regény
Ungvári Tamás egyetemi tanár, kritikus, dramaturg, szerkesztô, mûfordító, az irodalomtudomány doktora elsôsorban nem szépíróként ismert, de esszékötetein, mûfajtörténeti munkái, a népszerû Beatles-biblia meg a Találkozás a
világhírrel címû tárcagyûjteménye és az E(lbert) J(ános) rejtélyes életét és halálát feldolgozó kötetén kívül írt egy igazi regényt is, amely 1978-ban a Szépirodalmi Kiadónál látott napvilágot, és mostani témánkhoz tartozik, hiszen a
torinói lepelrôl szól. A dolog különlegessége, hogy Chambéryben írta, ahol a lepel 1532. december 4-én majdnem
tûz áldozata lett, ugyanis kigyulladt a várkápolna. Maga a
szerzô írja regényérôl: „Alakjaim fele valóságos néven szerepel, másik fele képzelt személy. Történetem fele igaz, s
híven követi a valóságos eseményeket, a másik fele merôben a képzelet mûve.” A mû fôhôse az egykori maquisard, Luria Sándor, aki a háború után le akarja
fényképezni a Torinóban ôrzött kegytárgyat. Az ô izgalmas kalandjait követhetjük nyomon a regényben,
amelynek egyik kritikusa szerint Szerb Antal Pendragon legendá-ja volt a mintaképe. Amikor Ungvári
ezt a könyvét kiadta, laikus körökben, de talán a hívôk körében sem igen beszéltek a torinói lepelrôl.
Aki mindenáron olvasni akart róla, talán hozzájutott
könyvtárban, vagy antikváriumban dr. med. R. W
Hynek Krisztus kínhalála a modern orvosi tudomány világánál c. kötetéhez, amely még 1937-ben jelent meg a Korda Rt-nél. Ungvári egyik forrása ez lehetett, a másik annak a Paul Vignonnak a hipotézise, aki az alább ismertetendô kötetekben is szerepel
természetesen, és akinek a feljegyzéseit Alexandre
Luria ismeri, mivel hogy ellopja...

„A megismert igazság kötelez”
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Ez lehetne Viz Lászlónak a jelmondata, ennek jegyében fogott hozzá a torinói lepel és története ismertetéséhez, ô a lepel-tudomány, a szindonológia

külföldi eredményeinek a legkomolyabb hazai feldolgozója. Rövid ideig teológiai tanulmányokat folytatott, késôbb közgazdasági képesítést
szerzett, de mivel több nyelven ért
(fordít is), nem okozott nehézséget
neki megismerkedni az új tudományág legfontosabb publikációival.
Az Ecclesiánál 1984-ben jelent meg
elôször A torinói halotti lepel és korának meghatározása c. munkája,
amelyet 1988-ig még hétszer adtak
ki, majd az 1988. évi események, a
szénizotópos vizsgálat eredményének ismertetése után átdolgozta, közel száz oldallal bôvítette könyvét,
amelyben így már a legújabb fejleményekrôl is beszámol. Az ô alapos,
megbízható és elképesztô adatgazdagságával együtt is olvasmányos kötetét nehéz lenne egy
flekkben ismertetni, mindenesetre jelzem a könyv tartalmát
a fejezetcímekkel: A lepel, A
lepel története, Mit mond a
tudomány?, A lepel, az evangélium és a történelem, plusz
a már említett kiegészítés.

A lepel anyaga,
méretei
Viz Lászlót idézem: „A 4,36
m hosszú és 1,10 m széles halszálkás mintásan szövött lenvászon kendôt a torinói Szent
János székesegyház királyi kápolnájában ôrzik, az oltár feletti ereklyetartóban, fahengerre göngyölítve. Hosszanti
oldalaihoz két egyenként 8,3
cm széles csíkot varrtak, az
eredetihez hasonló anyagból.
Hátsó oldalán alátétanyag fedi,
mely a lepelnek szilárdabb tartást
kölcsönöz.”
Ungvári regényébôl nem idézek,
a könyv fülszövegén azonban nagyon jól összefoglalja a szerzô a
lepel történetét. „A torinói szemfedô a hit bizonysága szerint Jézus testét takarta a keresztrôl való levételtôl a feltámadásig. A sudarium (ahogyan latinul nevezik),
azaz a szindón (ahogyan görögül)
a IV. században került át Bizáncba, majd a keresztes háborúk idején Franciahonba. Majdnem a
lángok martaléka lett kétszer is, s
most, a XVI. század óta, Torinóban ôrzik. Amikor 1898-ban elôször lefényképezték, a negatívon
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háttér
egy magas, középütt választott hajú, szakállas férfi meztelen testének körvonalai bukkantak elô. Feje körül a töviskorona sebzette vér nyomai. Az ötödik és a hatodik borda közénél szív alakú
lándzsa szúrásának nyílása. Az ereklyét harminchárom esztendônként ezüstládikában közszemlére teszik... ”
Szögezzünk le néhány fontos tényt: a leplen egy férfitest elülsô és
hátsó oldalának, egymással szemben álló, lenyomatszerû képmása
látható, a lepel képmása negatív kép, a test pozitív képe a lepelrôl
készült fotók negatívján látható. Tulajdonképpen többet lehet leolvasni belôle, mint amennyi kínzásról az evangéliumok írnak. A legfôbb kérdés: eredeti-e a torinói lepel,
amelyet a feljegyzések szerint elôször
1357-ben állított ki a Troyes melletti Lirey faluban Geoffroi de Charny elszegényedett özvegye, vagy hamisítvány?
Hol volt korábban, mintegy 1300 éven
át a lepel? Ha nem festmény, márpedig
nem az, akkor milyen módon keletkezett a képmás? Miért mondta azt Henri de Poitiers, a troyes-i püspök, hogy
hamisítvány? Tény, hogy utóda, Pierre
d’Arcis megparancsolta a lepel kultuszának felszámolását. Ô a királyi udvarnál is tiltakozott, vádjait közölte VII.
Kelemen (ellen)pápával, aki salamoni
döntést hozott: megengedte a de
Charnyknak, hogy közszemlére tegyék
a leplet, de azzal a feltétellel, hogy közli: hamisítvány. A püspöknek pedig
megtiltotta, hogy ezzel az üggyel foglalkozzon.

A kép nem hamis,
de nem Jézusé
Hét és fél évszázada óriási tisztelet övezi a leplet, amelyet 1988-ban három laboratórium vizsgált (egy-egy Zürichben, Oxfordban és az arizonai Tucsonban), jelentésük lényege: a lepel nem
hamis, de nem keletkezhetett 1260 elôtt. Akkor
viszont nem Jézust ábrázolja, hanem valaki
mást. De kit? A Christopher Knight és Robert Lomas szerzôpáros A második Messiás c. könyve
azt igyekszik bebizonyítani, hogy ez a más valaki a templomos lovagok utolsó nagymestere, az
1314-ben Párizsban másodmagával máglyahalált
halt Jacques de Molay volt. Azt állítják, hogy a
Szép Fülöp által felszámolt lovagrend életben
maradt tagjainak egy része átköltözött Skóciába,
s e menekültek örökségébôl sarjadt a szabadkômûvesség. „A templomosokat örömmel fogadták
a skót Rex Deus családok, köztük a St. Clair.
A rend tanításai itt fejlôdtek tovább, és formálódtak egy mozgalommá, melyet ma a szabadkômûvesség néven ismerünk. A két rend közti kapcsolatot ékesen bizonyítja a Rosslyn
kápolna.” A Rex Deus azt jelenti: Isten királya. A Rex Deus családok álltak a keresztes háborúk elôterében. Másik merész állításuk, hogy az igazi apostoli örökség birtokosai nem a pápák, hanem a templomos nagymesterek voltak. Fotókkal illusztrált
könyvükben láthatunk egy kettôs keresztet, amely a szabadkômûvesek szertartási keresztje, ezen az elsô és a második Messiás
nevének kezdôbetûi láthatók: J. N. és J. B. N, azaz Názáreti Jézus és Jacques Burgundus Molay. Knight és Lomas rendkívül sok
adattal dolgozik, a történeti áttekintésen kívül fizikai bizonyítékkal is elôállnak. (Kiadta: Gold Book. Ford. dr. Fejes Péter.)

A megcáfolhatatlan bizonyíték
Ezzel Rodney Hoare, a Brit Torinói Lepel Társaság elnöke állt elô
1994-ben, ô azt állítja, hogy: A torinói lepel valódi. A szerzô
ilyen címmel foglalta össze kutatásait, ô szembeszáll a radiokarbonos vizsgálatot végzôk eredményével, következtetésével, szerinte a kormeghatározásnak ez a módszere nem megbízható. A
lepel igenis létezett 1260 elôtt, már a keresztre feszítés betiltását,
a 4. századot megelôzô idôkben. Sorra veszi, a lepel mi mindent
árul el Jézusról, összeveti a képmás vizsgálati eredményét az
evangéliumokkal, és úgy találja, hogy azok tökéletesen megegyeznek egymással. Ô is rengeteg történelmi forrást használt fel, ezt mutatják a kötet végén közölt hivatkozások is, de az
írott bizonyítékok mellett különféle kísérleteket is elvégeztetett teóriájának alátámasztására. Könyvébôl nagyon sok érdekességet lehet
kimazsolázni, még annak is, akit nem gyôzött
meg teljesen. Az ô legmeglepôbb állítása: Jézust a T alakú keresztre arccal a fának szegezték fel. Némi óvatosságra mutat azon kijelentése, miszerint a hit végül is nem függ még oly
sok anyagi bizonyítéktól sem. (Gold Book Kiadó. Ford. Nagy Erika.)
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Hívô és szkeptikus is rossz
nyomon jár
Keith Laidler, az antropológus író neve ismerôsen csenghet a magyar olvasóknak, hiszen
a General Pressnél már megjelent 2001ben egy vallástörténeti tárgyú munkája,
A titokzatos fej, amelyben a templomosok elveszett kincsének eredt a nyomába. Abban a meghökkentô könyvben
szó van Jézusról, a Grálról, a Rosslyn
kápolnáról, a templomosok fejkultuszának ismertetése örvén végigvezet
bennünket Európa 2000 éves történetén, amely különbözik az iskolában
megismerttôl. A Baphomet eredetét
kutatva kimutatta, hogy „Jézus egy
olyan uralkodói dinasztiához tartozott, amely Ehnaton fáraóhoz vezette
vissza származását.” Merész hipotézise
szerint Jézust, a zsidó nazireus szekta
vezetôjét halála után rituálisan lefejezték, és fejét bebalzsamozták. „A templomos lovagrend tagjai Jézus bebalzsamozott fejére bukkantak rá Salamon
templomának romjai alatt Jeruzsálemben”, és az ereklyét végül a skóciai
Rosslynban épült templomos Grál-kápolnában rejtették el. A kalandos történelmi utazás (kutatás,
vizsgálódás) végkövetkeztetését, poénját nem akarom lelôni, de
hogy Laidler valami egészen elképesztô konklúziót tár elénk, az
biztos. Ez sejthetô abból a mondatból, amellyel a Bevezetôt zárja: „A torinói lepel a 14. században keletkezett hamisítvány,
amelyen Jézus valóságos képmása látható.” A rejtvény megoldásához tessék elolvasni a könyvet, amely elég provokatív ahhoz,
hogy elgondolkodtasson, állásfoglalásra késztessen hívôt és hitetlent egyaránt. A vaskos kötet jegyzetanyaga és bibliográfiája
elképesztô tájékozottságról és ritka munkabírásról tanúskodik.
(A fordító Zombori Vera.)
Csokonai

1
5
1

könyvhét 2006/04

7/7/06

6:16 PM

Page 24

könyvhét 2006/04

7/7/06

6:16 PM

Page 25

Spanyolok a Könyvfesztiválon

könyvhét 2006/04

7/7/06

6:16 PM

Page 26

spanyol könyv – kultúra

Budapest Nagydíj 2006
Jorge Semprún
■ A ma 83 éves, leginkább francia íróként ismert, pedig származását tekintve spanyol Jorge Semprún részese volt a
20. századi Európa több véres eseményének is: csupán
14 éves volt, amikor hazájában kitört a polgárháború és családja számûzetésbe kényszerült, s még szintén nagyon fiatal,
amikor kezdetét vette a második világháború. De nem nyugodott bele az áldozat szerepébe és kitartóan szállt szembe a
nehézségekkel: elôször mint számûzött idegen küzdött a
mindennapos megaláztatások, az akcentusa miatti gúnyolódások ellen (ennek következtében hamar eljutott oda, hogy
tökéletesen beszélje a francia nyelvet), majd a szó egészen
konkrét értelmében véve is ellenálló lett.
De mindez csak a kezdet. Ezt követte a
kínzás, a deportálás a haláltáborba, ahol
mindennek ellenére – vagy talán éppen
azért – Semprún a méltóság, a legyôzött,
de sértetlen emberség megtestesítôje lett.
Bár a háború szörnyûségei elôbb elnémították, végül mégis képes volt leírni
emlékeit. Igaz, hogy csak tizenhat évvel
a buchenwaldi tábor felszabadítása után.
És nem anyanyelvén, hanem franciául.
Ez a könyv – A nagy utazás –, mely szinte több, mint világhírû (hiszen kötelezô
tananyag és valóban mindenki ismeri),
az író életében elôször elevenítette fel a
haláltábor borzalmait. De egy könyv
nem volt elég, az emlékek szinte kényszerítették Semprúnt, hogy tovább írjon.
A haláltábor témája ezért újból és újból
megjelenik késôbbi regényeiben is. A
nagy utazást a De szép vasárnap!, Az ájulás, és jóval késôbb (a haláltáborból való
szabadulás után csaknem 50 évvel) Írni
vagy élni címû írásai követték. Ez utóbbi
különösen érdekes információkat tartalmaz, mert valójában nem regény, sokkal közelebb áll az önéletrajzhoz, és az író nemcsak felidézi a haláltábor emlékeit,
hanem sok titkot elárul önmagáról is. Bár az Írni vagy élni
nem vált olyan híressé, mint A nagy utazás, mégis bizonyos
szempontól még izgalmasabb, oly sok titokra derít fényt. Az
író meg sem próbál elbújni a fôszereplô alakja mögött, például nyíltan utal elôzô regényeire, szereplôire, és nagyon sok
valóságos alakot elevenít meg. A borzalmas emlékek felidézésébe szinte észrevétlenül belevegyül az irodalom is: Goethe
(akinek városa, Weimar, csak néhány kilométerre van Buchenwaldtól), Baudelaire versei, René Char, Malraux stb. Kiderül, milyen fontos szerepe van az irodalomnak: a leg-

Magyar nyelven megjelent mûvei
A nagy utazás (Európa, Budapest, 1964)
Az ájulás (Európa, Budapest, 1968)
A háborúnak vége (Magvetô, Budapest, 1969)
Ramón Mercader második halála (Európa, Budapest, 1990)
De szép vasárnap! (Európa, Budapest, 1992)
Írni vagy élni (Ab Ovo, Budapest, 1995)
Tündöklô nyaraink gyors tüze (Ab Ovo, Budapest, 2000)
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rosszabb esetekben is vigaszt nyújt, választ ad még a halál
mindennapos jelenléte esetében is. Semprún számára pontosan ezt jelenti az irodalom. Nemcsak abban nyújt segítséget,
hogy személyes és egyben történelmi eseményeket osszon
meg az olvasóval, hanem választ ad az emberiséget érintô legfontosabb kérdésekre.
Semprún szinte kézzelfogható közelségbe tudja hozni a szenvedést, a megaláztatást, az ütéseket, a futólépést a sárban, a kutyákat, a barátok halálát (melyek állandó kísérôje a krematóriumokból áradó szörnyûséges bûz). Konkrét dátumokra, történelmi eseményekre és szereplôkre építi mûveit, és mivel saját
sorsából kiindulva több ezer sorsot
fest le, az egész emberiséget képes ábrázolni. És ami még fontosabb, regényei, szinte észrevétlenül, rávilágítanak az emberi természet gátlástalan
szörnyûségei mellett az emberi nagyságra is. Tanúi lehetünk, miként válik
az ember állattá csupán egy falat kenyér megszerzéséért, még akkor is, ha
ezzel a halálba taszítja egy sorstársát,
ugyanakkor látjuk éppen az ellenkezôjét is: hogyan képesek az emberek
az utolsó csikket, az utolsó falat kenyeret megosztani egymással és összetartani, kialakítani egy látszólag teljesen kilátástalan helyzetben az igaz barátságot, a testvériséget.
A haláltábor túlélése azt az érzést keltette az íróban, hogy túllépett a halálon, hogy a szabadulás napjától kezdve
az élet, az öregedés nem közelebb viszi
a halálhoz, hanem éppen ellenkezôleg,
egyre távolabb tôle. Hogy nemcsak
egyszerûen túlélte a halált, hanem feltámadt, talán már halhatatlan. Legalábbis haladékot kapott a haláltól. És éppen ez a gondolat segítette ôt abban, hogy belevesse magát – Federico Sánchez álnéven
– tízévnyi földalatti munkába Spanyolországban. A kommunista eszmékhez való csatlakozás, a párttól való eltávolodás, majd
jóval késôbb a kulturális miniszteri tárca Felipe González kormányában, Semprún életének és írásainak másik fô témáját adják.
Semprún utazásának az eltûnt idô nyomában – azaz saját maga
felfedezésének – szerves részét képezi a politikai szál is. Nemcsak
konkrét, hanem átvitt értelemben vett sebesülései, csalódásai,
szintén csak gazdagabbá teszik regényeit.
Annak ellenére, hogy az önéletrajzi elemeket sokszor nagyon vékony határ választja el a fikciótól (saját álnevét kölcsönadja szereplôinek vagy teljesen valóságos személyeket von be a történetbe), a személyes élmények nagyon izgalmas regények megírására
ihlették Semprúnt. A tanúságtétel szándékán egyre inkább felülkerekedik a mesélés öröme. Ezt láthatjuk Húsz év, egy nap címû regényében is, melyben például felmerülnek bizonyos, kommunizmussal kapcsolatos kérdések is, sôt megjelenik egy Federico Sánchez nevû szereplô, akirôl azonnal eszünkbe jut Semprún, de
ezek az elemek a történetnek csak egy részét képezik.
Ebben az új regényben az izgalmas cselekmény kerete egy
különös szokás: egy engesztelô szertartás, színjáték, melyet
egy Toledo környéki birtokon minden évben megtartanak a
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Fotó: MTI
spanyol parasztok, hogy megemlékezzenek egy gyilkosságról,
mely 1936. július 18-án, a spanyol polgárháború kezdetén
történt. Érdekes elmélet: a színjáték során a parasztok újra
meg újra átélik annak a régmúlt gyilkosságnak, halálesetnek
az emlékét, hogy újból vezekeljenek miatta. Hogy miért kell
vezekelniük? Bûnösök, mert néhányan, a legidôsebbek, talán
részt is vettek a gyilkosságban, ha másképpen nem, hát hallgatólagosan. Vagy csak ott voltak, amikor a gyilkosság történt. Ám érdekes módon a bûn átszáll a fiatalabbakra is, a
szertartás valamikképpen ôket is cinkostársakká teszi abban a
gyilkosságban, melyet minden alkalommal újra megélnek, újra létezôvé tesznek.
Az izgalmat csak fokozza a regény felépítése. Különbözô idôsíkok, szereplôk és jelenetek váltogatják egymást, melyeknek
sokszor rejtve marad értelme, jelentôsége. A féktelen összevisszaság érzését csak fokozza a titokzatos Elbeszélô jelenléte,
aki megnyilvánulásaival, visszautalásaival vagy elôrevetítéseivel
nemhogy megvilágítja, hanem inkább homályosabbá teszi az olvasó számára a történet kimenetelét. Természetes, hogy felmerül bennünk Faulkner neve, és azt gondoljuk magunkban, biztosan ki fog derülni, mindez hova vezet. És hagyjuk, hogy magával ragadjon bennünket a történet. Hogy fokozza az érdeklôdést, Semprún még egy erotikus szálat is beleszô a történetbe,
mely még az Elbeszélô számára is olyan, mintha valahonnan a
régmúltból, egy réges-régi gyermekkori olvasmányából jött volna elô: a meggyilkolt földtulajdonos gyermekei, egy ikerpár –
Isabel és fivére –, akik úgy hasonlítanak egymásra, mint két tojás (sôt a lány még hangsúlyozza is ezt a hasonlóságot rövid hajával és fiús ruházatával), halálos szerelembe esnek egymással.

Szerepel itt még egy francóista felügyelô, egy amerikai történész,
egy öreg cseléd, és rajtuk keresztül a húsz évet és egy napot átölelô történetben keveredik a politika, az erotika, a kultúra és a
hagyomány. Húsz év, egy nap címû regényének megírásakor
Semprún nem véletlenül tért vissza anyanyelvéhez, nem valamiféle szeszélyes nosztalgia okán tette ezt, hanem mert a történet
is szorosan kapcsolódik a spanyol kultúrához, képet fest a
Franco-korszakról. A téma túlságosan spanyol ahhoz, hogy ez
a franciának tartott író ismét franciául írjon.
Faix Dóra

Jorge Semprún

Madridban született 1923-ban, a spanyol polgárháború kitörésekor azonban családjával együtt
Franciaországba menekült. Filozófiát tanult a Sorbonne-on,
majd a második világháború kitörésekor csatlakozott az ellenállási mozgalomhoz, ezért 1943-ban letartóztatták, bebörtönözték, végül a buchenwaldi koncentrációs táborba deportálták. A világháború után fôleg újságírással és fordítással kereste kenyerét. Már 1942-ben belépett a Spanyol Kommunista
Pártba, késôbb Federico Sánchez álnéven a párt egyik vezetô
alakja lett, illegális akciókban vett részt, de 1964-ben kizárták
a párt soraiból. Tulajdonképpen attól a pillanattól kezdve
szenteli magát az írásnak. 1988 és 1991 között azonban
megint vállalt politikai feladatot: kulturális miniszter volt Felipe González kormányában.
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spanyol panoráma
Spanyol könyvek
Az árnyak
labirintusa
■ Talán azért olvasunk még
mindig irodalmat, kitalált
sorsokról szóló kitalált történeteket, hogy jobban
megértsük, amit valóságnak
szokás nevezni. Ez a legfôbb erénye Nuria Amat
könyvének is, amely egy nô,
a fiatal katalán Rat szemével láttatja velünk a kolumbiai falu nyomorát, melynek mindennapjait a kábítószer-kereskedelem szabja
meg. Megalázott, halálraítélt emberek, mint Wilson
Cervantes, a kiábrándult újságíró is, akivel Rat megosztja azt a valamit, amit

csupán az idôtlen ôserdô
mélyén lehet életnek nevezni, ahol a kunyhójuk áll. A
természetes tér, az ôserdô, s
vele szemben a kokaültetvények, az emberkéz által létrehozott tér, csakúgy, mint
a város, az emberi civilizáció által manipulált tér áll
szemben egymással.
Az erdô itt is, akárcsak
Conradnál, a konfúzió, a
káosz metaforája, valójában
azonban csak látszólag a
metaforája, hiszen az ember
és civilizációjának legsöté-

tebb vetülete teremtett káoszt és barbárságot az ôserdô szívében. Az árnyak labirintusába vezet el bennünket Nuria Amat, hôsnôjének
naiv pillantása segítségével,
és ahogy Rat halad elôre a
mesélésben, úgy veszítjük el
mi is pillantásunk eredendô
ártatlanságát. Rat naivitása
és koravénségre kárhoztatott
ifjúsága a miénk. Ô vezet
bennünket kézen fogva az
ambíció és a nyomor miatt
elaljasult világban, amelyben a szerelem, a szeretet és
az emberi méltóság számára
már nincsen hely.
A Kolumbia életét gyötrô
politikai és társadalmi tragédia sokkal több, mint puszta háttér, hiszen annak díszletei között zajlik Rat szerelmének története. Életének
szerves része
lesz, a kiábrándultság keserû
íze és a ráeszmélésbôl fakadó
tisztánlátás
elegye hatja át,
az sodorja odáig, ahonnan
már nincsen
visszaút. Hiába,
sokan mondták
már, hogy tisztánlátás csak valamilyen veszteség árán lehetséges.
A regény helyszínválasztása
kitûnô, a szerzô
remekül ábrázolja a mostoha
tájat, éghajlatot,
falut, a szófukar, magukba forduló négereket. A kokainültetvényen
zajló mészárlás, a kokabál, a
határ felé menekülô földönfutók jelenetének ábrázolásával Nuria Amat a legkiválóbb latin-amerikai elbeszélôk sorába lépett – írták róla
Kolumbiában.
Mojzer Gyôzô
Nuria Amat
A kokainkirálynô
(Ford. Pávai Patak Márta)
Patak Könyvek
Leányfalu, 2006
Kb. 208 oldal, 2200 Ft

Visszaszámlálás
■ Lehetséges, valóságos történet. A titokzatos, emberkerülô fôszereplô, a Carlos
fedônéven ismert magányos

ember utazása a félelem birodalmában – a fegyveres
szervezet kötelékében eltöltött tíz esztendô után. A
baszkföldi társadalmi-politikai valóság ürügy csupán,
hogy közelebb férkôzzünk a
férfi lelkéhez, aki múltbeli
tetteire mindössze annyi
magyarázattal tud szolgálni,
hogy kamaszkori lelkesedése
hajtotta a „másmilyen” ügy
szolgálatába. Atxaga a fôszereplô várakozását beszéli el,
hogy az egyszer s mindenkorra megszabadulhasson az
utolsó vállalt „akció” végrehajtása közben rátörô félelemtôl, mikor az élete – a
három egykori, szervezetbeli
társáéhoz hasonlóan – abból áll ki, hogy irányítja a
szállodát, és a pékmûhelyben süti a kenyeret a szálloda vendégeinek. Öt dermesztôen feszült nap a regényidô.
Az okos szerkesztésnek köszönhetôen két, egymásra
helyezett térben mozoghatunk, anélkül, hogy e két tér
összeütközni kényszerülne:
a szálloda a lineáris elbeszé-

lés és cselekmény színtere,
ahol az apró-cseprô történések, a személyzet mindennapjai zajlanak, ahol a holt
idônek vagyunk szemtanúi.
A másik tér a fôszereplô
emlékezete, a
tragikus momentumok színtere, egy más
korból származó, más arcokkal, más hangokkal, más képekkel benépesített világ, mely
azt sugallja,
hogy a félelem
birodalmából
lehet kiutat találni. Két visszatérô kép ostromolja szüntelenül Carlos elméjét: a jeges
tenger, mely álmában szólongatja, és Obaba,
a szülôfalu, a
gyermekkor emléke, az eszményi hely, amely
enyhíti a várakozás okozta
feszültségeket.
A magányos ember szerzôje nem vádol, nem tör pálcát senki fölött. Az ember, a
humánum oldalán áll, és sikerül elérnie, hogy a regény
levegôje is ezt sugározza.
Mojzer Gyôzô
Bernardo Atxaga
A magányos ember
(Ford. Pávai Patak Márta)
Patak Könyvek
Leányfalu, 2006
Kb. 320 oldal, 2500 Ft

Enyészet
és tündöklés
■ A fiatal egyetemista lány
egy esztendejének vagyunk
tanúi a regényben: Andrea
élete a rokonainál maga a pokol. A családtagok – elsôsorban a szellemileg-fizikailag leépült nagymama, aki a többiek között még mindig a legjózanabb, aztán Román, a
nagybácsi, a tehetségét elfecsérlô ôrült muzsikus, utána
a másik nagybácsi, a tehetségtelenül festô Juan, s végül
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Angustias, az álszent nagynéni – kölcsönösen kihallgatják
és terrorizálják, gyûlölik egymást, ám az életük úgy összefonódott az idôk folyamán,
mint a repkény indája az
ódon ház falán. Különösen
az éjszakák rémisztôek, melyeket az ártatlan és érzékeny
lány a koporsószerû ágyban
kénytelen tölteni. Semmi kétség, Andrea ôrültek közé került, morbid mikrokozmoszba, ahol a szegénység meg az
éhség a legfôbb hangadó. Ebben az omladozó házban, lepusztult lakásban oly szörnyûséges hangulat uralkodik,
hogy az helyenként már E.
A. Poe világára emlékeztet.
A semmi regénycím megegyezik a mottóul választott
Juan Ramón Jiménez-vers címével és Goya egyik Capricciójának címével, és folyamatosan visszaköszön a regényben, mint a végén is, amikor
Andrea azt mondja: „Az Aribau utcai házból semmit sem
vittem magammal. Legalábbis
akkor így gondoltam.”
Laforet halála után (2004)
ismét felfedezték a regényt, és
méltán kerül újra a figyelem
középpontjába. Mert A semmiben párját ritkító erô lakozik. Lenyûgözô nyelvezetével
egy széthulló család példáján
keresztül sikerült életre kelteni Laforetnek a 40-es évek
Spanyolországát. A semmi

gyönyörû regény, tele mélységekkel és poétikával, szépséggel és romlással. Maga a
tûz és maga a jég, ahogy Mario Vargas Llosa írta róla egy
helyütt.
Mojzer Gyôzô
Carmen Laforet
A semmi
(Ford. Pávai Patak Márta)
Patak Könyvek
Leányfalu, 2006
232 oldal, 2200 Ft
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A filmrendezô
könyve
■ Ugyan számos interjúban
megkérdezték Pedro Almodóvartól, vajon miként válhatott a jelentéktelen telefonközpontosból (s kultúr-ellenforradalmárból) a respektálható kereskedelmi siker
spanyolországi emblémája,
sosem tudott mit felelni. A
mûvész nem titkolja, gyûlöli
a tudatot, hogy többé már
nem a „peremvidéken” alkot,
a rosszfiú-szerepkört ugyanakkor rendre elutasítja. „Én
sosem voltam egy enfant terrible-típus – nyilatkozta egyszer –; a média ragasztotta
rám ezt a bélyeget, de ha a
lelkembe nézek, soha nem
voltam rettenetes gyerek, még
a kezdetek kezdetén sem. Ellenben amióta az eszemet tudom, mesélek. Már gyerekkoromban is folyton a többieket
szórakoztattam;
alapvetôen az a
vágy hajtott,
hogy felhabosítsam, meseszerûvé varázsoljam a dolgokat.”
A Patty Diphusa
bôvített kiadása
két részbôl áll:
Patty Diphusa
naplószerû elbeszélésébôl,
valamint egyéb,
összegyûjtött
írásokból, amelyek a narratív
és az esszé-mûfaj között balanszíroznak, s
a nyolcvanas

évek során különbözô underground szellemû folyóiratokban jelentek meg.
A könyv – tematikus sokszínûségének, ám az egyes írásokat egységbe fûzô komikusgroteszk szálnak köszönhetôen – a spanyol rendezô ars
poeticájának irodalmi leképezése. A színhely a nyolcvanas
évek Madridja; a filmjeiben
oly sokféleképpen megjelenített izgalmas, egyúttal ellentmondásos légkör, ezen belül
is a movida felfokozott, szélsôséges hangulata.
1984-ben a La Luna címû
folyóirat (a madridi movida
egyik pillére) felkérte Almodóvart, hogy vállaljon el egy
rovatot, melyben megosztaná madridi személyes élményeit az olvasókkal. Így született meg a szórakoztató,
provokatív, fiktív Almodóvar-lány, Patty Diphusa, a
pornósztár, aki a La Luna
hasábjain hónapokon át köz-

zé tette meghökkentô, polgárpukkasztó történeteit, melyekbôl temérdek színes, bizarr alakot ismerhetünk meg
a madridi éjszakából.
A vágyhajhász Patty rebellis, józan, humoros habitusának semmi köze az ostoba liba-attitûdhöz, s írásaiból személyiségének változásait is
nyomon követhetjük; megtudhatjuk, miként jut el a
diszkók eksztázisától a teljes
absztinenciáig, amikor is
egyszer csak torkig lesz önnön frivolitásával. Patty-ban
olyannyira túlteng az életkedv, hogy szinte sosem alszik; naiv, gyengéd, groteszk,
narcisztikus lény, aki az
összes elképzelhetô földi
örömöt imádja és megéli, és
– önnön jól felfogott érdekében – igyekszik mindent a
pozitív oldaláról megközelíteni. Ugyanakkor folyamatosan menekül a magány és
önmaga elôl.
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„Elôszeretettel neveznek a
spanyol Warholnak – írja Almodóvar. – Amikor találkoztam Warhollal, s ô megkérdezte, miért hívnak így, azt
feleltem neki, azért, mert
nincs jobb ötletük. Elsô ránézésre nemigen hasonlítunk
egymásra, mondta, platinaszôke hajkoronájában tündökölve, s közben az én ébenfekete fürtjeimre sandított.
Patty Diphusa mindenesetre
azon kívülálló lányok csapatának rokona, akik a Warhol–
Morrisey-duó filmjeit benépesítik. Patty akkoriban kezdett megnyilvánulni a La Luna hasábjain, amikor már sokan beszéltek a movidáról. A
bulikat megírták az újságok, a
koncertek dalaiból lemezek
születtek, és divatba jöttek a
jelmezeink. S amilyen spontaneitással a movida megjelent, éppolyan gyorsan szerte
is foszlott. A nyolcvanas évek
elsô felében fogalmunk sem
volt, mi mennyibe kerül, és
nem ismertük a piacot. Még
nem voltak emlékeink, s mindent lemásoltunk, ami csak
tetszett. Akkoriban még nem
létezett sem politikai, sem
társadalmi, sem generációs értelemben vett szolidaritás, s
minél többet plagizáltunk,
annál hitelesebbnek tûntünk.
Tele voltunk ötletekkel és vágyakkal, ám a perspektívátlanság épp az ellenkezôjét
eredményezte mindannak,
amit szerettünk volna. A drogoknak még csak a pozitív
hatását láttuk, s a szex maga
volt a higiénia.”
Almodóvar számos filmjét,
ám különösképpen ezt a
könyvét nemigen lehet megérteni anélkül, hogy némi fogalmunk volna a movidáról.
A nyolcvanas évek elsô felének kulturális robbanásáról
van szó, arról a – mûvészi
szempontból – rendkívül termékeny idôszakról, amelyet a
Franco-diktatúra utáni demokrácia elsô nagy örömünnepének tekinthetünk. Madrid – a nyugat-európai országok szemében – ekkoriban
válik az érdeklôdés középpontjává. A Szenvedélyek labirintusa címû korai Almodóvar-filmben el is hangzik egy

mondat, miszerint „Madrid a
legszórakoztatóbb város a világon”. Sokak szerint sem
Franco halála, sem a politikai
átmenet nehézségei nem vonzottak oly sok újságírót, TVcsatornát és egyéb szenzációéhes alakot a spanyol fôvárosba, mint a – mellesleg elég
nehezen körvonalazható és
igen sokrétû – movida. Kulcsjellemzôi talán a kozmopolita
törekvések, a szexuális tabuk
feloldása, és az individualitás
elôtérbe helyezése voltak. A
movidát átitató hedonizmus
jellemzi Patty Diphusa szokásait, s az a fajta életérzés,
hogy (elsôsorban a drog segítségével) „a létezés valamennyi kellemetlenségére sikerült megtalálni a megoldást”. Újszerû arcok tûntek
fel a színen, és Pedro Almodóvar a movida egyik szimbólumává vált. A kulturális
mozgalom a nyolcvanas évek
második felében viharos hanyatlásnak indult, a „fogd-apénzt-és-fuss”-jelenség, a piac
farkastörvényei egyre inkább
éreztették hatásukat, s mondhatnánk, a movida belehalt a
sikerbe.
A Patty Diphusa bôvített kiadása az 1991-es Anagramakiadásra épül; a könyvet 22
nyelvre lefordították. A mû
második felét képezô, összegyûjtött Almodóvar-írások
1984 óta folyamatosan jelentek meg különféle spanyol
folyóiratokban, s a rendezô
filmmûvészettel kapcsolatos
reflexióit, valamint néhány
esszészerû illetve novellisztikus írást, „szösszenetet” tartalmaznak, a mûvész filmjeihez hasonlóan igen eklektikus jellegûek, s érdekesen sugallják Almodóvar kreatív tehetségét. Az Új Palatinus Kiadó kötete érdekes színfoltja
a XIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválnak, s –
mindenekelôtt Almodóvar
nevének köszönhetôen – a
magyar könyvpiacon is nagyobb érdeklôdésre tarthat
számot.
Mester Yvonne
Pedro Almodóvar
Patty Diphusa
Palatinus, Kb. 220 oldal
2290 Ft

Carlos Ruiz Zafón
■ Elérkezett hozzánk is a
„Zafón-mánia”: már olvasható magyarul (Palatinus,
2005) az utóbbi évek egyik
legnagyobb spanyol könyvsikere, amelynek Carlos Ruiz Zafón a szerzôje és A szél
árnyéka a címe. Elsô megjelenése óta (2001) több mint
ötven (!) kiadást ért meg
Spanyolországban, dicshimnuszokat zengtek róla a tengeren innen és tengeren túl.
Németországban például
hónapokig vezette a bestsellerlistát, Franciaországban
pedig elnyerte 2004-ben a
legjobb külföldi regény díját. A mánia új keletû és bizony elég nehezen érthetô.
Hat éve ugyanis az 1964ben született Ruiz Zafónt
még hazájában is kevesen ismerték. Diákként ugyan folyamatosan írt, nem is akármit, például egy hosszú,

hatszáz oldalas (!) regényt,
amelyet gondos csomagolásban elküldött több nagy kiadónak. Kapott biztató szavakat, ô mégis a film, majd
a hirdetôi világ felé indult
el; ez utóbbiban hamar
megtelepedett, és jól fizetett, sikeres pályát futott be.
De nem elégedett meg vele,
belekóstolt a filmezésbe, a
forgatókönyv-írásba is, aztán ismét váltott: ifjúsági
prózával próbált szerencsét
a kilencvenes években – és
tisztesen helyre állt: négy
regényt adott ki (Ködherceg,
Éjféli palota, Szeptemberi fények, Marina a címük), az
elsôvel díjat is nyert, és
minddel elfogadható példányszámot ért el. Aztán
megnôsült, és – teljesen készületlenül – Hollywoodba,
gyerekkori álmainak színhelyére utazott, és azóta is ott
él. Forgatókönyveivel szinte
a lehetetlen kísértette, sok

7/7/06

6:16 PM

Page 31

spanyol panoráma
ezer pályázó közt kellett bizonyítania, s nem vallott
szégyent, ha kiugró sikert
nem ért is el. Közben azonban egy új regényen kezdett
el dolgozni, stílust s tulajdonképpen mûfajt váltott –
és A szél árnyékával teljesen
váratlanul világsikert aratott.
Mi a titka? Félretette az ifjúsági próza mintáit, és bevallottan a 19. századi nagyregény felé tájékozódott,
Dickens, Balzac, Hugo ma
is a példaképe; tegyük rögtön hozzá, hogy bevallatlanul másokat is tanulmányozhatott, például a gótikus regény nagyjait és fogásait, akárcsak sok Borges–
Eco motívumot, leginkább
is A rózsa neve hátországát.
Aztán kiválasztott egy helyszínt, ami egyszerre adott
lehetôséget egy adott történelmi korszak megjelenítésére, valamint egy hatásos
regényvilág kialakítására:
Zafón a polgárháború utáni
Barcelonát állította a mû
középpontjába. Kétségtelenül „technikásan” és hatásosan aknázza ki a városregény adta lehetôségeket. Félszavakkal, apró jelekkelgesztusokkal, utcákra, épületekre, eseményekre történô
utalásokkal mondja ki a spanyol-katalán olvasóknak az
elnyomás kimondhatatlan
vagy elhallgatott titkait. Az
ibériai történelmet nem ismerôknek pedig olyan mikrokozmoszt teremt, amelyben jól megférnek a titokzatos, képzeletbeli elemek,
akárcsak a negyvenes-ötve-

nes éveket bemutató leírások. Csak két példa: az elrejtett könyvek motívuma
fikciósan és az ötvenes évek
világában is hatásos eszköz;
a csengôfrász kiaknázható a
cselekménysor bármelyik
krimiszerû részében, akárcsak a háború utáni hangulat realista megjelenítésében.
Társadalmi szinten is hasonló megoldást találunk: a
szerzô láthatóan szélesre
szabja a korabeli társadalomról festett képet, de figurái ugyanakkor – a koldustól
a diktátorig – könnyen felismerhetô, mindenütt ismert
típusokat is formáznak. Zafón receptjéhez hozzátartozik továbbá a humor is:
ügyesen ellenpontozza a
„komoly”, olykor rémséges
fejezeteket apró, gyakran banális vagy épp morbid jelenetekkel. Az öregek otthonában nyomozó két hôs
például temetkezési vállalkozónak adja ki magát, mire
következik a hullamosdatás
„vicces” jelenete; vagy egy
Sztálin-rajongó taxisofôrnek
megjegyzi az egyik utasa,
hogy tudtával a nagyvezér
bizony testi bajokkal küzd,
így csak akkor tudja a hólyagját kiüríteni, ha közben
neki az Internacionálét
éneklik.
Ezt a mûfaji formát és téridô keretet azután gyorsan
pergô, izgalmas cselekménnyel töltötte meg Zafón. (Ahogy Joschka Fischer
nyilatkozta a német fordításról nyilvánvalóan sokak
nevében, „letehetetlen” a

könyv.) Valóban egymást
követik a rejtélyes események, a történet szálai többszörösen összefonódnak, jól
mûködik minden fejezetben
a titok-mechanizmus, a késleltetés, az elhallgatás megannyi formája. Persze a
hangsúly a krimis üldözésen-keresésen van, ki kell
deríteni például, hogy ki
rejtekezik egy bizonyos
szerzôi név mögött, hogy
hova lett a keresett könyv
teljes elsô kiadása, vagy épp
hogy miért nem jutott el a
címzetthez egy hosszú éveken át ôrzött szerelmes levél. És természetesen szüntelenül mûködnek a sötét
erôk, az utolsó lapig izgalmas fordulatokkal mutatja
be Zafón a gonosz végtelen
mesterkedéseit.
Ügyes a témafelvetés, és
jól mûködik a fikcióteremtô
regényírói gépezet is; de
mennyire eredeti és
mennyire elmélyült alkotás
A szél árnyéka? Zafón írói
ötletei se a spanyol nyelvterület, se a modern regény
eszköztárához képest nem
újszerûek. A szerzô olyan
motívumokat halmoz, mint
hogy a könyvtár–könyvesbolt labirintus, hogy csak
egy példány marad fenn egy
mûbôl, hogy a kérdéses
könyv szerzôje fiktív, hogy
a mû maga nem eredeti, hanem fordítás, hogy a keresett és az épp olvasott mû
talán egybeesik – ezek mind
megtalálhatók Cervantestôl
Borgesig sok szerzônél; hasonlóan laposnak tûnnek a

slusszpoénok, például a fô
szál szerelmi tragédiájának a
megoldása: kiderül, hogy –
mint Dickensnél vagy Wagnernál – testvérek a szerelmesek. Ötletek átvétele önmagában természetesen még
nem negatívum, de a feldolgozásuk is jobbára rutinszerû, különösen a regény második felében. Sok az ismétlés, sok a tömörítés nélküli
on-line leírás, az elnagyolt
elem (például a cím),
amint sok a fekete-fehér jellemzés és a szinte közhelyes
asszociáció is: Fumero nemcsak köpönyegforgató szélhámos, hanem élete minden pillanatában szadista
szörnyeteg; a házmester természetesen szeret pletykálni, a kubai nôk mind mulattok és csodás szeretôk.
A szél árnyéka mutatós, olvasmányos könyv, de nem
lépi túl a light irodalom ismert kereteit.
Ennyi volna a Zafón-mánia
alapja? Ugyan, a szerzô még
kéreti magát egy kicsit, de ebbôl a könyvbôl megjósolhatóan filmet is csinál, és mint
egy friss interjúból megtudhattuk, A szél árnyéka tulajdonképpen egy trilógia elsô
darabja, már készül is a második kötet, melyrôl egyelôre
annyit tudni, hogy – ki gondolta volna? – Barcelonában
játszódik és egy történelmi
korszakot dolgoz fel olvasmányos formában.
Scholz László
Carlos Ruiz Zafón
A szél árnyéka
Palatinus, 596 oldal, 2980 Ft
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Julia Navarro
A Szent Lepel titkos szövetsége
címû regénye megvásárolható
a Könyvfesztiválon
a Kiss József Könyvkiadó
328-as standján.
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A Széphalom Könyvmûhely újdonságai
Magyar katonaköltôk,
Az üstökös csóvája, Dunántúl
Várkonyi Nándor:

(összegyûjtött tanulmányok I.)
B/5, 528 old. ff. illusztrációkkal + 24 old. színes képmelléklettel, cérnafûzött keménytáblás, egészvászon kötésben, fóliázott, színes védôborítóval, névmutatóval, 4950 Ft
Várkonyi Nándor irodalomtörténeti és mûvelôdéstörténeti tanulmányköteteit tartalmazza az életmûsorozat 10. darabja.
Az életteli, nagy tudás birtokában megrajzolt költôportrék
(Balassi, Zrínyi, Kisfaludy-testvérek, stb.), a felfedezés-számba menô Petôfi-tanulmányok és a Dunántúl hely- és kultúrtörténeti rajza minden olvasó számára nagy élményt és sok új
ismeretet jelent.

Böszörményi Géza:

Recsk

Egy titkos kényszermunkatábor története
(történeti riportok, dokumentumok, 2., bôvített kiadás)
M. Kiss Sándor elôszavával. Szerkesztette: Kiczenko Judit és
Gyarmathy Lívia. B/5, 504 old., gazdag fotóanyaggal és képmelléklettel, 3900 Ft
Böszörményi Géza kötete a recski kényszermunkatábor volt
foglyaival és rabtartóival készített megrázó riportkötet, amely
az 1989-ben megjelent könyv csaknem kétszeresére bôvült új
kiadása.
Címünk:
1068 Budapest, Városligeti fasor 38. Tel./Fax: 351-0593
iroalap@axelero.hu; www.szephalom-konyvmuhely.hu

Spanyol népmesék
245x290 mm, 182 oldal,
bélelt borító, 3990 Ft
Az idei könyvfesztivál vendége, a
spanyol irodalom és kultúra tiszteletére jelentetjük meg mesekönyvünket, amelyben a legkisebbek is megismerkedhetnek a
mediterrán kultúra különleges
szín- és formavilágával, valamint
rengeteg igazi ízes spanyol történettel, legendával.

Hercegnô mesék
23,5 x 31 mm, 132 oldal
Kezedben tarthatod a legszebb meséket, amik egy álmodozó költô fejébôl
pattantak ki. Amiket nagyanyáink meséltek nekünk, és nekik is az ô nagyanyáik. A kötetben megtalálhatod Csipkerózsika, Hamupipôke, Hófehérke,
Szépség és a Szörnyeteg, A kis Hableány és Borsószem hercegnô meséit.

Tündérmesék
23,5 x 31 mm, 132 oldal

4+1

A Könyvfesztivál alatt a
Cambridge University Press K 2-es standján
négy in Use könyv vásárlásakor
az ÖTÖDIK ajándék!!!

Lépj be a Tündérek országába és élvezettel olvasd kedvenc meséidet! A
bûbájos illusztrációkkal rajzolt mesék
elrepítenek a legszebb királyságokba,
amiket a fantáziák megalkottak. A kötetben megtalálhatod A Szépség és a
Szörnyeteg, A csizmás kandúr, Csipkerózsika, Hamupipôke, Pinokkió és A
kis Hableány meséjét.

1047 Bp., Baross út 91-95. Telefon/fax: 272-1313
E-mail: napraforgo@napraforgo.t-online.hu www.napraforgokiado.hu
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Spanyolok
a világkultúrában
■ Magyarországon sokáig meglehetôsen felszínes kép élt a
köztudatban a spanyol kultúráról. Cervantes, Velázquez és
még egy-két mûvész talán sokak számára ismerôs volt, mégis,
az Ibériai-félsziget – egyébiránt rendkívül gazdag – kultúrája
Európa többi részéhez képest méltatlanul háttérbe szorult.
Az 1962-ben kiadott Spanyol költôk antológiájának bevezetôjében András László, a kötet szerkeszôje joggal borong, amikor, áttekintve
a spanyol költészet európai recepcióját, megállapítja, hogy hazánkban
mintha megfeledkeztek
volna errôl a területrôl.
Mára a helyzet jelentôsen
javult: számos kiváló irodalmi mû fordítása látott
napvilágot (és ennél is
több vár még a sorára), a
Szépmûvészeti Múzeumban január 28-án nyitotta
meg kapuit az El Greco,
Velázquez, Goya. Öt évszázad spanyol remekmûvei címû kiállítás (mely április
30-ig látható), és immár
több éve mûködik hazánkban a Cervantes Intézet, melynek fô célja a spanyol nyelv és kultúra terjesztése
Magyarországon.
Mivel ez a kulturális örökség rendkívül gazdag, reménytelen
feladat volna akár csak felsorolni is a legkiválóbb írókat, képzômûvészeket vagy akár filmrendezôket; ezért lássunk inkább egy
rövid ízelítôt, amelybôl ha ki is marad valaki (és ez szinte elkerülhetetlen), az a hely szûkösségébôl és nem feltétlenül értékítéletbôl adódik.
Logikusnak tûnhetne, ha a tallózást a mai Spanyolország létrejöttével kezdenénk (Aragóniai Ferdinánd és Kasztíliai Izabella
házasságával), ám ekkor nyomban hiányérzetünk támadhat: a római hódoltság idejébôl páratlan emlékek láthatók Spanyolországszerte, elég, ha csak Mérida városára gondolunk, vagy akár a segoviai vízvezetékre. A vizigótok egyedülálló templomai a VII.
századból mindmáig állnak (San Juan de Baños, San Pedro de la
Nave), az asztúriai koraromán stílus pedig egyedülálló jelenség az
európai mûvészet történetében. Azonban talán a legnagyobb román kori építkezés, ami napjainkig az egyik legjelentôsebbnek
számít egész Európában, Szent Jakab sírjának megtalálásához
köthetô. A Santiago de Compostela-i elsô templom a IX. században épült, aztán a zarándokhelyet népszerûsége folytán folyamatosan bôvítették, átépítették, egészen a barokk korig. Hatása
azonban máig érezhetô: tömegesen keresik fel zarándokok, turisták, kirándulók egyaránt. És hogy hazánkban sem érdektelen, azt
mi sem bizonyítja jobban, mint Tolvaly Ferenc nemrégiben bemutatott filmje, az El Camino, amelynek gazdag képanyagát egy
2006-ban megjelent album is egybegyûjti (Tolvaly Ferenc–Csepregi Miklós: El Camino, az út képekben. Budapest, Athenaeum).
X. (Bölcs) Alfonz uralkodása idején Spanyolországban a három
nép és kultúra (keresztény, zsidó, arab) úgy élt együtt, hogy az a
mûvészetek mindegyikére megtermékenyítôen hatott: a kor zenéjét máig számos historikus felvétel igyekszik feleleveníteni,

Toledóban pedig létrejött a fordítóiskola, ahol nem csupán görög, arab és zsidó bölcseleti mûveket, filozófiát fordítottak, hanem virágzó irodalmi élet is kibontakozhatott. Ekkoriban születtek az elsô történelmi, földrajzi, jogi összefoglalók, de úgy
tartják, a király is szerves részt vállalt a munkából: az irodalomtudomány az ô nevéhez köti a kor egyik legszebb lírai remekét,
a Cantigas de Santa Maríát.
A spanyolországi arab építészet pedig talán mindenki elôtt jól
ismert: az Alhambra, a legnagyobb mór építészeti vállalkozás
Spanyolföldön, a világörökség része; az oda látogatók máig szinte eredeti pompájában csodálhatják meg.

A Reconquista (a spanyol területek visszahódítása az araboktól) idejébôl csak egyetlen irodalmi mûvet említsünk, a Cid-éneket, a királyához hû vazallus, Rodrigo Díaz de Vivar történetét,
melyet az olvasó ma fôként Corneille átdolgozásából ismerhet.
Az arabok kiûzése és az Újvilág felfedezése nyomán számos
építkezés veszi kezdetét. A gótikus stílus egészen a XVI. századig tovább él (pl. a segoviai katedrális, 1525), ugyanakkor az
olasz reneszánsz hatása is érezhetô (Gaspar Becerra fôoltára az
astorgai katedrálisban, 1558), és ekkorra tehetô a kor egyik legnagyobb vállalkozása, az Escorial (Juan Bautista de Toledo és Juan Herrera munkája), amit II. Fülöp építtetett, és egyszerre szolgált palotaként, királyi temetkezôhelyként, ugyanakkor volt benne kolostor, iskola és könyvtár is.
Ami a XVI–XVII. század irodalmát illeti, az irodalomtörténetek joggal nevezik ezt a kort „aranyszázadnak”. Bár Lope de Vega drámáit csak megkésve ismerhette meg méltó fordításban a
magyar közönség, mára talán nálunk is elfoglalhatja az ôt megilletô helyet: A kertész kutyája c. darabot 2006. márc. 25-én mutatja be a Vígszínház Ács János rendezésében. Don Juan mármár legendás alakja Tirso de Molina mûvében, az El burlador
de Sevillában tûnik fel elôször, majd a világirodalomban egyebek közt Molière és Baudelaire is feldolgozza (elôbbit Petri
György fordításában 2004-ben mutatta be a Miskolci Nemzeti
Színház, utóbbit Tóth Árpád remek fordításában olvashatjuk).
Zenei feldolgozásai közt említhetjük Mozart Don Giovanni c.
operáját vagy Richard Strauss Don Juan c. szimfonikus költeményét. Calderón de la Barca nevét is a legkiválóbb szerzôk között tartja számon a világirodalom, magyarul is több mûvét olvashatjuk, jelenleg a Nemzeti Színház tartja mûsorán Az élet
álom c. darabját, melyrôl már a szerzô kortársai is rendre elismerôen nyilatkoztak. Luis de Góngora y Argote az elôbbi költôóriások méltó párja, ám mûvei közül magyarul jobbára csak
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versek jelentek meg, valamint
részletek a Fábula de Polifemo y
Galatea (Polüphémosz és Galatea története) és a Primera soledad (Elsô magányosság) címû,
nagyobb terjedelmû, szintén
verses mûvébôl.
Fontos még említést tenni a
misztikus líra jeles képviselôirôl: Fray Luis de León híres
Énekek éneke-fordításáról Borges is elismerôen nyilatkozik, és
elôszót ír hozzá; Avilai Szent
Teréz és Keresztes Szent János
pedig szenvedélyes hangvételû
versekben szól elragadtatott látomásairól. Elôbbihez pedig
nem kisebb szobrászegyéniség,
mint Gianlorenzo Bernini
egyik legnagyszerûbb szobra
köthetô, a mindenki által jól ismert Szent Teréz extázisa címû,
a római Santa Maria della Vittoria karmelita templom Cornaro kápolnájában.
Természetesen nem beszélhetünk úgy a spanyol Aranyszázadról, hogy ne térnénk ki röviden arra az íróra, akinek a hatása alól valószínûleg az egész késôbbi irodalom sem bújhat ki:
Miguel de Cervantes Saavedrára. A Don Quijote bizonyára
egyike a legtöbb nyelvre lefordított könyveknek, narratív
technikáit a legmodernebb írók
elôképeként tartja számon az
irodalomtörténet, de nem csak
az irodalomra hatott termékenyítôen: számos filmadaptációja ismeretes, színdarabok, zenemûvek, rajzfilmek készültek az elmés nemes történetébôl,
képzômûvészek tucatja készített hozzá illusztrációkat, faliszônyegeken, könyvborítókon, szobrokon tekinthetjük meg alakját; napjainkban turistautakat szerveznek, hogy bejárják az
utakat, ahol a lovag is megfordult, szakácskönyvek kínálják a
regényben elôforduló ételek receptjeit. Hosszan sorolhatnánk
még Alonso Quijano kalandjainak utóéletét, a legképtelenebbtôl a legkomolyabb tényekig, de végezetül elégedjünk
meg annyival, hogy megemlítjük: a regény legfrissebb magyar
fordítása-átdolgozása is nemrégiben, 2005-ben jelent meg, az
Európa Kiadó gondozásában.
A kor képzômûvészetét talán szükségtelen itt részletesen tárgyalni, hiszen a Szépmûvészeti Múzeum kiállításán az érdeklôdôk betekintést nyerhetnek a spanyol festészet legnagyszerûbb
pillanataiba, a középkor pompás oltárképeitôl kezdve egészen
Goya remekmûveiig. A teljesség igénye nélkül csak néhány festményt említenék, amit most hazánkban csodálhatunk meg: El
Greco képei közül most itt látható az eredetileg a Pradóban ôrzött Ismeretlen lovag c. mû, valamint a Pünkösd oltárkép, José
de Ribera alkotásai közül a drezdai Szent Lôrinc, vagy a Prado
tulajdonában lévô Bûnbánó Magdolna, de itt van Velázqueztôl
a Don Carlos infánst vagy épp a festô feleségét ábrázoló portré, és Margarita Teresa infánsnô kék ruhában. A Zurbarán és
Murillo alkotásait bemutató termek után a budapesti Goya-ké-

peken kívül láthatjuk még a
többi közt a Gyermek kutyákkal címû festményt, szintén a
Pradóból.
Ha Goya mûvészete a XIX.
század elején már sok tekintetben a modernséget képviseli, a XIX. század végén és a
XX. elején az építészetben
Antonio Gaudí az, aki hallatlan formai újításokat honosít
meg. Barcelonában számos
épület ôrzi keze nyomát, a
többi közt a Casa Batlló, a
Casa Milà vagy épp a közismert Sagrada Familia templom. És ugyanazokban az
években, amikor ezek az épületek keletkeznek (a XX. század 10-es, 20-as éveiben), Picasso és Braque munkássága
nyomán kialakul és Európaszerte terjed a kubizmus,
majd valamivel késôbb (a 20as, 30-as években) Joan Miró
és Salvador Dalí a szürrealizmus két, egymástól egészen
különbözô, ám egyaránt megnyerô változatát hozza létre.
Dalít pedig nem említhetjük
anélkül, hogy ne szólnánk a
nagy triász másik két tagjáról,
Luis Buñuelrôl és Federico
García Lorcáról. E barátság
gyümölcse például Az andalúziai kutya címû film, de
Lorca színdarabjait is láthattuk már filmvásznon (pl. Carlos Saura feldolgozásaiban) és
magyar színpadon egyaránt
(Bernarda Alba háza, Katona
József Színház); a Vérnász c. drámából Szokolay Sándor írt operát, versei pedig Nagy László kiváló fordításában jelentek meg.
A XX. század második felébôl említsünk meg egy szobrászt,
Eduardo Chillidát, akinek nagyszabású, sokszor inkább építészeti, semmint szobrászi jellegû munkái számos spanyol és külföldi köztéren, valamint a természetbe helyezve is megtalálhatók. A mai spanyol építészet pedig szintén kiváló alkotásokkal
büszkélkedhet, ilyen pl. a Rafael Moneo tervezte Római Mûvészeti Múzeum Mérida városában (1980–86), de külföldi építészek remekmûveit is megtalálhatjuk itt, például Bilbaóban a
Frank o. Gehry tervezte Guggenheim Múzeumot.
Ami pedig az irodalmat illeti, az sokáig nehezen szabadult a
Franco-rendszer hatása alól, évtizedeken keresztül a legtöbb regény témája a diktatúra vagy annak valamiféle következménye
volt. Mára a szabadság megtermette irodalmi gyümölcseit: mindenféle mûfaj létjogosult, a ma alkotó fiatal írók otthonosan mozognak az újságírásban, a költészetben; számos krimi, romantikus
vagy éppen fantasztikus regény születik, de éppúgy fellendült a
történelmi regény divatja; a fiatalok problémáira reflektáló, alig
szerkesztett, szlengben írott regények mellett az írás kérdését boncolgató metaregényeket, kísérletezôbb mûveket is megtalálhatjuk.
A könyvhétre megjelenô mûvek ebbôl a bôséges kulturális forrásból táplálkoznak; az olvasó bizonyára talál majd magának ízlésének, habitusának tetszô olvasmányt.
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A spanyol könyvpiac
alakulása 2004/2005-ben
■ A spanyol könyvpiac nehéz évet tud maga mögött, a szakma
nagyjai mind válságról beszélnek. A hetvenes években meginduló
növekedés, amely a kilencvenes években hatalmas lendületet kapott (évi 10%), 2004-ben megtorpant (3%), és a múlt év adatainak
alakulását követve a szektor szakértôi csupán 0-1% közti fejlôdést,
pontosabban stagnálást jósolnak. Sok példány került vissza a kiadókhoz, ami arra enged következtetni, hogy változás állt be az eddig folyamatosan növekvô tendenciában. Mivel az elmúlt év pontos adatait még nem tették közzé, ezért áttekintésem a 2004-es adatokon alapszik (Comercio interior del libro en España, 2004) .

A kiadói szektor felépítése
A Spanyolországi Könyvkiadók Egyesületeinek Szövetsége (Federación de Gremios de Editores de España), amely a hat terület (Madrid, Katalónia, Baszkföld, Andalúzia, Galícia, Valencia)
egyesületeit tömöríti, a magánszektor több mint felét képviselô
701 kiadó adatai alapján készítette el éves felmérését. A 80 legnagyobb (6 millió euró fölötti éves forgalom) kiadói vállalkozás
állította elô a teljes könyvforgalom 81 %-át, míg a 384 kiskiadó
(0,6 millió euró alatti éves forgalom) csak 3,3%-ot produkált. Az
utóbbiak teszik azonban színessé a könyvkínálatot, hiszen többnyire valamilyen témára szakosodnak, és az új címek nagy részét
is ôk jelentetik meg. A vizsgált kiadók több mint egy negyede
tartozik nagyobb vállalati csoporthoz vagy holdinghoz. A nagykiadók átlagban 238 személyt foglalkoztatnak, a kiskiadók pedig
átlagosan 7 fôt. A hatalmas kínálatot nézve nem véletlen, hogy
a 29 legnagyobb mamutkiadó összesen 100 millió eurót fordított reklámcélokra, ez a teljes szektor reklámcélú költségeinek
74,3%-a. Legtöbbet televíziós hirdetésre, nyomtatott szóróanyagra, sajtóhirdetésre és ösztönzô ajándékokra fordítottak.
2004-ben 311 millió példány jelent meg, amelybôl 237 millió
el is kelt. A könyvforgalom 2.882,6 millió euró volt, a katalógusokban összesen 309.090 címet találtak az érdeklôdôk, ami növekvô tendenciát mutat. A spanyol könyvpiac robbanásszerû
fejlôdésének következménye, hogy 79%-al több cím jelent meg

*2004-es adatok, **2005-ös adat

2004-ben, mint tíz évvel ezelôtt. Az átlag példányszám címenként 4.579 volt, ami az elôzô évekhez képest 355 példánnyal
több. Annak ellenére, hogy a túlságosan bô kínálat veszélyeirôl
beszél a szakma, a címek száma nôtt: összesen 67.822 cím jelent
meg, ennek a fele elsô kiadás, a többi újranyomás, illetve újrakiadás. A statisztika alapján elmondható, hogy nagy kiadók fôleg
újrakiadásokba fektetnek, és minél kisebb a kiadó, annál több újdonságot ad ki. A kisebb vállalkozások, illetve azok a kiadók,
amelyek nem olvadtak bele valamelyik nagy gazdasági csoportba
(ma kilenc ilyen meghatározó holding mûködik Spanyolországban) csak úgy tudnak megfelelni a piaci nyomásnak, ha minél nagyobb kínálattal vannak jelen. A példányszám fôleg a nagy és közepesen nagy kiadóknál nôtt, átlagban eléri a 4500 példányt,
amíg ez a szám kis kiadók esetében csökkent, 1.700 körül mozog.
Legnagyobb példányban az enciklopédiák jelennek meg, ezt követi az irodalom és az általános ismeretterjesztô mûvek.
A 29 legnagyobb kiadó összesen 1.729 millió eurós forgalmat
bonyolított 2004-ben, a közepes méretû vállalkozások 803 millió eurót mozgattak meg. Legnagyobb bevételt a tankönyvek
hozták, második helyen az irodalmi mûvek állnak, fôleg az olcsó könyvtári vagy zsebkönyv kiadások (libro de bolsillo).
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Kereskedelmi csatornák
A legfontosabb forgalmazók még mindig az önálló üzletek és
könyvesboltláncok (49%), viszont rohamosan nô a szupermarketekben eladott könyvek száma (az összeladás 10%-a), amely
az elôzô évhez képest 7,8%-kal nôtt. A könyvtárak ellátása a
spanyol könyvpiac és kultúrpolitika egyik leggyengébb pontja,
az elôzô évhez képest 11,8%-kal csökkent a különbözô magánés közkönyvtárak relatív piaci részvétele, holott egyre nagyobb
összegeket költenek új kiadványok beszerzésére.
A spanyol könyvpiac sikerágazata – összesen 25.055.000 eladott példány, az összforgalom 4,8%-a – a puhafedeles zsebkönyvek (libro de bolsillo) kiadása. A legsikeresebb mûvek pár
hónap múlva már olcsó kiadásban is kaphatók. Egy példány
ára átlagosan 5,5 euró (az átlag ár 12,16 euró), ennek köszönhetô, hogy a szépirodalmi könyvek nagy része ilyen olcsó kiadásban kel el. (A magyar álfélárú könyvek diszkont árusítása
a 1.000 millió Ft körül volt, ez a 2005-ös forgalom 1,6%-a.)
2005-ben növekedett a spanyol könyvexport, amelynek egyik
nagy felvevô piaca a Latin-Amerika, bár az elsô
helyen jelenleg Franciaország áll. Ôt követi
Mexikó, Anglia és
Olaszország. A könyvimport viszont jelentôsen, több mint egyharmadával csökkent.
A kiadói szektor, amely
más területekkel együtt
megszenvedte a Francodiktatúra kultúrpolitikáját, hatalmas utat járt be
a szigorú cenzúrától a tavaly már válságot okozó
túlkínálatig. Talán a következô években alakulhat ki valódi egyensúly a
lassan növekvô kereslet
és az aránytalanul magas
kínálat között.
Cserháti Éva
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Olvasási szokások
Spanyolországban
■ A több szervezetet is tömörítô Spanyolországi Könyvkiadók Egyesületeinek Szövetsége (Federación de Gremios
de Editores de España) 2001
óta minden évben felmérést
készít a spanyolországi olvasási és könyvvásárlási szokások változásairól (Hábitos de
lectura y compra de libros,
2005), és részletes jelentés ad
közre a könyvpiac mozgásáról (Comercio interior del libro en España, 2004). Nem
véletlen, hogy mindenre kiterjedô statisztikák készülnek
a könyvszektorról, hiszen a
spanyol olvasók száma évrôl
évre nô, ha meg is torpant némileg a könyvpiac ugrásszerû
növekedése.
(Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a magyar felmérés készítôi – az Országos
Széchényi Könyvtár olvasáskutatási mûhelye – kisebb
nagyságrendû mintán kutattak, és kisebb keret állt a rendelkezésükre. Munkájuk elsô
eredményeit zárójelben dôlt
betûvel közlöm .)

Könyvolvasási szokások
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A felmérések szerint a 14 éven felüli spanyol lakosság 41,1%-a
szabadidejében hetente legalább egyszer olvas könyvet, ez növekedést mutat az elôzô évekhez képest. A nem olvasók a megkérdezettek 42,9%-át teszik ki. (Magyarországon a megkérdezettek
60%-a egy könyvet sem olvasott az elmúlt 12 hónapban, 32,13%
pedig legalább egy könyvet negyedévenként.) Legtöbbet a 14 és
24 év közötti fiatalok olvasnak, akik középiskolát végeztek, vagy
egyetemi hallgatók, legalább egy millió lakosú városban élnek és
a középosztályhoz, vagy magasabb rétegekhez tartoznak. A
könyvet nem olvasók is világosan meghatározható körbôl kerülnek ki: 55 évesnél idôsebb, általános iskolai tanulmányokkal
vagy azzal sem rendelkezô felnôttek, háztartásbeliek és nyugdíjasok, akik az alacsony középosztályba tartoznak, és 50.000 fônél kevesebb lakosú településeken élnek.
A spanyol lakosság 61,9%-a olvasott valamilyen könyvet az elmúlt évben, átlagosan évi nyolc könyv jut egy olvasóra, hiszen a
magukat gyakori olvasóknak valló válaszadók is csak napi egy óránál kevesebb idôt fordítanak olvasásra. Leginkább az irodalmi mûveket kedvelik a spanyolok, fôleg a regényt és az elbeszéléseket,
azok közül is – a magyarul könyvesboltokban külön kategóriát
nem képviselô – rejtélyek és cselszövések köré épülô mûveket (novelas de misterio y de intriga), és a történelmi regényeket. Érdekes,
hogy legkisebb érdeklôdésre a romantikus regények, a rémtörténetek és a tudományos fantasztikus irodalom tarthat számot. 2005ben a legolvasottabb könyv A Da Vinci-kód volt, ezt követte a magyarul is megjelent A szél árnyéka, Carlos Ruiz Zafón regénye (Pala-

tinus Kiadó, 2006, ford. Vajdics Anikó), a harmadik helyen megint
egy Dan Brown mû áll, míg a Cervantes-évnek köszönhetôen a negyedik helyen a Don Quijote szerepel (új magyar fordítása: Európa
Könyvkiadó, 2005, ford. Benyhe János). Az idei Könyvfesztiválra
jelenik meg a spanyol sikerlista hatodik helyezettje Julia Navarro fordulatos történelmi krimije, A Szent
Lepel titkos szövetsége (Kiss József
Könyvkiadó, 2006, ford. Cserháti
Éva). Három író – Lucía Etxebarría,
Arturo Pérez-Reverte és Isabel Allende
– szerepel még az elsô huszonötben, akiktôl szintén ez alkalomból
új – de a sikerlistán nem szereplô –
kötet jelenik meg magyarul. Érdekesség, hogy a szociológiai kutatások szerint egyre kevésbé vallásos
Spanyolországban a Biblia a 13.
legolvasottabb könyv, jóllehet az
ezt választók 81%-a 55 évesnél idôsebb. (A magyar felmérés a legutóbbi olvasmányok szerzôire kérdez rá. 2005-ben itthon is Dan
Brown vitte el a pálmát, de az elsô
tíz között sokkal több igényes irodalmi szerzô található – Jókai Mór,
Kertész Imre, Márai Sándor –, mint
a spanyol sikerlistán.)
A népesség 94,4%-a általában spanyol nyelven olvas, második helyen a katalán áll. Meglepô azonban, hogy a felmérések szerint
többen olvasnak angolul és franciául, mint gallego és baszk nyelven. Az olvasók nagy része szórakozás céljából olvas, ettôl csak a
tanuló korosztály adatai térnek el.
A spanyolok növekvô igényét az is jelzi, hogy úgy érzik, kevesebbet olvasnak, mint az elmúlt évben, holott a statisztikák éppen
az ellenkezôjét mutatják. A válaszadók háromnegyede értett
egyet a „Szeretnék több idôt fordítani könyvolvasásra” kijelentéssel. A kérdésre, hogy „Miért nem olvas gyakrabban?”, csak 12,6%
válaszolta, hogy egyáltalán nem szeret olvasni. Aggasztó, hogy ez
az arány jóval magasabb – 23,4% – a legfiatalabb korosztály körében. Az utolsó könyvet a válaszadók majdnem fele vásárolta
(27%), 19,4% ajándékba (9%), valamivel többen, 22,4%, pedig
kölcsönbe kapta (16%). A legutóbb olvasott könyveknek csak
3,5%-át kölcsönözték könyvtárból (7%). A magyar felmérésben a
legutóbbi olvasmányok beszerzési módjainál választható a „Családi könyvtárból” lehetôség, a legtöbben – 29% – ezt jelölték
meg. (Ezért jelentôsen alacsonyabbak a többi pontban mért magyar értékek.) Érdekes, hogy ez a lehetôség nem szerepel a spanyol kérdôíven, ami minden bizonnyal összefügg azzal, hogy a
spanyol háztartásokban kevés könyv található: az otthonok
53,4%-ban maximum száz kötet van.
A megkérdezettek több mint fele legalább egy könyvet vett az elmúlt évben, egy vásárlóra átlagban 12 könyv jut, de a tankönyveket levonva csak 8. A gyakori könyvvásárlók köre megegyezik a sokat olvasókéval, ahogy a legolvasottabb mûfaj a legkeresettebb is: a
már fentebb említett, rejtélyekrôl és cselszövésekrôl szóló mûvek –
32,5%, ezt követik a történelmi és végül a kalandregények. Könyvvásárlásnál a barátok, ismerôsök ajánlása a fô döntési szempont. A
válaszadók többsége általában könyvesboltban szerzi be az olvasmányait, de érdekes, hogy egyre többen – 9,7% – vesznek könyvet
a szupermarketekben.
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A könyv és a média
A lakosságnak csak 13,6%-a
volt az elmúlt évben legalább
egyszer könyvtárban (23,4%). A
lakosság majdnem 40%-a használja hetente az internetet
(24%), fôleg keresésre és levelezésre, de csak nagyon kis hányad vesz könyveket interneten
keresztül. (A spanyolok munkán kívül heti 11,5, a magyarok
10,9 órát interneteznek, ami a
világlista harmadik és negyedik
helyét jelenti; a nemzetközi átlag 8,9 óra. ) Több mint kétharmaduk olvas napilapokat
(43%), és fele egyéb sajtótermékeket (magyar adatok szerint
22% olvas hetilapokat, 15% folyóiratot). Érdekes, hogy jelentôsen csökkent a sportmagazinok olvasása. Összességében a
spanyolok 90,6%-a olvasott valamit az elmúlt évben, érdemes
megjegyezni, hogy ez az adat
85% volt 2001-ben. A megkérdezettek 15%-a rendszeresen ír elbeszéléseket, verseket vagy
naplót, kevesebben cikkeket és regényt. A spanyolok átlagosan 2,5 órát néznek televíziót, de csak elenyészô százalékot érdekelnek a könyvekrôl készült mûsorok. (A nemzetközi felmérés szerint a spanyolok heti 15,9, míg a magyarok 15,1 órát
töltenek a televíziókészülék elôtt; mindkettô a nemzetközi átlag alatt van. Rádiózásban azonban megelôzzük ôket.) A spanyolok a nemzetközi átlag – heti 6,5 óra – alatt vannak az olvasással eltöltött idôt tekintve; összesen 5,8 órát olvasnak hetente, mi magyarok ebben még megelôzzük ôket (6,8 óra).
A spanyolok általában nem tartják magukat olvasott népnek,
és felnéznek a „híresen mûvelt” kelet-európaiakra, a felmérések eredményei viszont arra engednek következtetni, hogy a
különbség rohamosan csökken, ami magyar szempontból
cseppet sem vigasztaló.
Cserháti Éva
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A nagyok árnyékában
■ Spanyolországban a nagy kiadói csoportok, mint a Planeta, az
SM vagy a Santillana igencsak megnehezítik a kiskiadók életét.
A kiskiadók ugyanazért ágálnak a nagyok ellen, amiért a kiskereskedôk a nagy bevásárlóközpontok ellen, vagy a spanyol filmproducerek az Egyesült Államok filmgyártó óriásai ellen. A spanyol kiadói iparág a piacvezetôk között van (csak az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és Németország elôzi meg), amihez
nagymértékben hozzájárul a spanyol kiadókat éltetô spanyolamerikai piac. A spanyolországi könyvtermés nagy részét ugyanis ott adják el. Mindeközben a kis kiadók a nagy versenytársaktól elütô, eredeti kínálattal iparkodnak elôrukkolni: vállalják az
ismeretlen szerzôket, akik esetleg akár kellemes meglepetéssel
szolgálhatnak idôvel, ha netán valamilyen díjat kapnak, vagy az
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adott olvasóréteg körében barátok, ismerôsök révén híre megy a
könyvnek. A kiskiadók forgalma alig éri el a kiadói összforgalom
10 százalékát. A kiskiadókat azonban szemlátomást egész más
szempontok vezérlik, mint a nagyokat.
Személyesen is találkozhattam Trinidad Ruiz Marcellánnal, az
1979-ben alapított – gyakorlatilag egyszemélyes, kizárólag verseket publikáló – Olifante Kiadó vezetôjével, aki ráadásul Barcelonától és Madridtól is jó messze, egy aragóniai kis faluban él és
dolgozik. Trinidad (aki karizmatikus egyéniség) olyan, mint a
legtöbb spanyolországi kiskiadó: amellett, hogy nem busás hasznot hozó piacra termel, nem nagy nevekre vadászik, hanem pályakezdô spanyol költôket és teljesen ismeretlen külföldieket ad
ki. Kiadója non-profit kulturális egyesületként mûködik. Trinidad az utcát járva is folyton keresi a kapcsolatot a költôkkel, és
igyekszik eredeti hangú mûveket felkutatni.
A Minúscula (Parányi) Kiadó is egyszemélyes vállalkozás, Valeria Bergalli „viszi a hátán”, nemritkán maga is fordítja az általuk kiadott mûveket. Nekünk, magyaroknak attól is érdekes
a kiadó, hogy Illyés Gyula és Pap Károly is szerepel a kínálatukban, A puszták népével illetve az Azarellel, továbbá egyik állandó fordítójuk a chilei születésû, Barcelonában élô Kovacsics
Ádám, aki a magyarokon kívül németül író szerzôk mûveit is
fordítja spanyolra. A Minúscula a Paisajes narrados (magyarul
talán Táj és elbeszélés) címû sorozatára épít, melyben regényt,
naplót, levelezést, idônként nehezen besorolható írásmûvet
közöl – ezek a legkülönfélébb olvasói rétegek érdeklôdésére
tarthatnak számot --, ám az irodalomszeretôk mindenképpen
találnak kedvükre való olvasmányt köztük, hiszen vitathatat-

lan irodalmi értékû mûvekrôl van szó. A kiadó 2000-ben indult, eddig a két magyar szerzôn kívül Joseph Roth, Elio Vittorini, Gogol, Egon Erwin Kisch, Eduard von Keyserling – egyszóval
csupa külföldi, azon belül is elsôsorban olasz illetve kelet- és
közép-európai szerzô mûveit adta ki, éves átlagban tekintve
hat címet. Egy interjúban Valeria Bergalli az országban tapasztalható alacsony oktatási színvonalban látta a könyvkiadás
legnagyobb ellenségét… Azt is ô mondta továbbá, hogy „egy
kiskiadónak valószínûleg sokkal inkább kulturális, semmint
kereskedelmi szerepet kell betöltenie, de azt sem árt szem
elôtt tartania, hogy a könyvkiadó vállalkozás, márpedig egy

irodalmi és kulturális vállalkozást is csak akkor lehet sikerre
vinni, ha pénzügyileg egészséges”.
Ami a Funambulista (Kötéltáncos) honlapján áll, az igazán szívembôl szól: a kiadó magas színvonalú, „vegytiszta” irodalmat
kíván publikálni – leginkább 20. századi, valamint kortárs
francia nyelvû illetve kelet-európai születésû szerzôktôl. (Természetesen ez nem jelenti azt, hogy elhatárolódnának mondjuk óceániai szerzôk mûveinek kiadásától.) A spanyol szerzôk
esetében pedig a kiadó igazi kötéltáncos módjára vállalja, hogy
ugródeszkát kínál a pályakezdôknek, teret ad új hangoknak,
melyek divattól, piaci törvényektôl teljesen függetlenek. Dicséretes, hogy sorozaton kívül katalán és gallego nyelvû mûvek
megjelentetését is vállalják. A kiadó 2004-ben jött létre, ketten
alapították, és – igen lendületesen – húsz címmel indultak az
elsô évben: többek közt Marcel Proust spanyolul még nem publikált elbeszéléseivel, vagy Henry James Szegény Richard! címû
könyvével. Kisalakú könyvek, kifogástalan fordítás, gondos
nyomdai kivitelezés, hozzáértô válogatás – ezek a Funambulista legfôbb ismérvei.
Egyik kedvencem a Lengua de Trapo (Rongycsík) – nem a legkisebb, közepes kiadó. Nemrégiben azt mondta róluk az egyik napilap hasábjain egy elismert spanyol író, hogy „ha a Lengua de
Trapo emberei nem könyvkiadásra, hanem futballisták felhajtására szakosodtak volna, akkor mára már sokszoros milliomosok
lehetnének. De ôk ezt szemlátomást nem akarják tudomásul
venni, efféle éleslátásnak híján vannak. Akadnak ilyenek, akik
bátran szakadékba vetik magukat, s bár a végén legtöbbször kiderül, hogy kincset, elveszett paradicsomot találnak odalent, az
ember mégis bosszankodik miattuk. Ha nekem fele annyira volna
szemem, mint Pote Huertának és társainak, akkor önök minden reggel
velem ébrednének. Világosabban megfogalmazva, ez a kiadó a tehetséggondozó, fiatal
szerzôi minôséget és sikert ígérnek. Ráadásul
manírmentesek,
és
nyomni se nyomja ôket
senki. Egy szó mint
száz, kár ezért a kiadói
gárdáért, hogy ennyire
a kultúrának kötelezte
el magát.” A kiadó viccesen csak annyit mond
erre: talán egy szép napon még könyvkiadókra is rámosolyoghat a
szerencse.
Kihagyhatatlan a sorból
az El Acantilado, annál
is inkább, mivel náluk is „érdekeltek” vagyunk: Bartis Attila, Bodor Ádám, Kertész Imre és Krasznahorkai László mûvei spanyol
fordításának és kiadásának, tehát ismét csak Kovacsics Ádámnak,
no meg a kiadóvezetô Jaume Vallcorbának köszönhetôen, aki
amolyan etalonnak számít a szakmában. Szerinte „kétféle kiadó
létezik, és két, egymástól eltérô munkamódszer. Amelyikben én
jól érzem magam, az akként vélekedik, hogy a pénzkeresés mellett társadalmi rendeltetése is van. Ehhez persze olyan ember is
kell, aki nemcsak az anyagi haszonra gondol (mármint legális és
szükséges haszonra).”
Pávai Patak Márta
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Iparos munka
és mûvészet
Gondolattöredékek a kortárs spanyol
irodalom fordítása ürügyén
■ 1998-ban kirándultam el a spanyolországi Río Lobos kanyonjába, melyhez egy olyan falun keresztül vezetett az út, ahol
egyetlen asszony élt: a többi falubeli már elköltözött, mert
völgyzáró gátat építettek a falu közelében, és az emberek nem
akarták megvárni, amíg végleg elárasztja ôket a víz. Elmeséltem
ezt egy spanyol kollégámnak, aki rögtön azt mondta, Julio Llamazares regénye, a Sárga esô pontosan ilyen élménybôl született,
mindenképpen olvassam el. Így is tettem.
Ha nincs a Sárga esô, nekem talán
eszembe se jut, hogy regényt fordítsak.
Amióta az eszemet tudom – meg persze a
magyaron kívül más nyelvet ismerek --,
mindig is fordítottam, csak hát nem regényt, hanem verset meg novellát. A Sárga esô vitt el a regényhez. Még az év júniusában, a madridi könyvvásáron odamentem a dedikáló Julio Llamazareshez, hogy
én bizony lefordítom magyarra a regényét. Még azon a nyáron le is fordítottam,
készen vittem be az Európa Kiadóba. 2000ben jelent meg.
Az esetet azért mesélem el, mert nemcsak a regénynél, a spanyol irodalomnál is
a Sárga esô miatt kötöttem ki (elôtte többnyire görögbôl és olaszból fordítottam).
Másrészt az is kiderül belôle, milyen természetû fordító vagyok: a fejembe veszem, hogy ennek és ennek a mûnek meg
kell lennie, akkor addig járok utána, amíg
keresztül nem viszem. A spanyol irodalomból alapmûvek hiányoznak, bôven van még mit fordítani. A
szerbek és a románok is jobban állnak nálunk. A csehekrôl vagy
a görögökrôl ne is beszéljünk.
A fordító – mint bármely szakmát ûzô mesterember – mûvész
és iparos egy személyben. Ha én egyszer abbahagyom a regényfordítást, akkor biztosan azért teszem majd, mert a munka „iparos” részébôl lesz elegem. Mert idônként bizony úgy érzem, túlsúlyba kerül az iparosmunka. Hogy fél szememet behunyva –
mint az asztalos a munkadarabot – jobbról-balról vizsgálgatom
a mondatot, csiszolok rajta innen is, onnan is, ide teszem, oda
teszem, és csak nem akar stimmelni; már-már attól félek, én is
úgy járok vele, mint az egyszeri székely az asztallábbal… Mert
másnak az eredeti mondata az nem olyan, mint a mienk. Annál
sohasem lehetünk száz százalékig biztosak.
Néhány éve történt, hogy a spanyol követség meghívott hat
költôt, és a Magyar Lettre Internationale spanyol dossziéjának
bemutatásával egy idôben az Írók Boltjában ôk is bemutatkoztak, és én fordítottam tôlük néhány verset. Már jó elôre elkértem a neveket, nehogy véletlenül is kimaradjon valaki. Néhányuktól már elôtte is fordítottam, néhányuktól nem, úgyhogy
utóbbiaktól kértem verset, mielôtt Magyarországra jöttek. Természetesen az utolsó pillanatban Carlos Marzal nem tudott jönni, mert futballozott, és eltörte a lábát, Felipe Benítez Reyes helyett
pedig Francisco Díaz de Castro jött. Mindez reggel derült ki. Lázas keresésbe fogtam, utóbbitól találtam is fordítást, gyorsan kinyomtattam, hogy legyen mit vinni az Írók Boltjába. A Carlos

Marzalt „helyettesítô” José Daniel Serrallét azonban nem ismertem, természetesen versem sem volt tôle. Velük ebédeltem. Rendelés elôtt Serrallé emlékezetbôl leírta nekem egy versét, de én
túl nehéznek találtam, azon melegében nem ment a fordítás. Lediktált egy másikat, és arról két fogás között készítettem is egy
rögtönzött változatot. Mondanom sem kell, az lett a kedvencem. Igaz ugyan, hogy a nagy munkában az órát alaposan elnéztem, és mire odaértünk, a fél nagykövetség, a teljes Lettre-stáb és
az Írók Boltja eladóstul, közönségestül kint állt az Andrássy
úton, több mint fél órát vártak ránk, de azért nagyon jól sikerült
a felolvasás, a bemutatkozás.
Egy szó mint száz, szerencsére ilyen felemelô momentum is
akad jócskán a fordító életében, talán ez a kárpótlás a sokszor
hosszú heteken át tartó iparosmunka után. Még jó, különben a
fordítót is nyugodtan helyettesíthetné egy rafináltabb számítógépes szintagmafelismerô és -cserélô program.
Pávai Patak Márta
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Katalán, gallego
és baszk irodalom
Spanyolországban
■ Ha spanyol irodalomról van szó, a magyar olvasónak elôbb
jut eszébe a két latin-amerikai óriás, García Márquez és Vargas
Llosa, mint a nyelvileg távolról sem egységes Ibériai-félsziget
szerzôi. Sokszor elfelejtjük, hogy Spanyolország nem egyenlô
a spanyol nyelvvel, a több száz millió anyanyelvi beszélônek
csak egy töredéke él Európában. Arról pedig még ritkábban
esik szó, hogy az ország 44 millió fôs lakosságának csak egy része spanyol anyanyelvû: összesen négy hivatalos nyelv van. A
jobboldali diktatúra alatt elnyomott katalán, gallego és baszk
kisebbség irodalmi élete a hatvanas-hetvenes években indul újra, de igazi lendületet Franco halála után kapnak. A könyvpiac fejlôdésének alapja egyrészt a kisnyelvek szabad használata,
az anyanyelven történô oktatás, másrészt a máig tartó gazdasági fellendülés. A katalán, gallego és baszk könyvkiadás fô iránya
azonos, de meghatározzák az anyanyelvi beszélôk száma és az
eltérô területi és történelmi adottságok. Mára a kisebbségek
nagy része kétnyelvû, egyrészt, mert az anyanyelv használata
jelentôsen visszaszorult a Franco-diktatúra alatt, amely egyszerûen betiltotta más nyelvek használatát, másrészt, mert kevés
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kivétellel a spanyolt kötelezô nyelvként oktatják az iskolákban.
Spanyolországban ma majdnem 14 millióan vallják magukat
nem spanyolajkúnak, nem beszélve a hatalmas hullámokban
érkezô bevándorlók tömegérôl.
A katalán nyelvterületen körülbelül 10 millió anyanyelvû él.
Ide tartozik Katalónián kívül, Valencia és a Baleári-szigetek –
Ibiza, Menorca, Mallorca és Formentera, és a határhoz közel esô
dél-francia vidék. A katalán önálló, újlatin nyelv, tévhit, hogy a
spanyol egyik tájszólása. A katalán öntudat különösen Katalónia
területén erôs, és ez érezhetô a kulturális élet minden területén,
a közoktatásban és a könyvkiadásban is. A katalán irodalom
nagy múltra tekint vissza, már a 11. századból maradnak fenn
írásos nyelvemlékek, a legkiemelkedôbb középkori szerzôk Ramón Llull és Ausiàs March nevét a magyar olvasó is ismeri. Nem
véletlen, hogy éppen a Tirant lo Blanch címû katalán nyelvû lovagregényt kíméli meg a borbély és a pap, akik Cervantes világhírû mûvében máglyát raknak Don Quijote káros olvasmányaiból. A 16. században megtorpan ez az irodalmi fejlôdés – és csak
háromszáz év múlva
indul újra –, mivel a
felfedezéseknek köszönhetôen gazdaságilag és politikailag
megerôsödô spanyol
korona a centralizálás jegyében betiltja
a katalán használatát. A 19. században
újrainduló irodalmi
élet a huszadik század elejére válik igazán meghatározóvá,
de a polgárháború
utáni állapotok szinte lehetetlenné teszik a további fejlôdést, bár az emigrációban élô szerzôknek
hála, megmarad a folyamatosság, nem következik be olyan mértékû törés, mint a gallego vagy baszk nyelvû irodalom esetében. Ennek a korszaknak
kitûnô alkotója többek között Mercè Rodoreda, Josep Pla, Joan Fuster és a magyarul is olvasható Llorenç Villalonga. Ma élô katalán
szerzôktôl – Quim Monzó, Empar Moliner, Isabel Clara Simón –
sem talál sok mûvet a magyar érdeklôdô. (Kivéve a Palimpszeszt
Kiadó Mallorca könyvek sorozatát.) A katalán nyelvû kulturális
élet, melynek központja Barcelona, nagyon aktív. Évente majdnem nyolcezer kötet jelenik meg katalán nyelven, ugyan a felmérések szerint a Katalóniában élô olvasók majdnem fele nem
részesíti elônyben egyik vagy másik nyelvet könyvvásárláskor,
kevésbé igaz ez Valenciára, ahol a katalán használata jelentôsen
visszaszorult.
A gallego nyelvet mintegy hárommillióan beszélik, fôleg a Spanyolország nyugat részén fekvô Galíciában. A gallego szintén újlatin eredetû: a gallego-portugál a középkori líra egyik legjelentôsebb nyelve. A középkor végén használata visszaszorul egészen a 19. századig, amikor újra felfedezi a Rexurdimento (Feltámadás) irodalmi mozgalom Rosalía Castro vezetésével, de csak
az 1936-os spanyol alkotmány teszi hivatalos nyelvvé. A gallego
költészet olyan meghatározóvá válik a polgárháború elôtti években, hogy maga García Lorca is hat versben tiszteleg elôtte (Seis
poemas galegos, 1935). A polgárháború után, az elnyomás évei
alatt szinte a teljes galíciai értelmiség emigrál, és csak 1978 után
indul újra a gallego nyelvû irodalmi élet. A gallego nyelvû
könyvkiadás mérsékelt ütemben, de évrôl évre növekszik: 2004-

ben majdnem kétezer kötet jelent meg, és ebbôl csak háromszáz
fordítás. Átlagban egy könyv egy-két ezer példányban kerül a piacra, tankönyvek esetében ez a szám magasabb. A fogyasztási
mutatók szerint azonban csak a könyvek 20%-a kerül az olvasókhoz, akik a felnôtt népesség 49%-át alkotják, ezzel a számmal
Galícia majdnem az utolsó olvasottságban a spanyol régiók között, ami annak a következménye, hogy a gallego sokáig lenézett nyelv volt. Ma is inkább falun beszélik, ahol az iskolázottság alacsonyabb, összefügg ez azzal is, hogy Galícia Spanyolország egyik legszegényebb vidéke.
Az északon fekvô Baszkföld vagy Euskal Herria, viszont az
egyik leggazdagabb régió, de a körülbelül 700.000 anyanyelvû –
euskaldun – egy része francia területen él. Büszkék rá, hogy a
baszk – vagy euskera, ahogy ôk nevezik – preindoeurópai nyelv,
egyes történészek, nyelvészek és antropológusok szerint már a
csiszoltkô-korszakban is beszélték. A kutatások alapján nem rokona egyik nyelvnek sem, ugyan hasonlóságot mutat a grúzzal és
a kecsuával. Az egységesített baszk nyelv azonban csak 1968-ban
jön létre, a spanyol
alkotmány 1978
óta ismeri el hivatalos nyelvnek Baszkföldön és Navarrában. A korai baszk
írásbeliségrôl szinte
semmit se tudni,
hiszen az elsô
baszk
nyelvû
könyv 1545-ben jelenik meg, 1879-ig
összesen 101 mû
lát napvilágot, ebbôl csak négy tekinthetô irodalmi
mûnek. A 19. században megindult
kulturális fejlôdést
a polgárháború töri
meg, csak néhány
vers jelenik meg az ötvenes-hatvanas években, de baszk kiadókról egyáltalán nem beszélhetünk. Franco halála után fejlôdésnek
indul a könyvpiac, köszönhetô ez annak is, hogy olvasók új tábora jelenik meg, hiszen 1981 óta lehet egyetemi szinten baszk
nyelvet és irodalmat tanulni. Egyre többen tanulják újra a nyelvet, ami mára a közoktatásnak szerves része, és a kormány jelentôsen támogatja a baszk nyelvre történô fordítást. Évente majdnem kétezer könyv jelenik meg – az adatok hasonlóak, mint a
gallego irodalom esetében, holott az anyanyelvi beszélôk száma
az elôzônek negyede. Közel száz könyvkiadó mûködik baszk területen, a szerzôk száma háromszáz, ennek csak tíz százaléka nô.
Meghatározza a könyvkiadást, hogy az olvasóknak csak mintegy
30%-a olvas baszk nyelven is, nagyobb részük kizárólag spanyolul, melynek fô oka, hogy nyelvismeretük nem elegendô. A
könyvpiac leggyengébb pontja a baszk mûvek fordítása a spanyolon kívül más nyelvekre, 2003-ig csupán 60 könyv jelent meg Európában és Amerikában, ennek is nagy hányadát teszik legjelentôsebb szerzôjük, a nemzetközi szinten is elismert Bernardo Atxaga regényei. Leghíresebb mûve, az Obabakoak eddig huszonhárom nyelven jelent meg. Hiánypótló vállalkozás, hogy végre
megjelenik az elsô baszk irodalmi mû magyarul, Pávai Patak Márta fordításában és kiadásában. A magányos ember (Patak Könyvek, Spanyol Elbeszélôk sorozat), Atxaga 1995-ben spanyolul is
megjelent, több díjat nyert regénye az idei Könyvfesztivál egyik
legígéretesebb kiadványa.
Cserháti Éva
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A gyermekirodalom
Spanyolországban
I. Négy nyelven szóló irodalom
A spanyol történelmet kevéssé ismerô magyar olvasót talán meglepheti, hogy az országnak négy hivatalos nyelve van. Ez minden bizonnyal különlegesnek tûnhet, hiszen Magyarország egynyelvû állam.
Mint minden helyzetnek, ennek is van elônye és
hátránya is.
A gyermekirodalom erôteljesebb jelenléte összefüggésben van Spanyolország gazdasági, társadalmi
és politikai fejlôdésével. Végigtekintve az ország
történelmén, akár a közelmúltra, akár régebbi eseményekre gondolunk, a gyerekirodalom ilyen fokú
fejlôdése lehetetlen lett volna az új – és valóban
rendkívüli – piaci és szociális feltételek nélkül.
A Madridhoz képest periferikus területek gazdasági és társadalmi fellendülése teremtette meg a befogadás új feltételeit. Igaz, hogy a gyermekirodalom
nagy része még mindig csak spanyol nyelven olvasható, mivel a szerzôk és kiadók célközönsége nemcsak a Spanyolországban élô gyerekek, hanem a
hispánajkú országok széles piaca is.
Szerencsére azonban a kisebbségi nyelveken
(katalán, baszk és gallego) írt könyvek száma és
színvonala egyre nô. Spanyolul jelenik meg a
mûvek 63,7%-a, katalánul 19,5%, baszkul 6,7%
és gallego nyelven 4%. A spanyol gyermekkönyvek 90%-át 106 kiadó jelenteti meg, amelyek
megoszlanak a legfontosabb kulturális központok között. Ezek fôleg a különbözô régiók fôvárosaiban találhatók, ide tartozik a két legjelentôsebb központ Madrid és Barcelona, ôket követi
Valencia, Bilbao és La Coruña.
A spanyol gazdasági és társadalmi jólét a hatvanas
évektôl kezd kialakulni, ami tükrözôdik abban is,
hogy egyre több gyereknek nyílt lehetôsége résztvenni a közoktatásban és valóban értô olvasóvá válni. Az utolsó felmérés szerint az elôzô évhez képest
2005-ben 11%-kal nôtt a gyermekirodalom jelenléte a spanyol könyvpiacon. A spanyol ISBN nyilvántartása alapján 8.722 gyerekkönyvcím jelent
meg, a forgalom 275 millió euró volt, ami 0,9%-os
növekedést jelent. Összesen 41.174.950 példányt
adtak el gyerekeknek szóló könyvekbôl (a tankönyveket leszámítva), egy mû átlagosan 7,79 euróba került. Érdemes megjegyezni, hogy a multimédiás kiadványok száma 17,9%-kal nôtt.

II. Mit olvasnak a spanyol
gyerekek?
A globalizált világ szinte minden területére érvényes, de a nyugati országokra különösen, hogy a
könyvpiac homogénné vált, a nemzeti irodalmat
erôsen meghatározzák a nemzetközi sikerek. Ez a
tendencia érvényes Spanyolországra és a kisebbségi
irodalmakra is. Ez kétségtelenül azt jelenti, hogy az
irodalom közös vagy legalábbis hasonló értékeket
közvetít mindenkinek. Ugyanakkor a sok azonos
vonás mellett találunk különbségeket is. A nemzet-

közi hírû szerzôk erôteljesen jelen vannak a
spanyol könyvpiacon, de megférnek mellettük a „helyi” írók is, és a klasszikusok sem
hiányoznak a könyvespolcokról.
A gyerekkönyvek kínálata legalább három
élesen elhatárolható csoportra oszlik. Az elsôbe a nemzetközi elismerésnek örvendô
szerzôk tartoznak. A Tolkien- és Rowlingregények, azaz a modernnek számító írók
mûvei elégítik ki leginkább a gyerekkönyvszektor vásárlóinak tömeges és sürgetô igényét. A legkeresettebb és legolvasottabb regények A Gyûrûk Ura, A hobbit, A király
visszatér és a Harry Potter-történetek. A második csoportba az örök klasszikusnak számító mûvek tartoznak – R. L. Stevenson: A
kincses sziget vagy A. Saint-Exupéry: A kis
herceg. Ezek a könyvek évek óta fenn vannak a sikerlistán, a szülôk, a nevelôk és a fiatal olvasók egyaránt kedvelik ôket. A harmadik csoportot az úgynevezett „helyi”
szerzôk alkotják. Ebben a pontban kell
megemlítenünk Elvira Lindo Pápaszemes
Manolito (Espanexpo Bt, 2005, ford. Ruppl
Zuzsanna) és Jordi Serra Campos de fresa
(Eperföldek) címû listavezetô könyveit.
Sajnos itt váratlan hirtelenséggel véget is
ér a sikerlistán szereplô spanyolországi szerzôk sora. Hozzátehetjük még a kisebbségi
irodalmak klasszikus gyerekkönyvszerzôit,
a katalán Folch i Camarassa és a gallego
Castelao nevét. A három kisnyelven egyre
több író jelentet meg gyermekeknek szóló
meséket, regényeket és verseket, ami azt az
igényt szolgálja ki, hogy a gyerekek jobban
elsajátítsák anyanyelvüket, és a késôbbiekben többet olvassanak katalánul, baszkul illetve gallego nyelven.
Amit a szülôk választanak csemetéiknek,
nem sokban tér el attól, amit a gyerekek valóban szeretnének olvasni. A szülôk új nemzedéke egyértelmûen arra törekszik, hogy figyelembe vegye gyermeke kívánságait.
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III. Néhány irányzat és téma
A kis olvasók érdeklôdését is meghatározzák az uralkodó nemzetközi irányzatok,
amelyek természetesen országonként valamelyest eltérnek. Kijelenthetjük azonban,
hogy a gyermek- és ifjúsági irodalom piaca
lendületesen fejlôdik: a kínálat nagyon gazdag és sokrétû, mind a témákat és irányzatokat, mind a kiadványok formáját illetôen.
Bárki, aki betér egy spanyol könyvesboltba
– legyen az akár gyerekekre szakosodott,
akár nem –, meggyôzôdhet róla, milyen
sokszínûvé vált a gyerekkönyvpiac.
Állandóan új szerzôk jelennek meg, egyesek a média és a multinacionális kiadók reklámjainak köszönhetôen válnak ismertté,
mások a kortárs spanyol irodalom már elismert képviselôi. Több kiadó foglalkozik
gyerekkönyvekkel, és sokféle, néha egészen
merész formában jelentetik meg kiadványa-
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ikat. Egyre több könyvillusztrátor dolgozik a kiadói szektorban
– közülük sok nô –, akik magas színvonalú és széles kínálatot
nyújtanak. A verseny új értékeket hoz létre, és állandó megújulásra kényszeríti a sok vitát keltô könyvpiacot.
Bár a gazdasági jólét eleinte meglátszott a könyvvásárlási
kedv fellendülésén, az utóbbi idôben egyre világosabbnak tûnik, hogy a gazdasági fejlôdés sajnos nem jelenti az olvasási
szokások ugyanolyan arányú javulását. A különbözô közösségi és magánszervezet által állami és regionális szinten indított
kampányok, úgy tûnik, kisebb hatékonysággal mûködnek az
elmúlt években.
Az viszont mára egyértelmûvé vált, hogy a lányok – a jövendô
nôk – fordítanak legtöbb idôt az olvasásra. Ez a jelenség megfelel
annak, hogy egyre több nô jár egyetemre és tölt be fontos tisztségeket mind a társadalmi, mind a kulturális és gazdasági életben.
Ami a témákat és a szerzôket illeti az átvilágítás hasonló eredményeket ad, mint a már elôbb felvázolt állapot. A nemzetközi hírû
írók – Tolkien és Rowling – mûvei állandóan jelen vannak, legyen
az A Gyûrûk Ura vagy Harry Potter legújabb kalandjai: ôk töltik
ki a könyvesboltok kirakatának nagy hányadát. Mellettük helyet
kap a két spanyol szerzô, Jordi Serra és Elvira Lindo, Stevenson
és Saint-Exupéry, ami azt mutatja, hogy nincs új a Nap alatt.
Úgy tûnik viszont, hogy egyre inkább megerôsödik az olvasás
mint szabadidôs tevékenység jelenléte a DVD, a televízió és a
számítógép mellett. A multimédiás kiadványoknak egyre nagyobb szerep jut a gyerekek és fiatalok kulturális képzésében.
A könyvekben megjelenô témák között szerepel a természetvédelem és a környezetszennyezés problémája, amely mára
mindennapos kérdéssé vált. Az új gyerekkiadványok a globalizációról is beszélnek, a kicsiknek érthetô nyelven. Az utóbbi
két téma visszatérô eleme a gyermekirodalomnak, vannak azonban teljesen új célokat megfogalmazó könyvek is. A legfontosabb talán a civil vagy etikai szempontból helyes viselkedés az
új spanyolországi viszonyoknak megfelelôen. Ilyen téma többek között az új családformák bemutatása és elfogadása (az egynemûek házassága, az ázsiai és latin-amerikai gyerekek örökbefogadása), vagy a tömegesen érkezô bevándorlókkal szembeni
toleráns viselkedés.
A szokatlan történeteket feldolgozó mûvek azonban megtartják a hagyományos formákat; a fôhôs kalandjain keresztül bontakozik ki a mese, amely sokszor vezeti az olvasót fantáziavilágba. Formai szempontból, úgy tûnik, nem mernek újítani a gyerekkönyvek szerzôi.

IV. Itt a vége, fuss el véle...
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy ország, ahol csak a kiváltságos gyerekek olvashattak. Ahol alig akadt könyv, és az a pár,
ami itt-ott felbukkant, csúf volt, és érdektelen. De egyszer csak
varázsütésre mindez megváltozott, ahogy korunk spanyol társadalma is. Rövid idô alatt a lányok és fiúk olvasókká lettek. Gyakori olvasókká. Ezt a szokásukat azonban sokan elvesztik, ahogy
dolgozni kezdenek. És mégis... A lendületesen fejlôdô könyvpiac, a kiadók, az oktatók, és az olvasókat formáló intézetek végre
akkora erôfeszítéseket tesznek, mint még soha. És mégis...
Még van mit tennünk, de úgy látszik, hogy az utóbbi idôben
valóban érdekli az uralkodó kultúrpolitikát, hogy olvasásra ösztönzze a gyerekeket; a közkönyvtárak egyre nagyobb összegeket
tudnak könyvbeszerzésre fordítani; mind a regionális, mind a
központi vezetés programjában fontos helyen áll az oktatás és
ezzel együtt a könyvkultúra támogatása. Nem is lehet ez másképp, ha Spanyolország olyan eredményeket akar elérni az olvasási szokásokat illetôen, mint a társadalmi élet más területein.
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Tomàs Escuder Palau

A bibliofília helyzete
Spanyolországban
■ Mint mindenütt a világon,
az Ibér félszigeten is szeretik a
könyvet, az informatika világa mellett – és nem ellentmondva a modern technológiában rejlô óriási lehetôségeknek, – erôteljesen él és lüktet a Gutenberg-galaxis. A
spanyol kiadói ipar jelentôségét a hazai „fogyasztáson” kívül Dél-Amerika óriási felvevôpiaca is erôsíti.
Az olvasás megszerettetésének alapja maga a szép könyv,
a tartalom és forma harmonikus megjelenítésének igénye
erre a mûvészeti ágra is érvényes. Az állam és a kiadói ipar ezt a törekvést megszámlálhatatlan formában támogatja, oktatási intézményrendszerén keresztül, díjak, pályázatok segítségével. A Kulturális Minisztérium díjat alapított a mûvészi igényû kötésre, a legjobban, legszebben
illusztrált gyermek- és ifjúsági mûre, és a legjobb kiadásnak ítélt
könyvre, mûvészeti, bibliofil, facsimile, gyermek- és ifjúsági, általános mûvek, valamint ismeretterjesztô mûvek kategóriában.
2005 egyik díjazottja például a Lunwerg kiadó Don Quijote
ábrázolások a világon c. könyve, a facsimile kategóriában a Murúa Códex, amely nem hagyományos kódex, hanem krónikairodalom: az inka birodalom leírása illusztrációkkal.
Sajátságosan spanyol az AFEDA, a mûvészi könyvkötést támogató társaság és a gallego önkormányzat zarándok-zsebkönyv pályázata. Korabeli példányát a középkortól oly népszerû Santiago de Compostelába vezetô peregrinus útvonal egy történetesen
német résztvevôjénél találták meg a régészek, így pontosan tudhatók az akkori dizájn követelményei.
A szép kiadású könyvek megjelenése, mint másutt, itt is jeles
napokhoz kötôdik, hisz a könyv ajándéktárgy, s elég hamar eldôl, hogy „csak fél kiló papírt és festéket, vagy esetleg egy új életet ajándékoztál” – nyilatkozta Enrique Vila-Matas, hazánkban
is járt spanyol író. Fontos alkalmak a könyvvásárok, a Karácsony, és a Háromkirályok, amikor a gyerekek az ajándékot kapják, az Apák napja, Anyák napja, újabban Bálint napja is.
A díszes kiadású albumok ajándékozása „az a tipikus eset, ha
olyanoknak ajándékozunk könyvet, akik sose olvasnak, épp a sajátos tulajdonságaik miatt – ami nem az olvasás, hanem a játék
–, luxustárgyak ezek, szép
objektumok”. José Luis Cortés Salinas, az SM kiadó igazgatójának kicsit keserû szavai
arra irányulnak, hogy kiadói
ipar nem eredeti feladatának,
az olvasásnak megfelelô produktumot állít elô. A sokszor
Távol-Keleten nyomtatott
könyvek egyre inkább hasonlítanak a játékokra, mintsem
olvasásra ösztönöznének.
Sant Jordi, azaz Szent
György, Katalónia védôszentjének április 23-án tartott ünnepe és a 15. század-
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spanyol könyv – kultúra
tól a barcelonai Palau de la Generalitatban megtartott rózsafesztivál összefonódása e napra a könyv és a rózsa ünnepét jelentette minden katalán számára. A húszas években e hagyományt –
egybeesve Cervantes halálának napjával, hivatalosan is a könyv
napjává tették, s ilyenkor könyvet a hölgyek ajándékoznak.
Az UNESCO 1995. április 23-át – mely történetesen Shakespeare halálának napjával is egybeesik – nyilvánította A könyv és
a szerzôi jogok világnapjának, amelyet immár közel nyolcvan
országban ülnek meg.
Míg a 2005-ös esztendô kiadói toplistáján Cervantes volt a
sztár, 2006-ban Kolumbusz lesz, spanyolosan Cristóbal Colón,
akit a spanyolok is magukénak tudnak, s mivel ötszáz éve halt
meg valladolidi szerény, ma is látogatható házában.
A szép könyv gyûjtésének hagyománya e gazdag kultúrájú
országban természetes, példaként lehet említeni a történelem számos alakjai közül Canovas del Castillónak és Manuel Godoynak bibliofil gyûjteményét, s bizonyára nem véletlen, mint ahogy a média hírül adta, a közelmúltban a spanyol trónörökösnek menyasszonya jegyajándékul többek
között egy szép könyvet is választott. A bibliofília legnagyobb tekintélynek tartott
szakfolyóirata a Hibris.
A „régi, ritka és különleges”
könyvek piaca, amelybe beleértik a többnyire elkülönítve
gyûjtött inkunábulumokat, azaz minden 1500. december 31.
elôtt keletkezett, öntött betû felhasználásával, magasnyomásos technikával készült szöveget, az 1471–1950 közötti idôtartamot öleli fel.
Luis Bardón madridi antikvárius az értékes régi könyvek általános állapotát és számát kedvezôtlenebbnek ítéli más európai országokéhoz képest. Az Inkvizíció annak idején megtizedelte a
könyvállományt, az egyházi szertartáskönyveket II. Fülöp egy
koncessziója alapján Franciaországban nyomtatták. A 20. század
közepéig viszonylag magas volt az írástudatlanok száma. Jelentôsebb gyûjtemények nem jelennek meg a piacon, viszonylag magas a szépirodalom, kevés a politikai, történelmi, filozófiai mû.
A tényezôk egyike, mely meghatározza egy antikvár mû árát,
változó. Természetesen fontos a fizikai állapot, a könyv integritása. De nem minden régi könyv drága: vannak könyvek a 16.
századból, alacsony áron és az ún. 27-es nemzedék íróitól – a
spanyol irodalomtörténet generációkban gondolkodik, melyhez a nálunk is ismert Ortega y Gasset, García Lorca is tartozik
– nagyon drágán, mivel piaci értéket nem önmagában a régiség,
hanem a ritkaság jelenti. A toplista rendkívül változó, míg
2005 ôszén a mágikus realizmus
képviselôit keresték, az év elsô
hónapjainak favoritja a vadászati szakirodalom volt.
Ha a régi könyvek fogalmába a
köznapi antikváriumban található használt könyveket is beszámítjuk, a vásárlói kör rendkívül
heterogén. A könyvbarátok mellett természetesen ott találhatók
azok, akik korábban mûalkotásokba, most értékes könyvekbe
fektetnek be. „Ennek a típusnak

nem adok el. Be se léphet az
üzletembe” – nyilatkozta Gustavo Pena, a madridi Dedalus
tulajdonosa, ami nyilván túlzás, viszont jelzi, hogy az antikvárius és vevôköre közötti familiáris viszonyra nagy igény
van, de azt is, hogy a könyvmûvészet gazdasági értékelése is a
helyére került. Forradalmi változást hozott az antikvár könyvek piacán az internet elterjedése, mely a készlet aktualizálásában és a vásárlói kör kiszélesedésében, demokratizálódásában játszik nagy szerepet, mivel a fiatalok, akik eddig antikváriumba a lábukat se tették be,
fölfedezték, hogy vannak megfizethetô, érdekes régi könyvek.
Az internetes oldallal rendelkezô antikváriumok általában 40%ot értékesítenek virtuálisan, érdekes példa a madridi Salambo,
mely elôbb internetes értékesítéssel kezdte mûködését, de belátva ennek hátrányait, pl. nem vizsgálható meg a könyv állapota,
nincs kontaktus a vásárlóval, késôbb könyvesboltot nyitott.
Az antikvár könyvanyag, különösen a „régi, ritka, különleges”
könyvek speciális vásárlói a gyûjtemények, könyvtárak. Egy-egy
értékes mû bibliofil és kulturális értékelésérôl és beszerzésérôl,
mint mindenütt a világon, szakmai konzílium dönt. Julián Martin Abad, a kiváló tudós, könyvtáros véleménye szerint a beszerzés eldöntését nehezíti: a bibliofil, könyvrajongó és értô könyvtáros sohasem magának vásárol, elsôdleges szempontja a gyûjtemény kell hogy legyen, amelybe majd a kiszemelt mû kerül,
gyûjtemény, amely egy meghatározott felhasználói, kutatói
szegmens igényeit fedi le.
Leghíresebb antikváriumok Madridban az említett Luis Bardón, valamint Guillermo Blázquez, Rafael Berrocal üzlete, Barcelonában az Anticuaria Farré, Inmaculada de Regas, Els Tirant,
Murciában La Candela, Zaragozában a Luces de Bohemia. A
múlt századi könyvek speciális lelôhelyei a Dedalus, Luis Llera,
García Pietro antikváriumai
Madridban, a Renacimiento
Sevillában, Rafael Sánchez üzlete Barcelonában.
Az antikváriusok nemzeti és
nemzetközi szakmai társaságokba tömörülnek. A legjelentôsebb könyvvásárok: minden
évben ôsszel a madridi Paseo
de Recoletoson, az antikvár
könyvszalon novemberben,
valamint a tavaszi könyvvásár.
Barcelonában is évente két alkalommal gyûlnek össze. A
szakmai élet e fontos találkozási lehetôségei anyagilag is rentábilisak. A kevésbé értékes régi,
használt könyvek ajánlott piaca például Madridban a Cuesta de
Majano, újabban a Paseo de Prado, vagy a Rastro, Barcelonában
a Paseu de Gracia portékái, ahol még a magyar turista is talál
megfizethetô könyvet.
A facsimile megjelentetésére szakosodott kiadók munkáiból
látható kiállítás május 24-tôl az Országos Idegennyelvû Könyvtárban, a budapesti Cervantes Intézet vendégkiállításaként,
Amerika felfedezésével kapcsolatos krónikák, klasszikus spanyol
írók, tudósok, korabeli térképek bemutatásával.
Radnai Margit
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A Kiss József Könyvkiadó ajánlja
Julia Navarro
A Szent Lepel
titkos szövetsége
(Ford. Cserháti Éva)
464 oldal, kb. 3000 Ft
Megjelenik a Könyvfesztiválra
Abgár király leprás lett, egyetlen reménysége a bölcs názáreti gyógyító, Jézus, akirôl csodákat mesélnek
mindazok, akik látták, hogy halálos betegeket gyógyított meg, érintésével a vakokat látóvá tette, a bénák járni kezdtek. A király elküldi
követeként hû szolgáját Jeruzsálembe, hívja el Jézust hozzá
Edessába, mert csak ô gyógyíthatja
ki nagy szenvedésébôl...
Tûz üt ki a torinói székesegyházban, ott, ahol a kereszténység egyik legbecsesebb ereklyéjét, a Torinói Lepel néven híressé lett halotti leplet ôrzik. A hagyomány szerint ez Jézus halotti leple, amely szerencsére sértetlenül vészeli át a tûzesetet, de az olasz rendôrség mûkincsrendészeti
csoportját vezetô Valoni felügyelônek rendkívül gyanús az eset, különösen, hogy egy férfi megégett holttestét is ott találják a helyszínen.
Ez már a harmadik ilyen esemény. Marco Valoni nem hisz a véletlenekben, ezért elszánt hajszát indít a sorozatos bûncselekmények felderítésére. A mûkincsrendészeti csoport nyomozóinak megingathatatlan
meggyôzôdése, hogy a templomi betöréseknek és rejtélyes tûzeseteknek
az igazi célpontja a Szent Lepel. El akarják lopni? Meg akarják semmisíteni? Kinek állhat ez érdekében? A Szent Lepel rejtélye, hitelessége
vagy hamissága újra és újra felmerül a nyomozás során. A csapat mûvészettörténésze, Sofia és egy önjelölt segítôjük, Ana, a spanyol újságírólány a lepel múltjában sejti a magyarázatot.
Hihetetlenül izgalmas, fordulatos nyomozás és egy valódi történelmi
krimi bontakozik ki az olvasó elôtt. Megelevenednek a Szent Lepel közel 2000 éves történetének titokzatos eseményei, csodával határos megmaradása, ôrzôi és támadói, az érte folyó szakadatlan harc Jézus halála
óta. Templomosok, uralkodók, szekták mind a lepel egyedüli jogos tulajdonosainak vallják magukat.
Julia Navarro regénye több mint 500000 példányban kelt el Spanyolországban, több mint húsz (többek közt német, japán, finn, olasz, svéd,
török...) nyelvre fordították le eddig, és már készül belôle a film is.
Azoknak a regényeknek a sorába tartozik, amelyekre azt szokták mondani: „letehetetlen olvasmány”.

Geréb László
A magyar
középkor
költészete
2600 Ft
A rövid terjedelmû könyv a
teljesség igénye nélkül igyekszik bemutatni a középkori
magyar líra fontosabb állomásait, olyan források is megtalálhatóak benne, melyek napjainkban is kuriózumnak számítanak. Geréb László nemcsak válogatta, de fordította is ezeket a mûveket, melyek a magyar irodalom és ezzel együtt a magyar szellemtörténet kiemelkedô kordokumentumai is, hiszen a magyar nép önmagáról való gondolkodásának hû tükrei.
Geréb László a honfoglalás elôtti költészettôl a 15. század közepéig húzódó fonálként ábrázolja a középkor irodalmát, melyre az egyházi és
világi irodalom jelentôs és kevésbé ismert alkotásait igyekszik felfûzni.

A magyar középkor irodalmának és mûvelôdéstörténetének teljesebb
megítéléséhez azonban az is hozzátartozik, hogy ne csak egy-két, a középiskolában tanult kiemelkedôen fontos irodalmi alkotását (Ómagyar
Mária-siralom, Halotti Beszéd és Könyörgés) ismerje a mûvelt magyar
ember, hanem az irodalmi mûvek mint dokumentumok segítségével
minél teljesebb képet alkosson arról a korról, mely a független magyar
történelem és államiság egyik kiemelkedô idôszaka volt.
Megjelent a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával.

Pogány György
A magyar
könyvgyûjtô
kalauza
4400 Ft
A magyar könyvkultúra tüköre: olvasmányos stílusban, de tudományos
pontossággal közreadott mû a bibliofíliáról és annak magyarországi történetérôl. Nagy magyar gyûjtôk és
gyûjtemények, könyvmûvészet a kezdetektôl a 20. század végéig.
Megjelent a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával.

Ki kicsoda
a magyar
könyvszakmában
2440 Ft
A magyar és a határontúli magyar kortárs
könyvszakma 532 szereplôjének személyes
adattára.
Megjelent a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával.

Magyar Könyvgyûjtô
Elsô évfolyam (2001/1–10. szám)
Egyben, keménytáblás kötésben
5900 Ft

Magyar Könyvgyûjtô
II.,III.,IV. évfolyam (2002–2004 /évenként 10 szám)
Együtt, kötés nélkül
Évfolyamonként: 4500 Ft
A Magyar Könyvgyûjtô elsô két évfolyamának számaiban folytatólagosan közölte a valaha volt Állami Könyvterjesztô Vállalat legendás antikvár irányárjegyzékének anyagát aktualizált árakkal. Könyvaukciókról,
kiállításokról tudósított, tartalma felölelte a bibliofília minden területét. A Magyar Könyvgyûjtô (2001–2004) a magyar bibliofília egyetlen
lapja volt a 21. század elején. Élt 4 évet.

A könyvek megvásárolhatók a könyvesboltokban, megrendelhetôk a kiadó címén:
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31. Telefon/fax: 466-0703,
és a XIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon megvásárolhatók fesztiváli árkedvezménnyel a 328-as standon.

Könyvkultúra
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külföld

Lipcse még többet olvas
Leipzig liest –
mondja a több száz
éves könyvvásári
hagyományú híres
város immár tizenöt éve zajló, írókat
bemutató programjának jelmondata.
Ez nem üres reklám-szólam. És
nemcsak a lipcseiek
olvasnak, hanem
nekik is olvasnak az írók. A gyakori Frankfurt–
Lipcse összehasonlításban mindig végsô érvéként hangzik el: a beszélgetéseken, felolvasásokon megismerhetô, szóra fogható szerzôk és a
valódi olvasóközönség jelenléte teszi Lipcsét otthonosabbá, belakhatóbbá, még ha jól tudjuk,
hogy a nagy és fontos üzletkötések valóban
Frankfurtban esnek meg.

■ Számokban ez azt jelenti, hogy 1800 esemény
zajlott 1500 aktív közremûködôvel 250 városi és
vásári helyszínen. Olvastak, beszélgettek egyetemen, templomban, könyvesboltban, diszkóban
és pinceklubban, rádiókban és tévékben. Ezzel
Lipcse egyszersmind Európa legnagyobb irodalmi fesztiváljának helyszíne is, melyet odaadóan
támogat a Német Kiadói Egyesülés, a Börsenverein, a Mitteldeutscher Rundfunk, a városi önkormányzat s
maguk a felvonuló kiadók is. Bár az idén elsôsorban a német fiatal irodalom állt a középpontban – negyven író olvasott fel egész éjjel a Moritz-bástya zegzugos kazamata-rendszerében – harminchat országból 157 író vett részt a nemzetközi programokban.
Különleges élmény a világhírességeket élôben szemlélni.
Bret Easton Ellis, Viktor Jerofejev, Franz Xaver Kroetz vagy a Németországban nagyon sikeres holland Margriet de Moor is
többször szerepelt különbözô fórumokon. Rolf Hochuthot pedig a „dtv” kiadó standján köszöntötték közelgô 75. születésnapja alkalmából.
A Vásár egyik csúcspontja az Európai Megértésért-díj – melyet a német könyvesek 1994-ben alapítottak – átadása (2 éve
Csordás Gábor vehette át). Idén az ukrán Jurij Andruhovicsnak
ítélték. Nemcsak szenvedélyes beszéde, hanem a lipcsei rendezôk erôs kelet- és közép-kelet-európai érdeklôdése is ráirányította a figyelmet Ukrajna többi, nálunk is ismert írójára:
Okszana Zabuskóra vagy Andrej Kurkovra, akik frissen megjelent német nyelvû köteteiket is dedikálták.
Az idén a németországi magyar évad, azaz az Ungarischer
Akzent (Magyar akcentus) programsorozatának szinte nyitánya volt a Lipcsei Könyvvásár. A jövô évre is áthúzódó nagy
kulturális seregszemléhez megteremtette a jó hangulatú bekö-

szöntést Esterházy
Péter két frissen
megjelent munkája,
a Bevezetés a szépirodalomba és a foci-tárgyú írások Utazás a
tizenhatos
mélyére
címmel egybegyûjtött német nyelvû
kiadása. (Egyébként
is, a futball, a világbajnokság lázában
égô
németek
a
könyvkiadásukban is
vevôk a témára.)
Darvasi László is hamarosan ilyen könyvet publikál, s mivel mindketten a német
olvasóközönség kedvencei, felolvasásaikra rengetegen eljöttek. Bartis Attila A nyugalom címû regénye szintén nagyon
jól fogy, fordítója, Relle Ágnes pedig jelölt volt, és ez igen
nagy szó, az egyik legnagyobb presztizsû, a három kategóriában kiadott Lipcsei Könyvvásári Nagydíjra. Az olvasók megismerhették Jónás Tamás költô-novellistát, akinek a pesti-bécsi kötôdésû Kortina Kiadó jelentette meg novelláskötetét.
Felolvasott legújabb könyvébôl, az El Camino-ból Tolvaly Ferenc, és a Németországban élô Török Imre. Dalos György író
odaadó és gondolatgazdag beszélgetôtársként mutatta be kollégáit, ugyanakkor most németül megjelent Balaton-brigád címû regényének is ünnepelt
szerzôjeként olvasott fel maga is.
■ A „Kis nyelvek – nagy irodalmak” fórumát a berlini Magyar Intézet koordinálja évrôl évre. Ezúttal a
magyar szerzôk mellett ciprusi, litván, horvát és szlovén írókat hallhatott egy-egy témáról a közönség.
Lapzártánkig nem tudjuk még, ôk összesen hányan
voltak, de az elsô két nap után már rekordot mértek: 52 ezren keresték fel két nap alatt a már mind az öt csarnokát a
2162 kiállító elôtt megnyitó vásárt. Köztük rengeteg iskolai
osztály és húszon inneni fiatal. Március 18-án, szombaton ráadásul számukra a fantasyk világát megidézô jelmezversenyt
hirdettek az erre szakosodott kiadók, ezért aztán hihetetlen
küllemû ifjoncokkal sodródhattunk együtt a tömegben, és elképesztô mennyiségû mangát, comicsot és rajzfilmes dvd-ket
láthattunk.
A nálunk még gyermekcipôben járó német hangoskönyvpiac is tobzódott Lipcsében. 120 kiadó mutatta be munkáit,
szinte az egész 3-as csarnokot elfoglalva. Hatalmas sorok kígyóztak egy-egy személyesen is felolvasó színész asztalkája
elôtt, hogy dedikáltassanak, s átszellemült arcú emberek ültek fejhallgatóval a fejükön földön, fotelban, színpad-szélen.
Az MKKE és a kulturális tárca szervezésében számos magyar kiadót felvonultató, megszépült és terebélyesedett magyar nemzeti standon több mint 300 új mû sorakozott, s nehéz volt állni a már elsô nap vásárolni igyekvôk rohamát.
Mérleget még nem volt idô vonni, de az bizonyos, hogy a
nagyszabású, jó hangulatú világ-könyves esemény idén is jó
benyomásokat hagyott olvasóban, íróban, könyvesben, rendezôben egyaránt.
B. K.
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évforduló

Az abszurd dráma klasszikusa
Száz éve született Samuel Beckett
„– Én, hál’ istennek, nem vagyok író.
De ha író lennék, tudod, ki szeretnék lenni?
Beauvoir. A tévedései nélkül.
– Én Beckett. Ô sose téved…”
(Vészi Endre: Króm és bazalt)
■ Ír ez az angol, és ír ez a francia. Samuel Barclay Beckett ír származású, angol és francia nyelvû író, drámaíró, költô és esszéista száz éve,
1906. április 13-án született Dublinban, és 1989.
december 22-én hunyt el Párizsban. Profán meghatározással úgy lehetne jellemezni, hogy fordítva volt bekötve, gondoljunk csak a „Malone
meghal” eme mondatára: „Én már nem a sikerért
küzdök, hanem a kudarcért.”
Legyen akkor e centenáriumi megemlékezés is fordított: kezdôdjék a halálával, mely, természetesen, szintúgy becketti volt. Haláláról, végakaratának megfelelôen, csak akkor értesült a világ, amikor már eltemették. Koporsóját így csak legközelebbi bizalmasai
követhették december 26-án, néhány hónappal azután, hogy az író
megözvegyült. 83 évesen ritkán szerepel a sajtóban – annál többet
a színházak mûsorán. Ha mégis újságcikktéma, akkor olyasféle hírrel, hogy mennyi pénzébe kerül zajérzékenysége. A párizsi Rue St.
Jacques-i házban, ahol lakik, a felette élô bérlôknek hangelnyelô
szônyeget vásárol, hogy ne hallja lépteiket. (Megteheti: a világ leggazdagabb írója ekkor, az 1952-ben írt, „Godot-ra várva” címû darabját mindennap elôadják valahol a világban.) A postától olyan
telefont rendelt, amely nem csöng.
A hivatalos Franciaország csak utolsó
éveiben ismerte el a legmagasabb kitüntetéssel. Nyolcvanadik születésnapjára
megkapta „Az évszázad költôje” címet. A
díjátadó ünnepség ceremóniája alól Beckett kivonta magát, a kitüntetéssel járó
összeget pedig elajándékozta. Ha hosszú
évek után megint ír valamit, az csupán 31
oldal. A magányosságról elmélkedik benne. „Bennem egy meggyilkolt lény lakozik. Születésem elôtt gyilkolták meg. Ezt
a lényt meg kell találnom és új életre kell
keltenem – szavakkal…”
Szavak – ez mindenünk. Ezt a szállóigéjét angolul írta (Words
are all we have) akárcsak elsô verseit és elbeszéléseit. 1923-ban a
Trinity College-ban francia–olasz szakos, kiváló eredménnyel
végez, írhatna akár olaszul is, de mert Párizsban lesz egyetemi
lektor az École Normale Supérieure-ben, késôbb a francia fôvárosban telepszik le véglegesen. A fény városában egy este megtámadta és leszúrta egy clochard. Beckett késôbb fölkereste a
börtönbe vetett merénylôt (egy pápai gesztus elôképe?), és megkérdezte, miért támadt rá. „Nem tudom” – felelte a kérdezett.
Az író állítólag ennek a csavargónak az alakját is beledolgozta
„Godot-ra várva” címû drámájába.
1945 után a legtöbb mûve francia nyelven lát napvilágot, így a
„Godot-ra várva” is, amely új korszakot nyit a 20. századi dráma
történetében. Az abszurd dráma, ahogyan Martin Esslin elnevezte, a sokkterápiára épül, a közönséget a lét értelmetlenségével szembesítve. Beckett drámái egy a korábbitól eltérô drama-
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turgiára épülnek, szinte nincs cselekményük, a lét perifériáján vegetáló szereplôknek nincs igazi karakterük. A hagyományos értelemben vett párbeszédet
sem folytatnak, mivel nincs közöttük
igazi kommunikáció.
Az író viszonylag szûk francia szókincsbôl nyelvet teremt a nyelven belül. A tanult nyelv nagyobb mûvészi fegyelemre késztet – vallja Beckett, amikor még
nyilatkozgat. Félénk volt vagy emberkerülô? Mindenesetre mindig kerülte, elhárította, hogy önnön irodalmi alkotásaira vesztegesse a szót. „Nincs mit
mondanom. Csak az mondhatom el,
meddig nincs mit mondanom.”
A maga választotta elszigeteltségébôl
még az irodalmi Nobel-díj sem zökkentette ki. 1969-ben,
amikor megkapja a rangos elismerést, összecsomagol és ismeretlen helyre távozik, hogy ne kelljen interjúkat adnia. A
meglepett közvéleménynek be kell érnie a Svéd Királyi Akadémia indoklásával: „a regény- és drámairodalomban új formákat honosított meg, s az emberi nyomorúság ábrázolásán
keresztül az ember felemelkedését kívánja szolgálni”.
Samuel Beckett 1970 áprilisában bemutatott „Breath” (Lélegzet) címû darabja mindössze 30 másodpercig tartott, színészek és dialógusok nem szerepeltek benne. Volt ennél hálásabb téma a Thomas Mann és Tolsztoj-nagyregényekkel olvasólámpához láncolt bölcsész számára? Világirodalmat hallgató egyetemista korunkban szerettük Beckettet. Hamar el lehetett
olvasni és sokat lehetett beszélni
róla – határoznám meg most az
akkori szimpátia okát.
Mostanság inkább hivatkozni
szoktak rá, ha a „nemcselekvés
dramaturgiája” az abszurditás, a
statikus helyzet drámai ábrázolása, a fiktív hôs fogalma vagy a moralizáló, példálózó karakterek kerülnek szóba. Olvasni Beckettet
fárasztó ugyanis. Nádas Péter, egy
hajdani rádióinterjúja tanúsága
szerint, ha már belefáradt Beckettbe, Gombrowiczot olvas.
Milosz kora legbecsületesebb írójának mondja Beckettet, aki
puszta létével bizonyítja, „hogy milyen nagy, a pusztulását jövendölô kuvikolás ellenére, a kapitalista Nyugat”.
Beckett kései kisprózai mûveiben, írja róla honfitársa, Colm
Tóibín, „szinte összesûrûsödik zsenijének lényege: annak a sajátos hangnak a megteremtése, mely egyszerre komikus és kétségbeejtôen reménytelen, mely már félig halott, sôt a közeli
halálban reménykedô, mégis a legapróbb részletekig az élet komédiájával telített. Beckett, a kitaszított protestáns, aki élete
nagy részét Párizsban élte le, az angol mellett franciául is alkotott. Számûzetésében és teljes magányában mégis talán ô képviseli leginkább azt a sajátos ír érzésvilágot, mely ott van a
hangjában, fanyar humorában és keserû reménytelenségében.”
Juhani Nagy János
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Kertész
átszom, vesztek. Hát aztán! Ha nem játszom, akkor is vesztek. Vesztes
vagyok. Vesztesnek születni
kell. És akkor mi van?
Nem vagyok rosszabb. Sôt.
Én vagyok a jobb. Sokszor a
legjobb. És semmivel sem dolgozom kisebb hatásfokkal,
mégis vesztek. Vannak kihívások, melyeknek nem bírok ellenállni, pedig tudva tudom,
hogy itt nincs verseny, mert
nincs esélyegyenlôség. Mert
minden meg van bundázva,
be van faggyúzva, minden le
van rendezve, még el sem dördült a startpisztoly, már tudható, ki lesz a gyôztes.
Hát dühöngök, még ordítok
is, és rázom az öklöm. Miért,
nem szabad? A jus irae alapvetô emberi jogom, nem?!
Nem, mondják a barátaim,
akik szeretnek, akik a javamat
akarják, nem szabad. Mosolyogj szépen, és tégy úgy, mint
aki nyert. Itt vesztesnek lenni
nem szabad. A vesztest kerülik, elfordulnak tôle, még bele
is döngölik a betonba. A vesztes fertôz! Óvakodj a vesztestôl – benne van minden amerikai karriertanácsadóban.
Akkor most álljunk meg, emberek! A csengôfrász kora nem

J

is volt olyan rég. (Idôsebbek
szíveskedjenek elmagyarázni a
zsenge ifjúságnak!) Amikor
embereket hurcoltak el az
ágyukból éjszaka. Volt, akit kitelepítettek, másokat internáltak, ismét másokat a sittre vágtak, és akadt, akit kivégeztek.

Kertész Ákos

Az európai kultúra
alappillére
Csak úgy, szórakozásból, koholt vádak alapján, hogy a nép
tanuljon meg félni. Hogy ne
feledje: a Hatalom hatalmas!
És akkor az elhurcoltak házastársait, a gyerekeiket, a szüleiket, a barátaikat, a Hatalmat
respektáló bölcs messze elkerülte. Ha szembe jöttek a járdán, átment a másik oldalra,
mert a vesztes fertôz, a vesztesnek nem köszönünk, nem állunk vele szóba, nem hívjuk
föl telefonon, és nem írunk
neki levelet. Mert mi is gyanúba keveredhetünk.
Én ettôl okádtam. És tüntetôen megöleltem az utcán

Dedikálások
a
328-as standján
a XIII. Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztiválon
2006. ÁPRILIS 22., SZOMBAT
11 ÓRA
Pogány György (A magyar könyvgyûjtô kalauza)
14 ÓRA
Lengyel Anna (Lengyel Anna leveleskönyve)
Czabán György (Barátom, Settenkedô)
15 ÓRA
Egressy Zoltán (Portugál)
16 ÓRA
Csokonai Attila (Dirádó)
ÁPRILIS 23., VASÁRNAP
11 ÓRA
Pogány György (A magyar könyvgyûjtô kalauza)
15 ÓRA
Csokonai Attila (Dirádó)
1
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azt, akinek a férjét elhurcolták, és barátkoztam azzal, akinek kivégezték az apját, és se
attól nem féltem, hogy gyanúba keveredem, se attól,
hogy a vesztes megfertôz, sôt
attól sem, hogy a leprástól a
leprát elkaphatom.

Én ebben nôttem föl, számomra ez az európai kultúra. A legnagyobb mûvek,
amelyektôl a legnagyobb
esztétikai élményt, gyönyört,
katarzist kaptam, mind vesztesekrôl szóltak. A legigazibb
vesztes Hamlet, a dán. Hiába
tudja, hogy a tett halála az
okoskodás: igazi filosz, igazi
entellektüel. „Nincs abba
mód, mondja, hogy én galambepéjû ne legyek, vagy
zsarnokság alatt elkeseredni
epém legyen, különben azóta már a lég minden keselyûjét hizlalom e szkláv dögével! Véres, buja gaz! Lel-

ketlen álnok, fajtalan gazember… ó, bosszú! Ki állja…?”
Hát ez az. „Kizökkent az idô,
ó kárhozat, hogy én születtem
helyretolni azt.” És nem is tolja helyre, ô nem az az ember.
Ô vesztes. Mégis az európai
szellem igazi emblematikus
alakja. Ha azt mondanám,
szentje, akkor sem túloznék.
Igen, vesztes. Mint Anna Karenina. Mint Raszkolnyikov.
Mint Bovaryné. Mint szegény
Avroszimov. Mint Goriot
apó. Mint Othello, mint Lear
király, mint Ványa bácsi. Mint
Mačiek Wajda Hamu és gyémántjában, mint Wajda Csatornájának valamennyi hôse.
Vesztes, mint Bellow Herzogja, mint Styron Nat Turnerje,
vesztes, akár Petôfi, Kossuth,
az aradi tizenhármak, és az
egész magyar szabadságharc
mindenestül. Vesztes, mint
Nagy Imre.
Az európai kultúra egyik
alappillérének tekinthetjük,
hogy mi együtt tudtunk érezni a legyôzöttel is. Mi nem
csak megértjük a vesztest, de
veszíteni is tudunk. Igenis az
európai kultúra szerves része:
elegánsan veszíteni.
Ha ezt elveszítjük, akkor leszünk igazán vesztesek.

A FEKETE SAS KIADÓ szeretettel várja Önöket
a 13. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a fôbejárattal
szemközti kinti pavilonban, ahol szerzôi az alábbi
idôpontokban dedikálják könyveiket:
április 21. péntek

április 22. szombat

12–13 ÓRA KÖZÖTT
Gál László: „Csak a szépre…”

11–12 ÓRA KÖZÖTT
Mednyánszky Miklós:
A kintorna avagy könyv egy
elfeledett hangszerrôl és
egy megszûnt mesterségrôl

15–16 ÓRA KÖZÖTT
Szó_Köz Irodalomelméleti
sorozat szerzôi
Szilágyi Judit: Magadtól
menekvésed – Füst Milán
Korda Eszter: Az írás gyeplôje –
Az Ottlik-próza vizuális narrációja
Cséve Anna: Ecset és toll –
Móricz Zsigmond szövegalakító
gyakorlata

13–14 ÓRA KÖZÖTT
Petôcz András:
Sárga virág a feleségem
15–16 ÓRA KÖZÖTT
Csokonai Attila: Dirádó
www.feketesas.hu

42 éves könyvszakmai, 7 éves kiadói, kis-nagyker gyakorlattal,
állást keresek.
Kóczánné Piller Erzsébet (Lizi)
Elérhetôség: 06/30/426-88-52, e-mail cím: epiller@t-online.hu
Közlemény A Typotex Kiadó és a Líra és Lant rendezte az elszámolások körül felmerült félreértéseket. Mindkét fél úgy látja, hogy ezután
jobban fognak mûködni a dolgok és a számítógépek. Köszönet a
Könyvhétnek, hogy hozzájárult a tisztázáshoz.
Votisky Zsuzsa igazgató, Typotex Kiadó
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interjú

Az Égig érô fûtôl a Micimackóig
Jubileum-dömping a Móra Kiadónál
Szerencsés helyzetben van idén a Móra Kiadó.
Féltucatnyi jubileum esik erre az esztendôre a
mórások életében, ráadásul egy részük épp a
Könyvfesztivál idején aktuális. Olyan irodalmi
nagyságokat ünnepelnek idén, mint Zelk Zoltán, Janikovszky Éva, és olyan klasszikus mûvek
születésnapját mint A Pál utcai fiúk vagy a Micimackó. Van ok az ünneplésre, mert ezek a
klasszikusok a mai hihetetlenül bôséges kínálatban is állandó, vezetô szerepet töltenek be az
eladási listákon. Tavaly például Janikovszky Éva
könyveibôl és az idén szintén jubiláló Vakondtörténetekbôl adtak el a legtöbbet.
■ – Valóságos ünnepségsorozattal indítják a tavaszi idényt.
Milyen eseményekkel emlékeznek a kiváló írók remekmûveire? – kérdezem Cs.Tóth Jánost, a Móra Kiadó igazgatóját.
– Nyilvánvalóan a remekmûvek új kiadásaival. Ha idôrendben
haladok, A Pál utcai fiúk az elsô ünnepelt, amely 100 éve jelent
meg elôször nyomtatásban. Következik Zelk Zoltán, aki száz
esztendeje született, majd Janikovszky Éva, aki idén lenne 80
éves. A Micimackó szintén 80. születésnapját ünnepli, A kis herceg pedig 60 éve jelent meg Európában. Mivel ilyen nagy számú ünnepeltünk van, arra gondoltunk, hogy egységes borítóval
jelentetjük meg a mûveket, amelyen feltüntetjük az adott mû
vagy szerzô évfordulóját is. Szinte mindegyik kötetet színes illusztrációk díszítik. A Pál utcai fiúkkal – melyhez Kovács Péterrel készíttettünk rajzokat – márciusban részt veszünk az éves
bolognai gyermekkönyv-kiállításon is. Úgy gondoljuk, hogy világszerte talán a legismertebb magyar író Molnár Ferenc és a legismertebb mû A Pál utcai fiúk, épp ezért helye van a fesztiválon.
– Gondolom, hogy A Pál utcai fiúknak jót tett A Nagy Könyv
játékban elért elôkelô helyezése. Jobban szeretik, vagy többen olvassák manapság?
– Klasszikus mûrôl van szó, amely a magyar gyermekirodalom
csúcsteljesítményei közé tartozik. Nem vártuk, hogy elsöprô eladási számok mutatkoznak az öt döntôbe jutott mûbôl, amit mi adtunk ki (Abigél, A Pál utcai fiúk, Micimackó, A kis herceg, Tüskevár).
Körülbelül 10 százalékkal emelkedtek csupán az eladási mutatók.
De ezek a mûvek már minden család könyvtárában megtalálhatók!
– Janikovszky Éva már harminc éve is meglehetôsen népszerû volt, de az utóbbi idôben talán mintha még nagyobb sikere lenne. Jól látom?
– Minden korosztályban nagyon népszerû Janikovszky Éva. Legalább harminchat nyelven megjelent a világban Japántól Franciaországig, vagy most friuli nyelven, amely Olaszország északi részén beszélt nyelv. Az a felfogás, ahogyan ô kívülrôl láttatja a felnôtteket és szembesíti a közhelyekkel és önmagukkal ma is idôszerû, és minden szülônemzedéknek sokatmondó. Varázsa és irodalmi értéke abban mutatkozik meg, hogy a gyermek–felnôtt kapcsolatban megpróbál mindent szó szerint venni, aztán szembesíti a felnôttet a butaságaival, de mindezt nagyfokú szeretettel teszi
gyermek és felnôtt iránt. Ennek az egyedi és különleges felfogásnak feltétlenül helye van a világirodalomban, és mint minden iga-

zi klasszikust, gyerekek éppúgy olvassák, mint felnôttek. Itthon Az égig
érô fû frissített kiadásban, díszborítóval, de az eredeti Réber-illusztrációkkal jelenik meg. Janikovszky Éva születésnapját – április 23-át, amely egyben a Könyv Világnapja – egyébként
megünnepli a Magyar Televízió is, és
a Könyvfesztiválon pódium-beszélgetéssel emlékeznek róla, azok, akik
személyesen ismerték: Csonka András mûsorvezetésével Vámos Miklós,
Gálvölgyi János, Halász Judit, Békés
Pál és Janikovszky János. Több helyen és több alkalommal emlékezünk
még Janikovszky Évára, a legnagyobb
talán a már harmadszorra meghirdetett és nagy sikert arató „Az úgy
volt…” címû meseíró-pályázat gyerekeknek, amelyet a Janikovszky Éva Alapítvány és a Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár rendez
meg. Ezt szintén a Könyvfesztiválon hirdetjük meg. Az elmúlt
években több száz munka érkezett be a felhívásra, s elôbb-utóbb
talán egy gyûjteményes mesekönyv is születik belôlük. Janikovszky János, az írónô fia egyébként sokat járja az országot, különbözô oktatási intézményekbe, könyvtárakba látogat, ahol a gyerekekkel beszélgetve felidézik Janikovszky Éva írásainak világát. Végül
valamikor a Gyermeknap környékén a Móra Kiadó kedvezményes könyvvásárt rendez Janikovszky Éva mûveibôl.
– Zelk Zoltán születésének centenáriumát is idén ünneplik. Még mindig annyira szeretik a mai gyerekek, mint például Weörest?
– Igen, fôleg az óvodások. Mi azzal tisztelgünk elôtte, hogy
Gólyavirág, gólyahír címmel megjelentetünk egy kötetet kicsiny
gyermekek részére eddig kiadatlan verseibôl, amelyeket a feleségétôl kaptunk meg. A verseskönyvet Damó István színes rajzai díszítik.
– Úgy tudom, Paul McCartneytôl is megjelentetnek egy mesekönyvet.
– A legendás Beatles-tag írt egy mesekönyvet, amely óriási siker
volt az angolszász világban. Egy színes meséskönyvrôl van szó,
amelyben kedves, tanulságos történet szól az állatok világáról,
persze az embereknek szóló tanulsággal. A Felhôk fölött címû kötetet kisiskolás kortól felnôttkorig ajánljuk olvasóinknak.
– Sokat emlegettük már a klasszikusokat. Készülnek-e
kortárs szerzôk mûveivel az elsô negyedévre?
– Felújítottuk Békés Pál Dr. Minorka Vidor címû meséjét, szintén Réber László illusztrálásával. Megjelentetünk egy kötetet Petôcz Andrástól. Balázs Ági színmûvész és színmûíró Lufi és Szamóca címmel adott nekünk egy bájos Pöttyös könyvet. R. Várkonyi Ágnes A Kuruckor hôsei címû munkája szintén felújításban
lát napvilágot. Kiss Attila Altináj címû könyve egy ôsmagyarkori történet. Megindítjuk a Sicc sorozatot is, mely a jövôben a
Móránál lát majd napvilágot.
– Néhány évforduló marad még ôszre is.
– A Micimackó és A kis herceg megjelenése ôszre várható, nem
döntöttük még el, hogy az egységes díszborítóban jelenjenek-e
meg, vagy másként, de egy biztos: könyvészetileg is ünnepi eseményként kezeljük.
Szénási Zsófia
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interjú

Melyik Márai az igazi?
Külföldön tarol A gyertyák csonkig égnek,
itthon az Egy polgár vallomásait kedvelik
Márait nem lehet megunni. Népszerûsége itthon és
külföldön egyaránt töretlen, igaz, külföldön más mûveiért kedvelik, mint hazájában. Sikerének titkát az
irodalomtörténészek is keresik, Mészáros Tibor, a
Petôfi Irodalmi Múzeum munkatársa például ebben a
témában tanulmányt publikál az újra megjelenô
Márai képes albumban. Az író születésnapján, április
11-én konferenciát és kerekasztal-beszélgetést rendeznek a PIM-ben és ekkor, illetve a Könyvfesztiválon
bemutatják a régen várt és eddig publikálatlan fotográfiákat is tartalmazó képes kötetet. A Márai-kutatás
aktuális kérdéseirôl Mészáros Tibor beszél.

1
7
8

■ – Miért idôszerû a Márai képes album új kiadása?
– Több szempontból is kívánatossá vált. Egyrészt teljesen elfogyott az elsô kiadás. Másrészt nálunk van a hagyaték, ebben is voltak eddig publikálatlan dokumentumok és újabb felvételek is kerültek hozzánk, ráadásul
2000 óta lényegesen többet tudunk Márairól is. Az új kiadásban bôvebb
életrajzot találnak az olvasók, és alapvetô koncepcióváltást jelent, hogy a
szövegbe ágyazottan, mintegy a szöveget követve jelennek meg a fényképek, nem pedig külön, a szöveg után. Számos, eddig ismeretlen fotót teszünk közzé, például egy kassai hölgy jóvoltából, aki a fiatal Loláról és Márairól is adott képeket; a tengerparton sütkérezô Márai fotója például biztosan nem tartozik az író megszokott felvételei közé. Újdonság ugyanakkor a hagyatékban talált tárgyak, dokumentumok közzététele, vagy a két
világháború között megjelent, mára hozzáférhetetlen kötetborítók nagyközönség elé tárása. Méretében is nagyobb lett a könyv, majdnem A4-es
méretû album, amelyben egész oldalas fényképeket is elhelyeztünk. Az
életrajz mellett több szöveges dokumentum is kiegészíti a kötetet: így egy
posztumusz kronológia, amely az író halála után bekövetkezett eseményeket veszi sorra. Írtam továbbá egy tanulmányt Márai mára „megszokott”
külföldi sikerérôl, ennek illusztrációi a különféle fordítások borítói. Az író
életével kapcsolatos további tájékozódást segíti a kötet végén szereplô, rövid leírásokat tartalmazó bibliográfia, és annak a három kötetnek a leírása, amelynek megjelenésérôl tudunk, de soha nem látta senki, illetve a Márairól szóló, kötetben megjelent szakirodalom jegyzéke. Összességében
mintegy 180 oldal lesz a könyv, amelyben összesen 230 fotó és dokumentum szerepel, az elôzô kiadás barnított felvételeihez képest ez négyszínnyomásban készül, modern grafikai megoldásokkal.
– Az író születésnapján konferenciát rendez a múzeum. Mik lesznek a fôbb témák?
– Pontosítanék, április 11-én a Helikon Kiadóval közösen Márai-napot
tartunk a múzeumban, melynek keretében konferenciát és kerekasztal-beszélgetést rendezünk, illetve Tarján Tamás bemutatja a képes albumot. A
konferencián olyan érdekfeszítô elôadások hangzanak el, mint Márai polgárszemléletének reális és illuzórikus vonatkozásai Fried István kutatásai
alapján, a kiadás elôtt álló teljes Márai-napló „titkai” az én interpretálásomban, a világsikert hozó A gyertyák csonkig égnek címû regény Rónay
László elemzésében, Márai Szabad Európa Rádió-beli cikkei Keczán Mariann értelmezésében, vagy a sokak szemében értetlenséget szülô cikksorozat értékelése a Felvidék és Erdély visszacsatolásával kapcsolatban Székely Ádám szerkesztô és Ablonczy Balázs történész összefoglalásában.
Mindegyik elôadás után részletek hangzanak el az adott mûbôl színészek

tolmácsolásában. A kerekasztalbeszélgetésre A gyertyák csonkig
égnek színpadi és most már filmadaptációját is megálmodó Iglódi
Istvánt várjuk, illetve a dramaturg
Pozsgai Zsoltot, aki nemcsak dramatizálta a regényt, de Svájcban
színpadra is állította a darabot. A
konferencia több résztvevôje szintén jelen lesz a beszélgetésen.
– Márai továbbra is hódít külföldön?
– Kétségtelenül. Azt hiszem, köztudott dolog, hogy Londonban a
West Enden nemrég bemutatták
A gyertyákat Jeremy Irons fôszereplésével és május végéig heti 8
elôadásban játsszák. A rendezô igyekezett a darabba több „magyaros elemet” beleszôni, Jeremy Irons atillában jelenik meg a színpadon, és a nagyon igényes mûsorfüzetben ismertetik például a Trianon elôtti és utáni
magyarországi állapotokat, térképeken is. De máshol is népszerû az író: a
németországi adatok szerint egymillió példányt adtak el az említett regénybôl. Ha Márai mûveinek befogadását nézzük, két pólussal találkozunk: itthon az intellektuálisabb könyvei fogynak inkább (Egy polgár vallomásai, Föld! Föld!, Naplók, Füves könyv), külföldön viszont regényei,
amelyek inkább csak belépôk az igazi Márai-világba. Biztosra vehetô, hogy
elôször A gyertyák jelenik meg, azt követi az Eszter hagyatéka, a Válás Budán és a Vendégjáték Bolzanóban esetleg a Csutora, és csak ezek után következnek a komolyabb mûvek. Németországban a Piper Kiadó most már
a Teljes Napló kiadására készül. Ugyanakkor hiányzik egy idegen nyelvû,
az életmûvet teljességében és mélységében elemzô Márai monográfia is.
A feldolgozást tekintve idehaza nagy hiányt pótolt Rónay László múlt év
végén megjelent, 700 oldalas monográfiája, amely helyenként olvasókönyvszerûen, a mûveket több oldalon idézve elemzi az életmûvet.
– Tavalyi beszélgetésünk során azt mondta, szeretne írni A gyertyák
csonkig égnek elképesztô sikertörténetérôl, amely annyira érthetetlen a magyar olvasók és fôleg az irodalomtörténészek elôtt. Már utalt
rá, hogy megszületett a tanulmány. Milyen konklúziókra jutott?
– Kissé másképp látom korábbi értetlenkedésünket. Nehéz megérteni,
hogy a nyelvében elszigetelt magyar irodalom hirtelen berobban a világirodalomba. Tudomásom szerint 26 nyelvre fordították le Márai siker-regényét a baszktól a japánig, több helyen színpadra állították, és
szóba került a londoni bemutató alapján készülô filmadaptáció is. Módosítanám tehát korábbi véleményemet: tudomásul kell venni, hogy ez
a magyar író, ebben a regényben valami olyat tudott mondani a világ
számára, ami mindenkinek fontos. Olyan hagyományos, konzervatív
szemléletet, élet- és értékideált tükröz, ami ma nagyon hiányzik az életünkbôl. A berlini bemutató után a nézôk például foggal-körömmel
védték a darabot egy magyar irodalomtörténész ellenében azt hangsúlyozva, hogy Márai olyan örökérvényû dolgokat mond ki az emberi
kapcsolatokról, ami ma is aktuális és a való életben is létezhet, nem csak
a fikcióban. A mai rohanó és kizökkent világban, amikor az emberi kapcsolatok gyakran csak egy SMS-re korlátozódnak, Márai könyve fontos
és mindenki számára vonzó értékeket állít elénk. Hogy ez éppen egy
magyar regényen keresztül vetôdött fel, annál jobb, és örüljünk ennek.
Szénási Zsófia
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Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2006. február 17. – március 16.
Szépirodalom
1. Dan Brown: A megtévesztés foka
2. Jane Austen: Büszkeség és balítélet
3. Paulo Coelho: Az alkimista
4. Vavyan Fable: A Halkirálynô és a kommandó
5. Kurt Vonnegut: A hamvaskék sárkány
6. Lôrincz L. László: Négy fekete koporsó
7. Nora Roberts: Kék dália
8. Sandra Brown: Üdvözlégy, sötétség!
9. Frank Schätzing: RAJ
10. Paulo Coelho: A zarándoklat – Egy mágus naplója
Ismeretterjesztô
1. Ferenczi Krisztina: Szüret
2. Medgyessy Péter: Polgár a pályán
3. Franka Tibor: Szegfûk a Rózsadombon
4. Nagy Világatlasz 2005
5. Schobert Norbert: A karcsúság receptjei
6. Arthur Golden: Egy gésa emlékiratai
7. Graham Hancock, Robert Bauval: Titkos jelek
8. Schobert Norbert: A Norbi-titok
9. Esther Hicks, Jerry Hicks: Kérd és megadatik!
10. Popper Péter: Egy illúzió halála

Gabó Kft.
Lazi Kiadó
Athenaeum Kiadó
Fabyen Kiadó
Maecenas Könyvkiadó
Gesta Könyvkiadó
Gabó Kft.
Maecenas Könyvkiadó
Athenaeum Kiadó
Athenaeum Kiadó
Diario Kft.
Kossuth Könyvkiadó
Zsófialiget Kkt.
Topográf Kiadó
Szivárvány KRSC
Trivium Kiadó
Alexandra Kiadó
Szivárvány KRSC
Édesvíz Kiadó
Saxum Könyvkiadó

Gyermek, ifjúsági
1. J. K. Rowling: Harry Potter és a Félvér Herceg
Animus Kiadó
2. Geronimo Stilton: Az eltûnt kincs rejtélye
Alexandra Kiadó
3. Kate King, Váczy András: Varázslók titkai
Ringier Kiadó
4. C. S. Lewis: A varázsló unokaöccse – Narnia krónikái 1.
M & C Kft.
5. C. S. Lewis: Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény
M & C Kft.
6. Geronimo Stilton: A nevem Stilton, Geronimo Stilton
Alexandra Kiadó
7. Geronimo Stilton: A metró fantomja
Alexandra Kiadó
8. C. S. Lewis: A ló és kis gazdája – Narnia krónikái 3.
M & C Kft.
9. Thomas Brezina: Nyeregbe, boszorkányok!
Egmont-Hungary Kft.
10. C. S. Lewis: Caspian herceg – Narnia krónikái 4.
M & C Kft.

Libri sikerlista
2006. március 1–15.
Szépirodalom
1. Brown, Dan: A Da Vinci-kód
Gabo Könyvkiadó
2. Brown, Dan: A megtévesztés foka
Gabo Könyvkiadó
3. Brown, Dan: Angyalok és démonok
Gabo Könyvkiadó
4. Harris, Joanne: Partvidékiek
Ulpius-Ház Könyvkiadó
5. Austen, Jane: Büszkeség és balítélet
Lazi Könyvkiadó
6. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
7. Coelho, Paulo: A zarándoklat – Egy mágus naplója Athenaeum 2000 Könyvkiadó
8. Szerb Antal: A Pendragon legenda
Magvetô Könyvkiadó
9. Szerb Antal: Utas és holdvilág
Magvetô Könyvkiadó
10. Vonnegut, Kurt: A hamvaskék sárkány
Maecenas Könyvek
Ismeretterjesztô
1. Christian, A. J.: A teljesség hangja
2. Medgyessy Péter: Polgár a pályán
3. Popper Péter: Egy illúzió halála
4. Erdei Diána: Velencei álarcok
5. Kate King – Váczy András: Varázslók titkai

Édesvíz Kiadó
Kossuth Könyvkiadó
Saxum Kiadó
Cser Könyvkiadó
Ringier Kiadó

6.
7.
8.
9.

Golden, Arthur: Egy gésa emlékiratai
Trivium Kiadó
Franka Tibor: Szegfûk a Rózsadombon
Zsófialiget Kkt.
Tóta W. Árpád: Eljövetel
Konkrét Könyvek
Schobert Norbert:
A Norbi Update életmódrendszer lényege zsebkönyv
Norbi.Hu Kft
10. Schobert Norbert: A karcsúság receptjei
Norbi Welness Média Kft.
Gyermek, ifjúsági
1. Rowling, J. K.: Harry Potter I–VI. kötetek
Animus Kiadó
2. Brand, Christianna: Nanny McPhee, a varázsdada Móra Ferenc Könyvkiadó
3. Lewis, C.S.: A ló és kis gazdája
M & C Kft.
4. Lewis, C.S.: Caspian herceg
M & C Kft.
5. Horowitz, Anthony: Láthatatlan kard
Animus Kiadó
6. Lewis, C. S.: Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény
M & C Kft.
7. Marék Veronika: Boribon kirándul
Print-X-Budavár Kiadó
8. Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes: Ablak–Zsiráf
Móra Ferenc Könyvkiadó
9. Marék Veronika: Boribon beteg
Pozsonyi Pagony Kft.
10. Bodor Klára Sarolta: Alfonz meséi 1.
Lucullus 2000 Kiadó

Lira és Lant sikerlista
2006. február 1–28
Szépirodalom
1. Brown, Dan: A megtévesztés foka
2. Brown, Dan: A Da Vinci-kód
3. Austen, Jane: Büszkeség és balítélet
4. Coelho, Paulo: Az alkimista
5. Steel, Danielle: Csoda
6. Jonas, George: Megtorlás
7. Popper Péter: Egy illúzió halála
8. Bartis Attila: A nyugalom
9. Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek
10. Lawrence, Leslie L.: Szádhuk – A hosszú álom

Gabo Kiadó
Gabo Kiadó
Lazi Kiadó Bt.
Athenaeum 2000 Kiadó
Maecenas Kiadó
Partvonal Kiadó
Saxum Kiadó
Magvetô Kiadó
Helikon Kiadó
Gesta Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Felsôoktatási felvételi tájékoztató
Educatio Kht.
2. Dr. Kende Péter: Az igazi Orbán – A Viktor
Hibiszkusz Kft
3. Medgyessy Péter: Polgár a pályán
Kossuth Kiadó
4. Némethné Hock Ildikó:
1000 kérdés 1000 felelet társ. gyak. az angol „A” tip. nyelvv. Lexika Kiadó
5. Irodalomtételek – Új érettségi
Corvina Kiadó
6. Történelemtételek – Új érettségi
Corvina Kiadó
7. Deák Sándor: Gyógyítás fény- és színterápiával
Dr. Deák Eü. Szolg. Bt.
8. Középiskolai kötelezô olvasmányok elemzése
Corvina Kiadó
9. Horváth Ildikó – Szabó Sándorné: Muffin 2. – Receptvarázs Aquila Kiadó
10. Balogh Béla: A tudatalatti tízparancsolata
Bioenergetic
Gyermek, ifjúsági
1. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Félvér Herceg
Animus Kiadó
2. Lewis, C. S.: Narnia krónikái I–IV.
M & C Kiadó
3. Ablak–Zsiráf
Móra Ferenc Könyvkiadó
4. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Bölcsek Köve
Animus Kiadó
5. Középiskolai kötelezô olvasmányok elemzése
Corvina Kiadó
6. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Titkok Kamrája
Animus Kiadó
7. Varga Katalin: Gôgös Gúnár Gedeon
Móra Ferenc Könyvkiadó
8. Rowling, J. K.: Harry Potter és az azkabani fogoly
Animus Kiadó
9. Füzesi Zsuzsa: Mondókáskönyv 1.
Móra Ferenc Könyvkiadó
10. Kästner, Eric: A két Lotti
Móra Ferenc Könyvkiadó

Sikerlista A magyar sajtóban kialakult hagyománya van a sikerlisták közlésének, hívják így is, hívják top-listának és máshogy is,
és többféle területrôl (film, zene) jelennek meg idônként adatok. A siker nehezen mérhetô, illetve túl sok szempont szerint differenciálható kategória, emiatt a legtöbb ilyen lista a mennyiségi szempont figyelembevételére szorítkozik, így van ez a könyvek esetében is. Listáink azt tükrözik, hogy az adott idôszakon, kereskedelmi hálózaton és tartalmi kategórián belül mibôl adtak el legtöbbet. Ezt a tényt is befolyásolja sok minden, az idôhatártól kezdve a puszta tényig, hogy bekerül-e egyáltalán a hálózatba a könyv.
Emiatt váltig állítjuk, a listák divatokat, vásárlói érdeklôdést tükröznek, és tudjuk, hogy azt nagyon sok minden befolyásolja. Listáinkat mostantól pontosabban dátumozzuk, elkerülendô az össze nem vethetôek összevetését, azaz a késôbb megjelent könyv például fizikailag nem lehet rajta egy megjelenési idôpontja elôtti idôhatárok adatait tartalmazó listán. Úgy gondoljuk nem az összehasonlítás a fontos, a sikerlisták igazi értelme a trendek tükrözésében van.
Miller könyve a szexuális szelekció elvét tárgyalja, ami lehetôvé teszi, hogy a párválasztás, s udvarlás során olyan
tulajdonságok is kialakuljanak, melyeknek közvetlen nincs túlélési haszna, viszont a szexuális partner kiválasztását
pozitívan befolyásolják. A párválasztásban sikeresnek bizonyult jellemzôk továbbélése természetszerûleg biztosított.
Ilyen például a pávakakas nagy és szépséges farktolla, mely a túlélésben amúgy inkább akadályozná a pávát,
a pávatyúk szemében azonban a „fit” gének jelének bizonyul, s minél nagyobb és díszesebb, annál valószínûbb
a gének továbbélése.

Geoffrey Miller: A párválasztó agy

Typotex Kiadó, 3300 Ft

A Könyvfesztivál ideje alatt a Typotex Kiadó minden kiadványa 20% kedvezménnyel kapható 102-es standon.
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Napvilág Kiadó

Rév Andrással
beszélget Nádor Tamás
Különösebb magyarázatot nem igényel a kiadó neve: a Napvilág természetesen olyan
mûveket hoz napvilágra, amelyek mindeddig
fedve voltak – mondjuk korábbi-késôbbi tiltás, netán feledés, figyelmetlenség okán,
vagy éppen, mert a kutatás most ért odáig,
hogy feltáruljanak. És közreadja olyan hazai
és külföldi szerzôk mûveit, akik a társadalomtudomány, a politikatörténet egyetemes,
térségi, helyi kérdéseire nem csupán napi érvénnyel próbálnak maradandóan és frissen
válaszolni. A mennél tágasabb gondolatébresztés szándékával és reményével.
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■ – Ismeretes: kiadójukat 1996-ban a Politikatörténeti Alapítvány hozta létre, s a közelmúltig egy régi könyves, Gellériné
Lázár Márta igazgatta. Ön milyen elôzmények után, mikor
került a cég élére, s miféle szándékok jegyében vállalt ilyen
munkát?
– 1993-ban, a Novotrade Befektetési Rt. megbízásából kezdtem
a könyvszakmával foglalkozni. A Park Kiadó, a Napkönyv, a
Novoprint és az Akadémiai Nyomda felügyeletét láttam el.
Részt vettem a Sunbooks internetes könyvnagykereskedés létrehozásában, fölépítésében. 2002 elején váltottam: a Heti Világgazdaság könyvkiadásának megszervezésére, irányítására vállalkoztam. Ott dolgoztam 2005 januárjáig. Mindebbôl kitetszhet:
„kitanultam” e mesterséget, hivatást alfától ómegáig. Végigjártam a szakma lépcsôfokait: a könyvkiadástól a terjesztésig. Tavaly eme elôzmények ösztönöztek arra, hogy pályázatot nyújtsak be a Napvilág igazgatására. 2005 márciusában elnyertem ezt
a lehetôséget. Éltem az alkalommal, elhatározva: arra törekszem, legyen a kiadó hagyományait, arculatát ôrzô, meg-megújuló, minôségi publikációkat közreadó, a maga nemében színes, és nem utolsósorban profitábilis vállalkozás.
– Mennyiben folytatják a korábbi forrásfeltárást, dokumentumközlést, a friss történeti-társadalomtudományi gondolkodás publikációinak közzétételét? Ha ezt teszik, milyen markáns mûvek révén?
– Ismeretes: kiadónk létrehozója a Politikatörténeti Alapítvány.
Ennek égisze alatt mûködött-mûködik a Politikatörténeti Intézet,
amelynek számos kutatási eredményét igyekszünk publikálni.
Közkinccsé tenni olyan levéltári dokumentumokat, forráskiadványokat, amelyek nem csupán a szûkebb szakmában, hanem annál
jóval szélesebb körben is érdeklôdést kelthetnek. Kiadónk jellegébôl következôen: elsôsorban a társadalomtudományok körében.
Korábban megjelent gondozásunkban például Károlyi Mihály levelezése, Rákosi Mátyás memoárja, a Szövetséges Ellenôrzô Bizottság 1945–47-es üléseinek jegyzôkönyv-gyûjteménye, az 1953
és 1956 között Magyarországról szóló szovjet nagyköveti iratok
(titkos jelentések) szövege. Tavaly a Kárpát-medence népeinek
19–20. századi együttélésérôl publikáltunk sok addig ismeretlen
dokumentumot is tartalmazó kötetet; egy másik – A „fényes sze-

lek” fényében és árnyékában – a népi kollégiumok idôszakát idézi, a kor egyik markáns alakja, Kardos László pályarajza révén. Némedi Dénes a klasszikus szociológia 1890 és 1945 közötti történetét tárja fel, szintén új, hazai információkkal is gazdagítva e históriát. De könyvet adtunk ki például – Házastárs? Vetélytárs? Munkatárs? címmel – a nôi szerepek változásáról a 20. századi Magyarországon. S megjelent kiadványunk Kína modernizációs történetérôl, 1945 világtörténelmi szerepérôl,
vagy éppen a viharos kilencvenes évekrôl is – magyar, illetve külföldi szerzôk
tollából. Egyszóval: helyi, térségi tényeket, jelenségeket is igyekszünk egyetemes szemléletbe illeszteni.
– Miben változott – változik a Napvilág arculata az ön irányításával?
Mennyiben különböznek más, hasonló vagy rokon szemléletû kiadóktól – világlátásban, szerzôk kiválasztásában stb.?
– Hogy miben különbözünk: eldöntheti az olvasó. Arra törekszünk, hogy
a Napvilág a korábbiaknál kevésbé bezárkózó, többeknek megnyíló, nem
csupán sajátos réteghez szóló, jó értelemben vett populáris kiadó legyen. S
mindeközben ragaszkodjék a minôségi követelményekhez. Ez valójában abból a felfogásból következik, hogy az olvasót nem szabad lebecsülni. Sok mindenre sokan
– vagy legalábbis a véltnél jóval többen – kíváncsiak. S a felsô fokú tudás közreadásában nem kötelezô semmiféle tohuvabohu
nyelv, sznobisztikus szakmai szleng. Köztudomású: a legtudósabb elméknek nem csupán a látásmódja kristálytiszta, de rendszerint a fogalmazása is világos. E jegyben kívánjuk a gondolkodni szeretôk érdeklôdését felkelteni, látókörét tágítani korunk égetô kérdéseinek méltó taglalásával. Könyveket jelentettünk-jelentetünk meg egyebek közt a globalizáció, az elszegényedés, az
esélyegyenlôtlenség, a kábítószerfogyasztás tárgyában.
– Megítélése szerint melyek (és miért) a kivált jelentôs
könyveik a közelmúltban megjelentek vagy a még kiadásra várók közül?
– Paul Lendvai (alias Lendvai Pál) A világ egy kritikus európai szemével – a Bécsben élô, neves politikai elemzô könyvének címe
önmagáért beszél. Anthony Giddens brit szociológusprofesszor,
a tudományág modern klasszikusa Elszabadult világ. Hogyan alakítja át életünket a globalizáció? címû mûve megengedô közhelyek,
dühödt átkozódások közepette írott elmélyült, átfogó elemzés,
futurológiamentes jövôtabló. Egy másik nagy tudósnak, az
ugyancsak brit Eric Hobsbawnnak (aki egyebek közt a Primitív
lázadók, A forradalmak kora, A szélsôségek kora címû „patinás”
alkotások szerzôje) ezúttal a történelem és a történetírás kapcsolatáról, különös viszonyáról szóló alapmûvét adjuk ki magyarul.
Castellssel, a spanyol származású francia szociológus-közgazdásszal az információs társadalomról beszélget kérdezôje – felsô
fokon, de „értelmességi” közfogyasztásra alkalmasan. Steve Fullernek meg éppen az értelmiségrôl írott munkáját jelentetjük
meg. Edward Griffith könyvének tárgya a kábítószervilág, George Lakoffé – Ne gondolj az elefántra! – a politikai nyelvezet. Egy
különlegesség: Solomon Volkov Sosztakovics és Sztálin címû kötete voltaképp a mûvész és a diktatúra sajátos dilemmájának taglalása. S egy mai munka: tavaly adtuk ki Gyurcsány Ferenc Útközben címû, nem csupán napi politikai szándékú, valóban útkeresô könyvét, amely jó értelmû bestsellerré vált. S néhány „meglepetéssel” készülünk 1956 évfordulójára. Eddig ismeretlen dokumentumokat közlünk, amelyek ismét bizonyíthatják: a történelem kisajátíthatatlan közös múltunk.
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Jany János: Klasszikus iszlám jog
Egy jogi kultúra természetrajza
Gondolat, 521 oldal, 4290 Ft
Az iszlám jog korunk egyik meghatározó jogi kultúrája, mely átfogja a hívô mindennapjait, vallási és jogi cselekményeit egyaránt. E jogi kultúra egyidôs magával az iszlám vallással, bizonyos elemei még korábbi történeti idôre nyúlnak vissza. Allah kinyilatkoztatásaira és prófétájának, Mohamednek személyes példájára alapozva a muszlim jogtudósok a próféta halálát követôen azonnal hozzákezdtek az iszlám jog rendszerének kiépítéséhez. Gyorsan szárba szökkenô jogi iskolák, élénk jogtudományi diskurzus, pezsgô szellemi élet és szerteágazó jogi pluralizmus jellemezte ezért e korszakot. Mivel az iszlám jog elválaszthatatlanul összefonódik a teológiával és a filozófiával, a tételes jog mellett hamar virágzásnak indult a maga nemében páratlan iszlám jogelmélet tudománya is.
A közös gondolkodás eredményeképpen kikristályosodott, igen kifinomult módszertan biztosította a jogtudomány
magas színvonalát, miközben továbbra is teret adott a kölcsönösen elfogadott doktrínák továbbhagyományozásának. Jelen könyv e vibráló szellemi életet követi nyomon a kialakulás korszakától a klasszikus kor végéig. Többrôl van azonban szó, mint jogtörténetrôl: a jogtudósok belsô világa, érvelésük körmönfontsága éppúgy megjelenik
az Olvasó szeme elôtt, mint az egyes jogintézmények részletei és a jogi oktatás évszázadokon átnyúló hagyománya. A könyv függelékében külön fejezet mutatja be a legkiválóbb jogtudósok életét és munkásságát, a szintén a
függelékben található arab–magyar terminusok szótára pedig a részletekben való eligazodást segíti elô.

Autonómiák Magyarországon 1848–2000
Szerk: Gergely Jenô
A bevezetô tanulmányt írta, a dokumentumokat összegyûjtötte, a bevezetôket
és lábjegyzeteket készítette: Cieger András, Gergely Jenô, Ignácz Károly,
Kardos József, Rácz Kálmán, Réfi Attila, Strausz Péter és Zachar Péter Krisztián
ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola–L’Harmattan Kiadó, I.–III. kötet, 2391 oldal, 12000 Ft
Az autonómia az állampolgárok kisebb vagy nagyobb létszámú, valamilyen közös cél, érdek, ideológia vagy
vallás mentén önszervezôdéssel létrejött közösségeinek sajátja, amelyeknek a maguk által alkotott szabályok
szerinti mûködését az államtól és a gazdaságtól való több-kevesebb függetlenséggel a hatályos törvények keretei között biztosítják.
Forráskiadványunkban a polgári forradalomtól (1848) a XXI. század nyitányáig (2000) dokumentáljuk a jelentôsebb magyarországi autonómiák – a közigazgatási önkormányzatok, a kamarák, a társadalombiztosítók, az
egyházak, az egyetemek és a Magyar Tudományos Akadémia önkormányzatának – keletkezéstörténetét, szervezetét és mûködését.
Az elsô kötetben részletes elemzô tanulmány olvasható. Az egyes dokumentumokhoz rövid tájékoztatókat, és
informatív lábjegyzeteket készítettünk. A harmadik kötet végén található a szerzôk által felhasznált irodalom.

Murányi István: Identitás és elôítélet
Új Mandátum, 238 oldal, 2690 Ft
„Murányi István könyve érdekfeszítô olvasmány. A könyv nélkülözhetetlen forrás azok számára, akik a rendszerváltást követô nagy gazdasági és politikai változások finomszerkezete iránt érdeklôdnek. A szerzô érdeklôdésének homlokterében a rendszerváltás idején magára eszmélô nemzedékek álltak. Murányi azt kérdezi,
hogy miben lesznek ôk más felnôttek, mint voltak az elôttük felnövekvô magyar nemzedékek tagjai, akik
akarva, nem akarva a tekintélyelvûség, a paternalizmus és a politikai infantilizmus mintái szerint növekedtek
föl, függetlenül attól, hogy milyen szimbólumok voltak az iskolák falán, mit harsogtak a politikusok a parlamentben, a rádióban, majd késôbb a televízióban.
A rendszerváltással új történet kezdôdött a politikai szocializációban. A szociológia és a szociálpszichológia
ismeretanyagának magas szintû birtokában, a modern, sokváltozós matematikai statisztikai modellezés
technikáját virtuózan kezelve a szerzô egyértelmûen bizonyítja, hogy a plurális, demokratikus, piacgazdaságon alapuló, nyitott, európai Magyarország új nemzedékének tagjai tagjai elôtt megnyíltak a pályák. Ugyanakkor a szabadság árára is figyelmeztet, ráirányítva a figyelmet, hogy a rendszerváltás nemcsak a nyílt, demokratikus, toleráns gondolkodást bontakoztatta ki, hanem megjelentek az elôítéletes, zárt, csoportközpontú gondolkodásmódok is. A könyv remek végkövetkeztetése, miszerint az elôítéletesség nem egyszerûen a
gondolkodás és érzés kisiklása, hanem életforma és viszonyrendszer, melynek megváltoztatása a politikai
és gazdasági rendszer megváltoztatásánál is nehezebb feladat.” – Csepeli György

A KÖTETEK, VALAMINT A GONDOLAT, A L’HARMATTAN ÉS AZ ÚJ MANDÁTUM KIADÓ
VALAMENNYI KIADVÁNYA MEGVÁSÁROLHATÓ:
L’Harmattan Könyvesbolt, 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 14–16., Telefon: 267-5979, www.hamattan.hu
Osiris Könyvesház, 1053 Budapest, Veres Pálné u. 4–6. Telefon: 266-4999
Kereskedôket is kiszolgálunk:
Budapesti Teleki Téka, 1088 Budapest, Bródy S. u. 46. Telefon/fax: 266-0857, E-mail: telekiteka@tla.hu, www. ujmandatum.hu
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