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George Berkeley

Ôrszigethy Erzsébet

TANULMÁNYOK
AZ EMBERI
MEGISMERÉS
ALAPELVEIRÔL
ÉS MÁS ÍRÁSOK

A NÉP KEVEREDIK,
A FALU KEREKEDIK
Találkozások
Környén

Argumentum sorozat
Fordította:
Faragó-Szabó István,
Fehér Márta, Vámosi Pál
L'Harmattan, 390 oldal,
3100 Ft
A kötet Berkeley filozófiai
fô mûveinek és kisebb tudományelméleti írásainak
második, jórészt változatlan kiadása. Az elsô magyar kiadás óta eltelt évtizedek eseményei ezen
egyedülálló gondolkodó
nézeteit is ideológiai felhangoktól mentesen diszkutálhatóvá tették.

Terepmunkák 2.
Falu – élet – képek
Új Mandátum –
Jelenkutató Alapítvány,
289 oldal, 2890 Ft
„ Környe titkát a múltban és
a jelenben is keresem, talán maga a térség lehet a
magyarázat, a Tatai-medence, aminek rezdüléseivel századok óta együtt él.
Nem ellátó állomás vagy
pihenôsziget tehát, mint
volt a római korban, de befogadó hely, hisz a 18. század óta zajló gazdasági folyamatok közepette a térség erre szocializálódott.”

Magyar Zoltán –
Varga Norbert

HÁROM SZEM
KLOKOCSKA
Egy gömöri pásztor
hiedelemvilága
és történetei
Örökség sorozat
Gondolat – Európai
Folklór Intézet, 234 oldal,
2680 Ft
A többnyire mesemondókról szóló egyéniségmonográfiák után e kötet
a korábbiaknál is komplexebb módon igyekszik
bemutatni azt a személyt,
akirôl a könyv szól, illetve
azt a tôle feljegyzett sokszínû és szerteágazó
folklór repertoárt, amely
mennyiségileg is rendkívül jelentôs a magyar
folklór történetében.

Csomós József

Mészáros József

LAKÁSPOLITIKA,
LAKÁSGAZDÁLKODÁS

RACIONÁLIS
EGYÉNEK
ÉS A KÖZJÓ

Gondolat,
182 oldal,
2280 Ft
A tanulmány megkísérli a
szocialista lakásellátási
modell
összeomlását,
majd az új piaci alapú lakásszektor kibontakozását szélesebb történelmi
távlatban, a modernizáció
perspektívájából bemutatni. Fel kell ismernünk
az átmenet azon sajátos
dilemmáit, problémáit is,
amelyek megoldásához
nem találhatunk kész recepteket, esetleg mintákat sem.

Társadalompolitikai
tanulmányok
Gondolat, 148 oldal,
1890 Ft
A tanulmányok rávilágítanak arra, hogy korszakváltozáshoz érkeztünk. Azok a
társadalmi erôforrások, feltételek, amelyek intézményeink mûködését lehetôvé
tették, kimerülôben vannak. Ebben a helyzetben
több lehetôség áll elôttünk:
vagy tudomásul vesszük a
feltételek megváltozását,
és e feltételekhez adaptáljuk intézményeinket, vagy
törekszünk arra, hogy a korábban meglévô erôforrásokat megújítsuk.

A KÖTETEK, VALAMINT A GONDOLAT, A L’HARMATTAN, A SÍK SÁNDOR KIADÓ ÉS AZ ÚJ MANDÁTUM KIADÓ
VALAMENNYI KIADVÁNYA MEGVÁSÁROLHATÓ:
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Budapesti Teleki Téka, 1088 Bp., Bródy S. u. 46. Tel.: 787-5661, fax: 266-0857, e-mail: otkonyv@chello.hu, www. ujmandatum.hu

Találjuk ki Magyarországot!
Lengyel László elgondolása elitértelmiségrôl

Címlap

interjú

és népi diplomáciáról
Illeszkedés vagy kiválás címmel
nemrégiben jelent meg Lengyel
László új kötete. Ezzel a problémakörrel már korábban is foglalkozott a politológus, de most új megközelítésbe
helyezte a témát. Meglepett, hogy jelenünk elemzése érdekében fél évszázaddal nyúl vissza a történelemben.
■ – Miért az 1956-os forradalom korrekt értelmezésével
kezdte az okfejtését?
– Azért, hogy érzékelje a méreteit az ország. Szeretném a magyar
olvasókkal megértetni azt, hogy az 1956-os budapesti október–november a világpolitikai színtéren jóval kisebb jelentôségû
volt akkor, mint amit utólag történelmi mítoszként részint a mi
magyarjaink, részint utólagosan a kicsit lelkiismeret-furdalásos
nyugati vezetôk írnak vagy mondanak. Azt hiszem, a magyar társadalom többsége már akkor, 1956 ôszén megértette ezt. Sokan
feladták azokat az álmokat, melyek szerint, ha szondákat küldünk fel errôl a bolygóról, amelyet Magyarországnak hívnak,
ránk figyel és a segítségünkre siet a világ. Kiderült, hogy nem. S
valószínûleg genetikusan belénk is épült, hogy kis ország, kis
nemzet vagyunk, bármilyen nagyok a forradalmaink, lényegében nem tudják megváltoztatni a sorsunkat. Ez a belátás Magyarország számára szerintem mindmáig meghatározó. Ötven
évvel ezelôtt sokkal inkább a szuezi válságra figyeltek a nagyhatalmak. Gondoljuk el, mit hittek az amerikaiak, amikor azt hallották Budapestrôl, a számukra egyébként szinte teljesen ismeretlen kicsi országról, hogy ott egyszer csak lövöldözések kezdôdnek. Mi lehet ez? Mit lehet ilyenkor tenni? Kell-e egyáltalán
tenni valamit? Hadd egészítsem ki ezt azzal, hogy abban az idôszakban a szovjet vezetôkrôl sem volt igazán kialakult képük,
még azt sem tudták pontosan, hogy ki az a Hruscsov, s Nagy
Imre vagy Kádár szerepét pedig egyáltalán nem látták át. Az
amerikaiak ésszerûsége egészen más volt, mint a mi gondolkodásunk. Ezzel nem elítélni akarom ôket, s nem is érdemes a bûntudatot táplálni bennük. Azt gondolom, hogy abban az idôszakban ez olyan volt, mintha mi ultiztunk, ôk pedig sakkoztak volna, nem csoda, hogy az ô lépéseik és a mi kártyáink között valami egészen nagy összevisszaság alakult ki.
– Milyen hatása van mindennek a mai politikára?
– Most csak visszautaltam az ötven évvel ezelôtt történetekre, de
a következô idôszakokban is érdekes kérdés, hogy mit látnak belôlünk. Nem lehetnek illúzióink. Amerikában minden elnök hagyományosan megírja az emlékiratait, amelyekben egyáltalán
nem szerepelnek magyar politikusok, mintha nem is volnának.
Eközben mi azt gondoljuk magunkról, hogy itt vagyunk Európa közepén, nálunk történik minden, fölvettek bennünket a
NATO-ba, bekerültünk az Európai Unióba, de ez számukra
nem esemény. Kinyitotta az ember a nagy nemzetközi lapokat
az új magyar kormány megalakulása után, hogy mi szerepel rólunk a hasábokon. Kiábrándítóan minimális információ.
– Nem számít, hogy az Európai Unió tagjaként vagyunk jelen a térségben?

– Azt gondolom, hogy figyelnek ránk, de
csak úgy, mint a kis európai országok
többségére. Ausztria, Norvégia vagy Dánia (leszámítva a karikatúra-botrányt) éppúgy ismeretlen a számukra, mint mi.
– Hogy lehetne észrevetetni magunkat?
– Az egész könyv annak érdekében született, hogy ez kiderüljön belôle. Némelyik ország kitalált a maga számára specialitásokat. A finnek Helsinkit békeközponttá tették, a nagyhatalmak vezetôinek újra meg újra fölajánlották, hogy náluk találkozhatnak, az
ô politikusaik pedig a világ különbözô térségeiben vállalnak békéltetô szerepet. A dánok szociálpolitikai feladatokat vállalnak,
mások kulturális küldetést teljesítenek. Nekünk is ki kell magunkat találnunk, ráakadnunk olyan sajátosságra, amelybôl ránk ismernek szerte a világban. A rendszerváltás után azért kaptunk
pénzt, megbecsülést, együttmûködési szándékot a világ különbözô részeirôl, mert a legfejlettebb reformországként adtuk el
magunkat. Akkor, 1989–1990-ben ismertek bennünket legjobban világszerte. Ezt a szerepet elvesztettük, már nem mi vagyunk a motorja a kelet- és közép-európai változásoknak.
– Mikor vesztettük el ezt az elsôséget?
– Olyan ország nem lehet ebben az élen, amelyben egy évtizede nem volt reform. Joggal gondolják a többiek, akik utolérésben vannak, és akikre korábban mi néztünk le, hogy sehol
sem vagyunk. Ôk fölépítettek maguknak és végrehajtottak reformokat. Sok mindenben tévedtek, sok mindenben igazuk
volt. De inkább az számít, hogy próbálkoztak, ami mutatja,
hogy kockázatvállaló vezetôik vannak. A reformokat ugyanis
nem a nép szokta meghirdetni, hanem az elit. Magyarországon az elit renyhe, megfáradt, még mindig a nyolcvanas évekbeli gondolataiból él. Nem kizavarni akarom ôket, hiszen
ötven–hatvan éves emberek, de aggasztó, hogy egy másik elitnek még a nyomai sem látszanak. Ráadásul az információs társadalom térhódításával a politika szerepe is megváltozik; sokkal inkább kiszolgáló jellegûvé válik. Ma sokkal többet tudnak
a politikusoknál a magánemberek. Esterházy Péter íróként
jobban ismeri a német politikusok véleményét, mint bárki
Magyarországon. Ô rendszeresen találkozik velük. A nemzetközi életet a civilek tartják a kezükben, akiknek attól széles a
kapcsolati hálójuk, hogy ôk a világ vezetô írói, zenészei, közgazdászai, akikkel ezért beszélgetnek a Társaságban. Ehhez a
kapcsolati hálóhoz teljesítmény kell, s ezen a szinten nincs jelentôsége annak, hogy valaki melyik politikai párt oldalán áll.
A legnagyobb tragédia, ha a vezetôk kizárják köreikbôl az értelmiséget. Az elit tagjait be kell vonni a kormányzati munkába, mert ha nem mondjuk el, nem tudhatják, mi a célunk.
Hallgassuk meg a véleményüket, vitatkozzunk, beszéljük meg
a helyzetet, a teendôket! A másik, általam követendônek kiszemelt módszer Kádár János sajátos „külpolitikája”: figyelt
rá, hogy milyen ösvényeken halad a nép. Most is érdemes volna szemmel tartani, hová mennek a magyar befektetôk, honnan jönnek a vendégmunkások, és legálissá tenni ezeket a
„mozgalmakat”. Miért kellene a bölcs népi diplomáciánál magasabbra tenni a lécet?
Mátraházi Zsuzsa
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Könyv

interjú

Kettô az egyben
III. Napóleon állítólag
komplett tájakról és csataterekrôl készíttetett magának sztereofényképeket, hogy aztán a háromdimenziós felvételek segítségével az íróasztala
mellôl tervezhesse meg a
hadmûveleteket. Az
1850-es évek elején debütáló fotótechnikai eljárás
virágzásának hetven évét
mutatja be Felvinczi Sándor gyûjtô és Bognár Katalin muzeológus Térbe
zárt pillanat címû, háromdimenziós könyve.
■ – Nehéz elképzelni, ahogy III. Napóleon ül az asztalánál,
orrán szemüveg, amelynek egyik üvege kék, a másik piros, és
azon tanakodik, melyik fa mögött bújjon el a serege.
B. K. – Akkoriban még a sztereonézô bonyolultabb szerkezet
volt, akár kisebb szekrény méretû is lehetett.
– Nem lehetett valami olcsó mulatság.
B. K. – Ha a szegényebbek nem, de a polgárság megengedhette
magának, hogy sztereoképeket,
sztereonézôt vásároljon.
– A nézô volt elôbb vagy a
fénykép?
B. K. – Mondhatni, egyszerre jelentek meg, de mégis a sztereonézô nyert egy orrhosszal.
Charles Wheatstone 1838-ban
publikálta egy londoni tudományos lapban a látás mechanizmusával foglalkozó értekezését,
amelyben bemutatta a szerkezetet. Pár hónapra rá Louis
Jacques-Mandé Daguerre is
közreadta korszakalkotó találmányát, a fényképet, azaz a
dagerrotípiát.
– Milyen felismerésen alapul
a sztereokép?
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B. K. – A sztereokép épp úgy áll össze, ahogy a világról alkotott
kép az agyunkban, amikor is a jobb és bal szembôl két kép érkezik az agy látóközpontjába, hogy aztán ott egyetlen háromdimenziós látvánnyá álljon össze. Ugyanígy mûködik a sztereonézô: két, egymástól kissé eltérô szögbôl rögzített képpel.
– De hát a könyvükben minden felvétel csak egyszer szerepel.
F. S. – Létezik olyan változat, hogy egymás mellé
tesznek két képet, és létezik olyan, amikor egymásra
másolják ôket, kissé elcsúsztatva. A mi könyvünkben
ez utóbbiak találhatók.
– A könyvben szereplô felvételek a nagypapáik
kincsesládáiból kerültek elô?
F. S. – Nem ennyire mesébe illô a történet. Informatikusként lapozgattam egyszer egy szaklapot,
amelyhez mellékeltek egy 3D-s szemüveget és
sztereoképeket.
– Beleszeretett, és elkezdte ôket gyûjteni.
F. S. – Jártam a bolhapiacokat és az antikváriumokat.
Aztán nekiláttam én is ilyen felvételeket készíteni.
– A korabeli masinát is beszerezte?
F. S. – Azt nem, de egy teljesen közönséges fényképezôgép is megfelel a célra. Annyi az egész, hogy
ugyanazt a képet két különbözô nézôpontból kell elkészíteni. Régen ez sokkal macerásabb volt. Eleinte
még nem is filmre fényképeztek, hanem üveglapra.

Vitték magukkal a töméntelen törékeny üveglemezt, arra pedig
egy fényérzékeny réteget kellett felvinni a helyszínen, és még
száradás elôtt elkészíteni a képet.
– Így minden bizonnyal csak mûtermi képekrôl lehetett szó.
F. S. – Dehogy! Városnézésre, tátrai kirándulásra, még háborúba is elcipelték a teljes menetfelszerelést.
– Ön hol kezdte?
F. S. – A Természettudományi Múzeumban. Végigfényképeztem a kiállítási termeket, és összeállítottam egy háromdimenziós virtuális kalauzt. Aztán régi darabok után kutatva, sorra jártam a múzeumokat, amelyeknek gyûjteményében elôfordulhatnak sztereoképek. Így találkoztam Bognár Katalin
muzeológussal, a Magyar
Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának munkatársával.
– Kutatói engedélyt is
szerzett?
F. S. – Ezeket a gyûjteményeket bárki látogathatja.
– És kinek van több felvétele, önnek vagy a múzeumnak?
F. S. – Természetesen a
múzeumnak, ott csaknem
háromezer található. Nekem három cipôsdoboznyi, azaz úgy ötszáz felvételem van.
– Cipôsdoboz?
F. S. – Az biztos, hogy nálam otthon nincsenek múzeumi körülmények.
B. K. – Mi savmentes tasakban tároljuk ôket.
– A könyv végül is válogatás Felvinczi Sándor magángyûjteményébôl?
F. S. – És a Magyar Nemzeti Múzeum fotóarchívumából. Összesen 150 kép.
– Mi alapján válogattak?
F. S. – Elsôdleges szempont a látvány. Nem könnyû jó képet készíteni, ugyanis a sztereofényképezésnek is megvannak a maga
szabályai.
– Például?
B. K. – Tájkép elôterébe mondjuk, ajánlatos egy-két alakot elhelyezni, a térhatás fokozása végett. Aztán, még a szempontokra
visszatérve, elsôbbséget élvezett a magyar témájú kép.
– Ezekbôl kevesebb van?
B. K. – Mindenképp. Nálunk a 19–20. század fordulóján ugyanis inkább amatôrök gyakorolták ezt a fényképezési technikát. Az
Egyesült Államokban, Németországban, Angliában, Franciaországban komoly cégek specializálódtak erre. Magyarországra is
többnyire ezek szállították a képeket.

Könyv

interjú

– Milyen témakörökben?
B. K. – A legkedveltebbeknek a nevezetes események, külföldi tájak számítottak. Így olyan világokba is bekukkanthattak az emberek, ahova egyébként nemigen jutottak el. A Spitzbergák jégtömbjei közé, japán íriszkertbe,
Hawaii ültetvényeire. De láthatták a
nizzai farsangon felvonuló óriásokat, a
kairói üvöltô dervist, egy szudáni falu boszorkányainak táncát
vagy a jávorszarvasvadászokat Montanából.
– A könyvben még Teleki László gróf öngyilkosságának képe is szerepel.
B. K. – Ez egy fotótörténeti kuriózum. Ez az elsô bûnügyi helyszínelô kép. Mayer György próbálkozása, a rendôrség megrendelésére.
– Ez a felvétel 1861-bôl származik, de van 1850-es is. Nem
rongálódtak meg ennyi idô elmúltával ezek a képek?
B. K. – Volt rá példa. Ahol szükség volt rá, ott segített az a számítógépes eljárás, amellyel nyomdaképessé tettük az eredeti
sztereoképeket.
– Jó volna ezeket egyszer nagyobb alakban is végignézni.
B. K. – Szeptemberben nyílik a plakátméretû nyomatokból kiállítás a múzeumban, ahol a látogató kap majd egy 3D-s szemüveget, és azzal bebarangolhatja a múltat.
– Akkor már csak egy kérdésem maradt. Jól tudom, hogy elôfordult olyan, hogy valakit lecsuktak sztereokép készítése miatt?
B. K. – Még a hôskorban, az 1850-es években történt Franciaországban. A közerkölcs megsértése miatt több fényképészt is hûvösre tettek, mikor kiderült, hogy az aktfelvételeiken szereplô
nôk utcalányok.
Szablyár Eszter
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Könyv

panoráma

Magyar irodalom
Szép nyári estén
Fejes Endrérôl

összevetni. Ennek az összeállításnak a célja minden bizonnyal az végsô soron, hogy
kedvet keltsen az író teljes regényei el- illetve újraolvasásához, a többi novellájával való
megismerkedéshez. Tekintsük
kiindulópontnak.
Cs. A.
Kossuth-díjas írók: Fejes Endre
Alexandra, 381 old. 2990 Ft

Zenetörténet
A diktátor kritikája
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■ „Az Alexandra Kiadó exkluzív sorozata 2002 könyvhetétôl
folyamatosan jelenik meg” –
olvashatjuk a kötet hátsó borítóján a sorozatszerkesztô Turczi István fülszövegének lezárásaként. A XIV-es számot kapott gyûjtemény annak a Fejes
Endrének (szül. 1923.) életmûvébôl kínál válogatást, aki a
mindmáig legmagasabb rangú
magyar irodalmi díjat 1975ben kapta meg. Fejes igazi epikus, novellista, regényíró, habár drámákat is írt, és esszékötete is megjelent. Életmûve a
korszak (60-70-?-es évek) egyik
meghatározó jelensége, s maga
az író is különös jelensége irodalmi életünknek, azzal, hogy
nem forgott, nem tette-vette
magát az ún. irodalmi körökben. Legendásan visszahúzódó, magának való, rejtôzködô
alkat, ugyanakkor nem „irodalmi író.” Azonkívül, hogy
Fejes-szövegeket tartalmaz, jelen kötet egyik érdeme, hogy
bibliográfiát ad: könyvcímekkel áttekintést az alkotói pálya
öt évtizedes alakulásáról. Másik pozitív vonása, hogy a kötetet összeállító Stuber Aranka
bevezetôt írt válogatása elé.
Kell ez a rövid eligazítás
elsôsorban a fiataloknak. (Vajon miért nincs róla legalább
egy kismonográfia?!) Jó tíz éve
maga Fejes készített válogatást
saját életmûvébôl. Érdemes a
két kötet tartalomjegyzékét

■ Szolomon Volkov könyvében körüljárja az alkotó és a
diktátor viszonyát, természetesen leginkább Sosztakovics
és Sztálin kapcsolatára koncentrálva, de a Szovjetunió
számos más mûvészének sorsát is fel-felvillantva. A muzsikus szerzô Sosztakovics bizalmasa volt, híres Testamentumának társszerzôje és szer-

kesztôje, aki ma már 30 éve
Amerikában él és alkot.
A zeneszerzô és a diktátor
kapcsolatát az egész könyvön
végigvonuló párhuzamon keresztül láttatja: I. Miklós és
Puskin viszonyán keresztül.
Bemutatja, mennyiben követte
tudatosan Sztálin I. Miklós
mintáját, melyet ugyan tagadott, de viselkedésében többször is tetten érhetô e mintakövetés. Sztálin – aki nagyon szerette a zenét, ellentétben például Leninnel – Sosztakovics
egy-egy mûvének megítélése-

kor viszont sokszor nem
egyéni ízlését követve
mondta ki a végsô szót,
hanem kultúrpolitikai
irányelveinek megfelelôen. Nem így történt ez a
Kisvárosi Lady Macbeth
címû opera elleni híres támadásakor, mely nagy sikerû zenemû nagyon
nem tetszett Sztálinnak,
de természetesen politikai
célokra ezt is felhasználta.
A cikket Zene helyett
hangzavar címen jelentette meg, errôl az írásról a
könyvben Volkov bizonyítja, hogy biztosan
Sztálin kezébôl való. Ez a
heves és érthetetlen kritika jelentette a kezdetét annak a támadássorozatnak, melyben
Sztálin fellépett a „formalizmus” és az „értelmiségi” mûvészet ellen, és melynek során
nem sokkal késôbb lecsapott
filmmûvészetre, az építészetre
és a festészetre is.
A könyv bemutatja, hogyan volt képes e tehetséges zeneszerzô alkotni egy
olyan közegben, melyben
kultúrpolitikai irányelvek
mentén ellehetetlenítették,
melyben a fizikai léte is
bizonytalan volt, melyben
folyamatosan figyelnie kellett Sztálinra és a hangulataira, alkukat kellett vele
kötnie, amely körülmények között az a csoda,
hogy képes volt az alkotásra egyáltalán.
Jolsvai Júlia
Szolomon Volkov:
Sosztakovics és Sztálin
Napvilág Kiadó
310 oldal, 3700 Ft

Néprajz
A magyar
néphitrôl modern
megközelítésben
■ Hoppál Mihályt egykoron
sokféleképpen tartották számon: mint a strukturális etnológia hazai meghonosítóját,
mint a szemiotika mûvelôjét,
aki külön foglalkozik egyes jelképekkel is, mint a samanizmus úttörô kutatóját, s mint a
mai falu kommunikációs rend-

szerének, különösen néphitének, továbbá népi orvoslásának szakértôjét. Gunda Béla
kiemelkedô tanítványaként
nemcsak néprajzi terepmunkát
vállalt tehát bel- és külföldön,
hanem a korszerû elemzô
módszerek bemutatásában, bevezetésében is jeleskedett.
Jelen kötet mára klasszikusnak minôsíthetô tanulmányait
tartalmazza: általában a néphitrôl, egy-egy közösség hiedelmeirôl (Korond, Visonta,
Szék), egy-egy jelenségrôl (az
igézés és a lidérc hiedelemköre,
gyermekijesztôk, Szent Antallánc avagy lánclevél). A bravúros elemzéssel bemutatott lidérc tipikusan csirke alakban
jelenik meg, fekete és kicsi,
esetleg találták valahol. Ez a kis
csirke aztán gazdájának minden parancsát teljesíti, különleges anyagi helyzetet teremt neki, de egészségét is tönkreteheti, és végül megszabadulni tôle
csak valamilyen különlegesen
nehéz feladat elvégzése árán lehet. Ehhez az alapképzethez
kapcsolható az alvó személy
mellét nyomó lidérc, a mocsaras területen kincset jelzô lidércfény, az éjjelente bolyongó
tüzesember vagy mérnök stb.
A különbözô variánsokban állat, gyerek, ember, sôt csillag
alakban megjelenô lény invariáns tulajdonságaira rámutatni a
Hoppál által mûvelt etnográfiai szemantika feladata.
K. S. A.
Hoppál Mihály:
Hiedelem és hagyomány
L'Harmattan
224 oldal, 2200 Ft
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jog
Berki Katalin; Handó Tünde et al.: A munka törvénykönyve
magyarázata. Complex, 10395 Ft

bibliográfiák
Békés Enikô: Janus Pannonius. Válogatott bibliográfia. Balassi,
1200 Ft

közgazdaságtan
Kaiser Tamás (szerk.): Hidak vagy sorompók? A határokon
átívelô együttmûködések szerepe az integrációs folyamatban.
Új Mandátum, 2690 Ft
Kanalas Imre; Kiss Attila (szerk.): A perifériaképzôdés típusai
és megjelenési formái Magyarországon. MTA RKK, 1200 Ft
Kövesi János; Topár József (szerk.): A minôségmenedzsment
alapjai. Typotex, 2600 Ft

ismeretterjesztô
Fodor György: A reiki nyomában 1. A Reiki hiteles története és
irányzatai. Marsi-Média, 3500 Ft
Plumptre, George: Fejedelmi kertek Európában. Alexandra,
4999 Ft

könyvtártudomány és könyvkiadás

kriminológia

Vásárhelyi Judit, P.: Szenci Molnár Albert és a Vizsolyi Biblia új
kiadásai. Universitas, 2100 Ft

Kármán Irén: Szemben a maffiával. Papa nyomoz – 85 évre
titkosítva. London Hill, 2500 Ft
Veszelka Attila: Pipás Pista, az átokházi tanyavilág hóhéra.
Bába, 1450 Ft

lexikon
Callec, Christian: A bor nagy enciklopédiája. Alexandra, 6999 Ft
Gerencsér Ferenc: Modern kislexikon. Új fogalmak. Új
értelmezések. Gyakori rövidítések. Tárogató, 516 Ft

néprajz, népszokások
Darmos István: Füzér táncai és táncélete. Magánkiadás, 2800 Ft
Kunkovács László: Táltoserô. Orosz és angol nyelvû összefoglalóval. Masszi, 3990 Ft
Paládi-Kovács Attila: A Barkóság és népe. BAZ M. Múz. Ig., 1500 Ft

FILOZÓFIA. PSZICHOLÓGIA
filozófia

Viszóczky Ilona; Viga Gyula: Matyó népélet. Vezetô a
mezôkövesdi Matyó Múzeum állandó kiállításához. BAZ M.
Múz. Ig., 500 Ft
Zakariás Erzsébet: Miesnapok képei. Moldvai csángó hétköznapok, 1991-1993 (magyar, angol, román ny.). Koinónia, 3800 Ft

Geilani, Abdul Kadir: Válogatott elôadások II. Hanif, 1200 Ft

okkultizmus
Chopra, Deepak: Mesteri útmutatás tanítványoknak. Édesvíz,
2590 Ft
Horváth Andrea: Feng shui asztrológus szemmel. Regun
Press, 490 Ft
Kovács Judit, B.: Hová megyünk mi magyarok? 9élet, 1590 Ft

nyelvkönyvek
Bánóczi Rozália; Rihmer Zoltán: Latin nyelvkönyv joghallgatók
számára. Tankönyvkiadó, 3210 Ft
Davies, Helen: Kezdôk török nyelvkönyve. Holnap, 2400 Ft

Kovács Judit, B.: Júdás EV-ANGEL-IUMA a magyar néphez.
9élet, 3600 Ft
Lamb, William: A felkelôjegy titkai. Hajja, 1995 Ft

Davies, Helen; Gyôri Horváth József: Kezdôk eszperantó
nyelvkönyve. Holnap, 2400 Ft
Edelhoff, Christoph (szerk.): Portobello Road 2. Tanári
kézikönyv. Dinasztia, 950 Ft
Poór Zsuzsánna: Team 4. Exploring Together. Feladatlapok.
Tankönyvkiadó, 507 Ft

Lea; Áron: Beszélgetések születendô gyermekemmel. Áron,
1999 Ft
Steiner, Rudolf: A Máté-evangélium. Genius, 1990 Ft

pszichiátria, pszichológia

oktatás-nevelés

Albert Ildikó: Az önpusztító lélek. Pallas-Akad., 3200 Ft
Juhász Márta; Takács Ildikó (szerk.): Pszichológia. Typotex,
2200 Ft
Mann, James; Goldman, Robert: Esetleírások az idôkorlátos
dinamikus terápia körébôl. Animula, 2500 Ft
Paul, Diane: Balkezesek kézikönyve. Minden, amit a
balkezességrôl tudnunk kell. Maecenas, 1950 Ft
Preuschoff, Gisela: Hogyan neveljük a lányokat? Miért mások
a lányok – mit tegyünk, hogy boldog, egészséges nôk
lehessenek? Partvonal, 2499 Ft

Adamikné Jászó Anna: Az olvasás múltja és jelene. Trezor,
3990 Ft
Benedek András (szerk.): Szakképzés-pedagógia. Typotex, 2200 Ft
Csudamóka: írás. Matricás feladatok 4–5 éveseknek.
Alexandra, 599 Ft
Csudamóka: olvasás. Matricás feladatok 5–6 éveseknek.
Alexandra, 599 Ft
Csudamóka: összeadás - kivonás. Matricás feladatok 4–5
éveseknek. Alexandra, 599 Ft
Csudamóka: összeadás - kivonás. Matricás feladatok 5–6
éveseknek. Alexandra, 599 Ft
Csudamóka: számolás. Matricás feladatok 3–4 éveseknek.
Alexandra, 599 Ft
Csudamóka: számolás. Matricás feladatok 4–5 éveseknek.
Alexandra, 599 Ft
Csudamóka: számolás. Matricás feladatok 5–6 éveseknek.
Alexandra, 599 Ft
Csudamóka: színezés. Matricás feladatok 4–5 éveseknek.
Alexandra, 599 Ft
Gordon Gyôri János: Az oktatás világa Kelet- és DélkeletÁzsiában. Gondolat, 3980 Ft
Iskolaválasztás elôtt Pest megyében... 2007. Panem, 1590 Ft

VALLÁS
Busch, Wilhelm: Variációk egy témára. Rövid elbeszélések.
Evangéliumi, 1800 Ft
Imre Mihály: A Vizsolyi Biblia. Egyik forrása – Petrus Martyr.
Tiszántúli Ref. Egyházker., 3500 Ft
Peale, Norman Vincent: Szeretet. A hit szavai Norman Vincent
Peale tolmácsolásában. Opus, 890 Ft
Széchényi Miklós: A jáki apátság története. Jókai M. Vár. Kvt.,
1600 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNY

Iskolaválasztás elôtt... 2007. Panem, 1590 Ft
Mackó-móka 1. Számoljunk együtt I. Egmont, 399 Ft
Mackó-móka 2. Számoljunk együtt II. Egmont, 399 Ft
Mackó-móka 3. Írjunk együtt I. Egmont, 399 Ft

felsôoktatás
Csóka Géza (szerk.): Matematika feladatgyûjtemény az általános
képzéshez a tanító szak számára. Tankönyvkiadó, 2599 Ft

Mackó-móka 4. Írjunk együtt II. Egmont, 399 Ft
Radvány Zsuzsa: Vár az iskola. Betûk. 4–6 éveseknek. Pro
Junior, 499 Ft
Radvány Zsuzsa: Vár az iskola. Számok. 4–6 éveseknek. Pro
Junior, 499 Ft

hadtudomány
Bíró Ádám; Éder Miklós: A Magyar Királyi Honvédség külföldi
gyártású páncélos harcjármûvei, 1920–1945. Petit Real, 3990 Ft
Zicherman István: Az afgán háború. Anno, 516 Ft

Sipos Lajos (szerk.): Irodalomtanítás a harmadik évezredben.
Krónika Nova, 5500 Ft

politika
Bôhm Antal (szerk.): A helyi hatalom és az önkormányzati
választások Magyarországon 1990-2002. MTA PTI, 4900 Ft
Kéri László; Szabó Andrea (szerk.): Elszalasztott esélyek.
Parlamenti vitanapok 1991-2005. MTA PTI, 2900 Ft
Kulcsár Kálmán: Az új politikai rendszer és a magyar valóság.
MTA TKK, 1650 Ft
Pokol Béla: Politikaelmélet. Társadalomtudományi trilógia III.
Századvég, 5040 Ft
Táncsics Mihály: Királyista és republikánus. Beszélgetések.
Táncsics M. Gimn., 1000 Ft

Megjelent könyvek

2005. július 20. – 2006. augusztus 16.

statisztika
Budapest statisztikai zsebkönyve, 2005. KSH, 1200 Ft
Magyarország 2005. KSH, 2900 Ft
Magyarország nemzeti számlái, 2003-2004 - National accounts
Hungary, 2003-2004. KSH, 3200 Ft
Pál Tamara et al. (szerk.): Magyarország turizmus szatellit
számlái, 2004. KSH, 2701 Ft
Román Zoltán: A kis- és középvállalatok és a vállalkozási
készség (magyar-angol ny.). KSH, 2100 Ft

tankönyvek
Adorjányi Csaba: Történelem érettségi feladatsor-gyûjtemény.
Emelt szinten. MRO 2000, 1890 Ft
Adorjányi Csaba: Történelmi adattár érettségizôknek.
Középszinten és emelt szinten. MRO 2000, 1890 Ft
Berger Józsefné: Biológia 9. Munkafüzet. Tankönyvkiadó, 736 Ft
Demeter Gáborné: Környezetismeret kisiskolásoknak 1. rész.
Tankönyvkiadó, 1140 Ft
Demeter Gáborné: Környezetismeret kisiskolásoknak 2. rész.
Tankönyvkiadó, 1140 Ft
Devecz Ferenc; Juhász Tibor et al.: Informatika 9. Munkafüzet.
Tankönyvkiadó, 736 Ft
Kaibinger Pál: Kottaíró munkafüzet 1. oszt. Tankönyvkiadó, 459 Ft
Sándor Ildikó: Irodalmi adattár érettségizôknek. Középszinten
és emelt szinten. MRO 2000, 1890 Ft
Sándor Ildikó: Magyar érettségi feladatsor. Gyûjtemény. Emelt
szinten. MRO 2000, 1890 Ft
Szabó Ágnes: Gimnáziumi nagyar felvételi gyakorló feladatsor.
Gyûjtemény. Szövegértési és szövegalkotási gyakorlatok 8.
oszt. MRO 2000, 987 Ft
Szabó Ágnes: Középiskolai magyar felvételi feladatsorok I. 8.
oszt. MRO 2000, 987 Ft
Szilágyi Péterné: Középiskolai matematika felvételi feladatsorok 8. oszt. MRO 2000, 987 Ft
Szmolyan Gabriella: Irodalmi ikerkönyvek 7. Munkafüzet.
Tankönyvkiadó, 985 Ft
Szücsné Harkó Enikô: Szövegértés, szövegalkotás.
Gyakorlófüzet az Irodalmi olvasókönyvhöz. 6. évfolyam.
Krónika Nova, 690 Ft
Tóth Krisztina; Valaczka András (szerk.): Irodalmi ikerkönyvek
8. Olvasmányok fiúknak/lányoknak. Tankönyvkiadó, 1250 Ft

társadalomtudományok
Bácskai Vera et al.: Zsombékok. Középosztályok és iskoláztatás Magyarországon a 19. század elejétôl a 20. század
közepéig. Századvég, 4935 Ft
Castells, Manuel: Az identitás hatalma. Az információ kora.
Gazdaság, társadalom és kultúra II. köt. Gondolat, 4890 Ft
Kiss Zsuzsanna (szerk.): Muszlim nôk Magyarországon. Hanif,
1200 Ft
Luhmann, Niklas: Bevezetés a rendszerelméletbe. Gondolat, 3280 Ft
Mészáros József: Racionális egyének és a közjó.
Társadalompolitikai tanulmányok. Gondolat, 1890 Ft
Novák László Ferenc: Pest-Pilis-Solt vármegye népe a XVIII.
században. Arany J. Múz., 3500 Ft
Pászka Imre: A fordított folyamatok struktúrái. Belvedere
Merid., 2800 Ft
Pomogáts Béla: Együtt Európában. Komp-Press, 2300 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNY
biológia
Az állatok és növények világa. A természet lenyûgözô csodái.
Mérték, 4999 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......................................................................................................................
..............................................................................................................................
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Megjelent könyvek

földtan és ôslénytan
Iványi Szabolcs: Sárkányok születése. Bába, 1450 Ft
Monostori Miklós: Kainozoós ôsállatok. Magyarország
ôsmaradványai. Hantken, 2500 Ft
Nemecz Ernô: Ásványok átalakulási folyamatai talajokban.
Akadémia, 4500 Ft
Pálfy József: A triász végi és a kora jura tömeges kihalás.
Hantken, 1200 Ft
Szakáll Sándor; Fehér Béla et al .: Az ásványok világa. A
Herman Ottó Múzeum utazó kiállítása általános és
középiskolák számára. BAZ M. Múz. Ig., Herman O. Múz.,
500 Ft
Szendrei Géza; Tóth Tibor et al. (szerk.): A magyarországi
szikes talajok felszíni sóásványai. Herman O. Múz., 700 Ft
Turner, Alan: Ôsemlôsök. Móra, 4990 Ft

környezetvédelem
Vojnits András: Magyarország nemzeti parkjai. Országjáró
séták. Corvina, 1680 Ft

matematika
Pogáts Ferenc: Varga Tamás matematikai versenyek 1.
(1988–1992). Typotex, 1800 Ft

szakácskönyvek

színház

Csörgô Anikó: Világkonyha. Novum, 3990 Ft
Gergelyné Varga Edit: Edit néni szakácskönyve. Novella, 850 Ft
Kiss Gyula: Levesek. Hej, szakácsok, szakácsok... Gigant, 1786 Ft
Kovács Mária (szerk.): Csokoládés csodák. Több mint 200
csábító recept. Gabo, 6490 Ft
Legújabb nagy házi cukrászat. Black & White, 1013 Ft
Lehari, Gabriele: Gyümölcsök befôzése – kandírozása,
elrakása. Gazda, 1890 Ft
Murrin, Orlando (fôszerk.): 101 diétás lakoma. Kipróbált és
bevált receptek. Alexandra, 1499 Ft
Nélkülözhetetlen ázsiai szakácskönyv. Vince, 4595 Ft
Nilsen, Angela (szerk.): 101 friss saláta. Kipróbált és bevált
receptek. Alexandra, 1499 Ft
Polgár Ernô: Kleopátra vitorlása. 3BT, 1200 Ft
Rosenstein Tibor: 10 év kedvenc receptjei. Lift Coeur, 2980 Ft
Tóth Endre: Csirkés-pulykás receptjeim. Médiam, 851 Ft
Tóth Endre: Grillezzünk otthon vagy a szabadban. Médiam,
851 Ft
Wright, Jeni (szerk.): 101 tésztaétel. Kipróbált és bevált
receptek. Alexandra, 1499 Ft

számítástechnika

Beke Mari; Bubcsóné Hornyák Klára: Játék a papírral. Mérték,
2299 Ft
Kis Etelka: Agyagtárgyak. Cser, 798 Ft

Adobe Photoshop Elements 4.0. Eredeti tankönyv az Adobe-tól
(CD-vel). Perfact-Pro, 3990 Ft
Adobe Premiere Elements 2.0. Eredeti tankönyv az Adobe-tól
(DVD-vel). Perfact-Pro, 3360 Ft
Babócsy László; Urbanovits György et al.: Biztonságos
Windows 2003R2 hálózatok. ISA 2004
Neten, 7980 Ft
Cohen, Sandee: Indesign CS2 Windows és Macintosh. Panem,
4900 Ft
Flash egyszerûen. Kezdôtôl középhaladó szintig. Perfact-Pro,
2940 Ft

Schuck Mária: Díszes mézeskalácsok. Cser, 798 Ft
Wood, Dorothy: Hétvégi kézmûvesség a természet kincseivel.
Sanoma, 2600 Ft betegápolás és gyermekgondozás
Deans, Anne: A terhesség ABC-je. Alexandra, 4999 Ft

Fülöp Sándor: Példatár a Vállalkozásgazdálkodási
ismeretekhez. Perfekt, 2400 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
állattenyésztés és állatorvostudomány
Horváth Zoltán (szerk.): Juh- és kecskebetegségek.
Mezôgazda, 4900 Ft

barkácsolás

egészség és higiénia
Albel Andor; Tokaji Ferenc: Alföld SPA. Gyógyítás és wellness
a Dél-Alföld termálfürdôiben. Dél-Alföldi Gyógy- és
Termálfürdôk, 2800 Ft
Iam, Mabel: Szex és a tökéletes szeretô. Tao, Tantra és
Kámaszutra. Alexandra, 1499 Ft
Lenkei Gábor: Cenzúrázatlan egészség 1. Magánkiadás, 3200 Ft
Tepperwein, Kurt: Mit árul el a betegséged? Lélek és test harmóniája. Duna, 1998 Ft

háztartás
Lehari, Gabriele: Házi tartósítás, tárolás. Befôzés - Szárítás Pácolás – Füstölés. Cser, 1998 Ft
Moras, Ingrid: Filigrán ablakdíszek szalvétatechnikával. Holló,
690 Ft
Pieper, Anne; Fischer, Andrea: Függönyök, térelválasztók.
Cser, 798 Ft

jármûvek
Ocskay Zoltán (szerk.): Oldtimer katalógus. Klasszikus és veterán motorkerékpárok. Oldtimer Média, 2925 Ft

mûszaki tudományok
Kollár Lajos: A mérnöki stabilitáselmélet különleges problémái.
Akadémia, 7900 Ft

öltözködés, viselet
Aucoin, Kevyn: Arc - más. A mesteri sminkkészítés titkai. Aréna
2000, 5980 Ft

orvostudomány
Bíró Orsolya (szerk.): Pharmindex zsebkönyv 2006/1.
CMPMedica, 3096 Ft
Borvendég János; Batta Ildikó (szerk.): Gyógyszer kompendium 2006. Alkalmazási elôírások hivatalos gyûjteménye. OGYI,
17522 Ft
Falus András (szerk.): Fejezetek a genomléptékû biológiából
és orvostudományból. Semmelweis, 9600 Ft
Jeffreys, Diarmuid: Aszpirin. Egy csodagyógyszer fantasztikus
története. Partvonal, 2999 Ft
Kaáli, Steven G.: A meddôség korszerû diagnosztikája és
kezelése. Medicina, 3200 Ft
Mambretti, Giorgio; Séraphin, Jean: Orvostudomány a feje
tetején. És ha mégis igaza van Hamer doktornak? Ez Van,
2800 Ft
Sonkodi István: Orális és maxillofaciális medicina.
Semmelweis, 16000 Ft
Sótonyi Péter (szerk.): Orvosi felelôsség. Semmelweis,
5400 Ft
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vezetés és üzletvitel

MÛVÉSZET, SPORT
fényképészet
Baranyi András: Munkács, ahogy nagyszüleink látták. Vitéz
Pákh S. Al., 5900 Ft

film és televízió

Banu, Georges: Színházunk, a Cseresznyéskert. Koinónia,
1750 Ft
Maniutiu, Mihai: Aktus és utánzás. Koinónia, 1750 Ft

szórakozás
Brezina, Thomas: Mark Mega és a fantom 1. A démon háromszög rejtélye. Top-Secret kártyával és Mark Mega játékkal.
Egmont, 1699 Ft
Brezina, Thomas: Mark Mega és a fantom 2. Sikoltó barlangok.
Top-Secret kártyával és Mark Mega játékkal. Egmont, 1699 Ft
Brezina, Thomas: Mark Mega és a fantom 3. Szörnyek a mélyben. Top-Secret kártyával és Mark Mega játékkal. Egmont,
1699 Ft
Csontos Erika (szerk.): Varázslástan. Merlin titkai. Egmont,
3999 Ft
Marcoux, Jacques: Rajzolj dinoszauruszokat! Dínómóka 10
rajzsablonnal. Alexandra, 1499 Ft
Rajzolj kalózokat! 10 kalózos rajzsablonnal teli oldal.
Alexandra, 1499 Ft
Rajzolj tengeri élôlényeket! 10 tengeri élôlény rajzsablonja.
Alexandra, 1499 Ft
Rajzolj trópusi állatokat! Alexandra, 1499 Ft

technikai sportok
Dávid Sándor: Forma-1 sztorik 2006. Duna, 2998 Ft

vadászat
Hídvégi Béla: Vadászként a csúcsokon I–II. Díszkiadás.
Nimród Al., 7500 Ft
Mess Béla: Vadász tanmesék. Alexandra, 2999 Ft

zene
Gulyás Lászlóné; Sziklavári Károly: Operajátszás Miskolcon,
1954-2004. II. Rákóczi F. M. Kvt., 2975 Ft

NYELVTUDOMÁNY, IRODALOMTUDOMÁNY
irodalomtudomány
Árpás Károly: Áttételek, átvételek. Bába, 600 Ft
Kántor Lajos: Vigyázó szemünk. Párizstól a Fehér Házig –
Via Kolozsvár. Concord Media, 1980 Ft
Kissné Kovács Adrienne: Mi marad? Irodalmi és néprajzi tanulmányok, esszék. M. Irodalomtört. Társ., 2625 Ft
Müller, Michael (szerk.): Interpretációk. Franz Kafka regények
és elbeszélések. Láva, 3990 Ft
Szabó Tibor: A sokszólamú Dante. Hungarovox, 1500 Ft

Duló Károly: A nézô filmje. Gondolat, 2280 Ft

szótár
labdarúgás
Hegyi Iván: Labdarúgó VB könyv 1930-2006. Népszabadság,
6250 Ft

mûvészet, általában
Fábián Sándor: Magyar art deco kerámiák. Magánkiadás, 12000 Ft
Landrus, Matthew: Leonardo da Vinci hagyatéka. Alexandra, 7990 Ft
Mayer Marianna: Dalí. TKK, 3500 Ft
Miller, Judith: Art Deco. Helikon, 5990 Ft
Pap Gábor (szerk.): Fényhozók. Székelyföldi fal – és
mennyezetképek az igazság napjának megvilágításában.
Sárosi, 6000 Ft
Veres László; Viga Gyula (szerk.): Kézmûvesipar ÉszakkeletMagyarországon. BAZ M. Múz. Ig., Herman O. Múz., 2000 Ft

sport, általában
Pajor-Gyulai László (szerk.): Világbajnokság 2006. Ringier, 795 Ft

szellemi sportok
Pintér József: 1000 Pawn Endings – Bauernendspiele –
Finales de pions – Gyalogvégjáték (angol, német, francia,
magyar ny.). M. Sakkvilág, 3800 Ft

Csiffáry Tamás: Francia–magyar, magyar–francia zsebszótár.
Könyvmíves, 220 Ft
Csiffáry Tamás: Olasz–magyar, magyar–olasz zsebszótár.
Könyvmíves, 220 Ft
Német-magyar, magyar-német szótár. Black & White, 1996 Ft
Pintér Zoltán (szerk.): Idegen szavak és kifejezések szótára.
Pannon-Literatúra, 3492 Ft

FÖLDRAJZ, TÖRTÉNELEM
életrajz, önéletrajz
Baghyné Makra Ilona (szerk.): A szegedi Nyugalmazott
Igazgatók Egyesületének évkönyve 2004–2006. Bába, 1575 Ft
Balla Sándor: Sába. Elsô kötet. Magánkiadás, 1500 Ft
Bányai Éva: Sikertörténet kudarcokkal. Bukaresti életutak.
Komp-Press, 2500 Ft
Bolyki Tamás (szerk.): A legnagyobb magyar feltalálók, akik
maradandót alkottak a világnak. Jövôvilág, 516 Ft
Carey, S. Pearce: William Carey. A modern külmisszió atyja.
Evangéliumi, 1500 Ft
Csurka István: Az esztéta. K.O. Prod., 1995 Ft

Minden könyv egy helyen!

TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

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

mûvelôdéstörténet
Gazda József; Szabó Etelka (szerk.): Kôrösi Csoma Sándor.
Test és lélek a keleti kultúrákban. Kôrösi Cs. S. Közmûv. Egy.,
1700 Ft
Márkusné Vörös Hajnalka; Mészáros Veronika (szerk.):
Háztörténetek. A dunántúli németek kulturális jellemzôi
(Hausgeschichten). Veszprém M. Múz. Ig., 4167 Ft
Parks, Tim: A Mediciek aranya. Pénz, lélek és mûvészet a 15.
századi Firenzében. Partvonal, 2699 Ft
Radek Tünde; Szilágyi Anikó (szerk.): Hausgeschichten.
Studien zur ungarndeutschen Kultur in Transdanubien
(Háztörténetek). Veszprém M. Múz. Ig., 4167 Ft
Regan, Geoffrey : Az elsô keresztes vitéz. General Press,
3000 Ft

történelem
Csicsery-Rónay István; Cserenyey Géza: Csillagos órák, sorsfordító magyarok. XIX.-XX. Közelmúltunk közelrôl. Koncepciós
per 1947. Occidental Press, 750 Ft
Fodorné Nagy Sarolta: Történelmi lecke. Dunamelléki Ref.
Egyh., 3850 Ft
Holmes, Richard: D-nap 1944. június 6. A partraszállástól
Párizs felszabadításáig (CD-vel). Alexandra, 7990 Ft
Krausz Tamás; Léderer Pál et al. (szerk.): A Ságvári-dosszié. A
Legfelsôbb Bíróság és a jogállam. Pannonica, 1500 Ft
Mahler Ede: Ókori Egyiptom (reprint). Black & White, 764 Ft
Müller Rolf; Sümegi György (szerk.): Fényképek, 1956.
Történeti Hiv., 5250 Ft
Rieder, Kurt: Hitler titkos expedíciói. Vagabund, 498 Ft
Szakács Béla Zsolt: A Magyar Anjou Legendárium képi rendszerei. Balassi, 3500 Ft

utazás
Gyöngyösi Imre: Szingapúr. Medicina, 4600 Ft
Justin Éva (szerk.): Andalúzia. Biztos tippek. Corvina, 1990 Ft
Mohindra, Vanda (szerk.): Kína. Utazás elôtt, alatt, után...
helyett? Panemex, 8500 Ft
Rozvány György: Szíria. A kultúra bölcsôje. Alexandra, 3999 Ft
Rozvány György: Tunézia. Múzeum a Szahara kapujában.
Alexandra, 3999 Ft
Simmonds, Jane (szerk.): Japán. Utazás elôtt, alatt, után...
helyett? Grafo, 7500 Ft
Zsarkó Zoltán; Dubravecz Emese: Korfu. Útikönyv és térkép
2006. Tábla és Penna, 3990 Ft

SZÉPIRODALOM
gyermek- és ifjúsági könyvek
Arredondo, Francisco: 250 érdekesség az állatokról.
Napraforgó, 1590 Ft
Brand, Christianna: Nanny McPhee. A varázsdada visszatér.
Móra, 1790 Ft
Brezina, Thomas: Kiakasztasz, tesó! Egmont, 1599 Ft
Cresswell, Ray; Haderlein, Ute: Bújócska árkon-bokron át.
Fröhlich, 1650 Ft
Dispezio, Michael: Bolondos látnivalók. Alexandra, 2999 Ft
Az égig érô paszuly. Black & White, 840 Ft
Esti mesék gyerekeknek. Black & White, 840 Ft
Friedrich, Joachim: Amanda és a detektívek. Napsugár és
Holdsugár, 1780 Ft
A három kismalac. Black & White, 840 Ft
A ház szavai. Matricás album. Napraforgó, 590 Ft
Hófehérke és a hét törpe. Anno, 840 Ft
Kálmán Jenô: Sicc az iskolában. Móra, 1980 Ft
Károlyfi Zsófia; Palaics Eszter et al.: Böszmerenghy Töhötöm
könyve. Zalai erdôk meséi. Révai, 1800 Ft
Korman, Gordon: Everest! A csúcson. Egmont, 1599 Ft
Korman, Gordon: Everest! Út a csúcsra. Egmont, 1599 Ft
Korman, Gordon: Everest! Versengés. Egmont, 1599 Ft
Larsson, Eva-Lena; Danielsson, Kennert: Egész évben
Findusszal. General Press, 2300 Ft
Marsoli, Ann; Devaney, Adam: Mi úszik a vízen? Felhajtóerô.
Egmont, 1199 Ft
Marsoli, Ann; Devaney, Adam: Miért ment össze a trikóm?
Növekedés. Egmont, 1199 Ft

A Mikulás rénszarvasa. Több mint 160 újraragasztható matricával. Alexandra, 799 Ft
Miler, Zdenek; Petiska, Eduard : A vakond autója. Móra,
2190 Ft
Monica, Carol; Marderosian, Marc et al.: Cseréljünk ruhát!
Egmont, 2999 Ft
Móra Ferenc: Kincskeresô kisködmön. Könyvkuckó, 458 Ft
Perrault, Charles et al.: Barangolások Meseországban 1.
Patricia, 2490 Ft
Perrault, Charles et al.: Barangolások Meseországban 2.
Patricia, 2490 Ft
Pótó Judit : A hegyes-hegyi Nagyerdô meséi. Alexandra,
1999 Ft
Schröder, Patricia: Varázslat és szívfájdalom. Egmont, 1599 Ft
Soria, Esperanza; Delgado, Consuelo: Elefánt. Napraforgó,
750 Ft
Soria, Esperanza; Delgado, Consuelo : Nyúl. Napraforgó,
750 Ft
A számok szavai. Matricás album. Napraforgó, 590 Ft
A színek szavai. Matricás album. Napraforgó, 590 Ft
A tanya szavai. Matricás album. Napraforgó, 590 Ft
Zoehfeld, Kathleen Weidner: Jégkorszak 2. Az olvadás.
Regény a film alapján. Szukits, 1290 Ft

humor
Laticel, Leslie L.: A makarónis arcképem. Excalibur, 1600 Ft
Wodehouse, Pelhalm Grenville: Valami új. Európa, 1900 Ft

költészet
Antalfy István: Négyes sorokban. Antalfy István versei. Planéta,
1200 Ft
Csáji László Koppány : Ég az út mögöttem. Napkút, FÍSZ,
1790 Ft
Csató László: Dillinger. 3BT, 1500 Ft
Czegô Zoltán: Foltozott szivárvány. Új versek. Masszi, 1980 Ft
Garay János: Az obsitos. Filum, 960 Ft
Honvári Erzsébet: A kegyelem pillanatai. Uránusz, 1575 Ft
Horváth Béla: Vallomásaim. Accordia, 1490 Ft
Kondor Ilona: A választások évada. TerraPrint, 1000 Ft
Nagy Attila: A nap kertje. Pallas-Akad., 2400 Ft
Otonkoski, Lauri: Tengervízégbôl lehulló angyalok. Napkút,
1490 Ft
Sollth György: Léten túli igék. Hátrahagyott versek. Accordia,
990 Ft
Turczi István legszebb versei. CET, 1990 Ft
Vértessy Ákos: Az élet virágai. Uránusz, 1925 Ft
Zákányi Zsuzsa: Forró tinta. Uránusz, 1750 Ft
Zsíros-Simon Mária: Lúdas Matyi visszatér. Magánkiadás,
1901 Ft

naplók, levelek, riportok
Csizmadia Éva : Garden-party a Hold utcában. Kornétás,
2490 Ft
Mezei Károly: ‘...Isten van, az ember történik’. Koch Sándor
virológussal beszélget Mezei Károly. Kairosz, 1500 Ft

prózairodalom, kalandos
Benkô László: Ezüsthegy. Gordiosz, 1190 Ft
Block, Lawrence: A betörô, aki szeretett Kiplinget idézni.
Agave, 2280 Ft
Connolly, John: A fehér út. Alexandra, 2699 Ft
Cornwell, Bernard: Vad vizek hajósa. Alexandra, 2499 Ft
Harrington, William: Columbo 1. A gyilkos tévésztár. M&C,
1990 Ft
King, Stephen: A sárkány szeme. Európa, 1980 Ft
Klavan, Andrew: Vadászat Amandára. Gabo, 2490 Ft
McCafferty, Catherine: A Karib-tenger kalózai. Holtak kincse. A
film képeskönyve. Egmont, 2549 Ft
Odry Mason, Peter: 7 megdöbbentô történet. Inter-Active
Team, 1999 Ft
Patterson, James; Paetro, Maxine: Július 4. Gabo, 1990 Ft
Perry, Stephani: Resident Evil : A Holtak Városa. Szukits,
1890 Ft
Roberts, Nora: Halálos emlék. Gold Book, 1598 Ft
Usztics Mátyás: Elátkozott szeretôk. Pallas Antikv., 499 Ft

prózairodalom, történelmi
Alihanov, Pjotr Stepanovic: Páncélosok. A II. világháború
bemutatása és a Wehrmacht veresége ez alkalommal a Vörös
Hadseregben harcoló katonák szemével. Aquila, 625 Ft

prózairodalom, tudományos fantasztikus
Amoni, Thomas : Amonsonia felfedezése 1. Animare,
2856 Ft
Coleman, Loren L.: Harcmezôk (Kapellán megoldás 2.)
Beholder, 2198 Ft
Feist, Raymond Elias: Az éjsólyom röpte. Beholder, 2298 Ft

Gemmell, David A.: A nappal és éjjel kardjai. Delta Vision,
1990 Ft
Kenson, Stephen: Született vadász. Beholder, 2298 Ft
Lebow, Jess : A lánc mestere. Harcosok 1. Delta Vision,
1990 Ft
Weis, Margaret; Hickman, Tracy: Új nemzedék. Delta Vision,
1990 Ft
York, J. Steven: Hazugságok erôdje. Delta Vision, 1890 Ft

szépirodalom
Adler, Elizabeth: Riviéra Hotel. Ulpius-Ház, 2580 Ft
Anderson, Catherine: A nap fénye. General Press, 1990 Ft
Austen, Jane: A klastrom titka 2.jav.kiad. Palatinus, 2200 Ft
Bakó Krisztián: Új mesék. Fiatal Szegedi Írók K., 1120 Ft
Bálint Péter: Tarvágás. Felsômagyarország, 1900 Ft
Bradford, Barbara Taylor: Váratlan áldás. Európa, 2600 Ft
Cabot, Meg: Esküvô ol@sz módr@. Ciceró, 2200 Ft
Capella, Anthony: A szerelem étke. Európa, 2600 Ft
Corman, Avery: Kramer kontra Kramer. Európa, 2000 Ft
Courths-Mahler, Hedwig: Ha ketten szeretik egymást. EX-BB,
820 Ft
Cvetity Milán: Türelmetlen nemzedékem példaképei. Fiatal
Szegedi Írók K., 835 Ft
Delinsky, Barbara: Parti út. Gabo, 1990 Ft
Dumas, Alexandre, id.: Olympe de Cléves I–II. Európa, 5500 Ft
Farkas Csaba: Naphal, lámpafényben. Accordia, 1300 Ft
Fehér Béla: Zöldvendéglô. Ulpius-Ház, 2680 Ft
Formanová, Martina: Illatos fehérnemûk hajtogatója. UlpiusHáz, 2680 Ft
Garwood, Julie: Az esküvô. Gabo, 1490 Ft
Györgyné Kovács Ildikó; Tárkányi Imre (szerk.): Egybefonódva.
Antológia. Uránusz, 2450 Ft
Hajnal Géza: Papucsok. Igen, 1200 Ft
Hegedôs László: Rongylabda. Püski, 1200 Ft
Jankó Ambrus: ‘Nézzünk körül!’ S&S Karakter, 1500 Ft
Kajlik-Békési Márta: Pisze, a palotapincsi. Accordia, 1200 Ft
Kállai R. Gábor: Elvtársalgó. Új Mandátum, 1968 Ft
Kikli Tivadar: Tódorka úr történetei IV. és más elbeszélések.
Bába, 700 Ft
Koppány Zsolt: Feltámadás és az élet avagy Az apokrif sírbatétel. CET, 1995 Ft
Kovácsné Sipos Márta: Mielôtt elnyel a végtelen. Uránusz,
1750 Ft
Körmendi Judit: A csodák napja. Zoltán Ny., 1800 Ft
Kuegler, Sabine: A dzsungel gyermeke. Ulpius-Ház, 2780 Ft
Márai Sándor: Kabala. Helikon, 2490 Ft
Maupassant, Guy de: Erôs, mint a halál. Palatinus, 2290 Ft
Mellor, P. J.: Vad vágyak. Joker Ex, 1790 Ft
Millet, Helen: Kaland a hajón. Bába, 870 Ft
Moore, Margaret : Szívdobbanás. Szerelmes regény. Anno,
516 Ft
Móricz Zsigmond : Niemandsblume (Árvácska). Corvina,
2600 Ft
Nácsa János: Kispapa születik avagy egy babaváró apajelölt
kalandjai. Alexandra, 1499 Ft
Nagyajtai Kovács Zsolt: Bölcs vagyok nagyon... Versek,
aforizmák, prózai írások. Accordia, 1490 Ft
Örkény István: More One Minutes Stories (Egyperces novellák). Corvina, 2600 Ft
Paasonen, Ranya: A nap állása. Valo-Art Bt., 2200 Ft
Pass Ferenc: Hulló csillagok. 3BT, 1800 Ft
Pásty Júlia: Acita. Bába, 1950 Ft
Polgár Ernô: Egy asszony második élete. 3BT, 1200 Ft
Polgár József: ...és a rottweilerek. Magánkiadás, 1700 Ft
Roberts, Nora: Kék füst. Gabo, 1990 Ft
Rovenna, Sarah: A végzet asszonya. Arión, 1990 Ft
Schmidt Egon: Napsütötte ösvényeken. Anno, 516 Ft
Serfôzô Simon: Varjúleves. Orpheusz, 1500 Ft
Shaw, Irwin: Egy amerikai Rómában. Alexandra, 2499 Ft
Stendhal, Henri Beyle: A pármai kolostor. Európa, 990 Ft
Szentgyörgyi Zsolt: A tigrisek nyara. Novellák és rajzok. Liget,
2500 Ft
Ufkir, Malika; Fitoussi, Michéle: A Hercegnôk útja. Húsz év egy
sivatagi börtönben. Ulpius-Ház, 2780 Ft
Végh Attila: Li mester könyve. Napkút, 1490 Ft
Végh Sándor: A csend hangjai. Végh Sándor írásai.
Magánkiadás, 1200 Ft
Wass Albert: Magyar számadás. Mentor, 1100 Ft
Werber, Bernard: A hangyák. Konkrét, 2980 Ft
Zsitvainé Borsos Irén: Tavaszi tüzek. Accordia, 1490 Ft

Megjelent könyvek

Goda Gertrúd: Nagy Gy. Margit, gobelinmûvész. Herman O.
Múz., 800 Ft
Josic, Julien: A Horvát Háború Hôsei és én. Árész, 2900 Ft
Ménesi Lajosné; Újszászi Ilona (szerk.): Ki kicsoda Algyôn?
Helyismereti kiadvány. Algyôi Faluház, 950 Ft
Németh Miklós Attila : Kô Pál, a szárnykészítô. Masszi,
3990 Ft
Plazy, Gilles: Az igazi Marlene Dietrich. Jószöveg, 1990 Ft
Sri Chimnoy élete. Palatinus, 1900 Ft
Tóth Ferenc: ‘Az otthonom pedig hát ott, Makón van’. József
Attila makói évei. Bába, 2700 Ft

színmûvek
Seneca Lucius Annaeus drámái. Szenzár, 4500 Ft
Visky András: A szökés. Koinónia, 1850 Ft
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bibliohistória

A látható világ – mai szemmel
Az elsô illusztrált tankönyvrôl
Nem az idei tanév, hanem a naptári esztendô eleje
óta tudjuk: új szemléletû olvasókönyvekkel kell elôrukkolniuk a kiadóknak. Az oktatási tárca rendelete
szerint át kell írni a többi tankönyvet is. Ezentúl
megszabják azt is, hány kép és szakszó legyen a kötetekben. Oktatási tárca még nem is létezett, amikor
kép és szakszó évszázadokig követett arányát megvalósító tankönyv már igen. Alább ezt, a világ elsô illusztrált tankönyvét vesszük szemügyre.
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■ Az Orbis sensualium pictus (A
látható világ) címmel elôször kétnyelvû (latin–német) változatban 1658-ban, Nürnbergben
megjelent könyv voltaképp az elsô, rendszeres iskolai oktatás céljára szánt, nagy példányszámban
nyomtatott, „közhasználatban”
elterjedt illusztrált tankönyv
volt. Szerzôje a cseh Jan Amos
Komenský, ismertebb latin nevén
Johannes Amos Comenius
(1592–1670), akinek az oktatás
területén folytatott, jelentôs tevékenységét – remélhetôleg – szükségtelen kiemelni. Mindenképpen megemlítendô azonban, hogy életmûve – kiváltképp tankönyvírói munkássága – szorosan kapcsolódik hazánkhoz: Lorántffy Zsuzsánna meghívására Sárospatakon, a református kollégium tanáraként négy éven keresztül (1650–1654-ig) próbálta didaktikai elképzelései szerint átszervezni az iskolát.
Comenius Orbis pictusa, a pedagógiatörténet egyik
legtöbb kiadást megért tankönyve – a mû kézirata – a
szerzô sárospataki évei alatt készült el, a kiadásra azonban technikai okok miatt csak jóval késôbb kerülhetett
sor. Amikor Comenius 1654-ben elhagyta hazánkat,
egy feljegyzésében maga is panaszkodott, hogy a metszetek elkészítése további három évig húzódik...
Comenius e tankönyvét az elsô és – a könyvészeti és tudományos célú kiadásokat leszámítva – utolsó, feltehetôleg még oktatási célokat is szolgáló 1910-es megjelenése közt eltelt 252 esztendôben 22 nyelvre fordították le. Az Orbis összesen 246 különbözô kiadásban látott napvilágot. 1670-ig, a szerzô haláláig
19, 1896-ig pedig 200 kiadása jelent meg.
„A látható világ” 1669-es nürnbergi kiadása az elsô, amelyben
harmadik nyelvként már a magyar nyelv is szerepel. A könyv magyar fordításának címében ezt olvashatjuk: „A Látható Világ kétféle nyelven, azaz minden derekassabb ez világon lévô dolgoknak
és ez életben való cselekedeteknek le ábrázolása, és megnevezése.”
Hazánkban elôször 1675-ben jelent meg az Orbis Brassóban, valamint említésre méltó az 1685-ben, Lôcsén, Brewer Sámuel által
megjelentetett változat. A jellegzetes fametszetek Bubenka Jónás
keze nyomát ôrzik (már a nürnbergi kiadás metszeteit is ô készítette), aki nemcsak Lôcse város metszôje, hanem az evangélikus
iskola latintanára volt. A metszetek sikerét jelzi, hogy a késôbbi,

már sokszorosan átdolgozott kiadásokban is igyekezték megôrizni az eredeti metszeteket. Egy nagyszebeni kiadás érdekessége,
hogy épp a „látható” része, a képanyaga hiányzik.
Comenius alapelve, a „pansophikus” oktatás vezérmotívuma az
volt, hogy mindenkit mindenre meg kell tanítani, hogy aztán –
tanulmányi elômenetelétôl függetlenül – egyaránt hasznos tagja
lehessen a társadalomnak. Ennek megfelelôen a jeles munka tartalmaz mindent, amit egy alapvetô mûveltség keretein belül a világról a XVII. század közepén tudni illett, kellett. A tudós szerzô
a dolgokon és cselekedeteken túl az azokkal kapcsolatos viszonyokat, viszonyulási formákat és mintákat, attitûdöket is bemutatja, így nem csupán tárgyi, de mentális összetevôit is reprezentálja a XVII. századi kultúrának.
A könyv újdonságát és fontosságát szerkezete, átfogó és koncepciózus tartalma adja, valamint az a társadalmi kontextus,
melyben ez a tartalom formát ölt. „Kicsiny könyvecske ez, a' mint láttyátok:
mindazonáltal, az egész Világnak és az
egész nyelvnek rövid Summába foglalása
– ajánlja könyvének bevezetôjében a szerzô. – ... A képek minden látható dolgoknak (mellyekre az láthatatlanok-is néminémûképpen vitetnek) az egész Világban,
le-ábrázolási ... olly tellyessen, hogy semmi szükséges és derekas dolog abbúl ki
nem hagyattatott.”
Az Orbis sensualium pictus szövege a cím
által megjelölt témakör alapvetô szavait
tartalmazza egy-egy példabeszédbe ágyazva. A
szöveghez kapcsolódik egy kép is, melyen –
szintén egy narratív struktúrába rendezve – láthatóvá válnak a szövegben megnevezett valóságelemek. Ezeket Comenius megszámozta, s
a számokhoz rendelte az adott elemnek megfelelô latin s egyéb nyelvû szavakat, melyek így
– a könyv szótár-funkciójának megfelelôen –
könnyen azonosíthatóakká váltak. E struktúrából következôen Comenius könyvének kiadásaiban a – szerzôi szándék szerint minden esetben recens – kultúra mint szöveg és kép jelenik meg, válik megtapasztalhatóvá.
A korának dictionariolumai és nomenclaturái közé beilleszthetô tankönyv fogadtatása Európa-szerte igen kedvezô volt. Átütô
sikere társadalmi elfogadottságát jelzi. Angliában Charles Hool
már 1660-ban ajánlja, hogy minden kisiskolásnak legyen egy saját „Kis Szótára”, melybôl naponta olvasson el egy fejezetet, s
melyet lehetôleg mindig vigyen magával. A XVIII. század végére Dániától Itáliáig és Angliától Oroszországig, ismerték, elismerték és széles körben használták Comenius e munkáját. Nemzedékek sora nevelkedett rajta, s tanulta meg belôle a latin – és
sok esetben a saját anyanyelve – alapjait.
A szerzô elôszóban leírt kívánsága teljesült: évszázadokon keresztül gyermekek generációi vehették kezükbe e nagyszerûen megalkotott tankönyvet. A ma használt iskolai tankönyveket három-négy
éven belül teljesen kicserélik, idén márciustól ugyanis megváltoztak
a tankönyvvé nyilvánítás szabályai. De Comeniust ez már nem
érinti – s valószínûleg nem is érdekelné.
Juhani Nagy János

Portréról portréra
■ Muzsikuspályák (Richard Strauss, Gustav Mahler) kedvéért kezdtem, egy Thomas Mann-reflexió kedvéért folytattam Stefan Zweig.

Csillagórák
címû könyvének (Európa) olvasását – hogy azután a Scott kapitányról szóló (Harc a Déli-sarkért) tessék a legjellegzetesebb írásnak. Akár
más portréiban, Zweiget itt is a titkok izgatják. Akár a nem személyesek; akár az eltûntek. „A huszadik század titok nélkül maradt világra tekint… – írja. – … az utolsó szûzi ország, Tibet erényövét is
letépték.” A szerzô (s ebben a fordítók jó szövetségesei)
gördülékenyen beszéli annak a közegnek a nyelvét,
amelybôl hôsét igencsak romantizáló-heroizáló, nagy
szavakat kedvelô lendülettel kiragadja. Az egyébként
szabványos angol tengerészkapitány Scott arca például
„szinte keménnyé fagyott a megfékezett energiától”.
Tudva az 1912. január 16-i drámát (Amundsen megelôzte a felfedezésben Scottot) s a késôbbi tragikus halált, a szókép „önmagáért beszél”. Az Európa népszerû
keresztmetszet-sorozatait (lásd: Slawomir Mroz.ek mûvei) követô újabb vállalkozás nemigen tûri az utószavazást (nincs is semmi ilyesmi, vagy jegyzet), így hát az olvasónak magának kell Napóleontól Cyrus Fieldhez, onnan Scotthoz, majd rögvest Leninhez lépnie. A
Tagoréról folytatott dialógus és néhány más portré gyôz meg egy majdnem nagy író kitûnô, egyben korlátozott arképfestô képességeirôl.

Csodafigurák
cím alatt sorakoznak a norannál a Konrád György
tollát dicsérô arcképek, pillanatfelvételek. Érteni
vélem, miért Pilinszkyvel kezdôdik, Danilo Kišsel
folytatódik. De ezután Farkas István festô idézésének kell következnie? A gyûjtemény legterjedelmesebb textusaként a Dávid királynak épp a
két Duczynska Ilona-szöveg a legodaillôbb szomszédja? (A keletkezési rend sem diktálja a sokszor
vitatható-csapongó szerkezetet.) A szavakká formált éleslátás, a finoman ironikus (a körülírásokat olyannyira kedvelô) eszköztár, a portrék mélyén csörgedezô önéletrajz azonban feledteti az esetlegességeket. A (szinte) egyetlen mondatból építkezô Eörsi István-nekrológ, az (akkor még) élô Halász Péter siratás nélküli búcsúztatása, egy-egy világirodalmi fotográfia miatt (is)
örvendhetünk a könyv létezésének. „Örültem a létezésének”: szófordulat a legutolsó sorból. Konrád György –
portréíróként – a megértés anyagából dolgozik. Anekdotikussága ellenére is kontúros-pontosan. Az elegáns vonalvezetéstôl határolva is súlyosan (128–129. oldal, Kálmán Éva,
Fazekas György, Nagy Imre…), tárgyilagosan és látnokian
egyszerre.

Villám és esti tûz
– az író ismerôinek az antológiacím rögtön rávilágít: Gelléri Andor
Endre emlékezete a tárgy. A kettôs sorozat (In memorian – Emlékezet) szerkesztôje mindig tudta, kire s miért bízza egyik vagy másik
KÜLÖNLEGES KÖNYVEINKBÔL AJÁNLJUK

Geoffrey Regan: Az

elsô keresztes vitéz

A közérdeklôdésre számot tartó történészi munka az „elsô igazi”
keresztes háború történetébe enged bepillantást, amelynek célja
a Bizánci Birodalom hatalmának megerôsítése volt.
376 oldal, 3000 Ft, 130x210 mm, keménytáblás

kötetet (vajon róla, Domokos Mátyásról lesz-e – legkésôbb a 2008ban esedékes 80. születési évfordulójára – rokon jellegû, könyvnyi emlékezés?) Füzi László a
dísztelen, cím nélküli fejezetekben voltaképp mindent felsorakoztatott, amit érdemes. Az írótól is, róla is. Azt persze nem árt
tudatosítani (mint minden hasonló mû esetében), hogy „a
gyengéd óriás” élete és munkássága nem ilyen volt, hanem ilyen
is. Füst Milántól Vas Istvánon át Moldova
Györgyig sok a jó kalauzunk – nem engedve feledni, hogy a Gelléri-életmû is az energikusan
újraolvasandó és újraértelmezendô életmûvek
egyike (s egy, viszonylag könnyen kivitelezhetô kritikai kiadás matériája). Ne sértse Domokos emlékét, hogy erôsen vitatható jegyzetelési gyakorlata és kívánalma, melyhez itt is ragaszkodott, okoz nehézséget a tartalmilag elsôrangú antológia forgatójának. (A kötet a
Nap Kiadó érdeme.)

Könyv

könyvbölcsô

Végre egy jó házasság
címmel jelent meg – A hitehagyott és a Tizenkét lépés társaságában – egy nagyjából (és indokolatlanul) elfeledett magyar regény. A Múlt és Jövô Kiadó vállalkozott Molnár
Ákos mûvei reanimálására. Kôbányai János remek utószót
kerekített, de meglepô, hogy ezt valamennyi kötetbe betette (és figyelmetlenség, sôt unikum, hogy az egyik kötetbe kétszer is!). Az 1895 és 1945 között élt, mártír író
vállalkozásai közt nem a kiválasztott a legmaradandóbb
teljesítmény, viszont ez a legolvasmányosabb. Többször,
többeknél bevált regényhelyzet a régóta házas,
s egy idôre (itt alig egy napra) szalmaözvegy
férj „görbe” útjainak, én-újrafogalmazásának
ábrázolása. Molnár az elsô részben egy ötvenes férfi, a másodikban a feleség portréját
nyújtja; a kettôt egymásra olvastatja (az övék
ama „jó” házasság). A fôszereplô neve: Homolács szatirikusan informál a kicsinyített emberlétrôl. A helyenkénti terjengôsség, sablongrammatika „belefér” az eleven mesébe. Tersánszky Józsi Jenô – akinek igencsak volt köze
Molnárhoz, s holtában ô azonosította… – az
ilyesfajta könyveit „nemesponyvának” titulálta. Megtehette: ô a Kakuk Marcihoz, az állatés tárgyregényekhez viszonyított. Molnár
Ákos fölött nem volt ilyen magas az írói ég.
De volt saját ege – így hát (Kálmán Tünde pompásan eltalált könyvköntöseiben) az oeuvre újrakiadása is nemes
szakmai elképzelés.
Tarján Tamás
VILÁGSIKEREK SOROZATUNKBÓL AJÁNLJUK

Jeffrey Archer: Tökéletes

másolat

Az amerikai bankár, Fenston, szenvedélyes mûgyûjtô,
és semmilyen eszköztôl nem riad vissza, hogy megszerezze
a kiszemelt alkotást…
320 oldal, 1990 Ft, A/5, keménytáblás
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Jelcin nyakkendôje
„Oroszország egy hatalmas bolondokháza,
amelynek az ajtaján egy hatalmas hombár
lakatja lóg, csak éppen fala nincs (...) Az
orosz világmindenségben nincsen logika,
az ajtók nem kulcsra, hanem varázsigékre
nyílnak.” Tatyjana Tolsztaja, a Magyarországon a legutóbbi idôkben ismertté lett
orosz írónô meghökkentôen eredeti, szülôhazájáért megvetve rajongó gondolatait
választotta fotóalbuma bevezetôjéül, mottójául Bánkuti András.
■ Elôzô két kötete alapján, persze, már megszokhattam volna,
hogy a (kapkodás udvarias megfogalmazásával:) mindig izzó sietségben élô kollégám, barátom, amikor nem képben, hanem könyvben gondolkodik, akkor roppant türelmes és meglehetôsen szigorú
önmagához. Miközben újra és újra végigpergeti magában elkészült
felvételeinek formálódó forgatókönyvét, újra és újra módosítja, alakítgatja annak vázát. S ha már megtalálta, akkor hajlandó arra is,
hogy az oda nem illô képeket (legyenek azok egyébként önmagukban akár jobbak más daraboknál) kérlelhetetlenül kirostálja. Állításomra hozok majd példát, de elôbb vegyük szemügyre a kihívóan
leegyszerûsítô Emberek fôcímû, a szovjet világban és az orosz világban
magyarázó alcímmel ellátott összeállítást. Olvassunk bele a fotóriporter utószavába is, onnan megtudható, hogy orosz földre lépve
Bánkuti „nem idegenek”, hanem édesanyja honfitársai közé érkezik, s hogy objektívje azokat pásztázta, akikkel, ha sorsa másként
alakul, most maga is együtt élne.
Nosztalgiamentesen elfogult szeretettel, de kegyetlenül éles, továbbgondolásra kényszerítô pillanatok képbemerevítésével, megkomponálásával készült ez a könyv, két és fél évtizeden keresztül (hisz a beválogatott felvételek közül a legkorábbi 1980-as, a
legutolsó 2006-os) jó néhány utazás, kiküldetés, családi látogatás
alkalmával. A hivatását mesterfokon ûzô riporterre a kötelezô érvényû – kívül is vagyok, belül is vagyok – szemlélet ezúttal egy
bensôbôl fakadó, a képek majd' mindegyikén átsütô érzelmi
plussz töltettel is kiegészül. Amikor a képaláírásban is szûkszavú
fotós egyik képének azt a címet adja, hogy Moszkva, 1990, akkor
például a tényszerûség álarca mögé bújik. A szóbanforgó felvétel
tértôl és idôtôl független kompozíció. Talán csak a télutó egyenusankája árulkodik a „keleti helyszínrôl”, egy volt szocialista országról. A kép örök emberi: a város közepén, egy hosszú hókásás lépcsôsor közepén szakadt gyékényén, fedetlen fôvel, révült
tekintetû, foltos ruhájú, de ápolt szakállú koldus ül. Nem érdekli, dob-e valaki a bádogdobozába néhány kopekot vagy sem. Kéreget, mert nem tehet mást. Testi valójában van csak jelen, gondolatai egész máshol – élete legjobb asszonyánál, elhagyott gyerekeinél, Istennél, az eljövendô tavaszi napsütés cirógató melegénél? – járnak. Jobb oldalán lefelé, bal oldalán felfelé özönlik a
prémbe, bundába bújt tömeg, érzéketlenül tisztes, ellipszist formáló tért teremtve a végletes magány eleven szobrának.
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Bánkuti a több évtizedes diktatúrát átélô Szovjetunióban, majd a
történelmi kataklizmák sorával
desztálinizálódott (debrezsnyevizálódott és dejelcinizálódott)
Oroszországban mindvégig ezeket az idôtlen pillanatokat keresi.
Két blokkra tagolt kötetében (az
elsôben, a szocializmus idôszakában fekete-fehér, a másodikban, a sajátos orosz kapitalizálódás idején színes felvételeken) azt
bizonyítja, hogy egy ország, egy
nép hétköznapi életében nincsenek olyan éles cezúrák, mint azt
a politika minduntalan próbálja
elhitetni. A szovjet és orosz világban élôk a fotósunk által látott és
láttatott képek egymásutániságában nemigen foglalkoznak a társadalmi rendszerekkel és azok változásaival, elszenvedik csupán s túlélni próbálják az újabb és újabb fordulatokat. A politikát olyan természeti csapásnak tekintik, mint mondjuk az árvizet, a földrengést.
Mellesleg, illetve egyáltalán nem mellesleg: van Bánkutinak egy képe az örményországi Szpitak városát romba döntô földrengésrôl.
Ezen a felvételen egyetlen ember sem látható, csak az összedôlt házak romhalmaza, valamint a falu határában egy, a katasztrófát büszkén túlélt emberi „alkotás”, a földrengésbiztos alapokra állított,
többméteres Lenin-szobor. A teremtett bálvány másutt is megszokott
kulissza. Ô lép le egy kazahsztáni gyárbejárat faláról. Óriási transzparensrôl az ô vizslató tekintete figyeli a soron következô november
7-i ünnepség elôkészületeit. 1997-ben viszont egy Leninnek öltözött
moszkvai hasonmás már csak turistacsalogató mozgó panoptikumfigura a tôle elszakíthatatlan társával, az Adolf Hitler-imitátorral.
Az ellentéteket Bánkuti máskor is szereti felmutatni: az ô szemével látunk például egy cipôboltot, amely nem sokkal az új szállítmány érkezése után máris üres megint, csak az üres dobozok között szomorúan guggoló, hoppon maradt vásárló tekintete árulkodik a valós helyzetrôl; amikor egy Szaratov környéki rendôr autóján – 1995-ben – az USA feliratú matrica tanúskodik a kizökkent
idôrôl. És persze vannak úgynevezett exkluzivitások is. Ide tartozik
a szovjet börtönvilágot megmutató sorozat és az az 1990-es, Borisz
Jelcinrôl készült kép, amelynek szinte megfejthetetlen a titka, miként kerülhetett Bánkuti olyan helyzetbe, hogy a Birodalom aktuális uralkodója neki és csak neki, az ô objektívje kedvéért igazítsa
meg félrecsúszott nyakkendôjét. S itt térnék vissza Bánkuti önmagával szembeni szigorúságára. 1995-ös útjáról felejthetetlenül megrázó sorozattal tért vissza, a máig velünk élô Csernobil képkrónikájával. A kivételes kincs kivételes alkalmat teremtett: a HVG még
képriportot is közölt belôle, a sok-sok felvételbôl akár még egy
könyv is kitelt volna, de mert az Emberek koncepcióját szétfeszítette volna, a csernobili képekbôl csupán kettô nyert bebocsátást a
mostani összeállításba.
Murányi Gábor
Bánkuti András: Emberek a szovjet világban és az orosz világban
Magyar Újságírók Országos Szövetsége, 2006
Fûzve, ármegjelölés nélkül

Újdonságok, átdolgozás és folytatás
■ Az állatkertekben a látogatók általában nem hagyják ki a majomház lakóinak megtekintését. Cheeta (ejtsd:
Csítá) a Tarzan- és a Doolittle-filmek
csimpánz szereplôje legalább olyan
népszerû volt, mint maga Tarzan és
Jane. A szuperfilmek sztárjairól, King
Kongról és Joeról, az óriás gorillákról
legjobb semmit se mondani. Helyettük nézzünk meg egy ismeretterjesztô
filmet valamelyik TV-csatornán, minden hétre jut belôle. S ha hiteles, szakszerû és érdekes leírást, remek fotókat
és rajzokat szeretnénk kapni az Emberszabású majmokról, vegyük kézbe a
Tessloff és Babilon Kiadó Mi micsoda sorozatának 21.
kötetét. Ebben Vitus B. Dröscher szép sorban bemutatja a csimpánzt, a bonobót, a gorillát, az orangutánt.
Majd külön szól ezen állatok intelligenciájáról, beszédérôl és a csimpánzok valóságos szépérzékérôl. Azt
sem hallgatja el, milyen veszélyek leselkednek a természetben, az ember részérôl a majmokra, és milyen
körülmények között illik tartani
ôket az állatkertekben. A viselkedéskutató tudós kitér természetesen a „származás titkára” is, vagyis
azt mondja, hogy az emberi fajnak
és az emberszabású majmok fajainak (a felsoroltakon kívül ide tartozik a gibbon is) közös ôse volt. A
majom tehát nem az ember bántó
torzképe, hanem a rendszertani besorolás és a fôemlôsök törzsfejlôdése alapján: rokona.
Ifj. Fekete István megírta édesapja
(díjnyertes) történelmi regényének,
A koppányi aga testamentumának a
folytatását, de folytatta Vuk történetét, és a nagysikerû, a fecskékrôl szóló kisregényt is, Csí és
Vit meg az emberek címmel. Vit, a fecskeasszony nem térhetett vissza Csível északra, át a nagy vízen. Férje azzal
vált el tôle: „Ne felejts el, édes Vit...várj rám!” De mind a
ketten tisztában vannak azzal, hogy a fecskenemzetség
törvényét be kell tartani. Csínek új felesége lesz, amikor
Vit ezt megtudja, igent mond Rinek, akivel mintaházasságban él. Hogyan alakul a sorsuk a továbbiakban? Errôl
és Afrikából Magyarországra már hazakívánkozó emberekrôl, köztük író, vadász, orvos, az európaiaknak a fekete
szolgáikkal való kapcsolatáról és egy
egymást szeretô nôrôl és férfiról is mesél
a szerzô. A madarak figyelik az embereket, azok pedig figyelik a madarakat. Az
érdekességeket és földrajzi-biológiai ismereteket bôven tartalmazó, hangulatos és fordulatos írásmûhöz Budai Tibor
készített grafikákat.
Tudjuk, hogy Daniel Defoe 1759-ben
megjelent regényének, a Robinson Crusoe-nak a cselekménye megtörtént eseményeken alapszik, és írója új mûfajt

(robinzonád) teremtett a lakatlan szigetre vetôdött
és ott egyedül 18, majd Péntek nevû színes bôrû
szolgájával együtt további 13 évet eltöltött és végül
Angliába visszakerült hôse sorsának elbeszélésével.
A Robinson kalandjai az elmúlt 250 év alatt világszerte ismert mû lett, számos feldolgozást megért, nem
mintha az eredetit ne tudná egy kamasz élvezni. De
Benedek Elek átdolgozásának köszönhetôen már 10
éves kor elôtt tartós ismeretséget köthetnek a magyar gyerekek a bátor, kitartó és leleményes Robinsonnal. Az Eri Kiadó Üveghegy sorozatában napvilágot látott kiadvány ötven színes képpel gazdagodott, amelyek egy 1886-os
francia kiadásból, ismeretlen mûvésztôl
származnak.
A Kobolderdô c. Animus-kiadvány szerzôjének a nevét érdemes megjegyezni:
Hilari Bell Colorado állam fôvárosában,
Denverben él a családjával, szakkönyvtárosként ott dolgozik, és fantasy- meg
scifi-szerzôként ismert az USA-ban.
Könyveivel elnyerte az Amerikai
Könyvtárosok Szövetségének díját és a
New Yorki-i közkönyvtárak szavazata
alapján Az év könyve tizenéveseknek díjat.
Ennek a (nem tudományos) fantasztikus (nem gyerek-) meséjének a hôse egy
ifjú boszorkány, Makenna és egy ifjú lovag, Tobin.
Hogy mi közük egymáshoz, azt nem árulhatom el, csak
annyit mondok, lebilincselôen indul és alakul kettôjük
különös kapcsolata. (Ellenségek vagy inkább sorstársak?) Persze ebben a mágikus világban semmi sem szokványos, ha mégoly ismerôs is elemeiben. A letehetetlenül izgalmas, eredeti ötletre épülô,
sajátos hangulatú és feszes meseszövésû regényt Rácz Péter fordításában
élvezhetjük.
Beatrice Masini Tánclépésben c.
könyvében különös a helyszín, érdekesek a nevek, furcsán hangzanak
a tananyag alapvetô vezényszavai –
lévén Zoe, Leda, Leila a világ egyik
leghíresebb balettiskolájának a tanulói, Madame Olenska keze alatt
Olaszországban. A világ legkülönbözôbb tájairól érkeztek ide a növendékek, kemény munka folyik ebben a különleges intézményben. Az
Akadémián tanulók persze nem élhetik az átlagos gyerekek életét, s ha probléma adódik, az sem olyan, mint egy mindennapos környezetben. Miközben az olvasó megismerkedik az ifjú
mûvészpalánták sajátos gondjaival, hall zeneszerzôkrôl és balettekrôl, végigizgulhatja ezt a csak látszólag rózsaszín, könnyed történetet. A Rózsaszín
balettcipô a Móra Kiadó új, négyrészes sorozata,
amely barátságról és tehetségrôl, munkáról és ábrándokról, örömrôl és nehézségekrôl szól – olvasmányosan, hitelesen és példamutatóan. Illusztrálta: Sara Not, fordította: Székely Éva.
Cs. A.

Könyv

gyermek, ifjúsági

3
6
7

A NAPVILÁG KIADÓ AJÁNLATA
„Megy a rendszer, jön
a rendszer, majd megbolondul az ember…”
’56
RÖPLAPHUMORA
Összeállította és
jegyzetekkel ellátta:
Horváth Julianna
Farkasházy Tivadar
elôszavával

Mark LEONARD
MIÉRT EURÓPA
DIKTÁLJA A LÉPÉST
A 21. SZÁZADBAN?
Dessewffy Tibor utószavával

2006, A/5, 188 oldal
1900 Ft
ISBN 963 9350 95 8

ARTNER Annamária
GLOBALIZÁCIÓ
ALULNÉZETBEN
Elnyomott
csoportok – lázadó
mozgalmak

2006, A/5, 256 oldal
2200 Ft
ISBN 963 9350 66 4
Critica sorozat

2006, A/5, 106 oldal
2800 Ft
ISBN 963 9350 83 4
A SNAGOVI
FOGLYOK
Nagy Imre és társai
Romániában – Iratok
Összeállította,
a jegyzeteket és a
bevezetô tanulmányt
írta: Baráth Magdolna
és Sipos Levente

RIPP Zoltán
RENDSZERVÁLTÁS
MAGYARORSZÁGON
1987–1990
2006, B/5, 600 oldal
4600 Ft
ISBN 963 9350 60 5

2006, B/5, 464 oldal
+ 16 oldal
képmelléklet
3400 Ft
ISBN 963 9350 86 9

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

Szolomon VOLKOV
SOSZTAKOVICS
ÉS SZTÁLIN

2006, B/5,
312 oldal
+ 16 oldal
képmelléklet
3700 Ft
ISBN 963 9350 80 X

Diákoknak, tanároknak és nyugdíjasoknak 40%-os, oktatási
intézményeknek és könyvtáraknak 30%-os kedvezmény
helyszíni vásárlás vagy megrendelés esetén (+ postaköltség)!

„Ha Babits osztaná
a Baumgarten-díjat”...
Az elmúlt években két alkalommal is regénnyel lepett meg bennünket a költô Rakovszky Zsuzsa.
Most újra versekkel jelentkezett, a Magvetô kiadta
kötetben régi és új versei láttak napvilágot.
■ – Volt-e valaki, akinek a versei olvastán rájött: ez lehet
a legszebb foglalkozás a világon? Ha ilyesmi nem történt,
mi vezette arra a döntésre, hogy a költészetet választja hivatásául?
– Hát költônek lenni nem éppen döntés kérdése, attól függ,
milyen adottságokkal, hajlamokkal születik valaki. Én például
hiába is szerettem volna, mondjuk, énekesnô vagy élsportoló
lenni. Az, hogy tudunk-e verset írni (most csak a legelemibb,
verstani szintre gondolok), éppúgy velünk születik, mint az,
hogy szép hangja vagy kiváló fizikuma van-e valakinek. Aztán
ezek mindegyikét lehet fejleszteni vagy elhanyagolni, ez már
elég nagy mértékben függ a családi környezettôl. Nekem például édesanyám rengeteg verset olvasott egészen kis koromban, és én nagyon szerettem hallgatni. És hát ha valaki nagyon szereti a verseket, magától adódik, hogy elôbb-utóbb
„effélét csinálni maga is próbálgat”. Én elég hamar, nem egészen hatévesen kezdtem próbálgatni „effélét csinálni”. Különben is, azt hiszem, az írásban és, amennyire tudom, mindenfajta mûvészetben mindig is marad egy jó adag a „valamit
megcsinálni” gyerekkori örömébôl.
– Kik hatottak önre, költôk-írók gyerekkorában és késôbb,
felnôttéveiben?
– Tulajdonképpen nincs is olyan nagy különbség. Abból a három mûbôl, amelyet a legtöbbször olvastam és a legjobban szeretek a magyar irodalomból, kettôt, a Buda halálát és a Csongor
és Tündét már gyerekkoromban megszerettem, a harmadikat, a
Jónás könyvét is valamikor tizennégy éves korom táján. Weörest
is, mint legtöbben, még kisgyerekként olvastam elôször, Vas Istvánt is még kamaszkoromban, akkoriban nagy szerelemben voltam egy kis Apollinaire-kötettel, és ô volt az egyik fordító. Ami
a prózát illeti, most is szívesen olvasom Jókait, Mórát, Gárdonyit vagy Dickenst, akiket még gyerekkoromban szerettem meg,
Kosztolányi vagy Füst Milán prózáját is tizenévesen olvastam
elôször, és ugyanez a helyzet, mondjuk, Dosztojevszkijjel és
Thomas Mannal is, és még folytathatnám, de „helyhiány miatt”
inkább nem teszem.
– Úgy vettem észre, részint a Napforduló-ból, részint a Nagyböjt címû versben a Vérmezô leírásából, hogy Nemes Nagy
Ágnes nagy hatással volt Önre.
– Nemes Nagy Ágnest is gimnazistaként olvastam elôször, azt
hiszem, akkoriban jelent meg A lovak és az angyalok, nagyon
tetszett. Késôbb az érdesebb, ironikusabb, a hétköznapi, beszélt
nyelvhez közelebb álló költészet jobban vonzott, én is olyasmivel próbálkoztam, lehet, hogy valójában saját hajlamaim ellenére. Ez általában nehéz kérdés, hogy kire ki hat, és ez a hatás nem
is föltétlenül tudatos; lehet, hogy Nemes Nagy hatása erôsebben
mutatkozik, mint azoké, akiket esetleg szándékosan próbáltam
követni. Ezt én nem igazán tudom megítélni.
– Korábbi beszélgetésünk alkalmával szeretettel említette,
hogy a Gorkij Könyvtárban dolgozott. Az Egy kis fenyegetôzés címû versébôl viszont az derül, ki, hogy talán nem is voltak annyira kedvesek az Ön számára a könyvtári élményei.

Könyvkultúra

interjú

– Nemcsak a Gorkijban dolgoztam, másutt is voltam
könyvtáros, és ott tényleg elég
rosszul éreztem magam. Akkor
írtam ezt a bizonyos verset,
amelyet említ, de igazából persze nem arról szól, hanem egyfajta „beolvasós” szerelmes
vers, ma már ki nem állhatom.
– Nem keseríti el, hogy egyre csökken a költészet iránti érdeklôdés?
– Nem hiszem, hogy valaha is lett volna olyan idôszak, amikor
nagy tömegek érdeklôdtek a költészet iránt. Legfeljebb most,
amikor a könyvkiadásban piaci szempontok is érvényesülnek, ez
világosabban látszik.
– Mivel magyarázza, hogy a költônôk manapság „magasabbra jutnak” férfi kollégáiknál?
– Fogalmam sincs. Lehet, hogy korábban is így lett volna, ha
nincsenek mindenféle társadalmi gátak, amelyek megnehezítették a nôk irodalmi pályafutását. Persze, hiába szûnnek meg
ezek a gátak, ha nem születik egyszerre viszonylag sok tehetséges, nônemû költô... De ez még mindig nem olyan nagyon sok,
ahhoz semmi esetre sem elég, hogy valamiféle általános tendenciára lehessen belôle következtetni.
– Nemrégiben valakitôl azt hallottam: szégyen, hogy Ön még
nem kapott Kossuth-díjat. Jelent valamit az ilyes elismerés?
További szárnyakat kapna tôle? Reméli titkon évrôl évre,
hogy odaítélik Önnek?
– A legfontosabb az a bizonyos „független nyugalom” lenne, és
ebben persze segíthetnek a díjak. Soha nem lett volna például
elég idôm regényt írni, ha nem kapom meg korábban azt a díjat, amelynek jóvoltából bekerültem a Digitális Irodalmi Akadémia tagjai közé. Ha nincs az ezzel járó rendszeres havi jogdíj,
kénytelen lettem volna olyan sokat fordítani vagy egyéb, pénzkeresôs munkát végezni, hogy mellette írásra már nem is marad idôm. Egyébként viszont nemigen szoktam azzal foglalkozni, megkapok-e valamilyen díjat, vagy sem, mint ahogy azt sem
szoktam tervezgetni, mire költeném a lottó ötöst, ha megnyerném. Más lenne a helyzet, ha mondjuk, még mindig Babits osztaná a Baumgarten-díjat...
– Az új kötetérôl lehet tudni, hogy szinte minden verse benne van. Melyek voltak a válogatás elvei, illetve mely költeményeit milyen meggondolásból hagyta ki?
– Amikor néhány verset kihagytam a legutóbbi, gyûjteményes
kötetbôl, nem jutott eszembe, hogy ez problémát okozhat, mert
most nem lehet tudni, hogy akkor ez most „válogatott” vagy
„összes” versek. Én az „összes”-re szavaznék, mert csak azokat
hagytam ki, amelyeket az egész „életmûbôl” szeretnék kihagyni
(nagyképûen fogalmazva). Nem tudnám megmondani, van-e valami közös bennük, azon kívül, hogy gyönge, éretlen versek. Talán egy bizonyos hangnem, amitôl most már borsódzik a hátam,
egyfajta iróniának álcázott, agresszív önsajnálat. De most hirtelenjében nem emlékszem pontosan valamennyi kihagyott versre, lehet, hogy némelyik egyszerûen csak rossz.
– Mi következik ezután: próza vagy vers?
– Ki tudja? Próza-terveim vannak, de a vers az csak úgy jön, derült égbôl, ha jön. Én mindenesetre örülnék, ha jönne.
Mátraházi Zsuzsa
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Magyar irodalom németül
Két beszélgetés a mûfordításról
■ BUDA GYÖRGY Bécsben él, sokrétû a foglalkozása, de mind az ELTE-n egy tanári állást. Oktatott és megcsinálta a Dürer Kákötôdik a magyar nyelvhez. Szinkrontolmács szakon végzett a véházat. Tanít, mûködteti a Goethe Intézet épületében az
bécsi egyetemen, konferencia- és törvényszéki tolmács és mûfor- Eckermann Kávézót, és fordít. A nagy szerelem irodalmunkban:
dító. „A mûfordításhoz nem kellett külön végzettség, csak a Ady. Róla és Rilkérôl szóló könyve idén végre elkészül. Rendmeglévô érzék és tapasztalat” – jegyezte meg beszélgetésünk ele- szeresen ír a Pester Lloydnak, a Neue Zürcher Zeitungnak. Kuljén. Tolmácsolást és fordítást tanít az egyetemen.
turális témájú anyagokkal látja el az egyik német rádiót.
– Mikor kezdett szépirodalmat fordítani?
– Rengeteg fordításszemináriumot tartottam, ebbôl alakult ki
– A szépirodalom szeretete – mint minden magyar gyerekbe – hat éve a Drei Raben (Három Holló) címû folyóirat. Tele van
belém csöpögött tízéves korom elôtt. És ezt a magyar irodalom- fordítással, fô feladata, hogy a magyar irodalmat németül preról való szép, irodalmi képet vittem magammal 56-ban, amikor zentálja. Fôleg diákok dolgoznak bele, de van két-három fordíAusztriába mentünk. 72-ben jelent meg a Die Pressében az elsô tó-kollégám is a szerkesztôségben.
általam fordított novella.
– Ady nehezen fordítható költô, nehezen átadható jelenség
– Prózát, verset és drámát egyaránt fordított-fordít. A klasszi- az ô magán- és költészeti „mitológiája”...
kusok közül kiket és mai irodalmunkból mit?
– Nem véletlenül csináltam egy kis „Ady-templomot” az And– Márai Halotti beszédét fordítottam és 1930 elôtti verseibôl néhá- rássy úton, a Három Holló vendéglô helyén. Amikor bélyeget
nyat. A Deréky Pál-féle antológiában megtalálható avantgarde köl- kezdtem gyûjteni, még nem dôlt el, vagy katolikus pap leszek,
tôket: Tamkó Siratót, Moholy Nagyot stb. Sajnos már nincs közöt- vagy valami más. Ady papja lettem. Ez egy misszó, ami azért vetünk Timár György sem, akinek prózai írásaiból jó lenne kiadni egy szélyes, mert a giccs és misszió nem áll messze egymástól. Én
egész kötetet. A modernekre áttérve: Kertész Imrével
valami hiteleset akarok átvinkezdtem, amire nagyon büszke vagyok. Én voltam
ni a másik kultúrába, ez Ady
Kalász Márton, Wilhelm Droste és Buda György
az Írószövetség klubjában
tudtommal az elsô „nyugati” fordító, aki németre
esetében több, mint nehéz.
fordította. Azóta Esterházytól, Parti Nagy Lajostól,
– Adyn kívül milyen klassziTolnai Ottótól Krasznahorkai Lászlón át Balla Zsófikus magyar költôkkel foglaláig, Kukorelly Endréig sokakat. A késô-fiatal generákozott?
ció jelen van az osztrák Podium folyóirat (podi– József Attila 100. születésum@aon.at) magyar számában, ami 2005-ben látott
napjára megjelent egy kis fünapvilágot. A bécsi Collegium Hungaricum támogazet, amiben sok fordításom
tásával tudtuk megjelentetni, nagyon szép illusztráciolvasható, de még ezen is dolókkal, kortárs magyar mûvészek mûveivel.
gozom tovább. Meg kell csi– Ausztriában, illetve német nyelvterületen el
nálni egy József Attila-kötetet.
lehet adni annak a magyar költônek a kötetét, amelybôl itt- Már csak azért is, mert ôbenne látom Ady folytatását. „Ifjú szihon is kevés fogy általában?
vekben élek” – ezt pont vele kapcsolatban éreztem a 70-es évek– Az eladás a mûfordító számára a kiadónak való „eladást” je- ben. Az akkori huszonéves generációt irigyeltem is emiatt. Szinlenti. Hogy a kiadó mit csinál vele, az már az ô dolga.
tén nagyon fontos nekem Weöres és Pilinszky. Teljesen más ok– Szenvedélybôl vagy megrendelésre fordít inkább?
ból, ez egy más vonal, de azok is kincsek. Adyban és József At– Is-is. Megrendelésre mindenképpen, és nagyon sok olyan szöve- tilában azt érzem, hogy itt az élet lüktet, Weöresnél azt, hogy a
gem van, mely kiadásra vár, például Láng Zsoltnak a Bestiarium nyelv. Nagyon szívesen csináltam a Csalóka Péter német váltoTransylvaniae néhány fejezete, melyek után a könyveket szívesen zatát a veszprémi színháznak. Pilinszkynél a tartalom is nagyon
látnám kinyomtatva. Itt van Tolnai Ottótól rengeteg vers és pró- érdekes, az az elszigetelt emberi pozíció, amiben élt.
za, Szijj Ferenc kedves Szuromberek királyfija, ami ugyancsak ki- – A kortárs magyar szerzôk közül kiket választott ki magáadóra vár.
nak? Az eddigiekbôl az derült ki, hogy nem megbizatásból
– Különleges gesztus volt németre átültetni Lakatos Meny- fordít elsôsorban.
hért Hosszú éjszakák meséi c. könyvét. Tudniillik néhány – Verset fordítani nem piaci feladat. A líra Németországban még
éve Ausztriában gyilkosság áldozata lett négy roma ember...
kevésbé piacképes, mint itt. Márton László trilógiájának lefor– Ez olyan munkám volt, amivel mások helyett kérek elnézést dításába vágtam bele egy osztrák kiadó megbízásából. Egy fejeegy népcsoportot ért atrocitásokért.
zetet elkészítettem Dragomán György regényébôl, de nem tu– Mivel biztatja a tanítványait?
dom, nincs-e már a Suhrkampnak fordítója.
– Szívügyem a tanítás, igyekszem a fiatalokat motiválni, de meg- – Úgy tûnik mostanában, hogy a magyar írók útja a világsimondom nekik, hogy ebbôl megélni nem lehet, de nagyon nagy kerhez német nyelvterületen át vezet...
élvezet is rejlik ebben a munkában.
– Most mintha nagyon jól mûködô és üdítô szerepe lenne a német
nyelvnek a magyar irodalomban. Nem volt ez mindig így, az utóbbi tíz-tizenöt évben alakult ez az út. Aki most ott van a német pia■ WILHELM DROSTE egy kis westfáliai faluban – az 50-es con, az egy évig DAAD ösztöndíjjal élt Nyugat.Berlinben, vagy az
évek elején – tizenegy évesen kezdett bélyegeket gyûjteni, köz- egyesült Berlinben: Konrádtól Parti Nagyig. A magyar irodalom
tük („amilyen a magyar foci volt akkor”) az esztétikailag tökéle- számára tényleg Berlin lett Európa fôvárosa. Mert ott vannak könyv
tes magyarokat. 1973-ban járt elôször nálunk, azonnal érezte, formájában a klasszikusok: Márai, Kosztolányi, Szerb Antal is.
hogy Kelet-Berlinnel és Prágával ellentétben, Budapest nem fél. Nem zárom ki, hogy lesz egy Móricz- és Szép Ernô-reneszánsz.
Nagy életakaratot és életkedvet látott itt. 85-ben egy évig ösz- Egyébként utóbbit szintén nagyon szeretem.
töndíjjal tanulta a nyelvünket, még állt „a Fal”, amikor elnyert
Csokonai Attila
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A jó tankönyv tanulni is tanít
2006-ban alakult meg a Jövô Nemzedékért Alapítvány, amely a közoktatás-fejlesztés különbözô területeinek kérdéseivel kíván foglalkozni. Ez az
alapítvány hozta létre a Tankönyv- és Taneszköz
Kutató és Fejlesztô Intézetet. Az Intézet igazgatója az eredetileg magyar–történelem szakos tanár,
tankönyvszerzô és tankönyvkutató, tavaly Trefort
Ágoston-díjjal kitüntetett Kojanitz László. Vele
készült az alábbi beszélgetés: tankönyvrôl, tanulásról, régi és új, jó és rossz tankönyvekrôl.
■ – Évek óta készítek összehasonlító elemzéseket tankönyvekrôl. Ezek kedvezô fogadtatása késztetett arra minket, hogy
intézményes keretet teremtsünk e vizsgálatoknak. Az analízisen alapuló kutatási eredmények nagy érdeklôdést váltottak ki
a közoktatás vezetôi, a tankönyvszerzôk és a pedagógusok körében is. Ha nem általánosságban beszélünk a tankönyvekrôl,
hanem világosan megfogalmazott szempontok szerint, adatszerûen hasonlítjuk össze a szövegezésüket, az illusztrációjukat, a kérdésanyagukat, nagyon érdekes jelenségekre derülhet
fény. Ezek sokszor még a könyvek készítôi számára is meglepetéseket okozhatnak. Az elemzéseket megismerve a kiadók
azt érezték, hogy végre konkrét segítséget és támpontokat kaptak az új tankönyv elkészítéséhez és a régebbi tankönyvek átdolgozásához. Az intézet jövôjét tervezve abban bízunk, hogy
egy 9 milliárdos piacnak, ennyit forgat meg évente a tankönyvpiac, szüksége van egy olyan háttérintézetre, amely közvetlenül felhasználható szakmai muníciót ad a tankönyvkészítéshez, a tankönyvjóváhagyáshoz és a tankönyvek kiválasztásához. Elsôsorban azzal, hogy megpróbálja a nemzetközi és
hazai tanuláselméleti kutatások eredményeit folyamatosan értelmezni és adaptálni a tankönyvkészítés szempontjából.
– Azt mondhatjuk tehát, hogy az Intézetnek inkább jövôje van, mint múltja, de maguk a munkatársak nyilván régebb óta foglalkoznak az adott kérdésekkel.
– A munka már az Intézet formális megalapítása elôtt elkezdôdött. Az elmúlt három évben több nagy átfogó vizsgálatra is sor került. Több mint hetven szakiskolában használt
közismereti tankönyv összehasonlító elemzését végeztük el a
szövegezéstôl a kérdésanyagig. Ugyanilyen széles összehasonlító elemzést készítettünk a 7.-es és 11.-es közismereti tankönyvekkel kapcsolatban. Csináltunk a 3.-4.-es természetismeret tankönyvekrôl is tankönyvanalízisen alapuló elemzést.
Nem olyan rég fejezôdött be az a vizsgálat, amely a 70–80–
90-es években és a 2000. után kiadott tankönyveket hasonlította össze. Arra kerestük a választ, hogy mennyit változott a
történelem, az irodalom, a matematika, a kémia, fizika, természetismeret tankönyv az elmúlt negyven év alatt. Megfelel-e például a valóságnak az a vélemény, miszerint a témakörök lejjebb csúsztak, egyre korábban kezdenek egyre bonyolultabb témákat tanulni a gyerekek. Az összes említett vizsgálatról összefoglaló tanulmány készült, teljes szövegük fenn
van a honlapon, bárki számára elérhetô (tankonyvkutato.hu).
– Ebben az összeállításban önálló tankönyvszerzô is megszólal, de többszerzôs tankönyvre is mutatunk példát.
– Még ma is az a jellemzô, hogy a kiadók egy-egy tehetséges
szerzô felfedezésére vagy megszerzésére alapozzák az új sorozatok fejlesztését. A fejlesztés koncepciója, a tankönyv tar-

talma, didaktikai módszerei és apparátusa a szerzô személyes
elképzeléseit és tapasztalatait tükrözi elsôsorban. Nagyon
sokszor e tervek rögzítése és dokumentációja nem is történik
meg a fejlesztés indulásakor. Ennek következtében sok fontos kérdés menet közben dôl el. Az eredeti koncepció torzulhat a készítés során anélkül, hogy ez ellenôrizhetôvé válna a
kiadó számára. A kiadó kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet, ha
az új sorozatainak belsô koherenciáját csak a szerzô személye biztosítja. Ennek a kiszolgáltatottságnak a jele az, amikor
egy-egy évben csak egy-egy kötettel bôvülnek az új sorozatok. Ha a fejlesztés megkezdése elôtt készülne egy mindenki
számára világosan érthetô koncepció és részletesen kidolgozott tankönyvterv, semmi akadálya nem lenne annak, hogy
több szerzô egy év alatt az egész sorozatot elkészítse. Ez a
megoldás arra is több idôt és lehetôséget adna, hogy az elkészült kéziratok korrekciójára és kipróbálására is sor kerüljön.
A team-munka lehetôségét azonban másképpen is ki lehetne
használni. Egy kiadón belül lehetne pedagógiai szakértôje az
illusztrációknak, a szövegezésnek, a feladatkészítésnek. Nagyon sok speciális szakértelem kapcsolódik ezekhez a területekhez, amelyek megszerzése akár évekbe telhet. Egy-egy
profi szakember felkérése esetén nem kellene mindezt a történelem, a biológia, a matematika tankönyvek készítôinek
külön-külön megtanulni..
– Feltétlenül alávetik magukat a kiadók a minôségi követelményeknek?
– A tankönyvkiadók piaci vállalkozások, ezt tudomásul
kell venni. A kiadót az érdekli elsôsorban, hogy emelkedik
vagy csökken az eladott tankönyvek példányszáma. Nagyon sok tantervi változás lezajlott az elmúlt idôszakban,
amihez egyik évrôl a másikra hajlandók voltak nagy pénzzel alkalmazkodni, ha úgy érezték, ennek az a tétje, hogy
új piacot szerezzenek, vagy a régit megôrizzék. A kiadók
azokhoz a minôségi követelményekhez fognak alkalmazkodni, amelyek a pedagógusok választásában is fontos szerepet kapnak. Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy a pedagógusok is egyre tájékozottabbak legyenek a tankönyvek
minôségérôl, s egyre árnyaltabb szempontok alapján tudjanak választani a tankönyvi kínálatból.
– Hadd utaljak elôzô számunk fô témájára: az a gyerek tud
jól tanulni, aki jól olvas.
– Én azok közé tartozom, akik szerint a jó tankönyvnek van
jövôje. Van néhány olyan aktuális feladat az iskolában, aminek a megoldásában a tankönyv kulcsszerepet kap. Mik ezek?
Az egyik a képességfejlesztés és az ismeretek szerzése közötti
integráció megvalósítása. A kutatások bebizonyították, hogy
a jól mûködô képességek és a jól strukturált, „felidézôdni hajlamos” ismeretek egymástól elválaszthatatlan részei a tudásunknak. A tankönyveknek nagy szerepük van abban, hogy a
tudás e két oldala egymást erôsítve fejlôdjön az iskolában. Jól
integrálni a képességfejlesztést és az ismeretek átadását azonban nagyon összetett és nehéz feladat. Az a tankönyv, amely
képes erre, nem születik meg véletlenül. Azt meg kell tervezni lépésrôl lépésre. Arról is egyre többet hallani, hogy azért
járunk iskolába, hogy megtanuljunk tanulni. A tanulás megtanulása, a tanulási szokások kialakulása is olyan folyamat,
amit a tankönyv pozitív vagy negatív irányban egyaránt jelentôs mértékben befolyásolhat. Nagyon sok hatékony tanulási és olvasási stratégiát is meg lehetne tanítani nekik a tankönyvek segítségével. Akár anélkül is, hogy ezeket külön tanulniuk kellene a diákoknak.
Cs. A.
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tankönyv-világ

Tankönyvmizéria
A szakmai szervezetek jogharmóniát, egyértelmûséget
és áttekinthetô rendszert követelnek
Ismét elkezdôdik a tanév, és mint minden évben, idén
is akadnak gondok: nemcsak a tankönyvek drágaságáról, hanem a tankönyvek minôségérôl és az ellátottságról is folynak polémiák. A szakmai szevezetek és a minisztérium egyetértenek abban, hogy az iskola jogosult
megválasztani azokat a tankönyveket és segédeszközöket, amelyeket a pedagógiai programjában megfogalmazott célok elérésére legalkalmasabbnak tart. Nem
kérdéses az sem, hogy minden tanulónak hozzá kell
jutnia a szükséges tankönyvekhez és az esélyegyenlôség
érdekében a rászorultakat támogatni kell. A gyakorlati
megoldásokat azonban másképp képzelik el. A szakmai szervezetek (TANOSZ, TVOT) elsôsorban a tankönyvek jóváhagyásának bürokratikus mivoltával elégedetlenek, szerintük ez okozza a könyvek drágaságát.

Nem minden tankönyv egyforma
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■ – Magyarországon nagyon költséges, árfelhajtó hatású, bonyolult, valamint egyszerre túl- és alulszabályozott a tankönyvek jóváhagyása – hangsúlyozza Karlovitz János, a Tankönyvesek Országos
Szövetségének munkatársa, aki bizottsági tagként mûködik a tankönyvjóváhagyási eljárásokban. – Szakmai körökben régóta hangoztatjuk, hogy az OM-tankönyvrendelet, illetve a tankönyvjóváhagyási procedúra gyakorlata változtatásokra szorul. Az OM-tankönyvrendelet ebben az évben véglegessé vált, nem éppen kedvünkre, bár néhány elôremutató mozzanat azért akad. A hatályos
tankönyvrendelet több szempontból életszerûtlen: egybemos
minden tankönyvet, nem tesz különbséget az eltérô tankönyvcsoportok között. Holott nem lehetne egy kategóriában tárgyalni a
sokezres példányszámú normál tankönyveket a szakképzés, az alternatív iskolák, vagy a nemzetiségi és gyógypedagógiai intézetek
tankönyveivel. Utóbbiakat nem szabadna jóváhagyási költségekkel
terhelni, sôt pl. a gyógypedagógiai könyvek állami támogatásra
szorulnának. A tankönyvtípusok összemosása, a normák meghatározása (pl. egy oldalon egy ábra lehet, mondathosszúság stb.) egyfelôl egyértelmûvé teszi a kiadók számára, milyen lehet egy tankönyv, másrészt azonban elveszi a tankönyvírás szabadsáságát és
sokarcúságát. Különbséget kellene tenni elsô és ismételt jóváhagyási eljárás között, utóbbinál beválásvizsgálatot kéne folytatni,
amelynek költsége alacsonyabb kellene legyen, mint az elsô jóváhagyásé. A jóváhagyás költsége ugyanis nagyon magas, annyiba is
kerülhet, mint maga a tankönyv elkészítése. A kis kiadóknak így
esélyük sincs tankönyvek megjelentetésére, de nem kedvez az
esélyegyenlôségnek az sem, hogy vannak „kiemelt” fejlesztô kiadók – összegzi Karlovitz János. Mindennek köszönhetô, hogy
egy sor kiváló könyvbôl nem lesz igazi tankönyv, csak alternatív
tankönyv, vagy tanulást segítô kiadvány. A TANOSZ ezért minden évben közzéteszi a honlapján a tanulást segítô könyvek és segédletek teljes az évi listáját (mintegy kiegészítve az OM hivatalos
tankönyvjegyzékét), amelyre igen nagy a kereslet.

A bírálók nem a legjobb szakértôk
■ – Mi, szakmai szervezetként az OM-tankönyvrendeletének
megjelenése elôtt és után is tiltakoztunk. Jelenleg Hiller miniszter úrnál van a közgyûlés jegyzôkönyve és várom a kihallgatást
– mondja Koller Marianne a Tankönyves Vállalkozók Országos
Testületének, vagy más néven Tankönyves Kamara elnöke. Az
eredetileg húsz kiadóval megalakult testület mára több mint 300
tagot tudhat magáénak, ebben száz-egynéhány kiadó és kétszáz
körüli forgalmazó kap helyet. A testületnek véleményezési joga
van, de a minisztérium határozataira nincs közvetlen befolyása.
A jövô évi árkorlátra például kikérték a javaslatukat. – A tankönyvjóváhagyás egyik sarkalatos pontja, hogy a szakértôk, a bírálók összetétele nem megfelelô – folytatja Koller Marianne.
– A bürokratikus szabályok miatt (pl.öt éven belül nem publikált és nem fog publikálni tankönyvet az író) sok kiváló pedagógus, gyakran épp a szakterületek legjobbjai nem vehetnek részt
a tankönyvek bírálásában. Azt sem értjük, miért nem lehet nyilvános a lektorok névsora és a kiadói válasz. Alapvetô probléma
az is, hogy az OM kéri a tankönyvek kéziratának elektronikus
változatát, ami a külföldrôl adaptált nyelvkönyvek esetében
(amelyek kéziratát páncélszekrényben ôrzik) egyszerûen lehetetlen. Abszurdum az is, hogy a térképek és iskolai atlaszok, amelyek nem tartoznak a tankönyv kategóriába, az ÁFA-törvény változásával ismét 20 százalékos áfával vásárolhatók majd meg,
ami elég jelentôs áremelkedést jelent és nem tudom, az iskolák
hogyan számolják el a már megrendelt példányokat.

Ingyenesség és rossz tankönyvek
■ – Az Oktatási Minisztérium honlapján sokáig olvasható volt egy
felmérés eredménye, miszerint a forgalomban lévô tankönyvek 60
százaléka(!) nem alkalmas, sôt kifejezetten káros oktatás céljára.
Ennek alapján kértük, hogy ezeket a tankönyveket azonnal vonják
ki a forgalomból. Kérésünknek nem tettek eleget, a kiadóknak két
évet adtak új könyvek gyártására – panaszolja Keszei Sándor a Magyarországi Szülôk Országos Egyesületének elnöke. – De nem csupán a könyvek tartalmi részével van baj, hanem azzal is, hogy
egyes kiadók minden évben másképp számozzák ugyanazon tankönyvüket, azaz a gyakorlatban lehetetlenné teszik a használt
könyvek forgatását, mert ugyan ki használ olyan tankönyvet,
amelyben minden más oldalon van, mint ahogyan a tanár néni a
saját, új könyvébôl kijelöli. Az annak idején teljes erôbedobással
reklámozott használttankönyv-piac részben ilyen okok miatt teljesen megszûnt. A következô nagy problémánk az ingyenesség kérdése. A tankönyvcsomag árát elméletben az ingyenesség határozza meg. Azaz, ha egy osztályban mondjuk 10 000 Ft-ért kapnak a
rászoruló gyerekek ingyen tankönyvet, akkor a többi, nem ingyenesnek is ennyit kellene fizetni a könyvekért és nem többet, ahogyan ezt teszik néhány helyen. Természetesen az is szabálytalan,
ha egy ingyenes gyereknek adnak mondjuk 6 ezer forintért ingyen
könyvet, ezzel elfogy a keret és a fennmaradó 4 ezer forintnyi
könyvet kifizettetik vele. Mint ahogy arra is akad példa, hogy az
ingyenesek használt tankönyvet kapnak. Rengeteg a szabálytalanság az ingyenesség és a tankönyvek árának meghatározása körül.
Szénási Zsófia

A Librotrade

Kft. ajánlja

Füst Milán:

Látomás és indulat a mûvészetben
B/5, kötött, 496 oldal, 3900 Ft
„Füst Milán nagyszabású esztétikája a
XX. századi magyar tudományosság
alapmûve, amellyel érdemei szerint egyáltalán nem foglalkoztak, jelentôségét a
kulturális nagyközönség is alig ismeri.” –
olvashatjuk az 1997-es kiadásban, melynek Kis Pintér Imre a sajtó alá rendezôje.
Markó Miklós:

Czigányzenészek albuma (reprint)
B/5, kötött, 136 oldal, 2950 Ft
Az 1896-ban, a millennium évében megjelent album hasonmás kiadása híven mutatja be, milyen társadalmi megbecsülésben részesültek a XIX. század elején a
cigányzenészek, prímások.
Kóka Rozália:

Hegyen s földön járogatok vala
Coe–Harrison–Paterson: Oxford Angol Nyelvtan

2200 Ft

Clave Diccionario: De Uso De Espanol Actual con CD-Rom (Hb) 12 980 Ft
Clave Diccionario: De Uso Del Espanol Actual (Pb)

7727 Ft

Dorogman György: Magyar–spanyol kéziszótár

8500 Ft

Dorogman György: Spanyol–magyar kéziszótár

8494 Ft

A könyvek megvásárolhatók ill. megrendelhetôk:
Librotrade Kft. 1173 Budapest, Pesti út 237.
Telefon: 254-0-254. Fax: 257-74-72. E-mail:books@librotrade.hu
Melódia Könyvesbolt 1052 Budapest, Semmelweis u. 1–3.
Telefon/fax: 317-6628

Ambrus András: SZÉKELY TRIANON
regény
1700 Ft, kötve
1925-öt írunk, egy székely falu küzd a
megmaradásért. Közös vagyonuk a hatalmas fenyves erdô, de erre már szemet
vetett az új államhatalom és az új ügyeskedôk is. Eközben a faluközösség ôrzi
szokásait, éli hétköznapjait – ahogy századok óta –, és teremnek áldozatkész
vezetôk is.
Németh László:

KOCSIK SZEPTEMBERBEN

regény, Németh László szépirodalmi
munkái sorozat
2000 Ft, kartonált
A Kocsik szeptemberben a több részesre tervezett fejlôdésregény, az Utolsó kísérlet elsô, önálló darabja: egy parasztgazda fiának kitörését ábrázolja a két világháború közti magyar faluból. A regény a 20. századi magyar realista irodalom egyik remekmûve.

Wass Albert:

A VÉN GOMBACSINÁLÓ

Gábor Emese festményeivel
Erdôk könyve sorozat 4.
1600 Ft, kötve
„És amikor majd felnôsz, és azt látod,
hogy az emberi élet jó gombái között is
sok a mérges és veszedelmes gomba, akkor jusson eszedbe ez a mese. Jusson
eszedbe, és ne légy soha azok között,
akik a Gombacsinálókat ártatlanul ítélik el
boszorkányok által gyártott gombák miatt.
Mert, aki igazságtalanul ítél, az a ködnek
és a boszorkányoknak a szövetségese.”
Wass Albert: CSODA TÖRTÉNT
elbeszélések, válogatás 1945–1998
Wass Albert Életmûve sorozat
keménytáblás 1680 Ft,
kartonált 1180 Ft
Az igaz lelkeknek és a nemzeteknek megadatnak a csodák – ez az üzenete a cenzúrázatlan kötet minden novellájának.

Megrendelhetô a KRÁTER KIADÓban
2013 Pomáz, Búzavirág u. 2. Telefon/fax.: 06-26-328-491 krater@krater.hu
Megvásárolható a KRÁTER KÖNYVESHÁZBAN
az Astoriánál – Budapest, VII. ker. Rákóczi út 8/a – belsô udvar
Telefon: 266-3153 Fax: 235-0821 konyveshaz@krater.hu

www.krater.hu

B/5, kötött, 160 oldal, 2500 Ft
A néprajzkutató szerzô, 1969 óta kíséri
figyelemmel a moldvai magyarok életét.
Domokos Pál Péter szavaival élve „a világ legárvább, legelhagyatottabb magyar
népcsoportjának életét”. A könyvben az
1960–70-es években tett moldvai kutatóutak élményeit írja le a szerzô naplói
segítségével.

FEKETE SAS KIADÓ

1064 Bp., Vörösmarty utca 53.
Telefon/fax: 332-8931
www.feketesas.hu
feketesas@feketesas.hu

A felsôoktatási könyvkiadás
helyzete a kiadó szemével

Könyvkultúra

tankönyv-világ

Beszélgetés Votisky Zsuzsával, a Typotex Kiadó
ügyvezetô igazgatójával
■ – Milyen ma egy felsôoktatási tankönyvkiadó helyzete?
– Elsôsorban felsôoktatási tankönyveket, illetve középiskolásoknak, és egy könyvünkkel általános iskolásoknak tehetséggondozó könyveket adunk ki. A felsôoktatási tankönyveket alapvetôen támogatással jelentetjük meg. Itt is folyamatosan változik a
politikai akarat és nekünk, mint felsôoktatási tankönyvkiadónak
ebben is el kell igazodnunk. Volt idô például, amikor a hallgatók minden félévben kaptak egy bizonyos, nem nagy összeget,
valamilyen bon formájában, amelyet jegyzetekre, könyvekre
költhettek el az erre kijelölt boltokban. Ezt a megkötést utóbb
megszüntették, és most arra költheti azt az összeget a fiatal, amire akarja. Bizonyára ennek következménye, hogy az utóbbi
egy–másfél évben drasztikusan visszaesett a fôiskolai, egyetemi
könyvek fogyása minden szakmai statisztika szerint.
– A Typotexnél a felsôoktatási tankönyvek a megjelentett
könyvek hány százalékát teszik ki?
– Nehéz erre válaszolni, de mondjuk 60 százalékát. Azért nehéz
felelni erre a kérdésre, mert sok esetben nem lehet pontosan tudni, hogy melyik kategóriába tartoznak, tankönyvek-e vagy szakkönyvek. Így például egy tudásszociológiai szöveggyûjteményt
nem feltétlenül csak a hallgatóknak kell olvasniuk, szakembereknek is érdekes lehet. Vagy például, most készült el az egyértelmûen szakkönyvnek tekinthetô, Steven Pinker A nyelvi ösztön
címû könyvének utánnyomása, melyet 1999-ben jelentettünk
meg elôször. Elég nehezen fogyott el az elsô kiadás. Mire nagy
nehezen eladtuk az utolsó példányokat is, egyszer csak elkezdték keresni, több helyrôl jelezték, hogy erre lenne szükségük. Ez
az eset iskolapéldája annak, hogy témaválasztásainkkal sokszor
elébe megyünk az igényeknek, feltálalunk egy könyvet, mely
hasznos és alkalmas lehet az értelmiségképzésben, a látásmód
fejlôdésében, a nemzetközi szintû tudás elérésében. Mi, mármint felsôoktatási tankönyvkiadók, részesei vagyunk annak,
hogy mi jelenik meg, mibôl választhat az egyetemi, fôiskolai
hallgatóság. Behozunk egy szerzôt, egy ideát, egy gondolatrendszert és évekig azért harcolunk, hogy jó kezekbe jusson, hogy jó
szemek elébe kerüljön, magyarán, hogy jól fogyjon. 5–6 év egyegy könyv átfutási ideje, ennyi idôbe telik, amíg bekerül a megfelelô intellektuális háló tudatába egy-egy új szemléletû mû.
– Hogyan finanszírozzák a könyvek megjelenését? Mennyiben megbízhatóak a pályázatok?
– A felsôoktatási tankönyvkiadásra 200 + 200 milliót ígért Magyar Bálint 2004 novemberében, 200 milliót hagyományos, 200
milliót elektronikus könyvekre. Mire kiírták a pályázatot a hagyományos könyvekre, már csak 100 millió volt. Persze minden
felsôoktatási kiadó bôséges ajánlattal jelentkezett. Végül 150
millió forintot mégiscsak megítéltek. A könyveket idén nyárig
kellett megjelentetni.
Az elektronikus könyvekre elôször egy próbaváltozatot írtak ki decemberben, majd amikor már látszott, hogy csak 1-2 nap van hátra az évbôl, akkor mindnyájunk megkönnyebbülésére a 2005-ös pályázat beadási határidejét 2006. január végére módosították. A döntés júniusra megszületett, szerzôdés egyelôre nincs, a megvalósítás
2007-re marad majd. Nyilván naiv óhaj, hogy az állam is legyen következetes és tartsa be a szavát. Ki tudja, lesz-e 2006-ban pályázat?

– Hogyan tudnak evvel a viszonylag kevés
és kiszámíthatatlanul
érkezô pénzzel gazdálkodni?
– Az a konstrukció nálunk, hogy próbáljuk a
gyártási
költségeket
csökkenteni a pályázati
pénzekkel, és leszorítani a gyártási költséget,
amennyire csak lehet.
Mi pedig az eladásból
élünk. Minden lehetô módon próbáljuk értékesíteni a könyveinket, hiszen az finanszírozza a létünket. Ebben az a különösen
nehéz, hogy tudomásul kell venni, hogy nincsen ma mûvelt
nagyközönség Magyarországon. A szocializmusban sok minden
rossz mellett az emberek intellektuálisan élték ki a szabadságukat, tehát megôrizték a magas mûveltség iránti vonzódásukat.
Sikk volt mûveltnek lenni, ma pedig nem az. Boldog vagyok, ha
sznobokat látok, mert ôk, ha nem is belülrôl vezérelve, de azon
iparkodnak, hogy intellektuálisan tájékozottak legyenek. Ma
nincs divatja a mûveltségnek, és azzal küzdünk, hogy megtaláljuk azt a hallgatag közönséget, azon keveseket, akik mégis olvasnak. A felsôoktatásban is jó eset, ha az elôírtat olvassák, mint az
imént már említettem.
– Milyen más nehézségei vannak a felsôoktatási vagy tudományos könyvkiadásnak, melyekrôl eddig még nem esett szó?
– Ha valaki tudományos karriert akar befutni, akkor nem magyarul ír könyvet. Nagy áldozatnak tekinthetô, ha valaki összefoglaló tankönyvet ír. Tudományos (angolszász értelemben,
vagyis természettudományos) könyvet írni magyarul értelmetlen
is, mert a tudomány nem magyarul mûködik. De például a közgazdaságtudomány nyelve is az angol. Magyarul nem lehet tudományt mûvelni, persze leszámítva a nyelv- és kifejezetten az
országgal összefüggô tudományokat.
Mellesleg nem árt tudni, hogy minden új kutatási eredmény
eleve folyóirat-publikációkban jelenik meg. Vannak persze tudományos könyvek is, melyek összefoglalják az adott tudományterületet, vagy más tudományágakkal való kapcsolódásukat tárják
fel, de ezeket a szerzô tudományos munkásságában kevesebbre
értékelik a szakcikkekhez képest. Ezután jönnek a tankönyvek, a
bevezetések az egyes tudományok alapjaiba.
Fel lehet tenni a kérdést, muszáj-e magyarul tanítani a hallgatókat, hiszen végül is lehetne angolul is tanítani ôket, nem igaz?
Konvertálhatóbb tudásuk lenne. Be lehet hozatni az angol
könyveket külföldrôl, vagy le lehet tölteni az internetrôl. Nekünk, felsôoktatási kiadóknak, nem muszáj léteznünk. Csak felteszem, hogy létezésünk a respektálható nacionalizmus része. A
felsôoktatási magyar könyvek leginkább talán arra valók, hogy a
nemzet intelligensen tudjon magyarul beszélni, vagyis, hogy két
ember intelligensen tudjon úgy tudományról beszélni, hogy
közben ne kelljen angolra váltania.
Jolsvai Júlia
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Örökségünk Könyvsorozat
A Magyar Írószövetség gondozásában megjelenô sorozat köteteiben neves íróink
összeálló, gazdag életmûvébôl személyesen válogatják ki legkedvesebb, legsikeresebbnek tartott írásaikat
az utókornak szánt „örökhagyó” kötetükbe.
A KÖNYVHÉTEN
MEGJELENT
Csák Gyula: Vallomás
Fekete Gyula: Kóstoló
Gyurkovics Tibor:
Magán-magyar
Jókai Anna: A mérleg nyelve
Szakonyi Károly: Ítéletnapig
Ára: kartonált 2000 Ft
Ára: kötött 2600 Ft

RENDKÍVÜLI
KEDVEZMÉNY!
Segítségként könyvtári
alapsorozat indítására
a 30 idáig megjelent kötet
együttes ára: 30 ezer Ft
Megrendelhetô:
Könyvtárellátó Kht.
1134 Bp., Váci út 19.

A SOROZAT KORÁBBI
25 KÖTETE
VERSEK
Csoóri Sándor: Senkid, barátod
Csorba Gyôzô: Kétféle idô
Juhász Ferenc: Kozmosz-magány
Keresztury Dezsô: Féktelen idô
Simonyi Imre: Az öröm hiányzott
Takáts Gyula: Az innen és túl
PRÓZA
Bárány Tamás: Két emberöltô
Borbándi Gyula: Értékôrzés
Dobos László: Az idô mélységébôl
Fejes Endre: Szabadlábon
Gombos Gyula: Távolból is itthon
Határ Gyôzô: Bábel tornya
Hegedüs Géza: Isten jött Thébából
Hubay Miklós: Törtaranykor
Kuczka Péter: Éveken át
László Gyula: Góg és Magóg népe
Mándy Iván: Harminc novella
Mészöly Miklós: Pannon töredék
Nemeskürty István: Múltunk a jelenben
Páskándi Géze: Az örömrontó angyal
Sánta Ferenc: Halálnak halála
Sütô András: Az utolsó köntös
Szabó Magda: Szüret
Varga Domokos: Tölgyfa tetején
Wass Albert: Hagyaték

Trikolor Könyvkiadó, Bp., 1112 Csárda u. 7.

AZ ÉVTIZED SZÓTÁRSZENZÁCIÓJA
ETIMOLÓGIAI SZÓTÁR
Magyar szavak és toldalékok eredete
A magyar nyelv
kézikönyvei sorozat
12. kötete
Az Etimológiai szótár
1024 oldalon
8000 tôszó és
12 000 származékszó
etimológiáját adja meg.
A legôsibb és a
legújabb szavak
eredetét is tartalmazza.
A magyar szótárirodalomban elôször
ismerteti
300 toldaléknak is
az etimológiáját.

Ára: 7990 Ft
Postai utánvéttel is megrendelhetô
25% kedvezménnyel a kiadótól:
TINTA Könyvkiadó
1116 Budapest, Kondorosi út 17.
Telefon: (1) 371 05 01, honlap: www.tintakiado.hu

Irodalomtörténet helyett élô irodalmat!

Irodalomtankönyvek az olvasóvá
nevelés szolgálatában

Könyvkultúra

tankönyv-világ

Beszélgetés Fenyô D. Györggyel,
a Magyartanárok Egyesülete alelnökével
■ – Ha jól tudom, mostanában tankönyvet írsz.
– Az elôzô években bebizonyosodott, hogy a magyar iskolások
szövegértési és szövegalkotási képességei nagyon gyengék, egyrészt más országokhoz képest, másrészt ahhoz képest, amennyire egy embernek szüksége van szövegalkotásra, szövegértésre az
életben. Erre adandó válaszul a SuliNova Kht. keretében született egy 12 évfolyamos nagy program. Én ennek a programnak
a szakiskolai részét szerkesztem, mert ugyanazt a könyvet, tananyagot nem lehet szakiskolában használni, amit gimnáziumban
vagy szakközépiskolában. Kevesen tudják, hogy szakiskolába –
régen szakmunkásképzônek nevezték ezt az iskolatípust – a gyerekek egyharmada kerül, pontosan azok, akik a legnagyobb olvasási deficittel lépnek ki az általános iskolából.
– Körülbelül sejtjük, hogy mit tartalmaz egy gimnáziumi irodalomkönyv. Miben különbözik ettôl egy szakiskolásoknak
íródó tankönyv?
– Külön figyelünk arra, hogy az irodalmon belül is olyan szövegek kerüljenek a szakiskolások elé, melyeket el tudnak olvasni,
olyan modernebb szövegek, ahol viszonylag kevesebb a nyelvi
nehézség, ezeken belül is inkább epikus szövegek, mert a versekre sokkal kevésbé hangoltak ezek a gyerekek. Továbbá nagyon
sok nem szépirodalmi szöveget közlünk: ismeretterjesztô szövegeket, újságcikkeket, önéletrajzokat, ûrlapokat, és a legkülönfélébb dokumentumokat. Ez a tankönyv, amit most készítünk,
modernebb változata egy korábban a Pedellus kiadó által a szakiskolásoknak íratott tankönyvnek, mely radikálisan szakított a
kronológiával, és olyan problémákra helyezte a hangsúlyt, melyekkel 14–16 éves gyerekek szembe találkozhatnak. Ezt a könyvet és ezt az új felfogást vettük alapul, amikor megalkottuk a
mostani munkatankönyvet és a hozzá kapcsolódó tanári kézikönyvet. Fontosnak tartom kiemelni ez utóbbit, mely részletes
instrukciókkal látja el a tanárokat a feladatok levezetésérôl, javításáról, az alkalmazható munkaformákról és módszerekrôl.
Azért is tartom elôremutatónak a munkánkat, mert ha ezt a
könyvet a szakiskolában alkalmazzák majd, azzal sok száz tanár
módszertani kultúráját radikálisan megváltoztathatjuk.
– Tudnál mondani néhány olyan jellemzôt, ami az igazán jó
tankönyvet jellemzi?
– A legfontosabb, hogy érdekes legyen. Annyira ismerôs szerintem minden olvasó számára az az érzés, amikor unalmas a tankönyv, csak rágja át magát a könyvön, nincs benne egy jó mondat, egy jó gondolat sem, olyan az ember érzése, mintha a bányában dolgozna. A diák megtanulja az anyagot, de az nem válik élménnyé. Aztán az is fontos, hogy életszagú és életszerû legyen, köthetô legyen az ismeret azokhoz a hétköznapi élettapasztalatokhoz, életviszonyokhoz, amelyekben a gyerekek élnek, ne egy másik világot mutasson meg, hanem ennek a világnak mutassa meg más dimenzióit.
– Mely tankönyveket tartod a legérdekesebbeknek, legszínvonalasabbnak?
– Az általános iskolában van egy felsôs könyv, amit nagyon szeretek, ez Turcsányi Márta 5–8. osztályos könyve. Ez nagyon ér-

dekes, mozgalmas, nagyon bôséges az olvasmányanyaga, nagyon gyerekszagú. 7–9. osztályra ajánlom a Szövegek vonzásában címû könyvet, Arató László és Pála Károly munkáját, mely
a mûelemzésben verhetetlen. Mindkét tankönyvsorozatot azért
is kiemelném, mert nem kronologikus a szemlélete, és ez nagy
ritkaság. A kilencvenes évek elején számos ilyen formabontó
könyv született, majd a legtöbb sajnos elhalt. A gimnáziumi tankönyvek közül Pethôné Nagy Csilla tankönyvsorozatát tudom
ajánlani, és nagyon szeretem a Szegedy-Maszák Mihály és Veres
András szerkesztette irodalomkönyvet.
– Milyen érveket szokás felhozni a kronológia mentén történô irodalomtanítás mellett és ellen?
– Elöljáróban: az egész 12 évfolyamot tekintve senki nem
mondja, hogy soha semmilyen iskolatípusban ne legyen kronológia. A vita abban van, hogy csak kronologikusan lehet-e irodalmat tanítani. Például kell-e már az általános iskolában is idôrendben tanítani az irodalmat? Valószínûleg valahol a tizenkét
évfolyamon meg kell jelennie egy történeti elrendezésû irodalomtörténetnek is. Ami a kronológia mellett szól, az az irodalomnak azon sajátossága, hogy történetileg alakul és formálódik.
Továbbá az idôrendiség elég értéksemleges ahhoz, hogy minden
beleférjen. Ami a kronologikus elrendezés ellen szól, az az, hogy
nincs tekintettel az életkori sajátosságokra, így kerülhet a tanár
olyan kényszerhelyzetbe, hogy olyan szövegeket kell tanítania,
amelyek befogadhatatlanok 12–13 évesek számára. A kronológia
teljességigényhez vezet, azaz a lehetô legtöbbet meg kell tanítani, lehetôleg mindenrôl beszélni kell, ez pedig rohanáshoz, a lényeges dolgok elsúlytalanodásához vezet. Én azt gondolom,
hogy nagyon óvatosan, nagyon mértéktartóan kell döntéseket
hozni, nem vagyok a híve annak, hogy már holnaptól kikerüljön a történetiség az irodalomtanításból. Kompromisszumokat
kell kötni, bár abban nagyjából biztos vagyok, hogy az általános
iskolában nem szabad az irodalmat kronologikusan tanítani.
– Mit tapasztalsz, mennyire bátran választanak a tanárok kötelezô olvasmányokat? Létezik-e valamiféle szabályozás a kötelezô olvasmányok tekintetében?
– A kötelezô olvasmányokról három szinten beszélhetünk. Országosan nincs elôírt kötelezô olvasmány! Ugyanakkor egy osztálynak, egy adott iskolában egy adott tanulócsoportnak vannak
kötelezô olvasmányai, és míg az országos szinten megszabott
kötelezô olvasmányokat nagyon problematikusnak tartanám,
addig az adott tanulócsoportnak kijelölendô olvasmányokat nagyon fontosnak gondolom. A harmadik szint pedig a hagyomány, ami kötelezôvé tesz olvasmányokat, még akkor is, ha
nincs semmilyen elôírás arra nézve, mit kell országosan kötelezô olvasmányként tanítani. A tankönyvek ezt a hagyományt
meg is erôsítik: attól, hogy szerepel az adott könyv elemzése a
tankönyvben, máris helye van egy könyvnek a kötelezôk között.
Pedig a tankönyv semmilyen értelemben nem elôírás, nem norma. A tankönyv az egy lehetséges, választható segédeszköz, ami
benne szerepel, az nem elôírás!
Pompor Zoltán
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Üzlet-e a tankönyvkiadás?
Megéri-e általános és középiskolai tankönyveket kiadni? A MKKE adatait látva mindenképpen, de ha
egy kicsit az adatok mögé nézünk, láthatjuk, hogy a
piac leginkább a nagy és erôs cégeknek kedvez.
■ A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése
honlapja szerint 2005-ben az éves könyvforgalom 26%-át tették ki a közoktatásban használt kiadványok (ez szám szerint
16 327 489 000 Ft-ot jelent.) Ez az arány hasonló 1997 óta,
amióta a MKKE közzéteszi ezeket az adatokat. Ezek a kiadványok teszik ki a legnagyobb részét a könyvkiadásnak, tehát
feltételezhetô, hogy kiadásuk jó üzlet. A tankönyvkiadást nehézzé a szoros szabályozás és az állandóan változó körülmények teszik.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium részletesen szabályozza, hogy mely tankönyvek kerülhetnek az iskolások kezébe.
Megszabja, hogy milyen áron lehet a tankönyvet forgalomba
hozni. Ahhoz, hogy egy könyv tankönyvként funkcionálhasson,
nehézkes és bürokratikus eljárások során kell átmennie, számtalan jogcímen eljárási díjat kell fizetni a Minisztériumnak, majd a
SuliNova Tankönyv- és Taneszköz Iroda nevû szervezet véleményez minden egyes könyvet, olyan
mélységekig, hogy ha a könyvet elfogadják, a SuliNova által felkért
szakértôk részletes hibajegyzéket
küldnek a kiadónak, mely változtatásokat a kiadó kénytelen végrehajtani, ha ki akarja adni a könyvet. Az eljárás során öt évre kapnak engedélyt a kiadók a tankönyv
forgalomba hozatalára, utána meg
kell ismételni az egészet. Az így jóváhagyott könyv a közoktatási tankönyvjegyzékbe kerül, ebbôl a listából választják ki a tanárok, hogy a következô évben melyik könyvbôl tanítanak majd.
Már egy ideje érkeztek olyan visszajelzések a tanárok és a szülôk részérôl egyaránt, hogy a tankönyvek szövege túl nehéz, nehéz a megértésük, és ez frusztrálja a gyerekeket. Ahogy egy közelmúltban végzett vizsgálatból kiderült, fôként a természettudományi tárgyak könyveinél találhatunk ilyen példákat: ezekben oldalanként akár tíznél is több szakszó is elôfordulhat. Ráadásul a fogalmak sok esetben nincsenek megmagyarázva, mivel
a szerzôk a szöveg rövidségére törekedve, éppen a magyarázó részeket hagyják el. Ha a gyerek nem érti a tankönyvet, az még
nem jelentene akkora problémát, ha a tanár magyarázatai alapján megérthetné a nehéz, ismeretlen fogalmakat. De sajnos nem
mindegyik tanár tartja feladatának, hogy a tankönyvet kiegészítse, jó néhányan úgy gondolják, mindent, ami a könyvben található, a diáknak be kell bifláznia.
Ezen vizsgálat tükrében érthetô, hogy 2006-tól a Minisztérium a tartalmi kritériumokat is világosabban körvonalazza:
megszabják például, hogy melyik osztályban milyen hosszú
mondatokat használhatnak a szerzôk és hogy azokban hány
szakszó szerepelhet, illetve hogy hány képnek kell szerepelnie egy adott oldalon. (Ezeket a változtatásokat fokozatosan
vezetik be: jelenleg be lehet adni kérvényt a régi és az új szabályoknak megfelelôen is.) Kitér a rendelet arra is, hogy az
egyenlô bánásmód elve érvényesüljön a tankönyvekben, nem
jelenhet meg ezentúl olyan kötet, amely sérti a nemi, etnikai

vagy vallási érzékenységet. A korábbi bevett gyakorlatot, miszerint a kiadók minden évben változtattak egy kicsit a könyveken, hogy azt ne lehessen továbbadni a következô évfolyamnak, úgy próbálja a rendelet kivédeni, hogy ilyen esetekben is újra kérni kell a tankönyvvé nyilvánítást és évente végig kell csinálni az igen költséges és lassú procedúrát.
Érdekes módon nem az egyes könyvek tömegét szabályozzák,
hanem azt, hogy az alsó tagozatosok táskájának tömege nem haladhatja meg a 3 kilogrammot. Tehát úgy kell összeállítani az
órarendet a tanároknak, hogy közben méregetik a tankönyveket,
hogy együttes tömegük ne haladja meg az elôírt mértéket.
2004-ben pedig a tankönyvkiadás jogi feltételei változtak: azóta bármely a tankönyvben megjelent szöveg után jogdíjat kell
fizetni a hatályos törvényeknek megfelelôen – vagyis a szerzô
halálát követô 70 éven belül –, ez még drágábbá és nehézkesebbé teszi a könyvek létrehozását, hiszen sokszor nem könnyû a
szerzôk, fordítók, illetve a jogutódok felkutatása. Természetesen
a jogtulajdonosok szempontjából jogos volt az igény, hogy ezek
után a szöveg után is kapjanak jogdíjat, de az új szabály fôként
a kisebb kiadók dolgát nehezíti meg, hiszen az amúgy is igen
magas kiadási költségek ezáltal is nôttek.
A tankönyvpiacot a terjesztôk
biztos megélhetésnek tekinthetik, bár itt alacsonyabb árréssel dolgoznak, mint a
könyveknél általában. (Más
kérdés, hogy az a százalék a
felháborítóan magas.) De diákok mindig lesznek, és a
könyveket a közoktatásban
mindig kötelezô lesz megvenni, nem úgy mint például a
felsôoktatásban. Így nem csoda, hogy ez a terület sem
mentes a visszásságtól: számtalan esetben vállalnak bizonyos kiadóknak terjesztést maguk
a tanárok (ezt ez esetben talán inkább ügynökösködésnek
hívják), akik így korántsem nevezhetôek pártatlannak a tankönyvválasztás tekintetében.
A mai tankönyvpiacot négy nagy kiadó uralja: a Nemzeti Tankönyvkiadó, az Apáczai Kiadó, a Mûszaki Kiadó és a Mozaik Kiadó, vagyis ezekbôl a mûhelyekbôl kerül ki a használatban lévô
tankönyvek jelentôs része. Mellettük próbálkoznak még néhányan tankönyvkiadással, de nekik nem ez a fô profiljuk, az általános könyvforgalomban terjesztett könyveik mellett kiadnak
egy-egy tankönyvet is. A Nemzeti Tankönyvkiadót, amely valamikor az összes tankönyvet gondozta, mint ismeretes, 2004-ben
privatizálták, és a Láng Kiadó vásárolta meg, tôle pedig idén tavasszal a fôként lapkiadással foglalkozó, finn Sanoma Zrt.
A mai tankönyvkiadási gyakorlat, úgy tûnik, a nagy, tôkeerôs
kiadóknak kedvez. Számukra nem okoz akkora nehézséget a bürokratikus szabályok betartása (hiszen szinte mindegyik könyvüknél kénytelenek ezt a procedúrát végigcsinálni), a jelentôs díjak kifizetése, illetve a speciális terjesztési elvárások betartása
(minden egyes iskolában marketingmunkát folytatni). De ezáltal a piac egyre inkább beszûkül (a hagyományos könyvpiachoz
hasonlóan, ahol mostanában lehetünk tanúi, ahogy folyamatosan kezd 5-6 tulajdonosi kézbe koncentrálódni a piac). Így félô,
hogy a kis kiadók sokszor más szempontokat bemutató, más nézôpontokat alkalmazó, vagy más szerzôket alkalmazó könyvei
egyre inkább eltûnnek majd a piacról.
Jolsvai Júlia

„megszabják például, hogy
melyik osztályban milyen hosszú
mondatokat használhatnak
a szerzôk és hogy azokban hány
szakszó szerepelhet, illetve hogy
hány képnek kell szerepelnie
egy adott oldalon”
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A tankönyvíró jegyzeteibôl
■ Életem szerencsés fordulatának tartom, hogy irodalmi újságíróból tankönyvíró lettem. A tankönyv különös helyet foglal el a könyvkiadásban. Ritkán
beszélnek róla általában, még ritkábban
olyan elismeréssel, mint egy sikerregényrôl. Ez így is van rendjén: regényt önként
olvas, aki olvas (sajnos az ilyenek száma
egyre csökken), a tankönyv olvasását pedig az iskolában írják elô. Az évenként elolvasott példányok száma és hatása
szempontjából ugyanezért vezetô helyen
áll a tankönyv (még ma is, pedig fenyegetôen csökken a gyereklétszám). A tankönyvnek akkora – vagy még nagyobb –
a közönsége, mint a legjobban reklámozott bestsellernek. Tíz- és tízezrek ismerkednek évrôl évre a tankönyvbôl a népmesék legkisebb szegénygyerekével és a
hétfejû sárkánnyal, János vitézzel és Toldi Miklóssal, Szép Ilonkával és a búvár
Kunddal, a walesi bárdokkal és Rácpácegres népével. Élményt
és fogalmat szereznek Balassi, Csokonai, La Fontaine, Ady,
Kosztolányi, József Attila, Radnóti és Weöres Sándor verseirôl, s a diákok (a jó tanár közremûködésével) könyvolvasókká lesznek Gárdonyi, Móricz, Molnár Ferenc, Tamási Áron
és Mark Twain mûvei révén, s a kortársi irodalomból is életre szóló kóstolókat vesznek. A diákok ritkán olvassák irodalom-tankönyveiket az élvezetszerzés céljából, de jórészt a
tankönyv révén szerzik meg a képességet ahhoz, hogy örömet
leljenek a könyvolvasásban. Bizonyos iskolai, pedagógiai
késztetés nélkül, saját erôfeszítések híjával aligha sajátíthatják
el az olvasás, a szövegértés tudományát, pedig erre nemcsak
az irodalom területén van szükség.
Élményt és fogalmat szereznek a diákok az irodalmi mûvekrôl. A gyerekbarát pedagógia szerint az élmény a cél, a fogalom eszköz – út, amely a célba visz. Ámde ahhoz, hogy az
írott szó és a gyerekszív közt létrejöjjön a „forró drót” (Illyés
Gyulával mondom így), és a regény vagy a vers hatására kigyulladjanak a diákszemben az öröm lámpái, nem elég feladni az olvasmányt. Ahhoz, hogy a nyelvi-stilisztikai hatásmechanizmus beinduljon, elôször is el kell sajátíttatni a gyerekkel az olvasás képességét, s bizonyos irodalmi alapfogalmakat
is meg kell ismernie. Kétségtelenül olyasmivel is foglalkoznak
az iskolában, ami nem csupán szórakozás, hanem jórészt
munka is. De ez nem föltétlenül kellemetlen dolog, ahogy a
fizikai vagy a kémiai képletek sem föltétlenül a diákok gyötrésére kitalált kínzóeszközök. (Egy vers ritmusképletének leírása sokkal könnyebb, mint egy szöveges egyenlet megoldása.) És nemcsak a mûélvezésnek, hanem a vele járó munkának is megvan – meglehet – az öröme. József Attila jól tud-

ta, hogy a munka szép, nemcsak a pedagógiában, hanem az élet minden területén: „Adjátok meg a munka örömét, /
adjatok kedvet, nékem nem elég / a
munkabér, a munkaerô ára!” – írta. A diákok életében is jól alkalmazható kívánság ez. A pedagógus akkor áll hivatása
magaslatán, ha nemcsak a szórakoztató,
hanem az erôfeszítéseket kívánó ismereteket is jó légkörben tudja közvetíteni a
gyerekeknek. Mindnyájan hálásak vagyunk tanárainknak, akik átvezettek
bennünket a bozótoson, nagyobb terjedelmû versek megtanulására is rávettek
minket, és megtanultatták velünk az
alapfogalmakat. Nincs igazuk azoknak,
akik a tanügyi pályán kívülrôl (néha belülrôl is) közbekiabálnak: „Minek a jambus, a hexameter, a metafora? Minek
Tolsztoj, Homérosz?”
A minap részesülhettem az efféle sommás véleményekbôl egy irodalmi rendezvényen. Azt hallottam a pulpitusról, hogy a gyerekeknek nem szabad olyasmit
oktatni, ami nem érdekli ôket. Tôlük kell megkérdezni, hogy
mit szeretnének tanulni – és azt kell nekik tanítani.
Logikai szempontból is abszurd ez az elképzelés. Mintha a
gyereknek már eleve a kisujjában volna az irodalom a Robinsontól a Gulliverig és A francia fogolytól a Ki viszi át a szerelmetig, s így könnyûszerrel megmondhatná, mit tanítsanak
neki. Ha ez igaz volna, nem is kellene irodalmat tanítani,
mert amit a diákok tanulni akarnak, azt már tudják, amirôl
pedig nem tudnak, azt nem szabad erôltetni. Értem én a felszólalót: a gyerekeknek akar kedvezni. De ne csak a gyerek
pillanatnyi jó közérzetére gondoljon, hanem a jövôjére is. Arra, hogy nyolc-tíz év múlva a munkahelyén talpraesetten, kerek mondatokban tudja-e elmondani kívánságait és javaslatait, vagy ki se meri nyitni a száját, mert nem tanították meg,
miként fogalmazzon értelmesen. És nem értette meg, miért
elfogadhatatlan, ami Nyilas Misivel vagy Szakállas Ábellel
történt, és miért tanulságos Robinson, Gulliver története
vagy a Magyar jakobinus dala. Az sem mindegy, hogy a párkeresés idején hogyan szólal meg a fiú meg a lány, és beszédjük hordoz-e olyasféle vonzerôt – hogy ne mondjam: szexepilt –, mint a Rómeó és Júliában.
Nemcsak a magyarórán veszi hasznát a gyerek annak, ha
meg tudja különböztetni az igazat és a hamisat, a tragikust és
a nevetségest, s nem utolsó sorban a szépet és a giccseset.
El ne feledjem végül: a tankönyvíró azt szeretné, ha még többen olvasnának önként regényt, novelláskönyvet, verset, mint
tankönyvet. Ez adhat értelmet munkájának.
Alföldy Jenô

■ Szeptember 5-én nyílik meg az Alexandra legújabb
könyváruháza Irodalmi Kávéházzal a Károly körút 3/c.
alatt, és máris gazdag programmal várják a látogatókat. Ebbôl
válogattunk ízelítôül. Szeptember 6. szerda: 17.00 Szabó
Magda dedikál. 12. kedd: 19.00 Elle Irodalmi Kávéház. Eszterlánc – egy páratlan anya feljegyzései. Vendég: Jaloveczky
Viktória (Bene Viki) írónô, közremûködik: Kiss Noémi irodalomtörténész. Háziasszony: Esze Dóra. 21. csütörtök: 19.00
Gubcsi Anikó: A lét lámpásai címû könyvének bemutatója és

felolvasással egybekötött beszélgetés. Közremûködnek: Gubcsi Anikó és Dicsôfi Endre. Házigazda a Magyar Könyvklub.
23. szombat: 11.00 Szövegelô szövegértés Hernádi Zsuzsanna fejlesztôpedagógussal – gyermekprogram. 28. csütörtök:
Jeffry Meyers: A szenvedélytôl a széthullásig – Híres írók
mûhely- és hálószobatitkai címû új kötetének bemutatója.
Kôrössi P. József és Koszta Gabi színmûvésznô beszélgetése
a könyvben szereplô 9 világhírû író házasságáról, érzelmi és
mûvészi viszonyairól. Házigazda az Alexandra Kiadó.

Könyvkultúra

tankönyv-világ

3
8
3

Könyvkultúra
3
8
4

tankönyv-világ

Kis Magyar Irodalom-tankönyv-történet
Hadd kezdjem egy személyes élménnyel.
A 90-es évek elején jártam gimnáziumba,
az irodalom a kedvenc tantárgyaim közé
tartozott, két dolog azonban nem fért a
fejembe: 1. miért kell megtanulni azt a
rengeteg könyvcímet, évszámot stb., ami
a tankönyvben van, 2. miért szakközépiskolás tankönyvbôl tanulunk. Fel is tettük
ez utóbbi kérdést tanárunknak, aki csak
ennyit válaszolt: mert ez jobb, mint a
gimnáziumi...

■ Kevesen tudják, hogy a Mohácsy-féle tankönyv diadalútja meddig vezethetô vissza. Hogyan lett egy szakközépiskolai tankönyvbôl gimnáziumi „kötelezô olvasmány”? A történet 1978-ban kezdôdik, sôt még korábban. 1972-ben új (nép)nemzeti tantervet álmodott meg „a Párt”, és az oktatás tartalmi fejlesztésének legfontosabb eszközeként a néhány éven belül végrehajtandó teljes körû
tantervi reformot jelölte meg. Az 78-as változások lényege: a törzsanyag és a kiegészítô anyag, a tantervi optimum és minimum különválasztása, valamint a fakultatív foglalkozások megjelenése, illetve kiterjedése volt.
Az új tantervhez új tankönyvek kellettek, nem volt ez alól kivétel
az irodalom sem. Két szálon indult el a tankönyvreform: a szakközépiskolák számára dr. Mohácsy Károly írta a tankönyvcsaládot,
míg a gimnazista osztályoknak az MTA Irodalomtudományi Intézetének fiatal munkatársai (Szegedy-Maszák Mihály, Veres András,
társszerzôi: Bojtár Endre, Horváth Iván, Szörényi László, Zemplényi Ferenc, illetve Madocsai László) álmodtak tankönyvet. Míg a
szakközépiskolai irodalomkönyv – köszönhetôen a hagyományos
pozitivista és marxista szemléletnek – a szakmai bizottságok tetszését elnyerte, addig a Szegedy-Maszák-könyvek általános vitát váltottak ki. Cserhalmi Zsuzsa tankönyvíró egy tanulmányában az alábbiakban látta az elutasítás okait: „Az elfogadás, az elfogadtatás dokumentumai ma is világossá teszik, hogy a tankönyv körül támadt
vita vagy ‚tankönyvháború' tematikáját az ideológiai aggodalom határozta meg, és csak másod- vagy sokadsorban volt szó esztétikai,
pedagógiai vagy metodikai kérdésekrôl.” Mivel a gimnáziumi irodalomoktatást az egyetemek frekventált területnek tekintették, ezért
részben politikai szempontok, másrészt szakmai érdekek alapján
megindult egy offenzíva a gimnáziumi irodalomkönyv ellen: taníthatatlan, dekódolhatatlan, nem számol az életkori sajátosságokkal,
strukturalista szemlélete miatt „képtelen a mûközpontúság érvényesítésére” – hangzottak a tankönyvet elítélô érvek.
Az ún. tankönyvháború – melyrôl Pála Károly szerkesztésében
1991-ben tanulmánykötet is megjelent – hét évig tartotta lázban a
pedagógustársadalmat, ez az idô azonban elég volt arra, hogy a háromkötetes gimnáziumi tankönyv a kritikák hatására elveszítse létjogosultságát. Aki mindennek ellenére a Szegedy-Maszák-féle irodalomkönyvbôl szeretett volna tanítani, az sem tehette, mivel nem
nyomták újra az addigra elfogyott sorozatot. Szegedy-Maszák Mihály egy interjúban így emlékezett vissza az akkori idôkre: „Mi a
harmadikos [tankönyv] megírásakor és annak fogadtatásakor érzékeltük, hogy minél közelebb kerülünk a mához, annál nagyobb ellenállásba ütközünk, ugyanis megjelentettünk egy olvasmányjegyzéket, amit szintén keményen bíráltak. […] többségünk nem volt
gyakorló tanár. Az is tény, hogy a kollégák nem voltak kellôen föl-

készülve az új szemléletû tankönyvek alkalmazására, amirôl viszont elsôsorban nem ôk tehettek,
hanem a graduális, illetve posztgraduális képzésük színvonala. Ez okozta elsôdlegesen a lemaradásukat, amely bizonyos mértékben csökkent, de
még most is jelen van…”
Így vált egyeduralkodóvá Mohácsy könyve a
középiskolás irodalomkönyvek piacán. Igazságtalanság lenne teljesen elítélni Mohácsy könyvét,
hiszen a tankönyvháború után mind anyagában,
mind szemléletében sokat változott a nyolcvanas
években „tetszésdíjat” nyert tankönyv: „sokat merített a SzegedyMaszák-könyvek korszerû irodalomszemléletébôl, mûértelmezéseibôl is, ugyanakkor lesimította, kiegyengette, oldotta, népszerûsítette, felvizezte ama merész kezdeményezést. Olvashatóbb, tanulhatóbb
stílusban ötvözte. A Mohácsy-sorozat legnagyobb érdeme a diákok
nézôpontjából, s legnagyobb bûne
az én nézôpontom szerint, hogy a
reformtankönyv-sorozat megszelídítését kiegészítette a tanított mûvek tartalmának olvasmányos, részletes ismertetésével. E sorozat segítségével mutatósan le lehet érettségizni anélkül, hogy valaki magukat a tanult irodalmi szövegeket valaha elolvasta volna. A könyvsorozat lehetôvé teszi az önálló tanulást, a felkészülést azok számára,
akik hiányoznak vagy nem figyelnek az órán” – vallja Arató László, a Magyartanárok Egyesületének elnöke.
Tény, hogy mind a mai napig használják középiskolában Mohácsy könyveit, ami már csak azért is kuriózum, mert ezek szerint vannak olyan középiskolások, akik ugyanabból a könyvbôl tanulnak,
mint szüleik, ez pedig azt a benyomást keltheti, hogy az elmúlt 30
évben nem történt semmi említésre méltó az irodalmi szövegek
megközelítési stratégiáiban.
Furcsa fintora a sorsnak, hogy a rendszerváltás után ugyanaz a
tankönyvkiadó (Krónika Nova) adta ki mindkét tankönyvet, és
míg a Mohácsy-féle könyvek régi fényükben ragyognak, addig a
konkurens sorozat máig sincs befejezve, igaz, legalább kapható.
Nem lehangolásképpen, csupán a teljesebb kép kedvéért idézném
végezetül Mohos Sándor néhány gondolatát a magyartanítás és a
tankönyvek kapcsolatáról: „Ameddig a magyartanítás és a tankönyvek is a vizsgákra való felkészítés eszköztárát gondolják végig, addig azoknak a tankönyveknek lesz piaca, amelyek „diákbarát”, „vizsgabarát” és „tanárbarát” módon dolgozzák fel a tanítandó anyagot. Ez viszont figyelmen kívül hagyja a magyartanítás valódi céljait, s a könnyebb ellenállás irányába haladva (mely magában foglal egy bejáratott didaktikai koncepciót, illetve épít a tanárok évtizedes megszokásaira) valójában fékezi az összes újító törekvést. Általánosan jellemzô a mai tankönyvpiacra, hogy azok a
sorozatok járnak jól (az alacsony ár mellett), amelyek a lehetô leginkább megkönnyítik a tanárok munkáját a különbözô munkafüzetekkel, tanári segédeszközökkel, tanmenetekkel. Ez a verseny
pedig nem a minôség javára dönti el mindig a tankönyvválasztást.
Felmérések szerint a különbözô tantárgyak között a magyar nyelv
és irodalom (illetve alsó tagozaton az olvasás és írás) tankönyveit
cserélik leggyakrabban a pedagógusok és ebbôl a tantárgyból használják a legtöbb fajta tankönyvet is.”
P. Z.

A Jó könyv – szolgálat
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Kairosz Kiadó ajánlata
VEDRES CSABA:
MI AZ, HOGY KÖNNYÛZENE?
220 oldal, kartonált, 2600 Ft
A komolyzene–könnyûzene felosztás alapján forintmilliárdok
sorsa dôl el. Könyvem alaptézise: a könnyûzene és komolyzene
fogalmak nem képesek lefedni a
mai magyar zenei valóságot,
mert pontatlanok, és eleve értékítéletet hordoznak magukban; a valódi különbség értékes
és értéktelen között, a szórakoztatózenei tucattermék és az
egyedi mûvészi alkotás között
van. Ez a határ pedig nem az
egyes mûfajok között, hanem a
mûfajokon belül található.
PÁPAI ÉVA – NAGY ENDRE:
ÚTIKÉPEK AKVARELLBEN –
Peking és környéke
86 oldal, színes belívek,
kartonált, 4200 Ft
A szerzôpár saját élményeit dolgozta fel a mai Kínáról – a Pápai
Évától megszokott, szemet gyönyörködtetô illusztrációkkal.
JÁRAI JUDIT: KÜLÖNTUDÓSÍTÓ
260 oldal, kartonált, illusztrált,
3300 Ft
Járai Judit eredményes pályafutása alatt tudósítóként beutazta
a világot: ezekben a kalandokban lehetünk az útitársai. Az élménygyûjtemény címe is azt sugallja, ami a könyv fô erénye:
olyan dolgokat tudhatunk meg
a távoli országokról, amilyene-

ket a hivatalos hírekbôl sohasem. Más megvilágításból láthatjuk a politikai és történelmi
eseményeket, az emberek gondolkodásmódját és az ottani
életkörülményeket.
JOSEPH POZSGAI: A RENDSZERVÁLTÁS HASZONÉLVEZÔI –
A fordulat ára
312 oldal, kartonált, 3800 Ft
Pozsgai József mûve olyan korba, olyan tájakra visz bennünket, ahol úgy hisszük, otthon vagyunk. A szerzô kortársunk és
kortörténetet ír. … Sokkal többet tud, mint mi, akik beavatottaknak hittük magunkat. Lehet,
hogy neki kevesebb jutott a tettekbôl, de utánajárt a dolgoknak. Mi pedig tettük, amit tettünk, de nem mindig tudtuk,
mit teszünk – írja Pozsgay Imre
elôszavában
FÖLDESI MARGIT – STELLA SONJA:
EGY MÁSIK VESZTES
(Olaszország 1943–1947)
220 oldal, keménytáblás, 3800 Ft
A szerzôk, mindketten történészek, ebben a könyvben felvillantják a második világháború valamennyi vesztes államának sorsát.
Részletesen, kiemelten elemzik a
német szövet¬ségbôl elsôként kilépô Olaszország 1943 és 1947 közötti történelmét. A kötet végén
magyar nyelven eddig még nem
olvasható, izgalmas alapdokumentumokat is talál az olvasó.

Kairosz Kiadó1134 Budapest, Apály utca 2/B. Telefon/fax: 359-9825, 273-1079. E-mail: kairosz@hu.inter.net
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elkes sosem voltam, az igaz, de felelôsségteljes komolysággal próbáltam tenni a dolgom, és önzônek, gyávának tartottam, aki megfutott a kihívások elôl, mondván: „mûveljük kertjeinket”.
Az elsô komolyabb sikerélményem kétségtelenül az volt,
hogy jóformán a magam erejébôl túléltem a világháborút.
Gondoljuk meg, egy tizenhárom éves srác számára nem semmi! De utána azt hittem,
most csakugyan a kezünkbe
vehetjük a sorsunkat, megbabonáztak
a
Fényes
Szellôk: „holnapra megforgatjuk az egész világot!”
Apám hiába próbált kijózanítani: „ezek azt mondják,
történelmet csinálnak – tanuld meg, kisfiam, a történelmet nem csinálják, a történelem lesz”. Aztán a Rákosi-diktatúra alatt megtanultam, hogy valóban nem mi csináljuk a történelmet, de ötvenhatban újra bedôltem a látszatnak, megint azt hittem,
hogy a sorsunk a saját kezünkben van, és megint kiderült,
hogy nálunk nagyobb erôk döntenek: az élet csak megtörténik velünk. Egy pillanatra még meginogtam a rendszerváltás
táján, és megint csalódtam. Persze, hogy a nálam nagyobb hatalmak döntenek.
Egy idôben súlyos depresszióval küszködtem, és azt mondtam
a pszichiáternek: semmivel nincs több bajom, mint másnak.
Más miért bírja, és én miért nem bírom? Az orvos azt kérdezte,
szeretek-e vezetni. Kicsit szégyenkeztem, hogy értelmiségi létemre ilyen bunkó vagyok, de bevallottam: igenis szeretek vezetni, sôt! kimondottan megnyugtat.
Hát igen, mondta az orvos, szabályos értelmiségi szorongás.
Ezt meg hogyan kell érteni?
A modern társadalomban alig van az egyénnek mozgástere,
az élete sínen fut, akár a vonat. És ha az egyén önállóskodni
akar, a vonat kisiklik, vagyis ha erôltetjük, hogy magunk

döntsünk, az katasztrófához vezethet. Így hát tehetetlenül
tûrjük, hogy az élet megtörténjen velünk, és ettôl szorongunk. De a volán mellett állandóan döntési helyzetben van
az ember. Minden közlekedési szituáció döntési szituáció, és
ha megoldom, vagyis ha túlélem, sikerélményem van!
A diktatúra alatt azt hittük, hogy a demokráciában majd magunk irányítjuk a sorsunkat: a többségi akarat gyôz, így mind
beleszólhatunk a világ folyásába, ám kiderült, hogy ez illúzió. Hiába tudnék én focizni, ha egyszer nem vagyok gólhelyzetben, nem én
rúgom a gólt. Négy évben
egyszer megkérdeznek, tetszik-e a csapat játéka, de
egyébként csak rághatom az
öklöm a tévé elôtt. Véleményt mondani, azt szabad,
a véleményéért már senkinek nem veszik a fejét! De
beleszólni nem lehet. Elviselni, tudomásul venni, túlélni: ez
jut nekünk, a közembernek, a népnek. Csak a magunk kis világában dönthetünk.
Az én döntésem, hogy a nyereségvágy uralkodik-e az életemen, vagy a méltányos szeretet. Hogy belerúgok-e a gyengébbe, vagy a hóna alá nyúlok. Hogy meghallgatok-e egy ellenvéleményt. Hogy szájon verem-e az asszonyt vagy elmosogatok. Hogy fölpofozom-e a gyereket, vagy elviszem óvodába.
Hogy kellemes, normális embernek mutatkozom-e a magam
szûk körében, vagy hisztériás zsarnok szörnyetegnek. Lehet,
hogy a szkeptikus bölcseknek van igazuk: mûveljük csak kertjeinket – mást nemigen tehetünk.
Legföljebb vigaszképpen azt mondjuk: a sok mûvelt kert végülis kulturált tájjá olvad össze. A jó emberek erényei: a jóindulat,
a tisztességre való hajlam, a segítôkészség, a szeretet felelôssége
valamiképp együttesen adja azt a társadalmi légkört, amiben
vagy elviselhetô az élet, vagy elviselhetetlen.
Ez a közösség hatalma. Az egyetlen erô, amivel a politika sem bír.

Kertész Ákos

Mûveljük csak
kertjeinket

Julia Navarro
A Szent Lepel titkos szövetsége
(Ford. Cserháti Éva) 464 oldal, 2980 Ft
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 500 000 példányban kelt el Spanyolországban,
több mint húsz nyelvre (többek közt német, japán, finn, olasz, svéd, török...) fordították le eddig, és már készül belôle a film is.
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Fantasy enciklopédia gazdagon illusztrált színpompás bevezetô a varázsmesék, a folklór és a mitológia mesebeli lényeinek, varázslatos teremtményeinek, mitikus szörnyeinek világába.
Az apró nép, a tündék, a sárkányok, a manók mellett a boszorkányság eszközei, a varázslás tárgyai, a hiedelmek rejtélyes lényei
mind-mind felbukkannak a kötet lapjain.
A fantázia világának lakóit, jelenségeit, tárgyait a Föld minden
tájáról gyûjtötte egybe a szerzô. Az olvasó megtudhatja például,
hogy az afrikai tokoloshi gyereket még parancsra sem bántalmaz,
hogy az északi sarkkörön élô uldra átalussza a nyarat, az északamerikai Bokwus a lelkekre vadászik, a walesi Gwydion tudós varázsló, istenek hírvivôje, az új-zélandi, maori Patu-Paiarehe szereti a zenét és a táncot.
A kötet majd' minden oldalán néhány könyv és film címe segíti a további tájékozódást, felsorolva mûveket, amelyekben
szerepet játszanak az ismertetett lények, mint a Szörnyecskékben a gremlinek, az Eragonban a sárkányok, vagy tárgyak,
mint A Gyûrûk Urában a hatalom gyûrûi.
Jonathan Stroud, a
Bartimaeus trilógia írójának elôszavából idézve kívánjuk: „Legyen ez
a könyv az ön útmutatója – a kulcs titkaikhoz. Nyissa ki bármelyik oldalnál, és talál valamit, ami elbûvöli. Leírja fantasy árnyszerû,
iszamós lakóit, és megsúgja, hol lelheti fel
ôket; mi több, megadja
a velük való küzdelem
szabályait is – ezüstgolyó meg minden.
Ez a rendkívüli enciklopédia kapu egy másik
világba. Lépjen át rajta,
és ámuljon!

Judy Allen

FANTASY ENCIKLOPÉDIA
Fordította Gálvölgyi Judit
215x275 mm, keménytáblás, 144 oldal,
több mint 400 kép, fotó illusztrációval,
4480 Ft
Megrendelhetô: Kiss József Könyvkiadó,
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31.
Telefon/fax: 466-0703
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2006. július 21. – augusztus 17.
Széprodalom
1. Dan Brown: A Da Vinci-kód
Gabó Kft.
2. Agatha Christie:
Nem csalás, nem ámítás
Európa Könyvkiadó
3. Corinne Hofmann: Afrikai szeretôk
Ulpius-Ház Könyvkiadó
4. Nora Roberts: Kék füst
Gabó Kft.
5. Richard A. Knaak: Végtelen forrás
Szukits Könyvkiadó
6. Barbara Taylor: Váratlan áldás
Európa Könyvkiadó
7. Tisza Kata: Reváns
Ulpius-Ház Könyvkiadó
8. Romhányi József: Nagy szamárfül
Alexandra Kiadó
9. Dan Brown: Angyalok és démonok
Gabó Kft.
10. Paulo Coelho: Tizenegy perc
Athenaeum 2000 Kiadó
Ismeretterjesztô
1. dr. Lenkei Gábor:
Cenzúrázatlan egészség 1.
Free Choice Books
2. Schobert Norbert:
Norbi 2006 Update zsebkönyv
Norbi.hu Kft.
3. Arthur Golden: Egy gésa emlékiratai
Trivium Kiadó
4. Sabine Kuegler: A dzsungel gyermeke
Ulpius-Ház Könyvkiadó
5. dr. Lenkei Gábor:
Cenzúrázott egészség
Free Choice Books
6. Esterházy Péter:
Utazás a tizenhatos mélyére
Magvetô Kiadó
7. A magyar helyesírás szabályai
Akadémiai Kiadó
8. Müller Péter: Jóskönyv
Doctor Herz Bt.
9. Márai Sándor:
Füveskönyv – gyógyító gondolatok
Helikon Kiadó
10. A teljes, illusztrált Káma-Szútra
Alexandra Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Geronimo Stilton:
Geronimo Stilton sorozat –
Mulatságos történetek 1–10.
Alexandra Kiadó
2. Thomas Brezina: Kiakasztasz, tesó!
Egmont-Hungary Kiadó
3. Meg Cabot:
A neveletlen hercegnô naplója 7.
Ciceró Könyvstúdió
4. Verdák
Egmont-Hungary Kiadó
5. Mérei Ferenc, V. Binét Ágnes:
Ablak-Zsiráf
Móra Ferenc Könyvkiadó
6. Fekete István: Vuk
Móra Ferenc Könyvkiadó
7. Varga Katalin: Gôgös Gúnár Gedeon
Móra Ferenc Könyvkiadó
8. J. K. Rowling:
Harry Potter és a Félvér Herceg
Animus Kiadó
9. Lene Moller Jorgensen: W.i.t.c.h.:
A Rózsák Rózsája
Egmont-Hungary Kiadó
10. Joachim Masannek:
A vad focibanda – Lóri, a felmentôsereg
Fabula Stúdió

Bookline sikerlista
2006. július 21. – augusztus 15.

Libri sikerlista
2006. augusztus 2. – augusztus 16.

Lira sikerlista
2006. július 1. – július 31.

Szépirodalom
1. Christie, Agatha:
A titokzatos stylesi eset
Európa Könyvkiadó
2. Brown, Dan: Angyalok és démonok
Gabo Kiadó
3. Brown, Dan: A Da Vinci-kód
Gabo Kiadó
4. Golden, Arthur: Egy gésa emlékiratai
Trivium Kiadó
5. Roberts, Nora: Kék füst
Gabo Kiadó
6. Brown, Dan: A megtévesztés foka
Gabo Kiadó
7. Fable, Vavyan:
A Halkirálynô és a dzsinnek
Fabyen Kiadó
8. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Kiadó
9. Wodehouse, P.G.: Dinamit bácsi
Európa Könyvkiadó
10. Lawrence, Leslie L.:
Három sötét király I–II.
Gesta Kiadó

Szépirodalom
1. Hofmann, Corinne: Afrikai szeretôk
Ulpius-Ház Könyvkiadó
2. Adler, Elizabeth: Toszkánai nyár
Ulpius-Ház Könyvkiadó
3. Kuegler, Sabine: A dzsungel gyermeke
Ulpius-Ház Könyvkiadó
4. Brown, Dan: A Da Vinci-kód
Gabo Könyvkiadó
5. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
6. Tisza Kata: Reváns
Ulpius-Ház Könyvkiadó
7. Brown, Dan: Angyalok és démonok
Gabo Könyvkiadó
8. Brown, Dan: A megtévesztés foka
Gabo Könyvkiadó
9. Bradford, Barbara Taylor:
Váratlan áldás
Európa Könyvkiadó
10. Lôrincz L. László (Frank Cockney):
Négy fekete koporsó
Gesta Könyvkiadó

Szépirodalom
1. Brown, Dan: A Da Vinci-kód
Gabo Kiadó
2. Lawrence, Leslie L.:
Három sötét király I–II.
Gesta Könyvkiadó
3. Golden, Arthur: Egy gésa emlékiratai
Trivium Kiadó
4. Esterházy Péter:
Utazás a tizenhatos mélyére
Magvetô Kiadó
5. Vavyen Fable: Apád, anyád lôjön!
Fabyen Kiadó
6. Christie, Agatha: Nem csalás, nem ámítás
Európa Kiadó
7. Hofmann, Corinne: Afrikai szeretôk
Ulpius-Ház Kiadó
8. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Kiadó
9. Brown, Dan: Angyalok és démonok
Gabo Kiadó
10. Picoult, Jodi: A nôvérem húga
Athenaeum 2000 Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Lenkei Gábor Dr.:
Cenzúrázatlan egészség
Free Choice Books
2. Schobert Norbert:
Norbi Update zsebkönyv 2006
Norbi.hu Kft.
3. Pease, Allan – Barbara: Memóriakontroll
Fiesta Kft.
4. Deák B. Katalin: Anya, taníts engem!
Deák és Társa Kiadó
5. Világbajnokság 2006 – Nemzeti Sport extra
Ringier Kiadó
6. Kertész György (szerk.):
A 100 legjobb magyar étterem
Népszabadság Zrt.
7. Kármán Irén:
„Szemben a maffiával – »Papa« nyomoz”
London Hill Kft.
8. Kerékpártúrák Magyarországon
Frigoria Könyvkiadó
9. Dávid Sándor: Forma–1 sztorik 2006
Duna Könyvkiadó Kft.
10. Nagy Eszter (szerk.):
Ház és kert – Feng shui
Alexandra Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Golden, Arthur: Egy gésa emlékiratai
Trivium Kiadó
2. Guiliano, Mireille:
A francia nôk nem híznak
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
3. Schobert Norbert:
Norbi Update zsebkönyv 2006
Norbi Welness Média Kft.
4. Lenkei Gábor Dr.:
Cenzúrázatlan egészség
Free Choice Kiadó
5. Kármán Irén: Szemben a maffiával
London Hill
6. Polcz Alaine: Egész lényeddel
Jelenkor Kiadó
7. Valuch Tibor:
Hétköznapi élet Kádár János korában
Corvina Kiadó
8. Pease, Allan – Pease, Barbara:
A testbeszéd enciklopédiája
Park Könyvkiadó
9. Általános kislexikon I–II.
Magyar Nagylexikon Kiadó
10. Iskolaválasztás elôtt... 2007
Panem Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Huszár Tibor: Kádár – A hatalom évei
Corvina Kiadó
2. Guiliano, Mireille:
A francia nôk nem híznak
Athenaeum 2000 Kiadó
3. Polcz Alaine: Egész lényeddel
Jelenkor Kiadó
4. Kieselbach Tamás, Molnos Péter:
A magyar forradalom – 1956 – napló
Kieselbach Tamás
5. Gundel Károly: Kis magyar szakácskönyv
Corvina Kiadó
6. Debreczeni József: Az új miniszterelnök
Osiris Kiadó
7. Deák Sándor:
Gyógyítás fény- és színterápiával
Dr. Deák Eü. Szolg. Bt.
8. Frank Júlia : Könnyed magyar konyha
Corvina Kiadó
9. Gerrard, Mike: Korfu
Booklands 2000 Kft.
10. Balogh Béla:
A tudatalatti tízparancsolata
Bioenergetic

Gyermek, ifjúsági
1. Lewis, C. S.: Narnia krónikái 1–6.
M & C Marketing Tanácsadó Kft.
2. Marék Veronika: Boribon kirándul
Pozsonyi Pagony
3. Marék Veronika: Boribon és a 7 lufi
Pozsonyi Pagony
4. Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen
Magvetô Könyvkiadó
5. Rowling, J. K.:
Harry Potter és a Félvér Herceg
Animus Kiadó
6. Rowling, J. K.:
Harry Potter és a Fônix Rendje
Animus Kiadó
7. Mérei Ferenc–V. Binét Ágnes:
Ablak–zsiráf
Móra Ferenc Könyvkiadó
8. Rowling, J. K.:
Harry Potter és a Bölcsek Köve
Animus Kiadó
9. Townsend, Sue: A 13 és 3/4 éves
Adrian Mole titkos naplója
Gabo Kiadó
10. Varga Katalin: Gôgös Gúnár Gedeon
Móra Ferenc Könyvkiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Verdák
Egmont-Hungary Kft.
2. Cabot, Meg:
A neveletlen hercegnô naplója 7.
Ciceró Könyvstúdió
3. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Ferenc Könyvkiadó
4. Rowling, J. K.:
Harry Potter és a Félvér Herceg
Animus Kiadó
5. Steer, Dugald A.: Varázslástan
Egmont-Hungary Kft.
6. Lázár Ervin: A négyszögletû kerek erdô
Osiris Kiadó
7. Brezina, Thomas: Kiakasztasz, tesó!
Egmont-Hungary Kft.
8. Marék Veronika: Boribon kirándul
Print-X-Budavár Kiadó
9. Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes:
Ablak–Zsiráf
Móra Ferenc Könyvkiadó
10. Miler, Zdenek:
A kisvakond és az árvíz
Móra Ferenc Könyvkiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Ferenc Könyvkiadó
2. Kästner, Erich: A két Lotti
Móra Ferenc Könyvkiadó
3. Fekete István: Vuk
Móra Ferenc Könyvkiadó
4. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Talentum Kiadó
5. Mérei Ferenc–V. Binét Ágnes:
Ablak–Zsiráf
Móra Ferenc Könyvkiadó
6. Homérosz: Odüsszeia
Európa Kiadó
7. Lewis, C.S.:
Narnia krónikái VI. – Az ezüsttrón
M & C Kiadó
8. Verdák
Egmont-Hungary Kiadó
9. W.I.T.C.H. Sulinaptár
Egmont-Hungary Kiadó
10. Cabot, Meg:
A neveletlen hercegnô naplója 7.
Cicero Könyvstúdió

Egy könyv, mely minden földi dolgok földrajzi összefoglalója. Angolszász jellegû szemléletmódja szokatlan lehet
a magyar olvasók számára, de talán épp ezért kíváncsivá tesz tudóst, diákot és az egyszerû földi halandót is. Több
mint 30 évig csiszolódott az anyag, hogy a globális szintézis alcímet vállalni merje, magyar fordítása pedig fordí tásai közül a hetedik. Bárhol üti fel a Kedves Olvasó, ismerôs és ismeretlen tájakat és összefüggéseket fedezhet
fel, és ha vállalja a szisztematikus végigolvasást, bizonyára átfogó és jól használható tudásra tesz szert jó néhány
évtizedre. A szerzô a Bristoli Egyetem Földrajz Tanszékének emeritus professzora.

Peter Hagett: Geográfia – Globális szintézis
A kiadóban (1024 Budapest, Retek u. 33–35.) és az Olvasók Boltjában
(1054 Budapest, Pesti Barnabás u. 4.) 20%-os kedvezménnyel kapható.
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Typotex Kiadó 9800 Ft

Könyvipar

kolofon

SpringMed Kiadó

Böszörményi Nagy Klárával
beszélget Nádor Tamás
A névválasztás összefügg az elôzményekkel:
egy ideig a magyarországi Springer cégben
mûködött a SpringMed Kiadó késôbbi
igazgatója. A címben két szó összetételeként a spring egyfelôl a tavasz, a remény, a
megújulás szimbóluma, másfelôl a med
(vagyis medicina) utal a megelôzésre és a
gyógyításra. A SpringMed könyveinek zöme valódi betegtájékoztató (a tudatlanság, a
kuruzslás ellenében is): a laikus közönséget
és a betegeket segítô kiadvány. Szakszerû,
emberi nyelven.
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■ – Tudomásom szerint ön diplomás doktor. Pályaelhagyó,
vagy eleve vonzódott a könyvkiadáshoz?
– Pályaelhagyó kényszervállalkozó, de elégedett, boldog ember.
Tüdôgyógyász szakvizsgám után két évig gyesen voltam. Eközben
olasz nyelvvizsgát tettem. Fölmerült multinacionális gyógyszercégek képviseletének lehetôsége. Hamarosan a Farmitalia Carlo Erba,
a legnagyobb olasz gyógyszergyár képviseletvezetôje lehettem. Közben gazdasági, pénzügyi ismereteket szereztem. A cég aztán egyesült a svéd Pharmaciával, ezt további fúziók követték. Idôvel felsôfokú menedzserképzôt végeztem Amerikában. Kilenc évig dolgoztam a gyógyszeriparban vezetô beosztásban. E mozgalmas, ingergazdag környezeteben az ember rugalmassá válik, ám a gyakori változások nem mindig tesznek jót az innovatív készségnek. 1999-ben
a Springer Tudományos Kiadóhoz kerültem értékesítési és marketing igazgatóként. Akkori fônökeimtôl, munkatársaimtól sokat tanultam, majd megkezdôdött a Springer „eróziója”. 2001-ben alapítottam cégemet. Hálás vagyok a sorsnak, hogy erre ilyen felkészülés után kerülhetett sor, ám ma már tudom – anyagi erô, háttér híján – nagy merészség volt belevágni. De sikerült.
– A SpringMed arculatának meghatározásakor mindig hangsúlyosan, sôt talán elsô helyen említi a betegtájékoztatást.
Mennyiben tér el ez a fogalom az ismeretterjesztéstôl?
– Már kiadónk fogantatásától olyan kiadványokat kívántunk
közreadni, amelyek még alig lelhetôk fel, vagy nincsenek is a piacon. A betegtájékoztatás a betegek és hozzátartozóik ismereteit igyekszik bôvíteni közérthetô szakirodalom révén. Az ismeretterjesztés célja – szerintünk – az egészséges életmód szorgalmazása és a prevenció. Felismertük: nálunk a betegtájékoztatás még
eléggé gyerekcipôben jár. Ám amikor ezt orvos ismerôseimnek,
barátaimnak említettem, sokan közülük a fejüket csóválták.
Mondván: a doktor elemi kötelessége betegét minden ôt érintô,
gyógyulását elôsegítô kérdésben tájékoztatni. Ám nem adtam
fel. Írástudó orvosokat kerestem, akikkel már akkor egyetértettünk: nincs szó az orvos feladatának, hatáskörének csorbításáról,
csupán ezt próbáljuk kiegészíteni. Hogy mindez megvalósulhasson, támogatókat is kellett találnunk, akik nem kértek cserébe
reklámozást. Szerencsére akadtak ilyenek, sôt pályázatokat is sikerült nyernünk. Ezután – indikációról indikációra haladva – fôként azon betegségekrôl írattunk könyveket, rövidebb tájékoztatókat, amelyek sok embert érintenek, vagyis a népegészségügyet

befolyásolják. E gondolat jegyében indítottuk a SpringMed Betegtájékoztató Könyvek sorát (ez ma már hét sorozatból áll). A
SpringMed Egészségtár érdeklôdô laikusokhoz szól; a Kérdezz!
Felelek! könyveiben a betegek leggyakrabban feltett kérdéseire
válaszol szakorvos. De vannak más felvilágosító kiadványaink,
szórólapjaink is például a daganatos szûrés, a fiatalok szexuális
felvilágosításának témájában. (Sokat közülük – pályázati segítség
révén – nagy példányszámban, ingyen terjesztünk iskolákban, orvosi
rendelôkben.)
– S miképpen oldódott a szakemberek tartózkodása? A füzetek, könyvek ismeretében úgy fest: szándékuk
teljesítéséhez végül is kitûnô orvosok sorát sikerült megnyerniük...
– Mint említettem: betegségek csoportjait foglaltuk sorozatokba, amihez nem
nélkülözhettük a megfelelô szakorvosok támogatását. Az allergológia, a diabetológia, a gasztroenterológia, a kardiológia, az onkológia, a pulmonológia,
a reumatológia tárgykörében terveztünk betegtájékoztató kiadványokat,
ezért felkerestük az adott betegségcsoporttal foglalkozó orvos-szakmai társaságok vezetô szakembereit. Aztán az ô javaslataik, tanácsaik, szerkesztôi-szerzôi közremûködésük segítségével elkezdtük a közös
munkát. Igazolódott, amit állítottunk: a szív-, a tüdôgyógyászat, a
daganatos, allergiás és egyéb betegségek megelôzése, illetve azok
gyógyítása olyan magán- és közügy, amelyet kiadványainkkal eredményesen szolgálhatunk. Az igények mértékét is „visszaigazolta” a
fogadtatás, számos kiadványunk jelentôs sikere. Nem csoda, hiszen – esetleges példákkal élve – a szénanátha, az asztma, a refluxbetegség, a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a krónikus köhögés, a csontritkulás, a reuma, a meszesedés, a daganatos megbetegedések sora – sokak számára nem csupán az életminôség megrontója lehet, hanem a szó szoros értelmében: létkérdés. Ezért is bôvül tematikánk például a neurológia (ideggyógyászat), a nefrológia
(vesebetegségek, dialízis) és az urológia témakörével.
– Tájékoztatójuk szerint orvosi könyveket is kiadnak, s nem
csupán magyar nyelven...
– Egyetlen példa: véletlenül együtt utaztam valahová Falus
Andrással, a nemzetközileg is elismert immunológus professzorral. Szóba került legújabb kutatásáról írott tanulmánya. Azonnal
éreztem: e speciális téma is van annyira közérdekû, hogy rentábilis kiadásával meg kellene próbálkozni. Végül olyan kötet született, amely vagy húsz hazai és húsz külföldi tudós dolgozatát
foglalta egybe. Aztán – külföldi kiadói kapcsolataim révén – egy
neves svájci kiadóval közösen publikáltuk a könyvet. Sikerét jellemzi: már két hét múltán az ausztráliai Brisbane-ben is kapható, sôt kelendô volt. A frankfurti könyvvásáron járva, ott partnereket szerezve, tovább is léptünk ilyen irányba...
– Végezetül engedjen meg egy személyes kérdést: nem fáj-e
mégis olykor a szíve, hogy nem lett gyakorló orvos, s így csak
közvetve segíthet a megelôzésben, gyógyításban?
– Döntésemet nem bántam meg. Amúgy is nehezen tudom elképzelni a mai egészségügyben megkövetelt – hadd fogalmazzak
szigorúan – nemritkán félmilitáns és poroszosan hierarchikus
munkát. Az egészségügyet sokféleképpen lehet szolgálni. A szabadságnak olyan fokára, amelyen most élhetek, ott soha nem
tudtam volna elérni. Ebben a munkában szép házasságban él
képzelet és racionalitás. Kitûnô orvos szerzôink, továbbá férjem,
Böszörményi Nagy György pulmunológus professzor révén, bár
közvetve, amúgy is napi kapcsolatban élek a betegekkel, az orvostudománnyal, amely életem értelmét adta-adja.

