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Márai Sándor
Márai Sándor mondja most el New Yorkból,
hogyan fogadta Amerika a magyarországi
szovjet támadás hírét. Most átkapcsolunk
New York-i stúdiónkba.
■ New York éjfél elôtt
értesült arról, hogy az
orosz árulás bekövetkezett és Moszkva elszánta
magát a merényletre. A
rádiók elsô híreivel egy
idôben, nyomtatott röplapokat kezdettek osztogatni éjjel a New York-i
utcákon. Ezek az angol
nyelvû röplapok figyelmeztették a közönséget,
hogy Magyarországon e
pillanatokban elkezdôdött a tömegmészárlás,
és az amerikai nép és
kormányzat azonnali
beavatkozását követeli.
Az elsô táviratok Budapestrôl éjjel két órakor
jutottak el az Egyesült
Nemzetek hivatalaiba.
A New York-iak akkor
még csak a röpcédulákból és a rádiók híreibôl
értesültek a szovjet merényletérôl. Éjjel két óra
után néhány perccel az
Egyesült Nemzetek üléstermeiben, ahol a szuezi
eseményekkel kapcsolatban a világszervezet
közgyûlése teljes ülést
tartott, az Egyesült Államok megbízottja sápadtan és könnyekkel a szemében, elcsukló hangon
jelentette be, hogy e pillanatban kapott távirati
jelentést Magyarországról, és ezek a jelentések minden félelmet és aggodalmat fölülmúló tényekrôl adnak hírt. Az
ausztráliai megbízott a hír hallatára tenyerébe rejtette arcát,
testét rázkódtatta a megrendülés. Lodge, az észak-amerikai
megbízott a Biztonsági Tanács azonnali összehívását követelte. A közgyûlést elnapolták, és a Biztonsági Tanács tagjai, tizenegy hatalom képviselôi egy órával késôbb, éjjel háromkor gyûltek össze, hogy a Magyarország ellen végrehajtott szovjet merényletrôl döntsenek. A Biztonsági Tanács
hajnali ülésén, amikor Budapestet már bombázták a szovjet hadosztagok, az Egyesült Államok delegáltja föltárta a
magyar tragédia teljes borzalmát és azonnali segítséget és
beavatkozást követelt. A közgyûlés ma, vasárnap este nyolc
órakor ül össze. A hírek, amelyek Budapestrôl és a vidéki
magyar helyzetrôl hajnal felé ideérkeztek, a világ közvéleményének teljes mozgósítását és az itt élô magyarság és a

rab nemzetek leszármazottainak azonnali tüntetését eredményezték. Amíg beszélünk, gyülekeznek a tüntetô tömegek, melyek New York utcáin és az Egyesült Nemzetek
elôtt vonulnak fel ma délután, hogy Magyarország megmentését követeljék a világtól. New York-i újságok vasárnap reggeli kiadásaiból a szovjet merényletrôl már megjelentek az elsô tudósítások. Leo Cherne, a
nemzetközi segélyszervezet elnöke, aki az elsô
gyógyszerszállítmányt személyesen vitte három nap alatt Magyarországra, ahol beszélt Mindszenthy hercegprímással is, tegnap,
november 3-án éjjel érkezett vissza Budapestrôl és azonnal jelentette az amerikai nyilvánosságnak útja tapasztalatait. Reggel hétkor
a világ arra ébredt,
hogy nagy és kis nemzetek azonnali cselekvésére van szükség, ha
az újkori történelem
egyik irtózatos katasztrófája, amely világvonatkozásban is katasztrófát idézhet fel, különösen ha nem akadályozzák meg (kiemelés
a szöveg hiányos tartalma miatt – K. M.). A
világ e pillanatban tudja, hogy az árulás,
amelynek célja a magyar függetlenség teljes
megsemmisítése, magyar gyermekek, asszonyok és férfiak kiirtása,
nem fasiszta lázadók,
hanem a magyar nép
ellen tervezett tudatos,
cinikus és könyörtelen
merénylet. A világ e pillanatban, november 4-én, vasárnap
reggel tudja, hogy Európa közepén tömeggyilkosság történt. Egy nemzetet meg akar gyilkolni egy idegen hatalom.
A nemzet ezt a gyilkossági kísérletet túléli. Milyen áron?
Azt nem tudjuk e pillanatban, de túléli! Minden embernek
tudni kell otthon, hogy e pillanattól minden, ami odahaza
történik, a világ ügye. Együtt pusztulunk, együtt menekülünk. Isten óvja Magyarországot!
Márai Sándor mondta el New Yorkból, hogyan fogadta
Amerika a magyarországi szovjet támadás hírét.
Itt a Szabad Európa Rádiója!
(Könyvszemelvény a Helikon Kiadó októberi újdonságából)
A forradalom elôérzete
1956 Márai Sándor írásainak tükrében
Helikon, 268 oldal, 2490 Ft

Békés reményekrôl, görög tragédiáról
és további bolyongásokról

Címlap

interjú

Nagy Imre párizsi krónikása, Méray Tibor
A forradalom ötvenedik évfordulójára a
Noran megjelentette Méray Tibor Nagy Imre
élete és halála címû, 1957-58-ban írt könyvének immár nyolcadik kiadását, valamint a
szerzô Aczél Tamással közösen jegyzett
kötetét, a Tisztító vihart.
■ – Milyen kép villan fel Önben legelôször, ha az 1956os forradalomról hall?
– Elsônek azok a barátaim jutnak eszembe, akik az életükkel fizettek ezért a hatalmas, világtörténelmi eseményért.
Megjelenik elôttem Nagy Imre, akire felnéztem, és akit elég
jól ismertem, s a többiek a közeli barátok közül, például Losonczy
Géza, Gimes Miklós, Szilágyi Jóska. Ott bujkál annak az emléke is,
hogy már akkor is tudtuk: valami kivételes történik, egyedülálló dolognak vagyunk részesei és tanúi. De hogy ennek a tizenhárom napnak Európában és a világban ilyen mély hatása lesz, azt akkor nem
láthattuk elôre. Elôször az öröm, azután a fájdalom és az esemény
közelsége megfosztott bennünket az esetleges távolabbi hatások felmérésétôl.
– Mikor kezdte sejteni, hogy valaminek történnie kell Magyarországon, mert az eddigi módon nem mehetnek tovább
a dolgok?
– Úgy 1955 elejétôl, tehát attól fogva, hogy Nagy Imrét leváltották miniszterelnöki tisztébôl és lényegében házi ôrizetben
tartották. Nagyon rossz periódusba kerültünk, nem láttunk kiutat. Próbálkoztunk, írók, mûvészek, memorandumot szerkesztettünk, amelyben tiltakoztunk bizonyos rendszabályok ellen,
de igazából remények nélkül. A szovjet párt XX. kongresszusa,
'56 februárja után kezdtünk el bizakodni: talán hasznunkra lesz,
hogy Hruscsov leleplezte annak a Sztálinnak a bûneit, akinek a
rendszere ellen mi Nagy Imre mögött felsorakoztunk. Békés átmenetre számítottunk.
– Felkelésre, forradalomra nem gondoltak?
– A forradalomnak vagy felkelésnek halvány sejtelme sem élt, azt
hiszem, senkiben. Ez így volt október 23-án délutánig, sôt, estig,
hiszen mi a szovjet blokkhoz tartozó, lényegében gyarmati állapotban lévô, megszállt és gyenge ország voltunk. Érdekes módon
Nagy Imre egyik, forradalom elôtti tanulmányában szerepel egy
mondat: ha a Rákosi–Gerô vezetés a jelenlegi politikáját folytatja,
még forradalmat is reszkírozhat. De ô is csak mint lehetôségre,
végsô elkeseredés kiváltotta lehetôségre utalt erre, hiszen tudta, –
talán ô volt az egyetlen ember közülünk, aki pontosan tudta –,
hogy mit jelent a szovjet hatalom, tudta, kicsodák, micsodák a
szovjet vezetôk, milyen a szovjet hadsereg eltökéltsége a Birodalom megôrzésére, tudta azt, hogy adott esetben nincs könyörület.
A forradalom alatt a kezdeti magatartása, szerintem, épp ezzel magyarázható. Az utca embere mindezt nem tudta felmérni, különben is minden robbanásszerû forradalomnak öntudatlan hevessége van. A magyar ’56 pedig a görög tragédiák spontaneitásával tört
ki és bukott el, legalábbis katonailag.
– Ön mikor kezdett el ’56 elemzésével foglalkozni?
– Nagy Imréék elrablása után távoztam Magyarországról. Aczél Tamás barátomnak ez már korábban is járt a fejében, de én akkor még
azt szavaltam neki: „Itt élned, halnod kell”. Amikor azonban meg-

tudtam, mi történt Nagy Imrékkel, –
azt, hogy elrabolták és Romániába deportálták ôket –, egy pillanatig sem
akartam maradni. Tudtam, hogy terror
következik, amelyik rám is lesújt. Ha
egy szabad Magyarországon szemrehányást tesznek nekem a kommunista
múltamért, azt elfogadtam volna. De
azt nem akartam, hogy engem az a Kádár János vonjon felelôsségre, aki nyakig benne volt a Rajk-ügyben, és már
onnan véresek a kezei, az a Kádár, aki a
szovjetek embereként segédkezett a
magyar forradalom leverésében. Így lettem emigráns. Párizsban az biztatott föl ennek a könyvnek a megírására, hogy folyton azt kellett Nyugat-szerte hallanom: Nagy Imre nem állt a helyzet magaslatán, lehet, hogy derék ember, de gyengének bizonyult. Mivel ismertem ôt és az eseményeket, rendkívüli
módon bosszantott, hogy teljesen félreértelmezik a szerepét. 1957
ôszén elhatároztam, megírom, amit tudok róla és a forradalomról,
hátha sikerül eloszlatnom az elterjedt, alapjaiban téves nyugati véleményt. Amikor 1958 júniusában Nagy Imre kivégzésének hírét
meghallottam, már túl voltam a könyv felén.
– Afféle messzire került krónikásként végezhette a munkát, hiszen források, dokumentumok nem álltak a rendelkezésére.
– Az elsô forrásom az emlékezetem volt, csakúgy, mint a Tisztító
vihar esetében. Ma egyiket se tudnám megírni, de akkor még minden élt, friss volt az emlékezetemben, az akkori vitákat, megmozdulásokat is pontosan fel tudtam idézni. Sok könyv jelent meg az óta
'56-ról, de ez a személyes visszatekintés, ez a kézzel tapinthatóság,
azt hiszem, csak ebben a két könyvben van meg. Nagy elégtétel volt,
hogy az addig titkos szovjet dokumentumokat közzétevô egyik
dosszié elôszavában azt írták az orosz szerkesztôk: Méray Tibor már
'58-ban tisztán látta a dolgokat. Pedig „csak” átéltem az eseményeket
és megpróbáltam hitelesen visszaadni ôket, logikus következtetéseket
levonni bizonyos jelekbôl.
– Miközben világszerte megünneplik a magyar forradalom ötvenedik évfordulóját, itthon a rendszerváltás óta tart a huzavona, hogy kié is ’56?
– Ezek belsô marakodások, amelyeknek a világon semmi jelentôséget nem tulajdonítok. Ilyesmik zajlottak le az 1848–49-es forradalom után is, de ma már senki sem emlegeti ôket. Ötvenévnyi nyugati tapasztalat után el lehet mondani: a szabadsághoz hozzátartozik az is, hogy az egyik ember így, a másik meg úgy gondolkodik.
– Mikor jutunk el Magyarországon ennek az elfogadásához?
– Az Ószövetségben az áll, hogy a zsidók Egyiptomot elhagyván
negyven évig bolyongtak a pusztában, mielôtt az ígéret földjére érkeztek. Az ember ránéz a térképre, és nem érti, mit lehetett csinálni negyven évig Egyiptom határai, Jerikó vagy Jeruzsálem között.
Ha nagyon lassan mennek, két év alatt odaértek volna. De az Isten
azt mondta, hogy – csak – akkor menjenek be arra a bizonyos földre, amikor azok, akik a fáraók alatt megismerték a rabszolgaságot és
ezt öntudatlanul is a zsigereikben hordozzák, már mind kihaltak.
Mert egy új országot, egy valóban szabad országot csak szabad emberekkel lehet felépíteni. Mély bölcsesség ez, ami talán a mi esetünkre is vonatkozik.
Mátraházi Zsuzs
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Nagy Imre
SNAGOVI JEGYZETEK
Gondolatok, emlékezések
1956–1957
CD-ROM melléklettel

Simándi Irén
MAGYARORSZÁG
A SZABAD EURÓPA RÁDIÓ
HULLÁMHOSSZÁN
1951–1956

Gondolat, 448 oldal, 4500 Ft

Gondolat – OSZK, 352 oldal,
2680 Ft

„Örömmel nyújtjuk át az olvasónak az 56-os forradalom egyik
kapitális, de mindeddig bujkáló
dokumentumát: Nagy Imre snagovi jegyzeteit, amelyekbôl pontos, sokszor meglepô, s majd
mindig fájdalmas betekintést

nyerhetünk a forradalom kivégzett miniszterelnökének 1956
ôszén–telén és a rákövetkezô
év elsô hónapjaiban papírra vetett gondolataiba.
Nagy tudta, hogy az ôrizetét ellátó román titkosrendôrség rendszeresen betekint papírjaiba, valószínûleg sejtette, hogy azoknak
egy részét vagy mindegyikét le is
másolják, ennél fogva óvatosabban írt, mint tette volna, ha szabad emberként formálhatja gondolatait. Másodszor: Nagy többékevésbé tisztában volt vele, hogy
lényegében már a vádlottak padján ül, s az ellene szóló vádakat
azok fogalmazzák meg, akik ôt e
kényszerlakhelyre
hurcolták.
Ezért aztán tollát nemcsak az önvizsgálat és a történeti megértés
szándéka vezette, hanem az a
hallgatólagos tudat, hogy mindaz,
amit papírra vet, akarva-akaratlanul egy védôirat része is.” Részlet
Kende Péter elôszavából

Sós Péter János
MAGYAR EXODUS
Magyar menekültek Nyugaton,
1956–1959

Gondolat, 148 oldal, 1680 Ft

A kötet 1951 és 1956 között
mutatja be a hidegháborús
idôszak egyik sajátos politikai
fegyverét, az amerikai elképzelés szerint kialakított Szabad Európa Rádiót és az

1956. november-decemberben
valóságos menekültáradat, kétszázezer magyar ember indult a
nagyvilágnak. Egy nagyvárosnyi
ember. Kik is voltak ôk? Mi késztette ôket a sokszor pillanatok
alatt elhatározott távozásra?
Mennyit veszített Magyarország

1950-ben megszervezett magyar osztályát is. A Szabad
Európa Rádió munkatársai
felkészülten és odaadóan vállalták az adott missziót. Közülük is kiemelkedett Gyôri (Mikes) Imre, aki – Gallicus álnéven – írta és szerkesztette a
rádió egyik legérdekesebb,
leghallgatottabb mûsorát, a
Reflektort. A forradalom napjaiban elhangzott adások bemutatása és elemzése, az egykorú bírálatok feldolgozása reális
képet kíván adni a történtekrôl. A rádió szerepérôl kialakított differenciált értékeléshez
tartozik annak bemutatása is,
hogy Gallicus és a rádió több
munkatársa kommentárjaiban
Nagy Imrét és tevékenységét
erôs fenntartással, sôt ellenszenvvel figyelte, ez a véleményük csak a forradalom leverését követôen változott
meg pozitív irányban.

kor, családi állapot, iskolázottság, foglalkozás és más csoportosítások szerint? Hová, milyen
országokba kerültek, és hogyan,
milyen úton? „Könyvek tucatjai
szólnak az októberi felkelésrôl,
tanulmányok tucatjai a magyar
politikai emigráció történetérôl –
írja a szerzô. – Egy valami hiányzik csupán. Annak a rettegéssel
és reménnyel teli, zûrzavaros pár
hónapnak, sokszor évnek a története, ami alatt ez a kétszázezer ember, önmaga sorsát alig
kormányozva, hányódott táborok
és vizsgálóbizottságok, konzuli
osztályok és segélyszervezetek
között. Még élnek a résztvevôk, a
szemtanúk, olvashatók a korabeli újságcikkek. Most kell számba
venni, mi is történt valójában,
most kell megmenteni nagyon
fontos részleteket a felejtés elôl.”
Ezt az izgalmas történetet dolgozza fel Sós Péter János tárgyilagosan és szenvedéllyel.

HAMAROSAN MEGJELENIK
Küllôs Imola – Vasvári Zoltán (szerk.):
ÁLDOZATOK
A második világháborús hadifogolytáborok és a sztálini lágerek folklórjáról
Folklór sorozat

L'Harmattan, 360 oldal, 2800 Ft
A kötet elsôsorban azokhoz a nemzedékekhez szól, akik számára a második világháborút követô évek törvénytelenségei, majd az 50-es évek súlyos
politikai hibái már távoli, történelemi

tények, amelyeket részben elhallgattak elôttük, részben tudatosan félremagyaráztak.
A keleti és nyugati hadifogságot, valamint a sztálini kényszermunkatáborokat megjárt emberektôl származó versek és életrajzi visszaemlékezések
gyûjteménye nem puszta történelmi
adattárrá, inkább olvasmányos történelmi segédkönyvvé áll össze. Egy, közös kötetben jelennek meg a fogságot
átélt katonák és a vétlenül elhurcolt, ártatlanul elítélt civilek emlékei, hiszen a
fogolytáborok lakóit mindenütt ugyanazok a problémák foglalkoztatták. Mi
történik otthon a családjukkal? Mikor
szabadulnak? Mindenütt az isteni
gondviselésbe vetett hit és a hozzátartozóik utáni vágy segítette ôket, hogy
legyôzzék az éhséget, a fizikai és lelki
gyötrelmeket, hogy túléljék a fogságot.
Hasonló igényû és tartalmú kiadvány
– tudomásunk szerint – még nem jelent meg Európában, pedig fogolytáborok, lágerek, túlélô áldozatok minden nációban voltak.

A KÖTETEK, VALAMINT A GONDOLAT, A L’HARMATTAN, A SÍK SÁNDOR KIADÓ ÉS AZ ÚJ MANDÁTUM KIADÓ
VALAMENNYI KIADVÁNYA MEGVÁSÁROLHATÓ:
L’Harmattan Könyvesbolt, 1053 Bp., Kossuth Lajos u. 14–16., Tel.: 267-5979, www.hamattan.hu
Osiris Könyvesház, 1053 Bp., Veres Pálné u. 4–6. Tel.: 266-4999
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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

Forradalmárok parkolópályán
Snagov közel hatezer lakosú település Bukaresttôl
30 kilométerre északra, egykor apátságáról volt híres,
napjainkban divatos tóparti üdülôvároska, a magyar
történelembe pedig az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményei kapcsán került be, hiszen itt
raboskodott 1956 novemberétôl a Romániába hurcolt Nagy Imre-csoport.
■ Kádár János november 4-i hazatérte és hatalomátvétele, a jugoszláviai nagykövetségen menedékjogot nyert forradalmárok sorsa,
mely az 1958-as megtorlásban teljesedett be, valamint a szocialista
rendszer kiépülése ma már minden
középiskolában tananyag, azonban Nagy Imrének és társainak romániai fogsága ez idáig kevesebb
figyelmet kapott. Ennek egyik oka
az lehetett, hogy a snagovi tartózkodás dokumentumai magyar
nyelven a forradalom 50. évfordulójáig nem láttak napvilágot, most
azonban két dokumentum-gyûjtemény is megjelent, hogy bôséges
információval lássa el a kutatókat –
és természetesen a múlt iránt érdeklôdô laikusokat – a Nagy Imre-csoport kényszerû romániai tartózkodásának körülményeirôl, mindennapjairól.
A két könyv (A snagovi foglyok, Snagovi jegyzetek) együtt, egymás
mellett olvasva ad teljes képet arról, milyen politikai játszmák, alkuk és érdekegyezségek vezettek el ahhoz, hogy a kényszerdeportált csoport tagjai egyszerû árulókból a népi demokrácia ellenségeivé váltak, olyanokká, akik a legszörnyûbb büntetést érdemlik.
Több perspektívából olvashatóak a dokumentumok, és mindegyik nézôpont önmagában is izgalmas. A snagovi foglyok elsô
nagyobb egységében a romániai hatóságok által a magyar foglyok mellé kirendelt vallatók készítette jegyzôkönyvekbôl értesülünk a csoport mindennapjairól, a forradalomról vallott nézeteikrôl, természetesen a titkosszolgálati rendôrök által bôségesen
kommentálva. A második részben a fogságban lévôk szemével
látjuk ugyanezeket az eseményeket, politikai céllal íródott és baráti levelek – melyeket természetesen a romániai hatóságok rendszeresen elolvastak, lefényképeztek – dokumentálják Nagy Imréék kétségbeesett politikai kiútkeresését. A kötet harmadik nagyobb egységének gerincét Losonczy Géza politikai jegyzetei adják, melyek a politikusnak az '56-os forradalomban betöltött szerepérôl vallanak sokatmondóan, külön értékes része a jegyzeteknek Losonczy kronológiája az októberi eseményekrôl. A snagovi
iratokat kiegészítendô, mintegy reflektálva azok tartalmára a függelékben a foglyok sorsáról dönteni hivatott magyar, román és
szovjet politikusok feljegyzései, levelei olvashatók. Háttértárgyalások, levelezések a hazatért Kádárékkal, jelentések a foglyok nézeteirôl, mind-mind azt a tényt erôsítik meg, hogy a játszmát már
nem Nagy Imre játssza, hanem Kádár és moszkvai elvtársai, akik
egyre jobban hajlottak arra a megoldásra, amelyet az SZKP KB
Elnökségével kigondoltak: „Szóba került Nagy Imréék kérdése is.
Mi vetettük fel. Az elvtársak helyeslik, hogy megfelelô szigorú felelôsségre vonást eszközöljünk.”

A snagovi fogság Losonczy Gézához hasonlóan Nagy Imre számára is alkalmat nyújtott a forradalomhoz vezetô események és a
bukás okainak végiggondolására. A Snagovi jegyzetek elsô része a
mártír miniszterelnök ez idáig publikálatlan visszaemlékezéseit közli, melyekben az 1956-os eseményekre, a szovjet megszállásra és Kádárék hatalomátvételére reflektál. Bölcs politikai rálátással, szilárd
logikával elemzi a történéseket, következtetései minden egyes alkalommal azt támasztják alá, hogy az események szükségszerûek voltak, a megtorlás pedig felesleges, azon túl pedig értelmetlen is, hiszen újra az 1953 elôtti sztálinista rendszer restaurációjához vezet.
Nagy Imre mindvégig hû maradt elveihez, sokakkal
ellentétben nem tagadta meg a forradalmat, elítélte a
szovjet megszállást, mely az események tragikus végkimeneteléhez vezetett. Nemcsak visszaemlékezés, a
megváltoztathatatlan történelmi események értékelésére tett politikusi kísérlet, hanem apológia is a Snagovi jegyzetek, egy lelkileg megtört forradalmár (szükségtelen) mentegetôzése: „Világosan kell látni, hogy
minden másképp történt volna, a szocializmus szempontjából sokkal kedvezôbb megoldást hozott volna,
ha a szovjet fegyveres intervenció nélkül, a népi forradalmi mozgalom vérbe fojtására irányuló tragikus és
bûnös koncepció nélkül, kezdettôl fogva a forradalmi
demokratikus kibontakozásra irányuló koncepció érvényesült volna a párt és az SZKP Elnökségének politikájában.” – írja Nagy
Imre jegyzeteiben.
Fontos dokumentumokkal
bôvült a most megjelent
két könyv által az 1956-os
forradalom eseményeit taglaló könyvtárnyi szakirodalom, olyan – cseppet sem
lényegtelen – kordokumentumok kerülnek most
az olvasók, kutatók kezébe,
melyek segíthetnek nemcsak Nagy Imréék snagovi
tartózkodásának pontosabb megítélésében, hanem, éppen a személyes
vallomások okán, teljesebb
képet adhatnak a forradalmárok lelki küzdelmeirôl is.
Pontosan ezektôl a finom
lelki mélységektôl – melyeket az alapos történészi bevezetések még jobban kiemelnek – válik a két könyv sokkal többé,
mint dokumentumok száraz gyûjteményeivé. Az önvallomások, a
kihallgatási jegyzôkönyvek (beszélgetések) egyfelôl arra alkalmasak, hogy újra megbizonyosodjunk a Nagy Imre-csoportnak a forradalom napjaiban tett emberfeletti erôfeszítéseirôl, másfelôl az
egyes tagok önvallomásait, leveleit olvasva közelebbrôl is megismerjük a csoport tagjainak motivációit, hogyan hatott rájuk az
erôszak, kik voltak, akik könnyebben, kik, akik nehezebben
törôdtek bele az elkerülhetetlenbe.
Pompor Zoltán
Nagy Imre: Snagovi jegyzetek
Gondolat Kiadó – Nagy Imre Alapítvány, 2006, 4500 Ft
A snagovi foglyok
Napvilág Kiadó, 2006, 3400 Ft
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Magyar irodalom
Krisztus vagy
az olümposziak?

Karoton éa Alexias a két hôse
a római birodalom bukása
elôtti korszakban játszódó, újra
felfedezett és magyarra fordított Faludy-regénynek. Öt
helytartó osztozkodik a birodalmon, közöttük Konstantin,
aki államvallássá emeli késôbb
a kereszténységet. Karoton, aki
vörös hajáról kapta a nevét,
egy gazdag rétor fia, aki élte az
aranyifjak életét, majd felvette
a kereszténységet, és mint egy
egyelôre kicsiny és jelentéktelen szekta hívôje forradalmi
tettre készül a császár ellen.
Közben azon gondolkozik,
hogy a cölibátus érdekében
kasztráltatja magát. A helytartó
elleni merénylete inkább megmosolyogtató, mintsem hôsies.
Számûzetésében is az Egyháznak, az Ügynek él és hal. Alexias, a költô, akit nem érdekel
a politika, igazi hellén alkat: élvezi az életet, ír, mûvelôdik és
a férfiszerelemnek hódol. Faludy számára ô a követendô példa. A két ember nem is állhatna egymástól távolabb, mégis
barátok. Megértik és tolerálják
egymást. Teszik ezt egy olyan
világban, amikor nem lehet
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tudni, mikor jön a következô
keresztényüldözés, amikor az
elszórt keresztény csoportok
vezetôi kiátkozzák egymást,
amikor Jézus cselekedetei
és a Biblia értelmezése
még nincs kôbe vésett
szabályokban rögzítve, és
az egész keresztény egyház alakulóban van. Politika, történelem, filozófiai
és vallásos elmélkedések,
ezoterika és lélelektan
egyaránt helyet kapnak a
regényben, plusz a hatvanas években bátor tettnek
számító homoerotikus leírások színesítik a cselekményt. Az opusznak
meglehetôsen érdekes
elôélete van. Nem ez Faludy egyetlen könyve,
amely az 1960-as években
angolra fordítva elôbb látott napvilágot Angliában
és Amerikában, mint itthon. A
magyar kéziratnak nyoma veszett Faludy odüsszeuszi vándorlásai során. Négy évtized
után a Költôfejedelem tanítványa és barátja, a fiatal, erdélyi
születésû költô, Orbán János
Dénes vállalkozott az eredeti
szöveg rekonstruálására (Az angolra fordítás Flora Papastavrou munkája volt a hatvanas
években, ebbôl fordította viszsza magyarra Szôcs Noémi
Imola).
Szénási Zsófia
Faludy György: Karoton
Alexandra Kiadó
256 oldal, 2699 Ft

Külföldi irodalom
Ötvenhatos
hangulatregény
Az 1975-ben, a svájci Veveyben született Frédéric Lamoth 29 évesen megírta második regényét, pontosabban
csak az a biztos, hogy amikor
a mû megjelent a Bernard
Campiche Éditeur kiadónál
Les Sirènes de Budapest cí-

men 2004-ben, akkor ennyi
volt a szerzô életkora. A regény egyik központi szereplôje, vagy még inkább
fôszereplôje egy magyar
emigráns, aki 1956-ban hagyta el az országot. A témaválasztás nem véletlen, a kötet
fülszövegébôl megtudhatjuk,
hogy a szerzô édesapja magyar, édesanyja svájci.
A regény meséje röviden
összefoglalható, egy fiatal, magyar származású egyetemi
hallgató figyelmes lesz egy
hirdetésre, melyben magyarul
beszélô személyi titkárt keres
valaki. Elmegy a meghallgatásra, kiderül, hogy egy idôs,
beteg magyar férfi, „Georges Tóthnak hívták, hatvannyolc éves, és egy agyvérzés következtében
megbénult a jobb lába és
a keze”, – az 56-os emigráns – keres olyan személyt, aki mindennap
meglátogatja, és felolvas
neki. A fiatalember elvállalja a munkát, és rendszeresen eljár az idôs svájci magyarhoz, akivel beszélgetéseik során különös baráti viszonyba kerülnek. „Szinte az unokám lehetne. Pedig inkább úgy tekintek önre,
mint a fiamra.” Ez a ma-

gyarázata annak, hogy
Tóth úr megnyílik a fiatalember elôtt. A regény a
tiszta elbeszélés: a történetet az egyetemi hallgató, François Károlyi meséli el nekünk, rajta keresztül ismerjük meg Tóth úr
magyarországi és svájci
múltját, családját, és a regény végén a halálának és
temetésének körülményeit. Az elbeszélés hatásosan közvetíti az elmúlás
felé közeledô emigráns
magyar melankolikus
visszaemlékezéseit kisfiú
korára, a II. világháborús
ostromtól szenvedô Budapestre, a Rákosi-korszaknak áldozatul esett apára, az
emigránsként szakmailag sikeres, a magánéletében kevésbé
sikeres életútjára. A mû a hangulatok regénye: nem története váratlan fordulataival, hanem magányos lelkek hangulatainak ábrázolásával ragadja
meg képzeletünket.
Kovács Antal
Frédéric Lamoth:
Budapesti ködharangok
Fordította Füzesi Piroska
Aeternitas, 168 oldal, 1950 Ft

Történelem
Református '56

Bár az utóbbi idôben az egyházak vezetôinek a Kádárkorszakban betöltött szerepét
övezi jelentôsebb figyelem,
egyáltalán nem érdektelen,
hogy milyen események vezettek odáig, hogy számos
egyházfi hitét megtagadva a
szocializmus eszméi mellett
tegyen új hitet, és felekezettársai megfigyelôjévé, besúgójává válva egyházának sorsa
elé helyezze a népi demokrácia üdvösségét.
A Kálvin Kiadó által megjelentetett Adalékok a Magyarországi Református Egyházban
az 1956–1957-es esztendôben
történtekhez címû dokumentumgyûjtemény nemcsak az
’56-os forradalom és szabadságharc református perspektívájú krónikája, hanem hû
tükre annak a küzdelemnek
is, mely a Rákosi rendszer által megpuhított egyházi vezetôk és a magyarság – valamint ezen belül a Magyarországi Református Egyház –
sorsát jobbítani szándékozó
lelkészek között zajlott már
az 1940-es évek végétôl, és
amely az ötven évvel ezelôtti
eseményekben jutott
tetôpontjára.
A kiváló református egyháztörténész, Ladányi Sándor
a kötet bevezetôjében a második világháború végétôl a
szabadságharcot követô megtorlásokig rajzol történelmi
ívet. Ravasz László lemondatása, az egyházi iskolák államosítása, a Református Megújulási Mozgalom létrejötte
és a Hitvalló Nyilatkozat
megfogalmazása olyan eseményei ennek a több mint
tíz esztendônek, melyek önálló dokumentumkötetet igényelhetnének.
A kerek évforduló kapcsán
kiadott dokumentumgyûjtemény „csupán” a Református
Megújulási Mozgalom létrejöttétôl az 1957 decemberéig
tartó eseményeket dokumentálja korabeli levelek,
jegyzôkönyvek és folyóiratok
cikkeinek segítségével, ezek a
történelmi adalékok azonban
a maguk száraz valóságában
is sokatmondóak. Az egyházon belüli megújulás és az államilag korlátozott és kézben

tartott egyházi vezetés között
folyó hol nyílt, hol titkos
harc kulisszatitkaiba pillanthat be az olvasó, aki miután
végigböngészi a dokumentumokat, rájöhet arra, hogy a
Magyarországi Református
Egyház az '56-os forradalomban a társadalom egészével
együtt vívott függetlenségi
harcon túl a maga harcát is
igyekezett megvívni: saját vezetôivel szemben. A végeredmény a tények ismeretében is
döbbenetes, a kötet egyik
utolsó dokumentuma „a Magyar Népköztársaság Elnöki
Tanácsa az ellenforradalom
alatt a népi hatalom mellett
tanúsított bátor helytállásért”
kitüntetett református lelkészek laudációja.
Pompor Zoltán
Adalékok a Magyarországi
Református Egyházban
az 1956–1957-es esztendôben
történtekhez
Kálvin Kiadó, Budapest, 2006
3200 Ft

Forradalom
a Dunántúlon

Az 1956-os Intézet és Budapest Fôváros Levéltára jóvoltából három év után végre
összeállt A vidék forradalma,
1956 második kötete. A történész Szakolczai Attila szerkesztette dokumentumgyûjtemény ezúttal a Dunántúl forradalmi eseményeit taglalja.
Forrásul most is a helyi viszonyokat legjobban ismerô levéltárosok, muzeológusok és

történészek munkái, valamint
a még élô résztvevôk visszaemlékezései szolgálnak.
A vidék forradalma elsô
kötetével nyolc keletmagyarországi megye
forradalmát tárták fel a
szerzôk. Az ismét nyolc
megyét csokorba szedô
mû pedig jó folytatása
annak a kísérletnek,
hogy a magyar történetírás túllépjen Budapestcentrikusságán.
A jószándékot beárnyékolja, hogy Vas és Zala
megyérôl a többször
módosított határidôig
sem készültek el a tanulmányok. A forradalom
ötvenedik évfordulójának közeledte pedig szorította az 1956-os Intézetet. Tervbe vették, hogy
a hiányzó megyék egy
újabb, harmadik kötetben szerepelnek majd.
A dolgozat-együttes így,
foghíjasan is, számos izgalmas, új adalékkal szolgál. A
legfôbb események leírásán
túl, feltárja a történetek hasonló és eltérô jegyeit. Fényt
derít közvetlen elôzményekre, a folyamatra,
mely elvezetett a forradalom gyôzelméhez,
jól illusztrálja intézményrendszerének kiépülését, az egyes települések, s megyék közötti kapcsolatokat. Az
események tárgyalása
decemberrel véget ér,
az egyes szövegek csak
jelzésszerû információkat adnak a megtorlásról, a sötét évekrôl.
A történelmi hitelesség
mellett olvasmányos,
néhol kalandregénybe
illô néhány fejezet. Ilyen
például, mikor a szovjetek és a magyar karhatalmisták
rendre csak bottal üthették a
mecseki forradalmárok nyomát. Gyors reagálású, áttelepítô akcióik miatt kiérdemelték
a „láthatatlanok” címet.
(sipka)
A vidék forradalma, 1956. II.
Szerkesztette: Szakolczai Attila
1956-os Intézet –
Budapest Fôváros Levéltára
470 oldal, 3900 Ft

Debreceni
múltidézés

A szerzô a KLTE 26 esztendôs tanársegédje volt, amikor Debrecenben is kitört a
forradalom, s ha csak néhány órával is, de elôbb,
mint Budapesten: „Mi már
ugyanis 23-án 11 órakor elindultunk a Kossuth Egyetem
elôtti térrôl – nemzeti lobogók alatt, szorosan zárt sorokban. S vittük a pontokba szedett követeléseket: mit kíván
az egyetemi ifjúság, a debreceni magyar nemzet.” Ez sem
köztudott, mondhatjuk a történész szerzô nyomán, mint
ahogy az sem: itt dördültek
el elôször az ÁVH-s karhatalmista egységek fegyverei, itt
volt az elsô 56-os vérfürdô:
„Bevérzett a mámor – mindjárt a kezdetén.” Filep Tibor
2000-ben megjelent alapos
monográfiában foglalta össze
1956 debreceni eseményeit,
erre maga Für Lajos hívja föl
a figyelmünket, s könyvének
elsô oldalain tisztázza, ô emlékek, pontosabban szólva
emléktöredékek fölidézésre
vállalkozott. Nem szakmai
munka, nem tudományos
elemzés e munkája, nem napló és nem is emlékirat, „inkább a kettôbôl összegyúrt
mûfajtalan múltidézés.” Tulajdonképpen többrôl is szól,
mint az 56-os ôsz eseményei,
mert a forradalom 1954-es
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„fôpróbájának” rövid leírásával kezdi könyvét, folytatja
„nemzeti tüneményünk”
ugyancsak rövid adalékolásával és viszonylag bôven foglalkozik a november 4-i
összeomlás, megtorlás, saját
számûzetésének összefoglalásával, hogy az Utóhangban
áttekintse, milyen évekre elnyúló következményekkel
járt számára ez a néhány
dicsôséges nap, s hogy ôrizte
magában ennek emlékét,
amíg végre nyíltan lehetett
beszélni róla. (A kis kötet végén fényképeken látható az
elmondottak néhány szereplôje és a 23-ai fölvonulás
néhány pillanata.)
Cs. A.
Für Lajos:
Bevérzett mámor 1956
Kairosz Kiadó, 191 oldal
2200 Ft

’56 gyakorlatias
metszetei
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Valuch Tibor történész, társadalomkutató, debreceni tanár kíváncsi ember. Elsôsorban az
egyes emberek, csoportok gondolkodásmódjának sokfélesége,
átalakulása foglalkoztatja, amit
gyakorlatiasan a mindennapokat meghatározó tényezôk
szemszögébôl közelít meg.
Most megjelent, Metszetek
címet viselô válogatott tanulmánykötete húsz év írásait

gyûjti egybe, s a címhez híven átlátható keresztmetszetet nyújt arról, hogy ki, mikor, mit és miért cselekedett
úgy, ahogyan éppen tette. A
központi téma természetesen
az 50-es, 60-as évek, 1956.
Ahhoz a világhoz viszi közelebb az olvasót, ami ugyan
már elmúlt, de számos vonatkozásban befolyásolja
napjaink történéseit.
Alaposan és módszeresen tálalja a nagy falatokat. Az Arcok és eszmék fejezetben például Bibó István szellemi
portréjához, a „Demokratának
lenni…” tételekhez fûz gondolatokat. Jászi Oszkár
Idôszerû-e a liberális szocializmus címû könyvét is aktualizálja. Vázlatot ír Schöpflin
Aladárról, mint az irodalom
polgáráról. Szabó Zoltán, Kovács Imre, Vámbéry Rusztem
épp így helyet kap a szellemi
arcképcsarnokban. Majd csak
e „tárlatvezetés” után tér
1956-ra, és ami utána következik. Adatok, tények, szabályos
szociometriák teszik plasztikusabbá
a kort, s történéseit. Számok tükrében, sorsokon, riportszerû beszámolókon át taglalja a megtorlás
idôszakát, természetrajzát.
Az Emberek és
mindennapok záróciklusban nem
kevesebbet boncolgat, mint hogy
volt-e szocialista
társadalom Magyarországon?, mi
is a gulyáskommunizmus. A
bôségtôl az ínségig, s az ínséges
bôségig elemzi a fogyasztás
változásait. S mint szociocentrikus történész, nem kerüli meg az agrárkérdést, a
magyar falu helyzetét, a történeti parasztság és az életmód
változásainak kérdéseit sem.
(sip-)
Valuch Tibor: Metszetek
Válogatott tanulmányok
Argumentum – 1956-os Intézet
270 oldal, 3500 Ft

A mártír medikáért
A kis kötet címe dr. Benedek
István pszichiáter professzor
szakvéleményébôl származik,
arra utalt vele jó másfél évti-

zede az író, s kölcsönözve azt
fejezi ki vele most a szerzô,
hogy Tóth Ilonából erôszakkal, kínzással szedték ki annak idején a vallomást, amellyel elismerte bûnösségét.
Holott az ellene felhozott súlyos vádpontban, a gyilkosságban teljesen ártatlan volt.
Jobbágyi Gábor, aki hosszú
éveket töltött az 1956. november 19-én letartóztatott és
1957. június 27-én 26 évesen
kivégzett medika hajdani,
nemzetközi feltûnést keltett
perének tanulmányozásával,
könyvét végeredményben
azért írta meg, mert a 90-es
évek elején „A magyar igazságszolgáltatás legfelsôbb
szervei /.../ egybehangzóan
elutasították Tóth Ilona rehabilitási kérelmét, s helyesnek,
jogszerûnek fogadták el az
1957-es eljárást, a bíróságok
ítéleteit.” A szerzô hangsúlyozza, az ügy, amely megosztja a kutatókat, s ennek
következtében a laikus érdeklôdôket is, nem politikai,
hanem jogi kérdéseket vet
föl. (Közbevetôleg: Tóth Ilonát, aki a hírhedt Fehér
Könyvben mint „szadista orvosnô” kap fél oldalt, többek-

kel együtt legendák veszik körül. Ugyanakkor még 2002ben is nyomdafestéket kapott
olyan cikk, amelynek szerzôje
„Tóth Ilonában valamint társaiban csak a közönséges gyilkost látja].” A mítoszgyártó illetve
az 1957-es ítélettel azonosuló újságírókkal szemben áll Eörsi
László, aki tényfeltáró-elemezô
tanulmányának
végén így oldja fel
a tragikus ellentmondást: „Tóth
Ilonának és pertársainak morálisan mindenképpen a forradalom
mártírjai között
van a helye.” A
jogász Jobbágyi
Gábor tehát nem
életrajzot, nem
történeti tanulmányt írt, hanem
feldolgozta a szerinte koncepciós-konstrukciós
per iratanyagát, és miután feltárja bizonyítékait, határozottan közli véleményét, s végezetül felteszi az ôt még nyugtalanító kérdést: „Kik találták
ki a koncepciókat, kik állították fel a konstrukciókat, s kik
irányították kívülrôl az eljárásokat?”
Cs. A.
Jobbágyi Gábor: A néma talp
Tóth Ilona, az orvosi kar
mártírja
Kairosz Kiadó, 120 oldal
2000 Ft

Röplapok,
feketelisták,
koncepciós perek
Dupka György ungvári író,
költô több mint egy évtizede
kutatja 1956 kárpátaljai történetét. Kutatásának eredményeit a forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára egy
vékonyka, de adatokban
gazdag, megdöbbentô hatású
kötetben adta közre. Roppantul sajnálatos, hogy a szerény kivitelû, szürke kötet,
mely igen tanulságos olvas-

mányt kínál, nem fog feltûnni a roskadozó könyvesbolti
polcokon. Ahogy az alcím
jelzi, hivatalos iratok és vallomások tükrében láthatjuk
a magyarországi forradalom
kárpátaljai hatását, a szerzô
könyve elsô felében arról
szól, Ungváron,
Nagyszôlôsön, Mezôkaszonyban, Gálocson milyen
ellenálló csoportok szervezôdtek, illetve kik voltak
az egyéni akciók hôsei, s a
parancsmegtagadók, akiket
besoroztak a szovjet hadseregbe, de nem voltak hajlandók harcolni magyar testvéreik ellen. A második részben pedig arról olvashatunk,
hogy „a szabadságharc eltiprását Kárpátaljáról irányították”, hiszen Kádár és Münnich november 1. és 3. között Kárpátalján tartózkodott, Ókemencén, a megyei
pártbizottság nyaralójában
„fogalmazták meg szolnoki
rádióbeszédét is, mégpedig
orosz nyelven, amit aztán
magyar nyelvre fordítottak
le.” Fontos része a kötetnek
a válogatás a Kárpátaljai Megyei Levéltár gyûjtemé-

nyébôl: betûhíven közölt és
fordított beszámolók, titkos
jelentések, határozatok,
jegyzôkönyvi szakaszok.
Cs. A.
Dupka György:
’56 és Kárpátalja.
Ungvár–Budapest, Intermix
Kiadó, 129 oldal + képek

Forradalomtörténet hangzó
dokumentumok
alapján

„Ez a kötet a BBC magyar
osztályán az elmúlt ötven
év során összegyûjtött, leadott és leadatlan anyagokból
próbálja felidézni az 1956-os
forradalom hôsi
és tragikus napjait...” – jelölik
meg a célt a
szerzôk az
Elôszóban.
Majd így folytatják: „Ajánljuk mindazoknak, akik emlékeznek, de
azoknak is, akik
felejtettek, vagy
úgy érezték,
hogy kénytelenek voltak felejteni, és nem
utolsósorban
azoknak, akik a forradalom
után születtek és személyesen sohasem élhették át annak felemelô, páratlan lelkesedését és a vereség leírhatatlan keserûségét.” A remek kivitelû, jó minôségû
fotókkal illusztrált kötetet
jómagam fiatalnak és ko-

rombélinek egyaránt ajánlom, mert kitûnô arányérzékkel fölépített, fontos és
érzékletes beszámolókat eligazító
összekötôszövegekkel
egybefûzô,
sajátos olvasókönyvrôl
van szó. Korabeli és
évekkel-évtizedekkel
késôbbi
megszólalások, írások
alapján a
szerzôpár
felidézi a vihar elôtti
idôszakot,
majd a robbanás napjától, október
23-tól november 4-ig
napról napra
érzékeltetik
a nemzeti,
demokratikus forradalom sorsát. Azután ilyen fejezetcímek következnek: A küzdelem
folytatódik, Ellenállás fegyverek nélkül, A forradalom
leverése és a külvilág, A forradalom utóélete. Az olvasmányos, változatos, objektív feldolgozás jól használható kislexikonnal zárul. A
könyv szerzôi (tulajdonképpen szerkesztôi) itthon élték át a forradalmat, annak
bukása után menekültek
Angliába, ahol késôbb a
BBC munkatársai lettek.
Igényes mûvük azt dokumentálja, milyen képet továbbított a világnak az önkényuralom ellen, a szabadságáért küzdô Magyarországról a BBC. Persze
tisztelgés e kötet azok elôtt
is, akik ennek az óriási
szakmai kihívásnak ötven
évvel ezelôtt, rendkívül nehéz körülmények között
jól megfeleltek.
Csokonai
Pallai Péter – Sárközi Mátyás:
A szabadság hullámhosszán
Az 1956-os magyar forradalom
története a BBC elmondásában
Helikon, 286 oldal, 4490 Ft

Irodalmi napló –
életmûvel
hitelesítve
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Áttekinthetetlennek tûnik az
1956-ról szóló könyvek dömpingje, s ahogy elhúzódik a
múlt évi József Attila-i évfordulós kiadványok számbavételének, rostálásának folyamata,
ugyanígy a tévedés kockázata
nélkül jósolható meg az is,
hogy a 20. századi magyar forradalommal foglalkozó mûvek
megismerése és átszûrése jócskán áthúzódik majd a következô évre, évekre. Azonban a
recenzens nem vállal komoly
rizikót, ha azt állítja – s állítja!
–, hogy Ember Mária Mindent
késve címû 1956-os naplója
azon mûvek közé kerül majd,
amelyek túlélik a kampánykiadványok tiszavirágéletét, alapvetô, idézhetô forrássá, ismereteinket elmélyítô, árnyaló hozzájárulássá nemesülnek át.
Pedig a néhány éve elhunyt
szerzô naplója a szó szoros
értelmében nem eredeti krónika, hiszen „csak” a szûkszavú, olykor csak egy-két szavas
feljegyzések származnak 1956
forradalmi napjaiból, a kommentárok, kiegészítések, értékelések, emlékfoszlányok a
rendszerváltás utáni idôben
születtek. Ám az emlékôrzô
skiccek az írónô tolmácsolásában hitelesen röpítenek
vissza ötven esztendôvel korábbra: nyoma sincs az (utólagos) heroizálásnak, önigazolásnak. Ember Mária naplójegyzetei feldolgozásakor
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ugyan már rendelkezett az
utókor felhalmozott tudásával és történeti rátekintésével,
bölcsességével, de éppen
mert nagyon bölcs és nagyon
írástudó volt, rigorózusan ragaszkodott korabeli énjéhez,
felfogásához.
A Mindent késve címû krónikának, pontosabban
elôszavának van egy kulcsmondata, amelyhez a szerzô
foggal-körömmel ragaszkodott, nevezetesen ahhoz,
hogy az egykori feljegyzések
„a népfelkeléssel csak lépésrôl lépésre azonosuló, valamit tenni vágyó, ám e tevékenység terepét nem találó
kortárs töprengései”. Vagyis:
a naplóíró nem utólag átstilizált és a történelmi rálátással
finomított szöveget ad közre,
hanem rekonstruálja egykori
énjének egy-egy skicce mögött felhalmozott élményeit.
Ez a megközelítés irtózatos
veszéllyel jár, Ember Mária
rekonstrukcióját azonban egy
egész életmû hitelesíti és igazolja vissza, no meg az a feljegyzés- és hívószótömeg,
amelynek feldolgozására,
megírására az írónônek már
nem maradt ideje, lehetôsége,
s amely eddig ismeretlenül
bújt meg Ember Mária hagyatékában. Talán éppen az
ellenôrizhetôség miatt adta
közre minden kommentár és
lábjegyzet nélkül, ám csonkítatlanul a korabeli – mások
számára olykor nehezen követhetô félszavakból, utalásokból álló – feljegyzéseket is
a naplót és az Ember Mária
életmûvét is gondozó sajtó
alá rendezô, Murányi Gábor.
R. Sz.
Ember Mária: Mindent késve
1956-os naplójegyzetek
és feljegyzések. Noran Kiadó
192 oldal, 2499 Ft

Politológia
Hiánypótló
kézikönyv
a rendszerváltásról

2006-ra már kellô távolságban
van a rendszerváltás és annyi
dokumentum és forrásmunka
került napvilágra, hogy megszülethetett a történetét bemutató objektív összefoglaló
munka. Jelesen Ripp Zoltán
tollából. A komoly apparátust
felhasználó könyv érdekesen
tárgyalja a történteket, kezdve
a '87-tel, a Kádár-korszak válságával az ellenzék formálódásán, alakulásán át egészen
1990-ig az elsô szabad választásokig. Mindvégig szem elôtt
tartja a nemzetközi összefüggéseket, hiszen e nélkül érthetetlen lenne a magyarországi
történet. A monográfia szigorúan a tényekre (újságcikkek,
visszaemlékezések stb. alapján) és levéltári dokumentumokra támaszkodva dolgozza
fel az idôszakot.
A számos fejezetet magában
foglaló könyv világos és laikusok számára is érthetô nyelven

lépett fel, a tömeget szétverték. De Grósz Károly a nyár
folyamán ígéretet tett rá, hogy
Nagy Imrét és társait újra fogják temetni. Az ’56-os forradalom megítélése mindig kényes
kérdés volt a hatalom számára,
hiszen addigi álláspontjuk
megváltoztatása önlegitimációjukat kérdôjelezte volna meg.
1989. június 16-án újratemették Nagy Imrét és négy társát
(Gimes Miklóst, Losonczy Gézát, Maléter Pált és Szilágyi Józsefet), és egy üres koporsót,
mely a forradalmat követô
megtorlás valamennyi áldozatának mementójaként szolgált.
Ez a nap lett a „rendszerváltás
napja”. Különleges nap, melyen a tömeg a jelenlétével demonstrálta, hogy teljes szakítást kíván, de békés eszközökkel. Kisszámú radikális csoportokban felmerült a forradalom
lehetôsége is, mintegy '56
örökségeként, de ezek a törekvések elhaltak. A demonstráció
színhelyéül választott Hôsök
tere is jelképes szerepet töltött
be, hiszen visszautalt 1957.
május elsejére, amikor ugyanitt
hasonló méretû tömeg ünnepelte Kádár Jánost. A gyászszertartás egységesítette az eltérô felfogású ellenzéki erôket,
ha csak erre az egy pillanatra
is. A temetésen beszédet mondott Vásárhelyi Miklós, Rácz
Sándor, Mécs Imre, Zimányi
Tibor és Orbán Viktor. A fiatal
politikus nemcsak ’56-ról beszélt, hanem a jövôrôl, és arról, hogy ô a rendszert és nem
a mártírokat jött temetni.
És 1990. március 25-én
megrendezték az elsô szabad
választásokat.
J. J.
Ripp Zoltán: Rendszerváltás
Magyarországon 1987–1990
Napvilág Kiadó, 588 oldal
4600 Ft

íródott, különösen örülök,
hogy a fejezeteket nem tették
bonyolult számozással átláthatatlanná. A jegyzeteket szerencsés módon az oldalak alján találjuk, emellett könynyen kezelhetôek és világosak. A kötetet részletes irodalomjegyzék
és névmutató teszi még
jobban használhatóvá.
A gondos szerkesztés
Gellériné Lázár Mária
munkája.
A rendszerváltó küzdelem Magyarországon tárgyalóasztalnál
zajlott, szerencsére
nem került sor véres
eseményekre, valódi
harcokra. Megtudhatjuk, mindez miként
történhetett így, milyen folyamatok és
konfliktusok, illetve
politikai harcok vezettek idáig. Felvonulnak elôttünk a közelmúlt fôszereplôi,
a rendszerváltás politikusai és
ellenzéki alakjai. Világosan kirajzolódik, hogy bomlott fel
az ellenzéki egység, és hogyan
lett a demokratikus ellenzék
és a népiek tagjaiból politikai
párt, milyen szerepet töltött
be Grósz Károly, Pozsgay Imre és Kádár János az egypártrendszer végnapjaiban.
1988. június 16-án volt Nagy
Imre és társai kivégzésének 30.
évfordulója, a demokratikus
ellenzék tagjai tüntetést szerveztek a Batthyány-örökmécsesnél, a Történelmi Igazságtétel Bizottsága pedig a Rákoskeresztúri temetô 301-es parcellájánál, a forradalom kivégzett mártírjainak jelöletlen sírjánál. Mindkét tüntetésen néhány száz ember jelent meg,
de a Batthyány-örökmécsesnél
tüntetôkkel szemben a
rendôrség mégis erôszakosan

Októberi Könyvmutatvány
2006. október 16. és 28. között Budapesten, a Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központban (VIII. Reviczky u. 6.)
Könyvek, folyóiratok, DVD-k, kazetták.
Irodalom, mûvészet, tudomány.

2 hét, 2000 cím, 70%-os áron

Senecától Jarmuschig rengeteg minden, ami valaha papírra
vagy filmszalagra „vettetett”, ám ma már – máskor, másutt –
nehezen megszerezhetô.

Itt és most mutatványosaink elhozzák Önnek! Gyere el Te is! Mozizz, forraltborozz, olvasgass, válogass!
Bulizz 14 napig könyvek közt! Tartsd nálunk „világmegváltó beszélgetéseidet”! Böngéssz a NET-en, és
rendelj ímélben! www.konyvmutatvany.hu
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Irodalmi est, kortárstánc-elôadás,
performance, filmvetítés.

Az összeállítás a Könyvkeresô adatbázisa
alapján készült. A mûvek további adatai
a www.konyvkereso.hu honlapon
tekinthetôk meg.

Vonyó Tamás : Modell Deutschland. A nyugatnémet gazdaság hosszú távú fejlôdésének
növekedéselméleti és gazdaságpolitikai elemzése. Pro Pannonia, 3000 Ft

kriminológia
Botham, Noel : Gyilkosság vagy baleset? Diana hercegnô halála. Gabo, 2190 Ft

néprajz, népszokások

ÁLTALÁNOS MÛVEK

Fejér Kati : Kalocsa kincse – Tresures of Kalocsa. Magánkiadás, 9700 Ft
Halifax, Joan : Sámánhangok. Látnoki beszámolók a világ minden tájáról. Filosz-Humán,
2950 Ft
Lázár Katalin : Gyertek, gyertek játszani III. Játékközlés: Észak. Eötvös, 3360 Ft
Magyar Zoltán; Varga Norbert : Három szem klokocska. Egy gömöri pásztor hiedelemvilága és történetei. Gondolat, 2680 Ft
Szombathy Viktor : Száll a rege várról várra. Szlovákiai vármondák. Madách-Posonium,
2980 Ft

írás/olvasás
Kalwitzki, Sabine : Rejtélyes történetek. Fabula St., 1790 Ft
Schubert, Ulli : Iskolai barátságok. Fabula St., 1790 Ft

FILOZÓFIA. PSZICHOLÓGIA

Megjelent könyvek

2005. augusztus 17. – 2006. szeptember 13.

nyelvkönyvek

filozófia
B e r k e l e y , G e o r g e : Tanulmányok az emberi megismerés alapelveirôl. L’Harmattan,
3100 Ft
Bieri, Peter : A szabadság keze munkája. Önnön akaratunk fölfedezése. Európa, 3600 Ft
B o u l a d , H e n r i S . J . : Rabok vagyunk? Predesztináció vagy szabad akarat. Kairosz,
2100 Ft
Heller Ágnes : Ímhol vagyok. A Genezis könyvének filozófiai értelmezései. Múlt és Jövô,
3200 Ft
Heller Ágnes : Trauma. Múlt és Jövô, 1500 Ft
Tôkei Ferenc : Esztétika a régi Kínában. Kossuth, 3600 Ft

okkultizmus
Berend Róbert : Önfejlesztô meditációk. Édesvíz, 3990 Ft
Johannes Faust titkos varázskönyve a pokol leigázásáról. Hermit, 1800 Ft
Ladányi Lóránt (szerk.): Csakra-gyógyászat. Gyógyászati útmutató az aura és a
csakrarendszer megerôsítéséhez és gyógyításához. Hermit, 2100 Ft
Machynka, Josef : Ibisz tarot. Bioenergetic, 3700 Ft
Osho : A megértés könyve. Édesvíz, 2990 Ft
Rother, Steve : Életfeladatok, életminták. Édesvíz, 2690 Ft

pszichiátria, pszichológia
Barett, Deirdre : Esetek és sorsok. Egy hipnoterapeuta feljegyzései. Animus, 2290 Ft
Gratzon, Fred : Lustasággal a sikerért. Célravezetô semmittevés. Bioenergetic, 2600 Ft
Hammond, Claudia : Érzelmi hullámzások. Utazás az érzelmek birodalmában. Partvonal,
2999 Ft
K i l l i n g e r , B a r b a r a : Munkamániások. Szalonképes szenvedélybetegek. Athenaeum,
2690 Ft
Kulcsár Zsuzsanna : Korai személyiségfejlôdés és énfunkciók. Argumentum, 3500 Ft

VALLÁS
vallás
Dowling, Lévi H. : A Vízöntô evangéliuma. Jézus Indiában és Tibetben. Trajan, 2000 Ft
Schmierer, Don : Megelôzés! Megelôzés! Megelôzés! A homoszexuális állapot
megelôzése fiatalkorban. Új Remény, 1250 Ft

Betts, Gavin : Latin nyelvkönyv. Akadémia, 2250 Ft
Harrison, Mark; Whitehead, Russell : Oxford érettségi felkészítô tesztek. A közép- és
emelt szintû vizsgákra (CD-vel). OUP, 2750 Ft
Hegedûs Rita : PONS Noun Declension Tables. Hungarian. Klett, 1800 Ft
Hegedûs Rita : PONS Verb Conjugation Tables. Hungarian. Klett, 1800 Ft
Horváth Károly : Another Step Forward. Társalgási témakörök a felsôfokú angol szóbeli
nyelvvizsgákhoz (CD melléklettel). Padlás, 2500 Ft
Maklári Tamás : Német nyelvtani ABC gyakorlatokkal. Studium, 3442 Ft
Maros Judit : Abitraining Oberstufe. Arbeitsbuch. Tankönyvkiadó, 2020 Ft
Maros Judit : Abitraining Oberstufe. Kursbuch mit CD. Tankönyvkiadó, 2960 Ft
Mayer Ingrid : Der Neue Schulbus 3. Arbeitsheft. Lexika, 1380 Ft
Mayer Ingrid : Der Neue Schulbus 3. Lexika, 2200 Ft
Rinvolucri, Mario : A nyelvóra életre keltése. Szépnap, 2780 Ft
Vida Enikô : 1000 Questions 1000 Réponses. Társalgási gyakorlatok a francia középszintû és emeltszintû érettségire. Lexika, 1652 Ft

oktatás–nevelés
Adamikné Jászó Anna : Literacy in Hungary. Past and Present. Dinasztia, 1490 Ft
Hoffmann Judit : A szabadidô pedagógiai és gyógypedagógiai kérdései.
Szöveggyûjtemény. Comenius, 1860 Ft
Hoffmann Judit (szerk.): Gyógypedagógiai szöveggyûjtemény. Comenius, 1932 Ft
Hunyady Györgyné; Nádasi Mária, M. et al .: Fekete pedagógia. Értékelés az iskolában.
Argumentum, 1900 Ft
J ó z s a K r i s z t i á n (szerk.): Az olvasási képesség fejlôdése és fejlesztése. Dinasztia,
2490 Ft
Meleg Csilla : Az iskola idôarcai. Dialóg, 3480 Ft
Nagy Czirok Lászlóné : Tudástérképek. Tanulásmódszertan- és gondolkodásfejlesztés
tudástérképek segítségével. APC, 3200 Ft
Newmark, Gerald : A sikeres nevelés titkai. Alexandra, 1499 Ft
Orbán János Dénes : Faludy György. Életút és válogatás a 12. évfolyam számára.
Tankönyvkiadó, 338 Ft
Orbán János Dénes : Faludy György. Életút és válogatás a 8. évfolyam számára.
Tankönyvkiadó, 338 Ft
Szarvasné Tóth Bernadett : Helyesírást, olvasást fejlesztô segédkönyv. C+S, 2200 Ft

pénzügy
Pálinkó Éva; Szabó Márta : Vállalati pénzügyek. Typotex, 3950 Ft
Ujvári Géza (szerk.): A számvitel és az adózás aktuális kérdései 2006. Saldo, 2900 Ft

politika

TÁRSADALOMTUDOMÁNY
jog
Bárándy György; Schmidt Attila et al .: Dr. Bárándy György ügyvéd taláros történetei.
Magánkiadás, 2950 Ft
Csûri Éva : A házassági vagyonjog gyakorlati kérdései. Complex, 5460 Ft
Gyekiczky Tamás : Helyzetjelentés. Levéltári iratok polgári eljárásjogunk történetébôl I.
1951-1958. Gondolat, 2280 Ft
Kengyel Miklós : Magyar polgári eljárásjog. Osiris, 5500 Ft

közgazdaságtan
Ambrus Zoltánné (szerk.): A kistérségek társadalmi, gazdasági helyzete. Észak-Alföld.
KSH, 3000 Ft
Bakos Norbert (szerk.): A kistérségek társadalmi, gazdasági helyzete. KözépMagyarország. KSH, 3000 Ft
Bálint Lajos (szerk.): A kistérségek társadalmi, gazdasági helyzete. Dél-Dunántúl. KSH,
3000 Ft
Berta Györgyné (szerk.): A kistérségek társadalmi, gazdasági helyzete. Közép-Dunántúl.
KSH, 1000 Ft
Bódiné Vajda Györgyi (szerk.): A kistérségek társadalmi, gazdasági helyzete. NyugatDunántúl. KSH, 3000 Ft
Bozsikné Vadai Anna (szerk.): A kistérségek társadalmi, gazdasági helyzete. Dél-Alföld.
KSH, 3000 Ft
CoolBrands . Magyarország cool márkái. TT Média, 3990 Ft
Fejes László (szerk.): A kistérségek társadalmi, gazdasági helyzete. ÉszakMagyarország. KSH, 3000 Ft
Kiyosaki, Robert T .: Mielôtt feladnád az állásodat. 10 gyakorlati lecke, amelyre minden
vállalkozónak szüksége van. Bagolyvár, 2950 Ft
Koltai Tamás : Termelésmenedzsment. Typotex, 2800 Ft
Kósi Kálmán; Valkó László et al .: Környezetmenedzsment. Typotex, 3200 Ft
Laáb Ágnes : Számviteli alapok. Typotex, 3500 Ft
Molnár Attila : Versenyképesség és -stratégiák a magyar élelmiszeriparban az uniós csatlakozás tükrében. Akadémia, 3750 Ft
Török Ádám : Stratégiai ágazat stratégia nélkül? A magyar kutatás-fejlesztés teljesítménye és versenyképessége nemzetközi összehasonl. SUP, 2480 Ft

Bogár László : Bokros újratöltve. A megszorítások mitológiájának mélyszerkezete.
(Kísérlet egy történeti összegzésre). Kairosz, 2500 Ft
Csanádi Mária : Self-Consuming Evolutions. A Model on the structure, Self-reproduction,
Self-destruction and Transformation of Party-State Systems tested in Romania, Hungary
and China. Akadémiai, 6500 Ft
Leonard, Mark : Miért Európa diktálja a lépést a 21. században? Napvilág, 1900 Ft
Miskolczy Ambrus : A modern magyar demokratikus kultúra ‘eredeti jellegzetességeirôl’
1790–1849. Napvilág, 1900 Ft

statisztika
Aujeszky Pál (szerk.): Magyarország környezetterhelési mutatói 2005 (magyar-angol ny.)
KSH, 2300 Ft
Frissné Tóth Ilona (szerk.): A magyar régiók zsebkönyve, 2005. KSH, 700 Ft

tankönyvek
Békéssy Szilvia; Fried Katalin et al .: Matematika 7. Kalandozások a matematikában.
Tankönyvkiadó, 1830 Ft
Dörnyeiné Bere Andrea : Olvasmánynapló Lázár Ervin A Négyszögletû Kerek Erdô címû
regényéhez. Tankönyvkiadó, 460 Ft
Fekete Ilona; Radák Juca et al .: Mûelemzô 2. Az ókeresztény kortól a reneszánszig.
Tankönyvkiadó, 776 Ft
Földrajzi atlasz a 10-16 éves tanulók számára . Cartographia, 1617 Ft
Földvári Erika : Integrált tankönyvcsalád. Olvasókönyv 3. oszt. Mozaik, 1080 Ft
Füzesiné Kazinczi Zsuzsanna; Ridzi Gizella et al .: Informatika kisiskolásoknak 3.
Tankönyvkiadó, 835 Ft
Gál Béla : Biológia 12. Az életközösségek biológiája. Az öröklôdés. Mozaik, 1690 Ft
Hargitai Katalin : Játékváros. Magyar nyelvi munkatankönyv. Tankönyvkiadó, 1696 Ft
Király Katalin : Ének-zene tankönyv 7. oszt. Mozaik, 790 Ft
Király Katalin : Ének-zene tankönyv 8. oszt. Mozaik, 990 Ft
Kónya Józsefné; Kocsisné Zalán Judit : Kémia 10. Tankönyvkiadó, 1450 Ft
Mánfai Zita : Én is tudok számolni 1. 1. rész. Tankönyvkiadó, 776 Ft
Mánfai Zita : Én is tudok számolni 1. 2. rész. Tankönyvkiadó, 776 Ft
Mánfai Zita : Én is tudok számolni 1. 3. rész. Tankönyvkiadó, 776 Ft
Mánfai Zita : Én is tudok számolni 2. 1. rész. Tankönyvkiadó, 776 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

Mánfai Zita : Én is tudok számolni 2. 2. rész. Tankönyvkiadó, 776 Ft
Mánfai Zita : Én is tudok számolni 2. 3. rész. Tankönyvkiadó, 776 Ft
Munkácsy Katalin : Gimnáziumi matematikai felvételi feladatsorok. 6. osztályosoknak.
MRO 2000, 987 Ft
Szabó Ágnes : Gimnáziumi magyar felvételi feladatsor. 6. osztályosoknak. MRO 2000,
987 Ft
Szabó Ágnes : Gimnáziumi magyar felvételi gyakorló feladatsor II. Gyûjtemény.
Szövegértési és szövegalkotási gyakorlatok 8. osztályosoknak. MRO 2000, 987 Ft
Tóth Krisztina; Valaczka András : Irodalmi ikerkönyvek 8. Tankönyv. Tankönyvkiadó,
1290 Ft

társadalomtudományok
Bethlenfalvy Gábor : Magyar gyümölcs. M. Szinergia Ház, 600 Ft
Bíró Judit (szerk.): Biopolitika – Drogprevenció. Tanulmányok a kábítószer-fogyasztás
megelôzésérôl. L’Harmattan, 2150 Ft
Blumenthal, P. J .: Kaspar Hauser testvérei. A vadember nyomában. Európa, 2900 Ft
Csomós József : Lakáspolitika, lakásgazdálkodás. Gondolat, 2280 Ft
Fábri Anna; Borbíró Fanni et al . (szerk.): A nô és hivatása, II. Szemelvények
a magyarországi nôkérdés történetébôl 1866-1895. Kortárs, 2700 Ft
László Tamás : A hétköznapi élet és az ünnepek visszafoglalása. Ajánlások a helyi
társadalom építéséhez. M. Szinergia Ház, 500 Ft
László Tamás : Koporsóig koporsótól – Bölcsôtôl bölcsôig. M. Szinergia Ház, 900 Ft
Nagy J.Endre : Kis prométheuszi pillanatok. SUP, 2480 Ft
Nagy Katalin, S . (szerk.): Szociológia. Typotex, 2200 Ft
Ôrszigethy Erzsébet : A nép keveredik, a falu keveredik. Találkozások Környén. Új
Mandátum, 2890 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNY
állattan
Bang, Preben; Dahlström, Preben : Állatnyomok és –jelek. Mérték, 3999 Ft
Bécsy László : Magyarország legszebb pillangói. Anno, 1008 Ft
Van Rose, Susanna et al .: Élôhelyek. A Föld, az óceán, a tengerpart, a tavak és folyók, a
dzsungel, a sivatag. Park, 7900 Ft
Vilcinskas, Andreas : 1000 hal szórakoztató és szakszerû leírása. Továbbá egy fejezet
bálnákról és delfinekrôl. Alexandra, 5999 Ft

biológia
Csernus Valér; Mess Béla : Biológiai órák. Ritmikus biológiai folyamatok az élôvilágban.
Akadémia, 2500 Ft

csillagászat
Singh, Simon : A Nagy Bumm. Park, 4900 Ft

földtan és ôslénytan
Hochleitner, Rupert : Ásványok, drágakövek, kôzetek. Sziget, 2980 Ft
Józsa Zsuzsanna (szerk.): A Magyar Köztársaság helységnévkönyve. 2006. jan. 1. –
Gazetteer of the Republic of Hungary, 1th January, 2006. KSH, 1700 Ft

kémia
Kiss Éva : A kémia újabb eredményei 95. Akadémiai, 2900 Ft
Lacza Tihamér : Bûvös táblázat. A kémiai elemek kultúrtörténete. Lilium Aurum, 3360 Ft

matematika
Alberti Gábor : Matematika a természetes nyelvek leírásában. Tinta, 2800 Ft
Szirtes Tamás : Alkalmazott dimenzióanalízis és modellelmélet. Typotex, 6000 Ft
Wenzl Bori : Játékos szimmetria. Révai, 1600 Ft

meteorológia
Bozó László : Levegôkörnyezet. Akadémiai, 3500 Ft

növénytan
Szalai István : A növények élete I–II. Ahogyan ma látjuk. Tankönyvkiadó, 8500 Ft

növénytermesztés
Csapó János : Élelmiszer- és takarmányfehérjék minôsítése. Mezôgazda, 4900 Ft
Surányi Dezsô : Szilva. Mezôgazda, 3500 Ft
Szentiványi Péter; Kállay Tamásné (szerk.): Dió. Mezôgazda, 2900 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
állatgondozás, kedvtelésbôl tartott állatok
Bruins, Eugene : Terráriumok enciklopédiája. Hüllôk, kétéltûek, pókok és rovarok. Ventus
Libro, 4500 Ft
Hegewald-Kawich, Horst : A német juhászkutya. Cser, 1498 Ft

állattenyésztés és állatorvostudomány
Jávor András; Kukovics Sándor et al .: Régi magyar juhfajták. Mezôgazda, 2600 Ft
Mihók Sándor (szerk.): Tyúk, gyöngytyúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd. Mezôgazda,
5900 Ft

barkácsolás
Bárány Mara : Gyékénymunkák. Cser, 798 Ft
Hegedûs Ildikó : Parafa tárgyak. Cser, 798 Ft
Heim, Gisela : Egérpadok üvegmatrica-festékkel. Maxim, 590 Ft
Jittenmeier, Karin : Pasztellrajzok. Az elsô képek – lépésrôl lépésre. Holló, 690 Ft
Moras, Ingrid : Törékeny virágok üvegfestéssel. Holló, 690 Ft
Schmitt, Gudrun : Konzervdobozból ötletesen. Maxim, 590 Ft
Waltz, Inge : Új térfonás. Scoubidou. Cser, 798 Ft

betegápolás és gyermekgondozás
Hogg, Tracy; Blau, Melinda : A suttogó mindent megold. Alvásról, evésrôl, viselkedésrôl
és sok minden másról kezdô és haladó szülôknek. Európa, 2800 Ft
Kádas Lajos; Zajkás Gábor : Táplálkozástani fogalomtár. Kossuth, 2990 Ft
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egészség és higiénia
Duke, James A .: Gyógynövénypatika. Reader’s Digest, 6990 Ft
Gyöngyösi Anna : Gyógynövény ABC. Regun Press, 590 Ft
Harmath T. Melinda : Magamba zárva. Alexandra, 2699 Ft
Ramacharaka Yogi : A pszichikus gyógyítás tudománya. Hermit, 2100 Ft
Raven, Hazel : Kristálygyógyítás. A test a lélek és a szellem egészségéért. Bioenergetic,
2900 Ft

háztartás
Clifton-Mogg, Caroline : A francia vidéki stílus. Alexandra, 3999 Ft
Clifton-Mogg, Caroline : Az olasz vidéki stílus. Alexandra, 3999 Ft
Savill, Julie : 101 ötlet az emeletre. Hálók és fürdôszobák. Alexandra, 1499 Ft

jármûvek
Rizzo, Enzo : Autók. Geographia, 5500 Ft

kertészet
Meyer, Ronald : Külsô munkák és a kert. Cser, 3998 Ft

öltözködés, viselet
Caselton, Margaret : Esküvô. Ötletek, hogy a nagy nap felejthetetlen legyen. Alexandra,
3999 Ft

orvostudomány
Bíró Vilmos : Kézmûtétek színes atlasza. Medicina, 1890 Ft
Boda Zoltán (szerk.): Thrombosis és vérzékenység. Medicina, 8400 Ft
Knoll József : Az agy és tudata. Agykéreg; KFR-láncolatok – A veleszületett és szerzett
hajtóerôk mûködésének neurokémiai értelmezése. Akadémiai, 3850 Ft
Rajna Péter : Táblázatos elmegyógyászat. A mindennapi háziorvosi és fogorvosi gyakorlat
számára. MultiArt, 2950 Ft

szakácskönyvek
Costantino, Maria : Energiaitalok kézikönyve. Több mint 200 egészséges gyümölcs- és
zöldségkoktél receptjével. Alexandra, 1999 Ft
Csontos Erika (szerk.): Finomságok lépésrôl lépésre. Zsír- és szénhidrátszegény ételek.
Egmont, 2000 Ft
Csörgô Anikó : Sülve-fôve (DVD-vel). Informania Digitalmedia, 2990 Ft
Day, Martha : Nagy karácsonyi szakácskönyv. Alexandra, 5999 Ft
Horváth Ilona, F .: Halételek. Totem Plusz, 498 Ft
Horváth Ilona, F .: Levesek. Totem Plusz, 498 Ft
Horváth Ilona, F .: Saláták. Totem Plusz, 498 Ft
Horváth Ilona, F .: Szakácskönyv. Pannon-Literatúra, 1980 Ft
Horváth Ilona, F .: Tészták. Totem Plusz, 498 Ft
Kútvölgyi Mihály : Halételek. Timp, 3800 Ft
Szilágyi Andrea (szerk.): Tina receptek 5. 100 válogatott recept. Szüret idejére. Ringier,
590 Ft
Takácsi-Nagy Klára (szerk.): Saláták nagykönyve. Reader’s Digest, 6990 Ft
Zsombok Józsefné; Nagyfejtô Ilona : 500 házias recept. Novella, 950 Ft

számítástechnika
Fowler, Martin : Refactoring. Kódjavítás újratervezéssel. Kiskapu, 6500 Ft
Kingsley-Hughes, Adrien; Kingsley-Hughes, Kathie : Kezdôkönyv a programozásról. Szak,
7500 Ft
Lévayné Lakner Mária; Baksa-Haskó Gabriella : Excel 2003 táblázatkezelés és programozás a gyakorlatban. 120 feladattal + CD. ComputerBooks, 2600 Ft
Szabó Péter : FLASH 8 újdonságok. Horváth és Fellner, 3780 Ft

vasút
Ross, David (szerk.): Mozdonyok és vonatok enciklopédiája. Több mint 900 gôz-, dieselés villamos mozdony részletes ismertetése, 1825-tôl napjainkig. Alexandra, 12990 Ft
Wade-Matthews, Max : A világ klasszikus vasútvonalai. A legnépszerûbb vonalak és mozdonyok. Athenaeum, 7490 Ft

vezetés és üzletvitel
Carlock, Randel S.; Ward, John L .: A családi vállalkozás stratégiai tervezése. A család és
a vállalkozás egyesítésének párhuzamos tervezése. Helikon, 3290 Ft
Hoós János : Global Governance. Akadémiai, 3990 Ft
Karádi Róbert : Cool Brands. Magyarország cool márkái 2006. Jaffa, 3990 Ft

MÛVÉSZET, SPORT
építészet és várostervezés
Tihanyi Bence; Bakos Ágnes : Országház. Stílus, harmónia, méltóság. Képzômûvészeti,
7900 Ft

fényképészet
Bognár Katalin; Felvinczi Sándor : Térbe zárt pillanat. Epizódok a sztereofényképezés
történetébôl – 3D háromdimenziós képekkel. Helikon, 5990 Ft
Dolgos hétköznapok . Geographia, 8500 Ft
Dunlop, Storm : Idôjárás. Meteorológiai közelképek és panorámafelvételek. Athenaeum,
9990 Ft
Hitseker Mária (szerk.): Hells Angels Motoros Klub. Ventus Libro, 8990 Ft
Kincses Károly : Pózkatalógus. Kultúra, kapcsolatok és a társadalmi helyzet tükrözôdése
a 19. századi fényképezésben. M. Fotográfiai Múz., 3900 Ft
Kútvölgyi Mihály; Viszóczky Ilona et al .: The Matyó Roses. Timp, 3990 Ft
Lóránt Attila : Indiánok az Amazonas mentén és az Andokban. Sanoma, 8500 Ft
Zaránd Gyula : Díszlépés. Válogatás 45 év fényképeibôl (magyar, francia ny.). Folpress,
6501 Ft

film és televízió
Ebert, Roger : Száz híres film. Európa, 4500 Ft
Reimertz, Stephen : Analízis macskagyökérrel. Woody Allen. Háttér, 2200 Ft
Sikos László : Videoszerkesztés házilag. BBS, 1970 Ft
Szilágyi Andor : Mansfeld. Magasabb szempontból. Filmforgatókönyv. Tankönyvkiadó,
1890 Ft

labdarúgás
Beregi Zsolt : Zinedine Zidane. Aréna 2000, 1990 Ft

mûvészet, általában
Antalóczy Tímea; Kapitány Ágnes (szerk.): Az iparmûvészet változó szerepe az átalakuló
vizuális kultúrában. Orsz. Színháztört. Múz., Nemz. Kulturális Alap, 2100 Ft
A r b e a u , T h o i n o t : Orchésographie 1588, Lengres, Franciaország. Bogárd és Vidéke,
2900 Ft
Bastyra, Judy : Szex. Képes szerelmi kalauz. Athenaeum, 7490 Ft
Makláry Kálmán (szerk.): Márffy. Életmûkatalógus – Catalogue Raisonné – Complete
Works. Makláry Artworks, 12990 Ft
Mehrgardt, Jens : Olajfestés. Csendéletek lépésrôl lépésre. Holló, 690 Ft
Raynes, John : Alakrajz. Emberáblázolás kézikönyv. Az emberi test ábrázolásának részletes kalauza. Replica, 3499 Ft
Szarvasházi Judit (szerk.): Patikai emlékek. Fatégelyek. Galenus, 2500 Ft

Kicsi Sándor András : Gombocz Zoltán 1877-1935. Életrajz és pályakép. Argumentum,
1600 Ft
Malam, John : Leonardo da Vinci. Geographia, 2950 Ft
Marley, Rita; Jones, Hettie : Bob Marley. Életem a reggae királlyal. Nyitott Könyvmûh.,
2980 Ft
Meyer-Stabley, Bertrand : Az igazi Ingrid Bergman. Jószöveg, 1990 Ft
Meyers, Jeffrey : A szenvedélytôl a széthullásig. Híres írók mûhely- és hálószobatitkai.
Alexandra, 2899 Ft
Moldova György : Kádár János I-II. Urbis, 3500 Ft
Móricz Béla : Stomm Marcel altábornagy. Szabad Tér, 2900 Ft
Steele, Philip : Galileo Galilei. Geographia, 2950 Ft
Tornay Judit : Halálunk óráján. Európa, 1900 Ft
Wallace, Max; Halperin, Ian : Szerelem & halál. Courtney Love és a Nirvanás Kurt Cobain
végzetes szerelme. JLX, 1950 Ft
Wilkinson, Philip : Mahatma Gandhi. Geographia, 2950 Ft

Megjelent könyvek

Futball-VB 2006 . A 18. labdarúgó világbajnokság krónikája és a korábbi 17 vb története.
Aréna 2000, 7980 Ft
Harmos Zoltán; Szabados Csaba : Pelé. Aréna 2000, 2490 Ft
Nagy Zoltán : Copa América története 1. 1910-1942. Stadion, 875 Ft

földrajz
Haggett, Peter : Geográfia. Globális szintézis. Typotex, 9800 Ft

sport, általában
Lethi, Amazin : Alakformáló torna nôknek. Kossuth, 6500 Ft
Scholl, Peter : Tenisz. Cser, 1698 Ft

szellemi sportok
Williams, Gareth : Sakk. Könnyen érthetô, illusztrált kalauz a népszerû játék fortélyainak
elsajátításához. Vince, 1600 Ft

színház
Nikolényi István : A Szegedi Szabadtéri Játékok kézikönyve, 1931-2006. Bába, 1667 Ft

szórakozás
Dee, Jonathan : Tarot. Bevezetés a tarot titokzatos és lenyûgözô világába. Vince, 1600 Ft

vadászat
Páll Endre : Legjobb vadászni. TerraPrint, 1900 Ft

zene
Fuchs, Michael; Schatz, Gamcöck et al .: Tokio Hotel. Ahogy a torkodon kifér!
M&C, 1990 Ft
László Ferenc : Bartók markában. Polis, 2800 Ft
Schonberg, Harold C .: A nagy zeneszerzôk élete. Európa, 4500 Ft

NYELVTUDOMÁNY, IRODALOMTUDOMÁNY
irodalomtudomány
Ács Margit : Jeleneink és múltjaink. Felsômagyarország, 2000 Ft
Alföldy Jenô : Templomépítôk. Költôk, könyvek, versek. Hét Krajcár, 1980 Ft
Bakonyi István : Titokkeresô irodalom. Felsômagyarország, 1600 Ft
Bitskey István : Mars és Pallas között. Múltszemlélet és sorsértelmezés a régi magyarországi irodalomban. KLTE, 1900 Ft
Bókay Antal : Bevezetés az irodalomtudományba. Osiris, 3980 Ft
Halász László : Az elképzelt valóra válása. Irodalom- és politikapszichológiai találkozások.
Gondolat, 3980 Ft
Kamarás István : A Sorstalanság sorsa. SUP, 944 Ft
Molnár Gábor Tamás : ‘barátilag megfelezni a dolgot’. Irodalmi tanulmányok,
értelmezések. Anonymus, 2200 Ft
Péter László : Bécsi hármaskönyv. Tömörkény István, Móra Ferenc, Juhász Gyula
emlékei. Bába, 630 Ft
Rácz István , D.: A másik ország. Az angol költészet 1945 után. KLTE, 1900 Ft
Vasy Géza : Versekhez közelítve. Felsômagyarország, 2000 Ft
Wellek, René; Warren, Austin : Az irodalom elmélete. Osiris, 3280 Ft

nyelvtudomány
Agárdi Péter (szerk.): Gyurkó László. Alexandra, 3499 Ft
Dömötör Adrienne : Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai, 2600 Ft
Foucault, Yann; Karafiáth Judit (szerk.): Prisonnier de sa langue, libre dans sa langue.
Universitas, 1050 Ft
Fûzfa Balázs (szerk.): A hajnal frissessége. Esszék, tanulmányok, versek Láng Gusztáv
tiszteletére. Életmû-bibliográfia. SUP, 2006 Ft
Huszár Ágnes (szerk.): A családi nyaggatástól a munkahelyi nyelvhasználatig.
Szociolingvisztikai olvasmányok magyar nyelven. Tinta, 1860 Ft
Krékits József : Felszólító performatív beszédaktusok. A ‘beavatkozás’ igéi. Akadémiai,
3500 Ft
Szili Katalin : Vezérkönyv a magyar grammatika tanításához. Enciklopédia, 3500 Ft

mûvelôdéstörténet
Barzun, Jacques : Hajnaltól alkonyig. A nyugati kultúra 500 éve. Európa, 5200 Ft
Benedek Szabolcs : A szabadkômûvesség eredete. A hermetikus hagyományoktól az elsô
nagypáholyig. Pont, 1720 Ft
Bolla Márton : Az oláhok eredetük szerint hun-bolgárok. Latinul és magyarul (reprint).
Barnaföldi G. Arch., 1200 Ft
Camp, John; Fisher, Elizabeth : Az ókori görögök régészek szemével. Novella, 5990 Ft
Simon Zoltán : Füzér vára. Historiaantik, 900 Ft
Starobinski, Jean : 1789. Az értelem jelképei. Európa, 2400 Ft

régészet
Gabler Dénes : Terra sigillata, a rómaiak luxuskerámiája. Enciklopédia, 1900 Ft
Kovács Gyöngyi; Miklós Zsuzsa (szerk.): ‘Gondolják, látják az várnak nagy voltát...’
Tanulmányok a 80 éves Nováki Gyula tiszteletére. Historiaantik, Castrum Bene, 5990 Ft

történelem
Buruma, Ian : A modern Japán 1853-1964. Európa, 2500 Ft
Csetri Elek : Európa és Erdély. Tanulmányok és források. Kriterion, 4401 Ft
Eörsi László : ‘Ellenfehérkönyv’. 1956 képei Budapest fôváros levéltárában. Magánkiadás,
1490 Ft
Földesi Margit; Szerencsés Károly : ‘56 Kalendáriuma. A magyar forradalom és szabadságharc. Tankönyvkiadó, 2500 Ft
Földi Pál : A Hitlerjugend története, 1922-1945. Anno, 568 Ft
Gati, Charles : Vesztett illúziók. Moszkva, Washington, Budapest és az 1956-os forradalom. Osiris, 3200 Ft
Gazda Ferenc : Elrabolt esztendôk 1956-1964. 1956 Erdélyben. Polis, 3200 Ft
Harsányi Iván : Spanyol dilemmák. Spanyol megoldások a 19-20. század útvesztôjében.
Pro Pannonia, 2790 Ft
Hazlewood, Nick : Törvényes kalózok. A királynô rabszolga-kereskedôje. General Press,
3000 Ft
Hetven döntô csata az ókortól napjainkig . Athenaeum, 6990 Ft
Körmendi Géza : Történetek Tatáról. Válogatott tanulmányok, cikkek a város múltjáról.
Argumentum, 2500 Ft
László János; Szôts Zoltán (szerk.): Elôkészületek Bonyhád monográfiájához. Völgységi
Múz., 2000 Ft
Lendvai, Paul : 1956. Forradalomról tabuk nélkül. Napvilág, 3200 Ft
Lessing, Erich : Budapest 1956. A forradalom. 1956-os Int., 7990 Ft
Monostori László (összeáll.): Nándorfehérvár emlékezete, 1456-2006. Bába, 875 Ft
Randolph L. Braham (szerk.): Tanulmányok a holokausztról IV. Presscon, 2500 Ft
Vásárhelyi Miklós : A történelemben. Irodalom, 2800 Ft
Wass Albert : Isten kardja. Kráter, 1400 Ft

utazás
Bedécs Gyula : Szerbia a Vajdasággal, Bosznia és Hercegovina. Magyar emlékek és látnivalók. B.K.L., 2860 Ft
Császár Tímea; Grosschmid Péter : Finnország. Dekameron, 4950 Ft
Eckerlin, Peter : Párizs. Freytag-Berndt, 1575 Ft
Gaján Éva; Kopasz János : Egy nap a Szentendrei-szigeten. Szentendrei Könyvklub,
2500 Ft
Grever, Josephine : London. Freytag-Berndt, 1575 Ft
Kaiser Ottó; Papp Márió : Szerelmem, Horvátország. Alexandra, 4999 Ft
Müller Róbert : Keszthely und der Klein-Balaton. Escort Tourist, 540 Ft
S t e f á n k a L á s z l ó : Kirándulás a Fertô parton. Mörbischtôl Pamhagenig. Escort Tourist,
400 Ft
Törökország . Nyugati tengerpart. Corvina, 1990 Ft
Vadas Zsuzsa : Úti dilik – avagy 40 év alatt a Föld körül. Vasfüggönyön innen, óperencián
túl. Sanoma, 2500 Ft
Varga Attila : Szantorini. Medicina, 2600 Ft
Wesselényi Polixéna : Olaszhoni és schweizi utazás, 1842. Kriterion, 2500 Ft

szótár
Halász Elôd; Földes Csaba et al .: Magyar-német kisszótár CD-vel. Akadémiai, 2200 Ft
Halász Elôd; Földes Csaba et al .: Német-magyar kisszótár CD-vel. Akadémiai, 2200 Ft
Unseld, Dieter Werner : Angol-magyar, magyar-angol orvosi szótár. Medicina, 9800 Ft

FÖLDRAJZ, TÖRTÉNELEM
atlaszok és térképek
Kis Atlasz Plusz . Magyarország + Budapest + 26 nagyváros részletes térképe. Z-Press,
3560 Ft
Nagy Miklós; Sasi Attila (szerk.): A Kárpát-medence autósatlasza (1:360 000). Topográf,
2890 Ft
Reader’s Digest világatlasz . Reader’s Digest, 9990 Ft

életrajz, önéletrajz
Adams, Simon : Nagy Sándor. Geographia, 2950 Ft
Carrére d’Encausse, Heléne : II. Katalin. Európa, 3200 Ft
Christian, A. J .: A. J. Christian. Édesvíz, 2980 Ft
Csaplár Ferenc : Bartók Béla, Kassák Lajos. Kassák Múz., 1050 Ft
Faludy György : A pokol tornácán. Alexandra, 2999 Ft
Gesztesi Ildikó; Gesztesi Albert : Egy jampi szív. Rózsavölgyi, 2990 Ft
Herke István : Nagyfa árnyékában. Bába, 2142 Ft
Horváth István : Idôkerék. Horváth István visszaemlékezései. Magánkiadás, 2900 Ft

SZÉPIRODALOM
gyermek- és ifjúsági könyvek
Barbie és a 12 táncoló hercegnô . Egmont, 2249 Ft
Bartos Erika : Dotti kalandjai. Alexandra, 1999 Ft
Bartos Erika : Zénó a Zorix bolygón. Alexandra, 1999 Ft
Baxter, Nicola : A fogtündér látogatása. Alexandra, 1699 Ft
Beecher-Stowe, Harriet : Tamás bátya kunyhója. Ciceró, 1800 Ft
B e n e d e k E l e k : Magyar mese- és mondavilág. Ezer év meseköltése 2. Pallas-Akad.,
1300 Ft
Bodó Béla : Brumi a Balatonon. Holnap, 1700 Ft
Boldog születésnapot Micimackó! Foglalkoztatókönyv. Egmont, 429 Ft
Brezina, Thomas : Hét tappancs gazdája Penny. Az eltûnt napló. Napsugár és Holdsugár,
1499 Ft
Brezina, Thomas : Hét tappancs gazdája Penny. Mentsük meg a pónikat! Napsugár és
Holdsugár, 1499 Ft
Brezina, Thomas : Az iskola fantomja. Deák és Tsa, 1800 Ft
Brezina, Thomas : Mark Mega és a fantom 4. Fogságban Horrorföldön. Egmont, 1699 Ft
Brezina, Thomas : Rossz jegyet adni tilos! Deák és Tsa, 1650 Ft
Busquets, Jordi : Tárcsás könyv állatokkal. Napraforgó, 1390 Ft
Busquets, Jordi : Tárcsás könyv számokkal. Napraforgó, 1390 Ft
Busquets, Jordi : Tárcsás könyv színekkel. Napraforgó, 1390 Ft
Delgado, Consuelo; Soria, Esperanza : Oroszlán. Napraforgó, 750 Ft
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Disney állatmesék . Zenélô mesekönyv. Egmont, 5249 Ft
Donkóné Balogh Erzsébet; Donkó László : Kis versek, kis mesék kicsiknek. Segédkönyv
kiscsoportos óvodásoknak. Baldoni, 1334 Ft
Dugald, Steer A .: Egyiptológia mindenkinek. Egyiptom csodái. Egmont, 2499 Ft
Dugald, Steer A .: Sárkánytan mindenkinek. A sárkányológia kiskönyve. Egmont, 2499 Ft
Dunbar, Fiona : Lulu és a kívánságsüti. Egmont, 1499 Ft
Faragó József (vál.): Az igazmondó varjú. Tréfás magyar népmesék. Kriterion, 2900 Ft
Fedotova, Marina : Szorgos Zümi számítógépes könyve. Alexandra, 2499 Ft
Francis, John; Hyde, Roger : Vadállatok és kicsinyeik. Fröhlich, 880 Ft
Gábor Éva : Ciróka. Móra, 1590 Ft
Gaff, Jackie : Lovagok. Vince, 1600 Ft
Hutta, Emily K .: Mire jók a bogarak? Hasznos rovarok. Egmont, 1199 Ft
Hutta, Emily K .: Mitôl szürke ez a nap? Köd. Egmont, 1199 Ft
Iván Magda : Csirgô-csörgô csodasipka. Gyermekversek. Bába, 954 Ft
Jones, Allan Frewin : Ízisz könnyei. Móra, 1690 Ft
Kästner, Erich : Pötyi és Anti. Ciceró, 990 Ft
Kertész Erzsébet : Szonya professzor. Móra, 1890 Ft
Korman, Gordon : Merülés! 1. A felfedezés. Egmont, 1599 Ft
Korman, Gordon : Merülés! 2. A mélyben. Egmont, 1599 Ft
Korman, Gordon : Merülés! 3. Veszélyben. Egmont, 1599 Ft
Kürti Kovács Sándor : Történetek Naszreddin Hodzsáról. General Press, 2500 Ft
Masini, Beatrice : Szívügyek. Móra, 1290 Ft
Mazali, Gustavo : Játékos puzzle Biblia. Alexandra, 2499 Ft
Menô könyvek . Huncut vakond. Móra, 1980 Ft
Menô könyvek . Játékos teknôs. Móra, 1980 Ft
Menô könyvek . Vidám katica. Móra, 1980 Ft
Noé bárkája . Vince, 1600 Ft
Platt, Richard : Kalóznapló. Ács Jakab feljegyzései. Egmont, 2499 Ft
Platt, Richard : Várnapló. Várvédy Tóbiás apród feljegyzései. Egmont, 2499 Ft
Saint-Exupéry, Antoine de : A kis herceg (díszkiadás). Móra, 2190 Ft
Scarry, Richard : Tesz-vesz számok. Puzzle-könyv. Lilliput, 2490 Ft
Scarry, Richard : Teszek-veszek, vagyok-leszek. Puzzle-könyv. Lilliput, 1490 Ft
Schobert, Elisabeth : Kócos óriások. Cserhát Mûv. Kör, 1750 Ft
Schröder, Patricia : Varázsbagázs. Bûbájboszik. Egmont, 1699 Ft
Schröder, Patricia : Varázsbagázs. Szerepcsere. Egmont, 1699 Ft
Shober, Michael : Bárcsak lennék vagány bárány! Naphegy, 2250 Ft
Shober, Michael : Melyik állat rózsaszínû? Naphegy, 2250 Ft
Sinka Zoltán : Bûvész-képzô. 50+1 bûvészmutatvány. Fire Face, 2200 Ft
Soria, Esperanza; Delgado, Consuelo : Kutya. Napraforgó, 750 Ft
Soria, Esperanza; Delgado, Consuelo : Ló. Napraforgó, 750 Ft
Soria, Esperanza; Delgado, Consuelo : Óriás panda. Napraforgó, 750 Ft
Sütô András : Volt egyszer egy édesszájú medve. Cerkabella, 2500 Ft
Wass Albert : A repülô kastély. Kráter, 1600 Ft
Wass Albert : A vén Gombacsináló. Kráter, 1600 Ft
Wilson, Jacqueline : Tündérek és titkok. Animus, 1980 Ft
Wolf, Tony : Pettyeskaticáék falujában és más mesék. Egmont, 1699 Ft
Wolf, Tony : Sünibüniék almaszörpöt készítenek és más mesék. Egmont, 1699 Ft

humor
Horváth Julianna (összeáll.): ‘Megy a rendszer, jön a rendszer, majd megbolondul az
ember...’ ‘56 röplaphumora. Napvilág, 2800 Ft
Kishon, Ephraim : Kishon csomag. Alma a fa alatt + Hiszi a piszi + A szerencsés flótás.
Akadémiai, 6690 Ft
Módos József : Utoljára. M. Szinergia Ház, 1500 Ft
Roberts, A.R.R.R : A nyomit avagy fizess újra! Alexandra, 1999 Ft
Townsend, Sue : Adrian Mole és a tömegpusztító fegyverek. Gabo, 1990 Ft

költészet
Bányász István : Várj, Empedoklész! Kráter, 800 Ft
Baudelaire, Charles; Verlaine, Paul; Rimbaud, Arthur : Versek. Európa, 950 Ft
Boiardo, Matteo Maria : Orlando szerelemre lobbanása. Eötvös, 7193 Ft
Deák Mór : Ne olvasd el. Deák Mór versei. Felsômagyarország, 1250 Ft
Emôdi Gyula : Karmazsinkô – ‘56. Press Team, 840 Ft
Emôdi Gyula : Száguld velem az idô. Press Team, 900 Ft
Fazekas István : Vigasztaló. Felsômagyarország, 1300 Ft
Gyôrffy Attila : Énekek Assisi Szent Ferenc madaraihoz. Kráter, 1200 Ft
Heine, Heinrich : Németország. Téli rege és 22 vers. Glória, 1590 Ft
Horatius Flaccus, Quintus : Válogatott versek. Európa, 800 Ft
I h á s z - K o v á c s É v a ; P e t n e h á z y K i s s B e n c e : A szerelem mágusai. Cserhát Mûv. Kör,
2625 Ft
Képes Gábor : Az utcafront és az öregember. FÍSZ, 1400 Ft
Kôszegi Éva, H .: Fények az éjszakában. Versek. Cserhát Mûv. Kör, 1750 Ft
Latinovits Zoltán; VéSzabó Noémi : Latinovits verset mond. Kossuth, 3990 Ft
Lázár Balázs: Nézd, Lear papa. Orpheusz, 1500 Ft
Liszt Ferenc : Csengj halkan, dalom. Dalszövegek. Eötvös, 1838 Ft
Magyari Barna : A mi idônk. Felsômagyarország, 1500 Ft
Papp Kincses Emese (vál.): 101 vers a Székelyföldrôl. Kriterion, 2500 Ft
Sajó Sándor : Magyarnak lenni. Lilium Aurum, 1640 Ft
Szûgyi Zoltán : Vagyok aki vagyok. Új Mandátum, 1800 Ft
Tóth-Máthé Miklós : Hiányod hûsége. Alföldi Ny., 1200 Ft
Zelki János : Csak fizika. Versek. Jelenkor, 1000 Ft

naplók, levelek, riportok
Antal Imre : Mindennapi történelmünk. Pallas-Akad., 2500 Ft
Balog Zoltán; Halász Zsuzsa : Mélység és magasság. Balog Zoltánnal beszélget Halász
Zsuzsa. Kairosz, 1500 Ft
Fekete Kálmán : Cigány a vagány. Riportkönyv. Alexandra, 1499 Ft
Földes Anna : Megismételhetetlen találkozások. Egy nagy nemzedék kortársa voltam,
avagy pályám párbeszédes emlékezete. Antonin Liehm Al., Új Világ, 2100 Ft
Hídvégi Máté; Lengyel Anna et al .: Irigykednek ránk az angyalok. Hídvégi Mátéval
beszélget Lengyel Anna és Rados Péter. Kairosz, 1500 Ft
Inkey Tibor; Inkey Alice : Foto Inkey. Egy fényképész visszaemlékezései + Alsógödi amarcord. Folpress, 3200 Ft
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Kierkegaard, Sören : Naplójegyzetek AA-DD. Jelenkor, 2900 Ft
Méhes Krisztián : Interkontinentális blog – Avagy a fejelmélet kudarca, egyetemen az
indiánusok között. TT Média, 1790 Ft
Pákozdi István; Jákliné Ullrich Beáta : A vôlegényé a menyasszony. Pákózdi Istvánnal
beszélget Jákliné Ullrich Beáta. Kairosz, 1500 Ft
Pitti Katalin; Fazekas Valéria : Égi mezôkön. Pitti Katalinnal beszélget Fazekas Valéria.
Kairosz, 1500 Ft
Pressburger, Chava : Bátyám naplója. Palatinus, 2490 Ft
Simard, Christine; Favreau, Marie-Claude : A baba világa. Elsô fotóim és emlékeim.
Alexandra, 2999 Ft
Sinkó Ervin levelezése II. 1945-1967. Argumentum, 3500 Ft
Somogyi Krisztina : Balázs Mihály. Kijárat, 4000 Ft
Tulassay Tivadar; Lengyel Anna : Tudás, tisztesség, tolerancia. Tulassay Tivadarral
beszélget Lengyel Anna. Kairosz, 1500 Ft
Vujity Tvrtko : Pokoli történetek.. és ami azóta történt... Bôvített válogatás. Alexandra,
3999 Ft

prózairodalom, kalandos
Christie, Agatha : Hercules munkái. Európa, 1800 Ft
Harrington, William: Columbo. A maffiagyilkosság. M&C, 1990 Ft
Harrington, William : Columbo. Az FBI árnyékában. M&C, 1990 Ft
Isau, Ralf : Az évszázad összeesküvése. A Pirkadat Kör tetralógia második kötete.
Alexandra, 2999 Ft
Koontz, Dean R .: A lélekgyûjtô. Animus, 1390 Ft
Koontz, Dean R .: A tékozló fiú. A Frakenstein trilógia elsô kötete. Szukits, 1890 Ft
Lawrence, Leslie L .: Gyilkosság az olimpián + A láp lidérce + A fojtogatók hajója + A halál
kisvasúton érkezik. Gesta, 998 Ft
Rémségek könyve . Fangoria, 2000 Ft
Rodriquez, E. A .: Vihar London felett. Anno, 568 Ft
Simenon, Georges : A londoni férfi. Könyvfakasztó, 2000 Ft

prózairodalom, tudományos fantasztikus
Dick, Philip K .: Az Alfa hold klánjai. Agave, 2280 Ft
Morgan, Richard : Valós halál. Agave, 2680 Ft
Roark, Sarah : Középkor. Tremere (Klánregények XI.) Delta Vision, 1990 Ft

szépirodalom
Albert Gábor : Függôfolyosók. Párbeszéd a Sorssal. Regény. Pont, 1780 Ft
Albert Gábor : Hol vannak azok az oszlopok? Sámson félelmei. Regény. Pont, 2580 Ft
Archer, Jeffrey : Tökéletes másolat. General Press, 1990 Ft
Benedek Elek : Az adószedô. Regény a székely népéletbôl. Lazi, 1800 Ft
Bornemisza Attila (szerk.): Délibáb antológia 2006-2007. Cserhát Mûv. Kör, 1750 Ft
Corman, Avery : Tökéletes válás. Európa, 2500 Ft
Courths-Mahler, Hedwig : Házasság balkézrôl. EX-BB, 790 Ft
Dubois, Clara : Hullámtörés. Romantikus regény. STB., 588 Ft
Eco, Umberto : Baudolino. Európa, 2800 Ft
Eco, Umberto : A rózsa neve. Európa, 2900 Ft
Fabrio, Nedjeljko : Triemeron. Jelenkor, 2800 Ft
Fekete István, ifj .: Amerika ez is. Lazi, 2500 Ft
Gjalski, Ksaver Sandor : Ódon tetôk alatt. Elbeszélések. Eötvös, 2310 Ft
Goscinny, René : Lucky Luke 1. Daltonváros. Képregény. Pesti Könyv, 1299 Ft
Jackson, Lisa : Csábítás. General Press, 1990 Ft
Krúdy Gyula : Rudolf királyfi, a boldogtalan szerelmes. Eri, 2310 Ft
Kundera, Milan : A lét elviselhetetlen könnyûsége. Európa, 2300 Ft
Lôrinczi László : A Rhapsody fedélzetén. Polis, 2100 Ft
Mae, Stella : Fekete homok. Romantikus regény. STB., 588 Ft
Mae, Stella : Tûzmadár. Romantikus regény. STB., 588 Ft
Mészáros István Antal : Szerelmetes élet. Laci Press, 1890 Ft
Miklya Luzsányi Mónika : Te csak tánczolj szépen. Jelenkor, 1500 Ft
Mikola Anikó : A menekülés. Összegyûjtött novellák. Ab-Art, 1400 Ft
Modiano, Patrick : Dora Bruder. Vince, 22950 Ft
Németh László : Kocsik szeptemberben. Kráter, 2000 Ft
Northcutt, Wendy : Darwin-díjasok III. Gyôzzön a jobb. Alexandra, 2499 Ft
Osváth Gábor (vál.): A tigris intelme. Koreai elbeszélések. Terebess, 1500 Ft
Paál Cili : Partitájm. Réz és Tsa, 1980 Ft
Pintér Gábor : Megpihent csillag. Hungarovox, 1500 Ft
Plimmer, Martin; King, Brian : A véletlen játékai. Fantasztikus történetek véletlenrôl, rejtélyekrôl és a háttérben megbújó matematikáról. Partvonal, 2999 Ft
Porubszky Ildikó : Szellemidézô szellemtánc. Krúdy Gy. Irod. Kör, 2275 Ft
Prágai Noémi : Pókhálóbolt. FÍSZ, 1900 Ft
Preston, Douglas : Jennie. Palatinus, 2590 Ft
Roberts, Nora : Veszélyes kanyar. Az O’Hurley család. Harlequin, 1095 Ft
Rufeldt, Hubertus : Vitorlát fel, Robin! Képregény. RATIUS, 2500 Ft
Sáringer Károly : Megható történetek. Pallas Antikv., 588 Ft
Setterfield, Diane : A tizenharmadik történet. Partvonal, 3499 Ft
Sparks, Nicholas : Igazi hittel. General Press, 1990 Ft
Steel, Danielle : A ház. Maecenas, 1498 Ft
Szabó Zsolt (szerk.): A kolozsvári Vasárnap és Vasárnapi Újság, 1921-1925. Kriterion,
3000 Ft
Szondi György (szerk.): Magoncok és morzsák. Bolgár apró írások. Napkút, 3190 Ft
Tolvaly Ferenc : Tibetben a lélek. Kelet, 2950 Ft
Tóth-Máthé Miklós : Tapshoz kérem a szereplôket! Egy színházi évad emlékképei és más
színésztörténetek. Alföldi Ny., 2500 Ft
Waldmann Tibor : Sára, Hágár és Mária fiai. VPP, 2990 Ft
Wassermann, Jakob : Kaspar Hauser, avagy az emberi sziv restsége. Európa, 2700 Ft
Woodall, Clive : Szárnyak háborúja. Móra, 1890 Ft

színmûvek
Gide, André; Ionesco, Eugéne et al .: Piszkos kezek. Modern francia drámák. Orpheusz,
2200 Ft
Hatházi András : A hetérák tudománya. Polis, 3600 Ft
Magyar Ferenc : Mai magyar drámák. Drámákról két percben. Érettségizôknek, színházkedvelôknek. SUP, 1480 Ft

■ Augusztusi számunk megjelent könyveket soroló listájában a jogi
könyvek kategóriájában a HVG-nek tulajdonítottuk két kötet
kiadását, amelyeket valójában a HVG ORAC kiadó jelentetett meg:
a két kiadó nem azonos. Elnézésüket kérjük.

Minden könyv egy helyen!

FIATALOS NYUGDÍJAS ÁLLÁST KERES!
42 év a szakmában!
(7 év kiadói, kis- és nagykereskedelmi gyakorlattal.)
Teljes vagy rész munkaidôben.
Elérhetôségem: Kóczánné Piller Erzsébet
mobil: 06/30/426-88-52, lakás: 368-18-15, email: epiller@t-online.hu

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!

TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

Könyv

évforduló

’56 megünneplésére készül
az Írószövetség
■ A magyar írótársadalom érdekeit képviselô Magyar Írók
Szövetsége
1945ben született meg.
Fönnállásának több
mint hat évtizede
alatt többször változtak a körülményei: 1948 után meg
kellett szenvednie a
diktatúra kirekesztô
politikáját, de 1956ban volt ereje széttörni a kényszerû
kereteket,
majd
1981-tôl fokozatosan meg tudta teremteni a szabadság kis körét, erjesztô szerepet játszva a demokráciától megfosztott magyar társadalomban. A Magyar
Írószövetség jelenleg az írók legnagyobb létszámú szervezete,
s tagjainak mintegy harmada nem állampolgára hazánknak.
1956 tavaszán Magyarországon is érezhetô volt az „olvadás”. Az irodalmi folyóiratokban korábban eltiltott írók közölhettek, hangot kapott nem egy társadalmi jelenség bírálata. A szeptember 17-i közgyûlésen újra titkos szavazással választottak vezetôséget, és e testületbe már nem párttag írók is
bekerültek. A Szövetség elnökévé Veres Pétert választották,
társelnöknek Háy Gyulát és Tamási Áront, a fôtitkár Erdei
Sándor lett.
A forradalom szellemi elôkészítésében (pl. a Petôfi-kör vitáiban), a forradalmi eseményekben és az utóvédharcokban
egyaránt meghatározó volt az Írószövetség és személy szerint
számos magyar író szerepe. Október 23-án a budapesti Bemszobor elôtt Veres Péter olvasta fel a Magyar Írók Szövetsége
határozatát. Különbözô irányzatokhoz tartozó és politikai
nézeteket valló írók együtt léptek fel a forradalom vívmányainak megôrzéséért. Az Írószövetség egyöntetûen támogatta a
magyar nemzet harcát, és élvezte az ország népének bizalmát.
Az 1956. december 28-i közgyûlésen Tamási Áron olvasta fel
az írók Gond és hitvallás címû nyilatkozatát, egyértelmûen
kiállva a vérbe fojtott szabadságharc és forradalom eszméi
mellett. A zsarnokság restaurációja során, 1957 januárjában a
kormány rendelettel feloszlatta a Magyar Írók Szövetségét...
Letartóztattak és börtönbüntetésre ítéltek számos írót, sokan
elhagyták az országot, a fiatalok külföldön lettek íróvá...
A Magyar Írószövetség jelentôs ünnepségsorozattal kívánja
emlékezetessé tenni az 1956-os évfordulót. Emlékbizottság
alakult, amely kidolgozta az elnökség által javasolt programtervet. Szeptember 8-tól novemberig országszerte rendhagyó
irodalomórákat, szerzôi esteket tartanak. A Petôfi Irodalmi
Múzeumban október 6-7-én nemzetközi tanácskozás folyik,
írók, történészek, irodalomtörténészek részvételével.
21–22–23-án pedig bemutatókra, díjátadásra, megemlékezésekre, koszorúzásokra kerül sor (Helyszínek: Uránia Filmszínház, Magyar Írószövetség székháza). November 4-én a Határon túli magyar irodalom napjai rendezvénysorozat keretén
belül kerekasztal-beszélgetésre kerül sor ‘56 a határon túli magyar irodalomban címmel a Szent István Mûvelôdési Házban, Székesfehérváron.
K. Cs.

A Librotrade

Kft. ajánlja

Becsületperselyt állítottfel
az Írószövetség Budapest
öt pontján 1956-ban
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Oxford angol–magyar szótár nyelvtanulóknak
Oxford Advanced Learner's Dictionary + Compass CD-ROM
Coe-Harrison-Paterson: Oxford Angol Nyelvtan
Gault, James: New Headway Talking Points
Témakörök és gyakorlás a szóbeli vizsgákra
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
Oxford Könyvesbolt 1052 Budapest, Gerlóczy út 7.
Telefon: 318-8633. Fax:411-0404. E-mail: info@oupbooks.hu
Famulus Könyvesbolt 1137 Budapest, Újpesti rkp. 6.
Telefon: 288-0771. Fax: 288-0769. E-mail:famulus@chello.hu
Melódia Könyvesbolt 1052 Budapest, Semmelweis u. 1–3.
Telefon/fax: 317-6628

2500 Ft
5500 Ft
2200 Ft
2500 Ft

Zenekar sosem elég nagy
■ A címbeli megállapítást Wolfgand Hildesheimer, az 1991ben elhunyt német író teszi 1977-es

Mozart
címû regényes életrajzában (Gondolat Kiadó). A 250 éve született komponista géniusznak például egyik szimfóniája
elôadásakor 40 hegedû, 10 brácsa, 10 nagybôgô, 8 gordonka,
8 fagott szerzett örömet, „a fúvós hangszerek is mind megkettôzve…” Részben egyébként ez az állítás is csak feltéttelezés. A szerzô a történetileg is hiteles, epikusan is plasztikus
ábrázolás érdekében az állandó kérdezés és a termékeny találgatás módszereit alkalmazza. „Ha feltesszük…” – ez a fordulat és rokon kifejezések vezetik Mozart
küllemének és szuggesztivitásának, a
nôkhöz való viszonyának, betegsége és halála körülményeinek latolgatásában. Az évfordulós Mozart-munkák lassan indult, de
mára megeredt kiadványai sorában ez az
egyik legérdekesebb. Jegyzetei és mutatói
korlátozott szakmai használatra is alkalmassá teszik. Hildesheimer stílusának szapora a
szívverése. Györffy Miklós fordítása szinte
minden írói impulzus közvetítéséhez eléggé hajlékony, viszont a szöveg ritmuskihagyásai is „átjönnek”. Talán már a 17. oldalon „ôt magát” helyett „saját magát” lenne
helyes, s másutt is megesik, hogy a
magyarítás tépi a húrokat – mert a
Mozartra, életének igaz bemutatására fölesküdött Hildesheimer jön
lázba. Írói tûz sosem elég nagy.

Beckett
képei (valamint Beckett-elôadások fotói) néznek ránk és a végtelenbe John
Haynes és James Knowlson fekete borítójú, színpadnyílás alakú könyvének lapjairól (Európa, fordította –
egy lélegzetre – Dedinszky Zsófia).
Haynes kattintotta, Knowlson értelmezte (és az életmûbe ágyazta) a képeket. Itt is jegyzet és mutató jön segítségül. A Samuel Beckett 100, a születési centenárium (melyet az Európa oly derekasan ünnepel!) jó alkalom a
részben a világsajtót évtizedeken át bejárt felvételek elmélyültebb nézegetésére (még akkor is, ha a technikai minôség néha
a közepesnél is gyengébb. A nyomdai silányság nem foszt meg
egy-egy színész az írót utánzó maszkjának érzékelésétôl, az
idôben rétegzôdô premierek ismétléseinek átélésétôl, az írói
szíkföld arcának ikonjától. A legmegdöbbentôbb a Nem én híres világítási effektusának többszöri megörökítése: koromsötét
téglalap zászlajának közepén – mint kivágott kör – egy emberfejnyi tátott száj. Ajak, fogsor, nyelv, áll, környezô bôrfelület
korongja). Knowlson (Beckett életrajzírója) kitûnô elemzô s
mûhelytitkok tudója. Biztos kalauz a (fôleg a színpadi, rendezôi)
Beckett-oeuvre-ben. Ha volt író, akinek – jelképesen szólva – zenekar nem lehetett elég kicsi, zsugorított: Beckett volt az. Ô s drámái ott állnak, enyésznek a világot – a semmit – jelentô deszkákon.
Évtizede Rádió I. címen került közönség elé, ma (Samuel Beckett
összes drámái – bôvítve az Eleutheriával) új fordításban Hangjátéktöredék I.-ként olvasható egy SB-jelenet (ez is: Európa). Szalóczy
Pál, a közismert és közkedvelt bemondó.

A leírt szöveg
felolvasandó

Könyv

könyvbölcsô

címû, Mikrofontörténetek a Magyar
Rádió hôskorából alcímû munkája
(Atheneum 2000 – Magyar Rádió) az
1925. decemberi indulástól a II. világháború végéig meséli el, miként
lett lassacskán egyre nagyobb (bár
olykor mégis foghíjas) egy – minden
tiszteletünket megérdemlô – szakmai csapat. A kitartó kutatáson és
gazdag anyagon alapuló mû valóban
a hangulatos (egyben tartalmas) mesélés metódusát alkalmazza. Zene
sugárzása a stúdióból, olimpiai tudósítás, állatkerti közvetítés, elemi csapások külsô
helyszíneken (s „elemi csapások” néha bent az intézményben), érdekes és karakteres személyiségek (bemondók, technikusok, fônökök, írók, muzsikosok,
mások) – mindez olvasmányosan, az elôdök iránti
szeretet hangján kel életre Szalóczy kis fejezetekre
tagolt, könyvnyi „rádióújságjában”, nem kevés
archív felvételtôl övezve. Külön becse van a 61 percnyi CD-mellékletnek: egykori szünetjelek, Pluhársportközvetítések, zenés mûsorok, háborús híradások villanásnyi részletei. Mindenestül forrás, jól
megírt könyv, kár, hogy egyszer-egyszer (helyhiány miatt?) „lenyeli” az esetek, anekdoták bizonyos epizódjait, mögöttes tudnivalóit.

A metafora
a címe Kövecses Zoltán tankönyvi jellegzetességeket is mutató (bölcsen didaktikus szerkezetû,
Feladatokat is felölelô), korábban angolul és koreai nyelven publikált kötetének (Typotex). Gyakorlati bevezetés a kognitív metafora-elméletbe: G. Lakoff és M. Johnson 1980-as,
kb. Hétköznapi metafóráink címû alapvetése nyomán halad magyar követôjük. Vagyis a hagyományos metaforafelfogással szemben vallja: a metafora a fogalmak, s nem a szavak tulajdonsága; fogalom-megértetô alakzat, nem egyszerûen esztétikai jelenség; a metafora – a közhittel ellentétben – nem feltétlenül a hasonlóságon
alapszik; s a hétköznapi beszélô is
könnyen, bôségesen használja stb.
Kövecses „az egyszerû olvasó” számára jelenségkörök („forrás- és céltartományok) szerint csoportosított metaforatárat nyújt (metafora- és metonímia-mutatókkal), a szakembernek – az alapoktól és következményektôl a jelentésintegrációig és az univerzalitásig jutva – valóságos metafora-filozófiát prezentál. Ajánlható, hogy A fogalmi metaforák nyelven kívüli megvalósulása címû fejezettôl induljon az olvasás: filmek, színjátszás, képregények, rajzok, szobrok, épületek, reklámok, hirdetések, szimbólumok, mítoszok, álomértelmezések…
Metaforából a rengeteg is: csepp a tengerben. A metafora vég
nélkül termi és érvényesíti önmagát.
Tarján Tamás
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Legendás alapmûvek
■ Nyugdíjba küldök két –
megkülönböztetett helyen, a
számítógépem közvetlen közelében, a leggyakrabban forgatott kézikönyvek között,
közvetlenül a párizsi Irodalmi Újság nyolckötetes fakszimile kiadása mellett tartott –
rongyosra olvasott remekmûvet. Mindkettô az 1980-as
évek környékén – az egyik
1978-ban, a másik 1982-ben
– a müncheni Griff Kiadónál
jelent meg. Jellegzetes piros
és sárga gerincük, szokatlan
tömzsiségük már messzirôl is
felismerhetôvé tette a Tisztító
vihar és a Nagy Imre élete és halála címû kötet-párt, amely
az elmúlt két évtizedben,
azon túl, hogy politikai, történelmi iránytûm is volt,
1956-os tudásomnak kútforrásául is szolgált.
E múlt idejû fogalmazás
azonban csak a Griff-kiadványoknak szól – a szóbanforgó példányok most a féltett kincseim
polcára, a József Attila elsô kiadások, a
századfordulós Magyar Remekírók félszáz kötete, Orbán Balázs Székelyföld
leírása és az egykori tiltott könyvek, szamizdatok és az emigrációban megjelent
s onnan becsempészett mûvek közé kerülnek, az „M” betûhöz. Oda, ahol már
régóta ôrzöm – az AB és Áramlat Független Kiadó jóvoltából és bátorságából
– a Tisztító viharnak 1986-os, a Nagy
Imre életrajznak pedig 1988-as, a Katalizátor Iroda által közreadott szamizdat
verzióját, oda, ahol Méray Tibor neve
alatt gyûlnek az említett könyvek különféle, számos nyugati nyelvû edíciói
is. Volt belôle jó néhány, akit érdekel,
megtalálhatja a Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) akkurátus pontosságú
honlapján (www.irodalmiakademia.hu).
A türelmetlenül türelmes párizsi magyar, Méray Tibor szerkesztette, az
1956-os forradalom eszméjét ôrzô Irodalmi Újság nyolc kötete melletti két
könyvhely azonban nem marad üresen.
Méray-kötetek kerülnek oda: az Aczél
Tamással 1958-ban közösen írt Tisztító
vihar és az 1959-es Nagy Imre élete és halála címû könyvek
új, a Noran kiadó által megjelentetett kiadásai. Elfogult vagyok és érintett, életem egyik nagy szerencséjének tartom
Méray Tibor barátságát, s megtisztelônek, hogy a DIA-nál
engem választott életmûve szakértôjének, gondozójának,
így lettem a két régi-új kötet szerkesztôje is a Norannál,
nem lenne ildomos tehát recenzensként méltatni az új kiadást; talán egyetlen érdemi megjegyzést azért megenged-

hetek: arra hívom fel az olvasó figyelmét,
hogy a magyar nyelvû kötetek végére
elôször került névmutató. Aki érti, érti.
S ha már ez a Lapmargó vallomásos széljegyzet (értelemszerûen nem is lehet
más), hát hadd mondjam tovább, hadd
mondjam el, hogy a két könyv újbóli elolvasása mennyi újdonsággal szolgált, s
mennyire megerôsített korábban is vallott meggyôzôdésemben, hogy fél évszázaddal ezelôtt a forradalom elôzményeirôl beszámoló Aczél–Méray szerzôpáros, majd a forradalom történetét Nagy
Imre életén keresztül elmesélô Méray Tibor klasszikus és megkerülhetetlen szöveget adott közre. Az elsô jelzô a közérthetôséget, a sallangmentes és pontos fogalmazást, a tudományoskodás mellôzését, az „élménybeszámolót” a történeti
rálátással és megközelítéssel elegyítô
munkát ismeri el, a második pedig ténymegállapítás. Az elmúlt ötven esztendôben, s fôleg az elmúlt két évtizedben megszámlálhatatlanul sok tanulmány, monográfia, emlékirat jelent meg
1956-ról, a komolyan vehetô publikációk
szerzôi azonban – akár kedvükre való volt ez, akár nem –
egyetlen alkalommal sem kerülhették meg a szóbanforgó
mûveket, ôsforrásaként elôszeretettel vagy kényszerûségbôl,
de mindig hivatkoztak rá. A
Tisztító vihar és a Nagy Imre
élete és halála volt a kályha,
ahonnan el kellett, ahonnan el
lehetett indulni, a zsinórmérték, amit el kellett érni, meg
kellett próbálni meghaladni.
Ez utóbbi ritkán sikerült: a
könyvcímmé is emelt 1950-es
évekbeli magyarországi tisztító
vihar által felszabadított és
megélt tapasztalat, tudás, intuíció remekmûveket, alapmûveket hozott létre, s kerülhettek
elô – s kerültek is elô – fontos,
nélkülözhetetlen dokumentumok, azok „csak” megerôsítették a szóbanforgó könyvek
kordokumentáló hitelességét.
Ennél többet, ennél nagyobb
elismerést, visszaigazolást szerintem könyv nem kaphat
(már azon túl, hogy az új kiadás piros és fekete gerince kerül a leggyakrabban forgatott kézikönyvek sorába).
Murányi Gábor
Aczél Tamás – Méray Tibor: Tisztító vihar
Noran Kiadó 454 oldal, 3699 Ft
Méray Tibor: Nagy Imre élete és halála
Noran Kiadó 440 oldal, 3490 Ft
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A valóság vonzásában
■ A Móra Kiadó második, átdolgozott kiadásban adta ki Varga Katalin Kisbence c. kötetét, amelyet bajos volna nemes egyszerûséggel mesekönyvnek nevezni, hiszen egy
nagyon is valóságos kisfiúról (családjáról,
barátairól stb) van benne szó, mégis azt kell
mondanom: a népszerû írónô (nem mellesleg költô) jól megformált, rövid elbeszélések
sorában bizonyos értelemben igenis mesél a
családba negyedikként érkezô szôke, kék
szemû csemete elsô éveirôl. Ezek a történetek tehát reálisak, vidámak, tanulságosak, az
életbôl ellesett, jó szemmel megfigyelt és jó
tollal megörökített tipikus élethelyzetek.
Nemcsak gyerekeknek, hanem leendô szülôknek is ajánlható a Kállai Nagy Krisztina illusztrálta kötet.
A Szonya professzor c. kötettel folytatódik a Móránál a Kertész Erzsébet könyvei sorozat kiadása. Ebben a 30-as
években írott regényében Szonya Kovalevszkaja életútját vázolja föl a
szerzô. Korvin-Krukovszkij tábornok
kisebbik lánya gyerekkorától különös
képességeket mutat a matematika terén, mondhatjuk úgy is: zseni. Csakhogy egy lánynak egyetemre menni,
majd matematika-professzornak lenni
az 1800-as évek második felében, fölöttébb szokatlan, merész terv. Szonya
(akinek az ereiben, lánykori nevébôl
ítélve, magyar vér is csörgedezik) rengeteg áldozatot hoz munkája, szenvedélye érdekében. A nôi egyenjogúság harcosának rövid, küzdelmes és tudományos szempontból
sikeres élete példa lehet ma is. A mû érdekessége, hogy történelmileg ismert alakok (Dosztojevszkij, Nansen, Strindberg) bukkannak föl
benne mellékszereplôkként.
Sven Nordqvist nálunk is méltán kedvelt képeskönyv-sorozatában a Mit fôzött ki Findusz
és Pettson? után megint egy különleges kötetet kínál a rajongóknak a General Press Kiadó.
Az Egész évben Findusszal c. kiadványban barkácsötleteket leshetünk el az ezermester Pettsontól és a sokszor
pimaszul agilis, de most ôszintén igyekvô és ügyeskedni, használni vágyó kandúrtól. Januártól decemberig sokféle tevékenységhez kapunk kedvet és példát. A humoros rajzokat Sven
Nordqvist alkotta, a szöveg Eva-Lena Larsson és Kennert Danielsson munkája. Fôzzünk, fúrjunk-faragjunk,
kertészkedjünk, kísérletezzünk és figyeljünk
meg érdekes dolgokat, ahogy Pettson, Findusz és a muklák mutatják! (Fordította Szalay
Zsuzsanna.)
Elôzô két számunkban a fantasyt kedvelô fiatal felnôtteknek ajánlottuk a Törzsek, illetve a
Kobolderdô c. kötetet az Animus kínálatából. A
Kiadó „házi szerzôje”, a népszerû brit írónô,
Jacqueline Wilson, akinek semmi meseszerû
vagy fantasztikus nincs a regényeiben. Az ô
történetei a mai, hétköznapi valóságot idézik
fel, bravúros mesélôtechnikával, sok-sok humorral és kellô adag feszültséggel. A korábbi-

akhoz (pl. A kofferes kislány, Micsoda anya!, Komisz lányok, Titkok) hasonlóan jópofa, a 10 év körülieknek
ajánlott a Nick Sharatt illusztrálta Jó barátok c. kötetet,
amelyben Gemma meséli el a történetét. Alice-szel elválaszthatatlan jó barátok, azzal együtt, hogy semmiben
sem hasonlítanak, ám egy napon kiderül: el kell válniuk egymástól. Csak a nyári szünetekben találkozhatnak... (Fordította Karnis Andrea.)
Nagyobbaknak való a Szerelmi leckék, amelyben a 14
éves Prudence számára az egyetlen vigaszt a rajzórák jelentik a suliban. Tanára kedvessége, megértô viselkedése
szerelmet ébreszt a lányban. A megkapó történet azonban ezen kívül más
(pl. családi) problémákat is tartalmaz.
Lebilincselô, tartalmas olvasmányt kínál a Pálfalvi Ilona fordította kötet.
Látványos történelmi filmeken
(Spartacus, Gladiátorok) láthatók „az
arénák harcosai”, igaz-e, amit ezek a
mûvek mutatnak? Kik voltak a gladiátorok (nevük a latin gladius =
kard szóból ered)? Mikor és hogyan
alakult ki ez a kegyetlen, a régi rómaiakat lenyûgözô, az anfiteátrumokban zajló véres viadalforma? A Kr. e. 4. századból való a legkorábbi ábrázolás – és Kr. u. 440. körül zajlott le az utolsó gladiátorviadal a birodalom nyugati felében. Milyen fegyverekkel küzdöttek, hogyan készültek fel a sokszor halálos
küzdelemre? Marcus Junkelmann történész és régész könyve megírása elôtt korabeli írásos és képi
leleteket tanulmányozott, sôt, ki is próbálta
mindazt, amirôl izgalmas, szakszerû szövege szól.
A Tessloff és Babilon Kiadó Mi micsoda sorozatának 4. kötete rengeteg érdekes kérdésre ad választ,
nagyszerû képanyagával (illusztrálta Ny. Szmirnov és F. Kliemt) az ókori történelem különös
tömegszórakoztatását, ezt a sajátos „küzdôsportot” teljességre
törekedve mutatja be. (Fodította: Rónaszegi Éva.)
A költô, mûfordító, történész
Kovács István 11 éves volt az 56os forradalom idején. Az ô most
újból kiadott önéletrajzi regénye
(„korai önéletrajza”) kiválóan alkalmas arra, hogy az ifjú olvasókkal megértesse, voltaképpen mit
is ünneplünk az idén októberben. Pontosabban, milyen volt a
forradalom elôtti fél évtized. A
kép érzékletes, hiteles, pontos, a
benne elmondott események könnyen átélhetôek,
hiszen egy naiv, kiváncsi, értelmes és érzékeny gyerek szemével látjuk az 1951–56 közötti Magyarországot. A fôszereplô-mesélô kisfiú játszik, olvas, ábrándozik, ismerkedik a világgal: sok mindent lát,
sok mindent nem ért még belôle, természetesen. A
gyermekkor tündöklete a Magyar Napló Kiadó és az
Írott Szó Alapítvány kiadványa, amelybôl filmet
forgattak Erdôss Pál rendezésében.
Cs. A.

Egy kisfiú ’56-os naplója – Csics Gyula
■ Nem kevés bölcsesség kell ahhoz,
hogy valaki felismerje, a napi események egy majdani történelem részei
lesznek, vagy a felejtés homályába
vesznek. Azt, hogy a kipattanó forrongásokból 1956. október 23-án, Budapesten mi lesz, azt még sejteni sem lehetett. Sem a politika résztvevôinek,
sem a város lakóinak, sem a gyerekeknek. Ennek az eszmefuttatásnak
mond ellent, hogy ezen a napon két
kisfiú naplóírásba kezdett annak okán,
hogy megérezték, valami történt, s valami történni fog még. Mind
a két naplónak meglett a maga sorsa, pont idôben, az 56-os forradalom ötvenedik évfordulója elôtt került elô, s öltöttek igazi könyvformát. Véletlen? Mondhatnánk, ha biztosak lehetnénk abban,
hogy csupán ez a két napló született meg, de ki tudja, hány kallódik még a fiókok mélyén, az Ecseri pokrócain. Statisztikailag tehát nincs ebben semmi különös, vagy mégis? A
Magyar forradalom címet viselô napló írója szelíden állja a sarat, amikor elismerô és kétkedô kérdések kereszttüzébe került, mivel az 56-os Intézet kiadta a „kétnyelvû” naplót. A kötet egyik fele az irkalapok másolatából
áll, a másik szépen szedve, tipografálva…
– Amit ön tizenkét évesen írt, az egy nagyon érett,
jó megfigyelô készségû, komoly gondolkodású és
politikailag tájékozott elmérôl árulkodik. Csodagyerek volt ön, Csics Gyula?
– Nem mi voltunk a csoda, hanem a történtek, amiket akkoriban átéltünk. Inkább csodabogár voltam,
mintsem csodagyerek. Barátommal, Kovács Jancsival
jártuk a várost, kedvenc foglalatosságunk az volt, többek között,
hogy felosztottuk egymás közt, kié Kôbánya, kié Lágymányos.
És persze a gyárak, az üzemek is a „miénk” voltak.
– Ebbôl a csatangolásból született a forradalmi naplóírás?
Nem kis megdöbbenéssel olvastam, hogy a veszélyes napokban sem hagytak föl a bolyongással, még motoron is jöttekmentek anyukája öccsének oldalkocsis motorján. Nem féltek? Hiszen soha nem lehetett tudni, honnan lônek.
– Nehéz erre válaszolni, de a barangolás és a naplóírás nem volt
szoros összefüggésben egymással. A forradalom idején „csupán”
attól lettek mások ezek a séták, hogy röpcédulákat gyûjtöttünk,
illetve „felmértük a helyzetet”, hogy hol mekkora a kár. Késôbb
a helyreállítást követtük figyelemmel és mindezt rögzítettük
naplóinkba. A félelemrôl annyit tudok mondani, hogy az ember hamar hozzászokik a rendkívüli körülményekhez. De természetesen nem akkor voltunk az utcán, mikor a harcok zajlottak.
Egy alkalommal éreztem félelmet, mikor is hallani lehetett a
fegyverropogást, nem tudni honnan, de nekem át kellett kelnem
a Rákóczi úton, ahol a forradalmárok szedték fel a kockaköveket, hogy barikádokat építsenek. Feltételeztem, hogy a fegyveresek az utcán mozgó alakokra lôhetnek, így rám is. Amikor például nagybátyám motorján közlekedtünk, akkor már nyugalmasabb idôszak volt, nem éreztem semmiféle veszélyt.
– A napló azzal az elszánt gondolattal kezdôdik, hogy megfogadta, addig írja, amíg az oroszok ki nem mennek. S lám,
1957. március 15-én abbahagyta. Vagy újrakezdte 1990-ben?
– Úgy hiszem, bárki számára belátható, hogy negyven évnyi
naplóíráshoz igen erôs elszántságra lenne szükség. Én magam
ennyire nem voltam elszánt. Számomra azon a márciusi napon
befejezôdött a forradalmi hevület. Olyan ez mint egy szerelem,

aminek minden pillanatára, szépségére és csúfságára is
emlékezem, de nem élhetô tovább, ha vége van. Ez egy
olyan zárványa az életemnek, amit szorosan a fejembe,
a szívembe zártam. Semmi nem festheti át.
– Értsem úgy, hogy távol van minden politikától?
– Távol minden oldaltól, igen. Törekszem arra, hogy
amikor a naplóról nyilatkozom, amikor az olvasókkal találkozom, akkor se legyek pártos. Tényekre szorítkozom,
s mentes akarok maradni mindenféle áramlattól, távol
minden fronttól.
– Térjünk vissza egy kicsit tizenkét éves napjaihoz.
Milyen volt a családi légkör, hogy ilyen kristálytisztán
látta, mi történik. A napok megjelenése olyan, mint egy-egy
vezércikk. Tömör, hangzatos címe van.
– A címeket akkor adtam, miután a napi események már összeálltak bennem és rögzítettem azokat a naplóban. Nyugodt,
ôszinte légkörben nevelkedtem. Soha nem mondták a szüleim,
hogy errôl vagy arról, amit otthon hallok,
nem szabad beszélni. Tudtam, hamar felfogtam az igazodás szabályait, megtanultuk, mit
hol lehet elmondani. Féltünk, persze, hogy
féltünk, de ezzel is együtt lehetett élni. Nyílt
légkör volt otthon, de nem különösebben
szélsôséges. Éltük az életet, hegedülni tanultam, németórákra jártam. A forradalmi érzület egy része volt akkori énemnek.
– Aki így ír, annak nem lehetett gond az iskolában fogalmazásokat írni…
– Külön technikám volt a magyar dolgozatokhoz: elkaptam egy betût, s azzal kezdtem
fogalmazni. Játékossá tettem azt, amit más
nyûgnek érzett. Késôbb történészként sem
okozott gondot az írás. Persze az, hogy fogalmazni szeretek és
talán tudok is, nem jelenti azt, hogy a munkáim könnyen születtek, hiszen pontosnak kellett lennem, megfontoltnak, alaposnak, de soha nem idegenkedtem attól, hogy írjak.
– Csak naplót soha nem…
– Nem, azt nem.
– A rendkívüli napló nem ébresztett kételyeket?
– Dehogynem. De ezen csak mosolygok, ugyan, mi értelme lenne hazudni, kit lenne érdemes egy ilyen trükkel becsapni. Anyagi haszon reményében? Ezen is csak mosolygok.
– Kik álltak mellé azonnal, s kik elébe?
– A családom és néhány barátom, akik a rendszerváltást követôen megismerték a naplót, biztattak arra, hogy adjam ki
nyomtatásban. Legnagyobb bizalmat az 56-os Intézettôl kaptam, végül is ôk jelentették meg a naplómat. Azt gondolom, ez
kellô garancia a hitelességére. S kik elébe? Például Andy Vajna,
a rendezô. Legyintve tolta félre, ez nem lehet igaz, ez hamisítvány, ilyet nem tud írni egy kisgyerek, mondta.
– Ô is tévedhet, gondolta mosolyogva?
– Nem tudok, és nem is akarok ezekkel a véleményekkel mit kezdeni. Képtelenség lenne ma ilyet produkálni és nem érné meg a
befektetett energiát... De össze lehet hasonlítani Jancsi naplójával,
ami egész más úton került a nyilvánosság elé, ezt a naplót egyszerûen kihajították, s egy jószemû ember vette észre az Ecserin, s adta értô kezekbe. A kettô együtt erôsíti és igazolja egymást.
– Mesél az unokáinak a történtekrôl?
– Meséket mesélek. Annyit tudnak, hogy a nagyapó „híres” lett,
de nem én, hanem a fiam és a menyem meséli el nekik azt, ami
ma történik.
Bagota Edit
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Hirdetésfelvétel:

209-1875
A HÁTTÉR KIADÓ ajánlata
A Floridában élô író két remeke jelent meg
az 56-os forradalom 50. évfordulójára
Szilágyi Attila:
SONKA ÚR ÉS CSÓK KISASSZONY

Dirádó. Egy eremita filosz versei és költeményei
Harmadik kötetének változatos hangszerelésû, fragmentális ciklusaiban, szatirikus elégiáiban, frivol dalaiban, ironikus-önironikus szabadverseiben és a „dísztelen költeményekben” a Dirádó-elv kipróbálását kínálja Csokonai Attila olvasóinak. Hogy együtt jelöljék ki a versek személyen
túli jelentéstartományát. Miközben játszik a hangzással, rímekkel és a ritmussal, sajátos
módon elidegenítô eszközöket, filológiai apparátust (jegyzetet, kommentárt) használ,
nem engedi elrévedni, elandalodni az olvasót.
Fekete Sas Kiadó, 168 oldal, 950 Ft

236 oldal, 1600 Ft
1956-nak egyik legplasztikusabb karcolata
a SONKA ÚR ÉS CSÓK KISASSZONY.
A recenzens írja: „Szilágyi Attila – saját
megfogalmazása szerint – nem történelmi
dokumentumírásra vagy politikai állásfoglalásra törekedett, hanem csupán intelligens szórakozást akar nyújtani olvasóinak.
Mégis, talán nem egészen véletlenül egy
letisztult korképet nyújt 1956 magyarországi szellemérôl, valamint ennek az idôszaknak ellentéteiben is különleges emigráns
társadalmáról. De ez még nem minden.
Nemcsak a magyar vonatkozású témákban
szolgál érdekes fordulatokkal, hanem kíváncsi hôseink nyíltszemû barangolásain
keresztül szinte Ausztrália illatát és hangjait is érzékelhetjük..."
Szilágyi Attila:
KELLETT NEKED CSENGÕFRÁSZ
Versek
kb. 120 oldal, kb. 900 Ft
A kötet a szerzô 1950-es években írott verseit gyûjti csokorba. Rendkívül tehetséges,
figyelemre méltó munka. Tartalmilag elgondolkodtató, itt-ott megrendítô, formailag pedig bravúros, sziporkázó versek gyûjteménye. A versek olvasása közben egyértelmûen tör föl a forradalmat megelôzô korszak
sötét, félelmetes „levegôje” és az emberek
ebbôl fakadó életérzése. Erre utal a beszédes címválasztás is.

hatterkiado@hatterkiado.hu
www.hatterkiado.hu

Forradalomról tabuk nélkül
A Bécsben élô publicista, Paul Lendvai új könyvének
(C. Bertelsmann, München) rekordgyorsasággal elkészült a magyar fordítása. A német eredeti és a magyar
kiadás gyakorlatilag egyszerre kerül az olvasók kezébe.

Imre és pálfordulásának bizonyos mozzanatai) shakespeare-i figurákra emlékeztettek. Mint egykori baloldali szociáldemokrata ifi,
szégyellem magam, hogy nem láttam, milyen tiszta, nagyszerû és
bátor ember volt Kéthly Anna. Talán kellene egyszer Magyarországon egy könyvet írni az elfelejtett vagy meg nem értett hôsökrôl.
– Könyvében kiemeli Ausztria pozitív szerepét.
– Száznyolcvanezer vagy
■ – Nem tartja kicsit provokálónak ezt a
kétszázezer (senki sem
Heinz Fischernek dedikálja kötetét Paul Lendvai
címet?
tudja a pontos számot)
– Provokáció nélkül a világ unalmas lenne.
menekült volt rövidebbEz a cím megfelel a tényeknek. A történehosszabb ideig osztrák telemben természetes, hogy tabuk vannak. A
rületen. Az osztrák korpublicistának, a történésznek, az írónak az a
mány és az osztrák nép
feladata, hogy megpróbálja a sokszínû, sokhallatlan rokonszenvvel
oldalú valóságot kihámozni az évtizedek
és bátorsággal fogadta
alatt rárakódott porból. A magyar forradaôket, noha Ausztria maga
lommal kapcsolatos tabuknak, úgy gondoegy évvel korábban még
lom, több okuk van. A romantika és az idô
négyszeres
megszállás
együttesen megszépíti a dolgokat és a szealatt élt. Minden osztrák,
replôket. Ugyanakkor a történelmet a
aki ötvenöt–hatvan éven
gyôztesek írják, vagy legalábbis megpróbáltúl van, személyes élméják ezt tenni. Ez magyar viszonylatban azt
nyeket gyûjtött közvetlejelentette, hogy harminchárom éven keresztül elôször piszkot nül vagy közvetve a magyar tragédiáról, a magyar szabadságharcszórtak a hôsökre, s aztán, rafinált módon megkísérelték a törté- ról és az elnyomásról. Ezt valahogy a családokon belül is továbbnelmet újraírni. Így lett a forradalomból ellenforradalom, majd adták. Ahhoz, hogy a magyaroknak olyan jó nevük van Ausztrikésôbb az „októberi események”, az októberi tragédia s végül ában – s nemcsak itt – 1956 erôsen hozzájárult. Én ezt személye1989 februárjában a „népfelkelés”. Ez mind azt is jelentette, sen 1957. február negyedike óta, amikor egy földig érô télikabáthogy évtizedeken keresztül a fiatal generációk majdnem semmit ban Bécsbe érkeztem, újra és újra éreztem, úgyhogy azt gondosem hallottak az igazságról, az idôsebbek pedig elôször féle- lom, hogy a könyv Ausztriában, de valószínûleg Németországlembôl, majd fáradtságból s a kiegyezési készségbôl is „elfelejtet- ban és Svájcban is, ahol majdnem összesen harmincezer magyar
ték” vagy megpróbálták elfelejteni azt, amit átéltek.
telepedett le, olvasókat fog találni.
– Ezt a könyvet eredetileg nem a hazai olvasóközönségnek – Egy dokumentumfilmet is készített az Osztrák Televízió
szánta.
számára. Ez a forgatás segített a könyv írásában?
– Egyetlen könyvemet sem szántam a hazai olvasóknak, minden – Természetesen. Ahogy például Vladimir Krucskov, Andropov
Magyarországon megjelent könyvem fordítás volt. Ez azt jelen- nagykövet jobbkeze és magyar tolmácsa 56-ban és késôbb a KGB
tette, hogy nem voltak bennük olyan történelmi célzások vagy elnöke, majd a Gorbacsov elleni összeesküvés fô mozgatója és
lírai mozzanatok, amelyeket külföldi olvasó nem érthetett vol- vesztese most is védi Nagy Imre kivégzésének jogosságát és dicséna, vagy a fordítóknak nehézséget jelenhettek volna. De ami az ri Kádárt, arra emlékeztet, hogy vannak rosszindulatú gyilkosok
alapvetô tényeket illeti, nem hiszem, hogy egy magyar olvasó is, akik a tettüket még haláluk elôestéjén sem sajnálják. Ugyanakérezte volna ezek hiányát. Én mindig abból indultam ki, hogy kor nagyon érdekes volt, ahogy Valerij Muszatov, orosz nagyköa történelmi vagy politikai tanulmányoknak nem szabad unal- vet ma 56 komplex valóságát értékelte, beleértve a szovjet szeremasnak lenniük. Az, hogy valami olvasmányos, nem jelenti azt, pet is. Megrázó volt beszélgetésem az idôközben elhunyt Eörsi
hogy felületes munka.
István költôvel, az egykori halálraítéltekkel, Fónay Jenôvel és
– Érték-e az elôkészítés, kutatás során meglepetések?
Mécs Imrével, és Gyenes Judittal, Maléter Pál özvegyével. Ezek a
– Nagyon sok meglepetés ért. Ez elsôsorban a személyek szerepére beszélgetések részben közvetlenül, részben indirekt módon havonatkozik és a véletlen fontosságára a történelmi eseményekben. tottak a történelmi események hangulatának visszaidézésére is.
Valahogy megfogott engem az ötvenhatos ôsznek a hangulata, no- – A könyv utolsó fejezetének címe: Kié ötvenhat? Tudja a váha magam is átéltem ezt. Még egy könyvem sem volt, melyet ilyen laszt?
szenvedéllyel, szinte megállás nélkül írtam volna. Talán ez majd – Persze. Ötvenhat, ugyanúgy mint 1848, az egész nemzeté,
érzôdik az olvasó számára is. Így például elolvasva az összes fellel- ugyanakkor ugyanúgy megosztja a politikai örökösöket, mint
hetô dokumentumot és emlékezést, sokkal tisztábban látom a fel- nagy elôfutára. Csak most vannak olyan szereplôk, akik, mint
kelés spontaneitását, a szereplôk hôsiességét, de a mártírok, mint annyi minden mást, ezt a tragédiát is aprópénzre akarják váltaMaléter Pál vagy Nagy Imre ellentmondásos szerepét is. Ugyanígy ni. Nagyon elszomorító, hogy úgy látszik, még a fél évszázados
még jobban megértettem, hogy tulajdonképpen a magyar forradal- emlékezést is árnyékba boríthatja a magyar társadalom megoszmat – kivéve Ausztriát – minden külföldi hatalom elárulta. Ide tar- tottsága és bizonyos politikai csoportok és politikusok demagótozik a jugoszláv rezsim mérhetetlen aljassága, a román kommu- giája. De mindez nem változtathat a magyar forradalom nagysánisták kétkulacsossága, az amerikai vezetés lélektelensége, a Szabad gán, történelmi helyén és a mártírok iránti tiszteletemen, tekinEurópa Rádió mértéktelen butasága és a francia, angol politika kö- tet nélkül arra, hogy honnan jöttek és esetleg hova mentek.
zömbössége. Ami a szovjeteket illeti, a dokumentumok megerôsízs.
tették a bolsevisták hihetetlen korlátoltságát és könyörtelenségét. Paul Lendvai: Forradalomról tabuk nélkül
Nem felejthetem el azt sem, hogy soha ilyen tisztán nem láttam Ká- Fordította dr. Pruzsinszky Sándor
dár János személyiségének sötét oldalait, melyek néha (Rajk, Nagy Napvilág Kiadó, 269 oldal, 3200 Ft
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A NAPVILÁG KIADÓ AJÁNLATA
HORVÁTH JULIANNA
(szerk.)
„Megy a rendszer,
jön a rendszer,
majd megbolondul
az ember…”
'56 RÖPLAPHUMORA
Elôszó: Farkasházy Tivadar

EDWARDS, GRIFFITH
Az „anyag” természete
Drogok…
és miért nyúlnak hozzá
oly sokan?

2006, B/5, 324 oldal
2300 Ft
ISBN 963 9350 79 6

LEONARD, MARK
Miért Európa
diktálja a lépést
a 21. században?
Utószó: Dessewffy Tibor

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

2006, BN/12, 106 oldal
2800 Ft
ISBN 963 9350 83 4
LENDVAI, PAUL
1956
Forradalomról
tabuk nélkül

2006, B/5, 269 oldal
3200 Ft
ISBN 963 9350 99 0

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

MISKOLCZY AMBRUS
A modern magyar
demokratikus kultúra
„eredeti jellegzetességeirôl”
1790–1849

2006, A/5, 156 oldal
1900 Ft
ISBN 963-9350-98-2

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

Történelem alul- és felülnézetben
A magyarok krónikája az ôstörténelemtôl tegnapig
Az ember természeti és épített környezete,
a mindennapok eseményei, a tárgyi és a
szellemi világ emlékei kiemelt szerepet
kapnak az Európában immár igen népszerû Krónika-sorozat magyar történeti kötetében, A magyarok krónikájában. A könyv
október végén javított, új kiadásban
jelenik meg, és a magyar történelem
áttekintô kronológiáját, a legfontosabb
mûvelôdési, társadalmi, technikatörténeti
eseménytörténet leírását adja 4000 szócikkben,
120 térképen és 2000 – jobbára színes – illusztrációval
800 oldalon. Az egyes szócikkek szerzôit az adott kérdéskör legavatottabb szakértôibôl válogatták. A kötetrôl beszélgettünk a könyv szülôatyjával,
Glatz Ferenc akadémikussal. Ô nemcsak a kötet összeállítója, szerkesztôje, hanem a 13 áttekintô fejezet,
valamint a kronológia és sok szócikk szerzôje is.
■ – Az 1970-es években, fiatalkorunkban fel kellett figyelnünk
azokra az új kihívásokra, amelyek érték a történettudomány mûvelôit. A tömeges rádiózás után megjelent a tömeges televíziózás,
vagyis a nem írásos mûnemekben való ismeretátadás. Mint vállalkozó kedvû fiatalember, vállalkoztam nemcsak a tévémûsorokban
való szereplésre, hanem egy-egy esetben még forgatókönyv-írására
is. Többször megmosolyogtak, amikor arról beszéltem, hogy a történetírásnak birtokba kell vennie a nem írott mûfajokat is, és a történésznek meg kell tanulnia akár rádiós hangjátékot, vagy tévéjátékot írnia. És általában nagyobb figyelmet kell fordítani a képpel,
hanggal – beleértve a zenét is – ábrázolás lehetôségeire. Ahhoz viszont, hogy képben, hangban tudjunk gondolkodni, ahhoz képesnek kell lennünk arra, hogy berendezzük a több évszázaddal
ezelôtti történelmi hôsöket körülvevô tereket, szobákat bútorokkal, embereket felöltöztetni korhû ruhákba, és törekedni kell megjeleníteni a korabeli magatartásformákat, akár mozdulatokat vagy
az arcokra kiülô érzelmeket is. Ehhez a képességhez azonban a jelenleginél sokkal nagyobb ismeretanyag szükséges a korábbi korok
tárgyairól, viselkedési és gondolkodási normáiról. Vagyis: több
technikatörténeti, több társadalomtörténeti és több mûvelôdéstörténeti ismeretanyagra van szükség a történészképzésben. Az elsô
lehetôséget itthon kaptam ennek a felfogásnak a kibontására, azzal, hogy 1978-ban megbízást kaptam az egyetemen egy ilyen stúdium indítására, újkortörténeti muzeológia címen. Máig tanítom
az 1979-ben megkezdett szakot, és a nálam végzettekbôl került ki
a História c. 1979-ben indított folyóirat és az 1980-as években kialakított új képes mûfajú História-könyvek szerkesztôi csapata. A
következô lehetôséget számomra az 1980., majd az 1985. évi történész-világkongresszusok kínálták. 1980-ban a világkongresszus
egyik fô elôadását tarthattam az oral history, azaz a szóbeli történelem címmel. 1985-ben pedig az újkori nem írott emlékek – mindenekelôtt a tárgyi és a képi emlékanyag – forráskritikájáról adhattam elô. A magyarok krónikája ennek a szakmai-módszertani felfogásnak egyik megvalósítási kísérlete, és remélem, hogy még ak-

tív éveimben elkészíthetem a magyar történelem
bemutatásának egy olyan változatát, ahol az ábrázolás eszköze az írott szó, az állókép mellett a
mozgókép, a zene, az ének is jelen lesz. Legszívesebben a korabeli szagokat, illatokat is megeleveníteném, ahogy ezt próbálom szemináriumaimban, természetesen csak szóval érzékeltetni.
– A könyv népszerûségét nemcsak a választékos képanyagnak, hanem a lényegre törô szócikkeinek is köszönheti, ha jól gondolom.
– Részben, azt hiszem, így van, és ez a könyv
megírásának, szerkesztésének egyik legnagyobb nehézségét adta. Szakmánk hozzászokott, hogy hosszadalmasan, bonyolult fejtegetésekbe bocsátkozva szóljon közönségéhez. Nemcsak az új ábrázolási formákhoz
kell igazodnia az új történetírásnak, nemcsak ki kell fejleszteni a
nem írott emlékek kiértékeléséhez szükséges forráskritikai készséget, hanem meg kell tanulnia lényegre törôen és egyértelmû
fogalomanyaggal írni, beszélni.
– Hogy születik meg egy ilyen könyv? Egy 800 oldalas kiadványnak már az összeállítása, majd szerkesztése nagy körültekintést igényel.
– Egy emberi közösség – így a magyar és a velük együtt élô nemzetek – történelmében sokkal nagyobb szerepet játszanak a napi
életkörülmények és a napi aktivitások, mint ahogy azt a 19–20. század történetírásában mindegyre uralomra jutó politikatörténet-írás
mutatja. Ez volt az alapelvem, amikor az 1980-as években elôször
vállalkoztunk összefoglaló magyar történeti munka írására. A politikai rendszerváltás 1989–90-ben újraerôsítette ezt az amúgy is
hagyományosan meglévô politikaközpontúságot. Szinte feledésbe
merült, hogy a szovjet rendszer összeomlását is elsôsorban világgazdasági és világkulturális új áramlatok, nem utolsósorban az új
ipari-technikai forradalom, vereség a fegyverkezési versenyben és a
politikai, valamint államhatárokat átlépô tömegkommunikációs
forradalom idézte elô. Olyan könyvet szerettem volna írni a magyar történelemrôl, amely ezeknek az átfogó társadalmi-gazdasági
erôknek a munkálását mutatják be. Így készült el 1993-ban a mintegy 300 oldalas rövid magyar történeti áttekintésem. Amikor azután lehetôség adódott, hogy A magyarok krónikáját elkészítsük,
akkor a már készen lévô összefoglalót szétdaraboltam 16 fejezetre,
kivonultam 1994-ben a politikai választások csinnadrattája elôl is
Zebegénybe félvad macskáimhoz, és néhány hónap alatt elkészítettem mindehhez egy összefoglaló magyar történeti kronológiát.
Ezután a Krónika-sorozat mûfaji adottságait követtem: a korábbi
évszázadokban 10 év kapott egy oldalpárt, a legújabb korban 1 év
egy oldalpár. Egy-egy A/3-as – tehát dupla – oldalra ceruzával rárajzoltam, majd a tördelés során tanítványaimmal, Pótó Jánossal,
Burucs Kornéliával, Demeter Zsuzsával újrarajzoltuk az oldal szegélyeként a tíz évre esô kronológiát, belülre pedig a 10 évhez kapcsolható eseményeknek, képanyagnak, ábrának a helyét. Egy-egy
képoldal, illetve egy-egy fejezet összeállításában juthatott azután
érvényre a történetszemléleti megfontolás.
– Mi a legfôbb erénye a könyvnek Ön szerint?
– Talán az a kísérlet, hogy egy történetszemléleti felfogást az új íróiszerkesztôi eszközökkel és közérthetô módon adjunk elô. Nem hiszek abban, hogy vannak nagyszerû gondolkodók, csak éppen zavarosan fogalmaznak. Aki zavarosan fogalmaz, az szerintem zavarosan gondolkodik. De ez csak egy magánvélemény…
Szénási Zsófia
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TÖRTÉNELMI ÉVFORDULÓK FÉNYÉBEN…
Ladányi Sándor szerk.

ADALÉKOK
a Magyarországi Református Egyházban az 1956–1957-es
esztendôben történtekhez

DOKUMENTUMOK
a Református Megújulási Mozgalom és az Országos Intézôbizottság tevékenysége, valamint a megtorlások történetébôl
Ôszinte hangú, tényszerû és tárgyilagos dokumentum-összeállítás az 1956-os forradalom 50. évfordulója alkalmából. „A kötetben dokumentumok vannak. Az átfogó értékelés még várat magára. S ez jól van így. Túl kevés még az információ és túl sok az
indulat. Vádaskodások helyett szülessen egyre több ilyen kötet a
tárgyilagosság jegyében, hogy tisztábban láthassunk és igazságosabban értékelhessük múltunkat!” (Bölcskei Gusztáv püspök)
B/5 méret, 524 oldal, keménytáblás, 3200 Ft
Ravasz László

KRISZTUSSAL A VIHARBAN
Igehirdetések (1956 november – 1957 április)
Ravasz László nyugalmazott püspököt egyházunk az 1956-os forradalom
kitörése után visszahívta a lelkészi szolgálatba, hogy újra azzal az elementáris erôvel és prófétikus igazságszeretettel, ugyanakkor lelkigondozói szelídséggel hirdesse Isten Igéjét, mint ami korábban is jellemzô volt rá.
Ak/40 méret; 172 oldal; kartonkötés, 560 Ft
Szabó András

e-mail:
kalvin.kiado@kalvinkiado.hu

Bocskai István, Erdély és Magyarország fejedelme
A nagy fejedelem halálának 400. évfordulója alkalmából kiadott kötet
történelmünk e politikai, mûvelôdés- és egyháztörténeti szempontból
meghatározó személyiségének életútját népszerûsítô, ismeretterjesztô
formában tárja az olvasók elé.
Fr/5 méret, 199 oldal, keménytáblás, 1350 Ft

A

1113 Budapest,
Bocskai út 35.
Telefon/fax: 386-8267

„TÉGED ISTEN DICSÉRÜNK”

A Jó könyv – szolgálat

REFORMÁTUS
KÁLVIN KIADÓ

Honlap:
www.kalvinkiado.hu
Internetes megrendelés
esetén 10% engedmény!

Kairosz Kiadó ajánlata
HENRI BOULAD SJ:
RABOK VAGYUNK?
Predesztináció vagy szabad akarat
140 oldal, kartonált, 2100 Ft
Isten akarata vajon nem korlátozza-e az
ember szabadságát? Ez a problematika
minden hívôt érint. Amíg ezt az akaratot
kívülrôl ránk nehezedô parancsolatoknak képzeljük el, örök büntetéssel a háttérben, nem érezhetjük másnak, mint
egy bennünket fojtogató, elidegenítô,
leigázó kényszernek. Ugyanakkor minden megváltozik, ha megértjük, hogy az
isteni törvény magának a természetnek
és mindegyikünk életének a kódja.
JEAN-PAUL BRIGHELLI:
BUTASÁGRA KÁRHOZTATVA
(Az iskolák programozott halála)
188 oldal, kartonált, 950 Ft
„Képzés és minôsítés – a hivatalos személyek egyre csak ezt a két szót ismételgetik. Ki ne látná, hogy a mai iskolákban
kapott képzés tömeges visszaminôsítést
jelent. Ki ne tudná, hogy nemrégiben a
képzetlen munkaerôt kívánó munkaajánlatok száma Franciaországban a
2004-es 4,5 millióról 5 millióra emelkedett? Ma az iskola ennek a visszaminôsítésnek a motorja” – így a könyv. Vajon
csak Franciaországról szól ez a kötet?
STEFKA ISTVÁN:
ÖTVENHAT 50 ÉVE
250 oldal, fekete-fehér képek,
kartonált, 2950 Ft
A három évvel ezelôtt megjelent portrékötet folytatása. „Az öreg magyarnak
össze kell szednie magát, ha tükörbe
akar nézni. Amit ott lát, már-már nem is
hasonlít egykori önmagára – írja Regéczy-Nagy László az elôszóban. Illyés

Gyula szavaival: „Milyen hatással lehet
a nemzet jellemére az, hogy nálunk, aki
kiállt a szabadságért, fejét vesztette, s
megmaradt szaporítani a fajt az, aki behódolt? Nem mentségünk ez, de magyarázat, az önismeret alapja.”
ALDOUS HUXLEY:
ELÔADÁSOK AZ EMBERRÕL
422 oldal, kartonált, 3500 Ft
A Szép új világ szerzôjét most egy másik
oldaláról ismerheti meg a magyar olvasó. „Elôadásaim szerény tárgya az ember” – írja ô maga esszékötetérôl. Az
oktatástól a túlnépesedésig, a nacionalizmustól a mûvészetekig, a vallástól a
tudattalanig, a nyelvtôl a háborúig, a
természettôl az áteredô bûnig az emberiség vagy az egyes ember legéletbevágóbb kérdéseit tárja elénk és vitatja
meg velünk Huxley.
BOGÁR LÁSZLÓ:
BOKROS, ÚJRATÖLTVE
A megszorítások mitológiájának
mélyszerkezete
„És mégis élünk” c. sorozat 1. kötete
292 oldal, kartonált, 2500 Ft
A szerzô megpróbálja rekonstruálni,
hogyan kerülhettünk ebbe a helyzetbe,
miért látszik egyre inkább pusztító zsákutcának az egész rendszerváltási folyamat. Hol voltak azok a kritikus elágazási pontok, ahol akadtak esélyek eltérô
tartalmú történelmi pályák megnyílására is, de a magyarság nem volt képes élni ezekkel. Milyen kármentô lépésekre
van még lehetôség, milyen feltételei
lennének egy új alkurendszerre épülô
rendszer-korrekciónak, ha a radikális
újabb rendszerváltás közvetlen esélye
szinte a nullával egyenlô.

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

Forradalmi újítás
Délután kettô felé jár. Lipták Béla egyetemi hallgató 1956. október 22-én leül a mûszaki egyetem
aulájának lépcsôjére, hogy részt vegyen egy diákgyûlésen – kezdi Bob Dent Budapest 1956 címû
könyvét. De még mielôtt Liptákból forradalmi
diákvezér válna, az angol újságíró kiszól a történetbôl és elmeséli, hogy a budai felsô rakparton
található egyetem 1906-ban épült Hauszmann
Alajos tervei alapján, 47-es, 49-es villamossal
megközelíthetô, és az a bizonyos aula minden
látogató számára nyitva áll.
■ – Olyat már láttunk, hogy valaki Angliából Magyarországra költözik. Még az sem épp rendkívüli, hogy húsz éve folyamatosan itt él. De ha az illetô az ötvenhatos forradalomról ír könyvet, az ember elkezd rokoni szálakat gyanítani.
– Pedig hiába. Se a forradalom idején kimenekülô felmenôk, se
magyar származású nevelônô nincs a történet hátterében. Semmi romantikus szál.
– Akkor honnan ez a megszállottság?
– Egyszerû turistaúttal kezdôdött az egész, 1982-ben. Megtetszett itt, és aztán minden évben többször
visszatértem.
– Akkoriban mivel foglalkozott?
– Épp lehúztam a rolót a liverpooli könyvesboltom ajtaján, és szabadúszó újságírónak álltam. A helyi lapnál, a Liverpool Daily Post-nál
jelentek meg az elsô cikkeim, gazdasági témákról, társadalmi kérdésekrôl, életmódról.
– Az akkoriban nyugaton még leginkább
csak a legvidámabb barakként emlegetett országunkban tett látogatásairól is beszámolt?
– Persze, és nagyon szerették az olvasók. Így
született az ötlet, mi lenne, ha kicsit jobban
megismerkednék Budapesttel. 1986-ban telepedtem le végleg.
– És rovatot indított, mondjuk azzal a címmel, hogy Keleten a helyzet változik.
–Ha azt nem is, de rendszeresen írtam Magyarországról. Közben pedig bebarangoltam az országot, és elhatároztam, írok egy útikönyvet az ide érkezô külföldieknek.
– Akkor már voltak magyar kiadói kapcsolatai?
–Dehogy! Egy londoni kiadó kínált szerzôdést. 1990-ben jelent
meg az elsô kiadás, Blue Guide Hungary címmel. Aztán a Blue
Guide Budapest. Már ezekben szerepelt némi utalás a forradalomra. Bizonyos helyszíneknél, mint például a Bem tér, kiemeltem ezt a szempontot. Ha jól tudom, ezt addig más nem írta bele útikönyvbe.
– Mikor hallott elôször ezekrôl az eseményekrôl?
–Hétéves voltam. A szüleim katolikus vallásúak, többször emlegették Mindszenty bíboros nevét. Másra nemigen emlékszem.
Aztán még mielôtt 1982-ben Magyarországra jöttem volna, már
olvastam a forradalommal kapcsolatos cikkeket, tanulmányokat.
Mindig is érdekelt a politika.
– Azzal a szándékkal kezdett a témával foglalkozni, hogy egyszer könyv lesz belôle?
–Ezt csak úgy három évvel ezelôtt határoztam el. Szerzôdés nélkül, inkább csak magamnak akartam összerakni a képet.

– Amiatt, hogy a rendszerváltással az '56-os események már nem számítottak
többé tabunak, sokan írtak, sok mindent. Az ötvenedik évfordulón pedig valósággal elárasztották ezek
a könyvek a piacot. Nehéz
újat mondani, nehéz új fogást találni a témán.
– Vannak, akik „az” igaz történetet akarják megírni, én a
történeteket, a nézôpontokat. Helyszínelôként akartam sorra járni a forradalom
állomásait,
különbözô
szemtanúk és leírások alapján rekonstruálni, hol, mi történt.
És persze azt, hogy miért.
– Mintegy idegenvezetôként kalauzolva, a mûegyetemtôl a
Bem téren át a Kossuth térig a Parlamenthez, és így tovább.
– Ahogy mondja. Így kerülhettek bele azok a szövegrészek,
amelyek építészeti, történeti, kulturális tudnivalókat tartalmaznak. Így végre elmondhattam, nem értem, miért nem ôrzi
tábla a 23-i felvonulás emlékét a Bem téren, de beszélek arról, hogy Nagy Imre egykori lakhelye ma lakásmúzeum, és
beszúrhatom a szövegbe azt is, ki volt Bem
apó vagy éppen gyerekkori ismerôsöm, Mindszenty bíboros.
– Nem gondolt arra, hogy ezek kicsit megakasztják az élô, riportos leírásokat? Hogy
esetleg ezeket egy, az útikönyvekre jellemzô keretes szerkezetbe helyezze el?
– Ez eszembe sem jutott, de jó ötlet. A következô kiadáskor mindenképp megfontolom.
– Már a következô kiadáson gondolkodik?
– Nem dicsekvésképpen mondom, de az elsô
kiadás példányai már elfogytak – mind angolul,
mind a magyar fordításban.
– Magyarul is ön írta?
– Azt nem vállaltam volna.
– Pedig kitûnôen beszéli a nyelvet.
– Ahhoz képest, hogy angol vagyok és ez tényleg nem könnyû nyelv. De azért ez még édes kevés egy könyv megírásához. A magyar nyelvû változat nem is az
én ötletem volt, hanem a kiadóé. M. Nagy Miklós úgy érezte,
sok minden a magyaroknak is érdekes lehet.
– Tényleg, sosem mondta senki, angolként miért foglalkozik ’56-al?
– Ellenkezôleg, aki olvasta, éppen ebben látta a dolog érdekességét. Hogy valaki kívülrôl és belülrôl is látja a történteket. Nagyon sokat olvastam hozzá, a korabeli újságokat, rádióbeszédeket, könyveket. Mindent, ami errôl megjelent.
– Az biztos, hogy egészen apró részleteknek is utánajárt. Még
az is szerepel a könyvben, hogy többek között stefánia vagdaltat, mignont, vegyes salátát és Lánchíd brandyt szállított a
Mézes Mackó Nagy Imre 60. születésnapjára.
– Azt hiszem, ezek is érdekesek, és éppúgy a történelem részei. A
történelem ugyanis nem az a misztifikált kép, ami, mondjuk,
megjelenik az újságok címlapján. Ötvenhatot nem az a hullámos
hajú, határozott tekintetû fiatalember csinálta, aki az év embereként szerepelt a Time 1957-es címlapján.
Szablyár Eszter

Könyvkultúra

interjú

4
2
3

Könyvkultúra

ezerkilencszázötvenhat

1956 képekben
Az évfordulóra megjelenô számos könyv közül
két fényképalbumot lapoztunk fel, melyek a
forradalmat mutatják be
merôben különbözô
megközelítésben.
■ A Budapest 1956 a forradalom
egy külföldi profi fotós szemével láttatja és mutatja be az
1956-os év eseményeit. Az alkotó a Magnum párizsi ügynökség
munkatársa, képei szemet gyönyörködtetô, mûvészi alkotások. (Az album óriási méretû,
ezért elég nehezen kezelhetô,
de igazán impozáns.) A Lessing
által láttatott történet 1956 nyarán kezdôdik,
majd jön az ôsz – a forradalom, és végül a tél
– a kudarc. Majd mintegy lezárásképpen néhány rendszerváltás utáni képet is láthatunk.
A nyári fotókon láthatjuk a még álló Sztálinszobrot, a vasfüggönyt és falusi életképeken a
tsz-ek tagjait, irodistáit, gépeit stb. (Különösen
megragadó a munkaverseny eredményét ábrázoló táblázat.)
Lessing a forradalom egyik közvetlen elôzményének tekintett Petôfi-körös sajtóvitán is jelen
volt a Néphadsereg klubjában, ahova mint
visszaemlékezésébôl kiderül, Hegedûs B. András vitte magával. A kötet talán egyik legérdekesebb képe számomra az, melyen Horn Emil diákot láthatjuk és a fénykép párja, melyen
ugyanô látható csak 42 évvel késôbb, 1998-ban,
amikor Lessing kérésére az egykori sajtóvita jó
néhány résztvevôje újra összegyûlt ugyanazon
a helyszínen. Megrázó, ahogy errôl az általa szervezett találkozóról ír, ahol fáradt, beteg és öreg emberekkel találkozott,
akik egy szót sem fecséreltek a forradalomra.
Majd a forradalom képei következnek: menetelô tömeg, a
szovjet címer eltávolítása, máglyák, szobordöntés, zászlók,
címerek, mésszel leöntött halottak, lincselések. Szép képek és
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rettenetes képek is egyben,
hôsökrôl és áldozatokról, felkelôkrôl és legyôzôikrôl. A képek dokumentálják ezt a magasztos és egyben elborzasztó
eseménysort, funkciójukat be
is töltik, de közben elmondanak valamit alkotójukról. Lessing ott volt a fôbb budapesti
helyszíneken, ahogy ô mondja,
ment a tömeg után, és megörökítette a már máshonnan is ismert Corvin-közi, Köztársaság
téri, Blaha Lujza téri eseményeket. Néhányszor itt is közöl
egy-egy mai vagy a közelmúltban készült fényképet, mely
ugyanazt a helyszínt, vagy az
embert, vagy éppen az emlékmûvét ábrázolja.

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára által kiadott szerényebb külsejû kötet képei között szerepel néhány
vidéki kép is. Ahogy Sümegi György bevezetôjében is olvasható, ez az összeállítás természetszerûleg más forrásokból jött
létre. A képeket nyomozati céllal gyûjtötték össze, és nem a
készítôjük személye, vagy a képek milyensége volt a fontos,

hanem hogy kik láthatóak rajtuk. A képek
egy részét házkutatások során foglalták le,
majd különféle szempontok alapján csoportosították, készítôjükrôl teljesen elfeledkezve. A képek másik csoportja már a rendszerváltás után került a levéltárba, adományozások vagy vásárlások révén. E fotók készítôi
sokszor hivatásos fényképészek vagy
képzômûvészek, netán amatôr fotósok. Érdekes eset Rácz Lajosé, aki a BKV-nál dolgozva azt a megbízást kapta, hogy a városban járva fotózza le a közlekedés megrongálódott elektromos rendszerét és jármûveit.
Így képein nem az emberek, hanem a tárgyak lettek a fôszereplôk.
Ezeken a sokszor homályos és nehezen kivehetô képeken is láthatóak a forradalom
legfontosabb helyszínei, eseményei, épületei. És helyet kaptak olyan fényképek is, melyek érdekes adalékokkal egészíthetik ki az
események históriáját, ilyenek például
a különbözô helyeken olvasható feliratok (Ruszkik takarodjatok ki szép
Magyarországból!,
Ne bántsd a magyart! Vesszen az
ávó! Te is sztrájkolj
míg csak ávóst
látsz!). A fényképkészítés metódusából adódóan – alkotóik természetesen nem akarták
kockáztatni az életüket – általában a
véres események
után készültek a képek, így a romokat,
a roncsokat, a halottakat, a sírokat,
vagyis a pusztulást
ábrázolják. Találhatóak közöttük legendás képek (Forradalmunk tisztasága megengedi, hogy így
gyûjtsünk mártírjaink családjának, lyukas
zászlós képek és Kossuth-címeresek is). A
kétféle zászló kapcsán érdemes belegondolni, ahogy koronként és ideológiánként változik, melyik zászlót tekintik e kettô közül az
'56-os forradalom jelképének.
A közölt fényképek jó része bizonyítékul
szolgált a politikai rendôrség eljárásaiban a
különbözô perek vagy tárgyalások során. A
képeket albumokba rendezték más forrásokból származó képekkel együtt (például külföldi újságokból és magazinokból kivágottakkal), majd nem egyszer tintával magára a
képre ráírták, ki látható rajtuk. Minden egyes
kép vagy -részlet információval szolgált arról, ki volt ott az adott helyszínen és mit is
csinált pontosan ott. Így a külföldi újságok-

ban megjelent képriportok groteszk
módon egyben felértek egy feljelentéssel is, ahogy fel
is használták ôket
a személyek azonosítására, a helyszínek, események
rekonstruálására.
A levéltári gyûjtemény képaláírásai
szûkszavúak: az
esemény helyének
és idejének rögzítését szolgálják. Ennél bôbeszédûbb a
Lessing-album, az
adatokon kívül némi háttérinformációval is szolgál.
(Talán nem ártott volna, az eredetileg Párizsban napvilágot látott kötet képaláírásait a magyar szóhasználatnak és háttértudásnak inkább megfelelô módon
megjelentetni.)
A Lessing-gyûjtemény utolsó nagy fejezete (Tél – A
Kudarc) nyitóképein szovjet tankok csövei merednek
ránk. Majd halottak, mésszel leöntött orosz katonák
holttestei a romok között. Végül az élet újra elindul:
láthatjuk az Írószövetség decemberi ülését, majd vidéki tsz-fotókat, esküvôt, sorban állást, guberálást a romok között Budapesten. Majd a Parlament elôtti szovjet ôrséget harckocsival és a megalakult MSZMP-t
hirdetô feliratot a külvárosban. És azt a rettenetesen
hideg telet. Befejezésül néhány kép az Ausztriába menekülôkrôl és az andaui hídról.
A kötetben olvashatunk néhány visszaemlékezést is, a
fotósét, Nicolas Bauquet-ét, Fejtô Ferencét és Konrád
Györgyét. Konrád arról ír, hogyan kapott fegyvert, melyet nem mert használni, és
hogy mennyire bizonytalanok voltak azok a napok és
kiszámíthatatlanok, hogy
mennyire kevesen múlott,
hogy egy ember sorsa hogyan alakult, hogy életben
maradt-e vagy sem, hogy elment-e az országból vagy
nem. Felesége például elindult, de a határon a sötétben
eltévedt és ezért végül úgy
döntött: marad.
Jolsvai Júlia
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Fényképek 1956
(Szerk.: Müller Rolf
és Sümegi György)
– Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára
150 oldal, 2006, 3500 Ft
Budapest 1956 – a forradalom
– Erich Lessing fotográfiáin
1956-os Intézet, 250 oldal
9900 Ft
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Mindenkinek a saját forradalma
Ha versenyt hirdetnének, irodalmunk vagy filmmûvészetünk mondott-e többet, hitelesebbet '56-ról, a forradalmunkról – nehéz helyzetben volna az ítélkezô grémium. Ráadásul külön-külön kellene számba vennie a
rendszerváltás elôtti és utáni alkotásokat. Azokról az
októberi napokról sokáig csak képes beszéd formájában vagy sehogyan sem lehetett megnyilatkozni. (No
persze elítélôleg igen, de azok a darabok már a maguk
idejében is kívül estek a mûvészet fogalomkörén).
■ Ne legyünk igazságtalanok, volt egy rövid
Éjfélkor
ideig tartó kegyelmi állapot. 1957-ben, amikor a rendcsináló diktatúra szelleme még
nem hatolt be mindenhová, készült egy
ôszinte hangvételû filmünk. Boldizsár Iván írta az Éjfélkor forgatókönyvét, amelyben persze erkölcsi ítélettel sújtja a korábbi háttérbe
szorítottsága miatt „disszidáló” fiatal táncosnôt, de Révész György rendezése legalább
hangulatában hitelesen idézi föl a menni
vagy maradni kérdésének tragikumát.
A hatvanas évek eleji megújulásig, az úgynevezett konszolidáció kezdetéig film és irodalom csak mocskolni tudta az októberi napokat. A zuglói filmgyárban sorra készültek a
forradalmat gyalázó mûvecskék (Tegnap, Az arcnélküli város, Virrad). Keleti
Márton, a régi rendezôgárda
ôsbölénye járt élen ezek kivitelezésében. Hathatós irodalmi segítsége volt: Dobozy
Imre szállította az alapanyagot. Szélvihar címû drámája
volt az egyik megfilmesített
politikai fércmû; ezt a darabot tette aztán helyére évtizedekkel késôbb Jeles András
rendezésében a Monteverdi
birkózókör.
Más kincstári írók is versengtek egymással és DoboHúsz óra
zyval a forradalom elítélésében. Berkesi András (Októberi vihar,
Vihar után) és Darvas József (Kormos
ég) vállalta az agymosás hálátlan, de
irodalmi pozícióikat erôsítô feladatát. Nem vonjuk kétségbe, hogy hittek/hihettek abban, amit papírra vetettek, ám egy pillanatig sem törekedtek arra, hogy árnyalt képet rajzoljanak azokról a valóban viharos
napokról.
Sánta Ferencé az érdem, irodalmunkban ô szólt elôször ôszintén és
a szubjektív átélés erkölcsi hitelével a
forradalomról. A Húsz óra történelmi
távlatba helyezte a négy egykori szegényparaszt ’56-ban zajló drámáját.

Nem véletlen, hogy a filmesek lecsaptak a nagysikerû riport-regényre. Fábri Zoltán egy évvel késôbb izzó hevületû képsorokban
fogalmazta újra a könyvet. A fogadtatás pikantériája, hogy mûve a
soron következô moszkvai filmfesztivál nagydíját nyerte el.
Más filmesek sem maradtak le a tisztultabb ábrázolási lehetôségek kihasználásában. Herskó János már a Húsz óra elôtt egy évvel letette az asztalra sokat vitatott Párbeszéd címû alkotását. Ô
is történelmi kontextusba ágyazva mutatta be a forradalmat és
annak elôzményeit. Filmje egy kommunista házaspár szemszögébôl, gyötrelmes önvizsgálat keretében állt ki a szükséges megújulás mellett. A múltat be kell vallani, anélkül nincsen továbblépés – ezt sugallta minden képkockájával, miként Kósa Ferenc
Tízezer napja is. Kósa alkotása érdekes viszonyban áll Fábri Húsz órájával. Egyszerre készült a
két film, mindegyikük a
magyar parasztság több
évtizedes útját mutatta
be, a feudalizmusból a
meg nem valósuló kommunizmusba vezetô véres erôszakkal terhelt
utat. Csakhogy a Tízezer
napot jó két évre dobozba záratta a hatalom, így
mûvészi hatását csak késéssel fejthette ki.
Forradalmat elítélô mû
ezután
már nemigen szüTegnap
letett, ha nem számítjuk
Mesterházi Lajos 1967-ben publikált terjedelmes regényét, a Férfikort. Íródott viszont egy méltatlanul elfelejtett, ám a történelmi mindennapokról pontos látleletet
nyújtó regény Goda Gábor tollából. Az
1963-ban megjelent Poldini úr az örök kispolgár gyilkosan szatirikus jellemrajza. A
regény címszereplôje óvatosan visszahúzódva figyeli az eseményeket, s amikor
mindenki véleményt nyilvánít valamiképp, ô hallgat vagy patikamérlegen adagolja a szavait.
Azok az íróink, akik
tevôlegesen élték át a történelmi napokat, és késôbb
börtönnel vagy szilenciummal bûnhôdtek miatta, mások bôrébe bújva tudtak érvényes mondanivalót megfogalmazni a Kádár-korszak
éber eszmecsôszeinek roszszalló pillantásaitól kísérve.
Nem a nagyszabású történelmi tabló módszerét választották, mert azzal nem
lehetett az igazságot megközelíteni. Déry, Örkény, Galgóczy a kispróza, a novella eszközéhez nyúltak, s kiderült,
hogy abban nagy lehetôségek rejlenek.

Déry Tibor elbeszélései a
magánéletet állítják középpontba, s annak tragikus
elváltozásaiban mutatják
fel a forradalom hatását.
Alakjai mind vétlen áldozatok, megszenvedik a történelmi vihart. A határ felé
tartók közé keveredô professzor meghal útközben
(Számadás). Az idôs házaspár lakásába egy sebesült
felkelô menekül, s miközben az asszony orvosért siet, halálát okozza egy eltévedt golyó (Philemon és
Baucis). Az 1962-ben íródott Két asszony Makk Károly Szerelem címû méltán
világhírû filmjének irodalmi kiindulópontja lett. Örkény István történetének
házaspárja a forradalmi napokban eltûnt fiukat
keresik – a hullaházban. Az asszony makacsul
nem hajlandó tudomásul venni az igazságot: gyermekük a harcok áldozata lett. Galgóczy Erzsébet
magányos tanítónôje egy hasonlóképp magányos
civil rendôrtiszttel ismerkedik meg, aki azokban
az ôszi napokban a felkelést leverôk oldalán állt
(Kettôsünnep).
Ezek a mûvek azt igazolták, hogy ’56-ról – nem
csupán cenzurális okok miatt – egyelôre csak a magánélet szintjén lehet igazat szólni. A nagyobb léptékû, történeti hitelû áttekintéshez hiányzott a távlat. (Tolsztoj sem a krími háborúról, hanem a napóleoni idôkrôl írta monumentális prózai eposzát.)
A regényírás sem maradt néma a Kádár-korszakban, bár eredményét tekintve talán mégis jobb lett volna a hallgatás. Karinthy Ferenc 1982-ben
regényt írt Budapesti ôsz címmel
(utalva korábbi 1945-rôl szóló
Budapesti tavasz címû mûvére).
Nos, ez a könyv – nem írói – erkölcsi kudarc. Az hagyján, hogy
fôhôsét elviszi az október végi,
november eleji napok minden
helyszínére. Afféle staffázs figura, igazából mellékalak, aki
elôbb kiszabadítja apját, az egykori csendôrt a börtönbôl, majd
pár nappal késôbb – politikai
okoktól vezérelve – a Köztársaság téren lelövi. Hihetetlen történet, hiteltelen megoldás. Nyilván a közlés érdekében tett engedmény ez az apagyilkosság.
Nádas Péter nagyregényében is
elôfordul ’56. A nádasi leíró
módszer elônye: senki sem vár állásfoglalást tôle (tán nem is tehette volna). Az Emlékiratok könyve (1986) Temetések éve fejezetében olvashatjuk annak a forradalmi délutánnak a krónikáját,
amikor tizennégy éves hôsünk elveszti a rajztábláját és a fejes vonalzóját, miközben Fabrizio del Dongóként járja Pest és Buda utcáit, a forradalmas helyeket.

A filmmûvészet is ekkortájt, a nyolcvanas évek elején
kezd végre kiemelten foglalkozni a korszakkal. A személyi
kultuszt, azt is irodalmi segítséggel (Angi Vera, A ménesgazda), már jócskán lehetett bírálni, de a forradalomról
csak szôrmentén lehetett beszélni. Korábban az Apa, majd
a Makra rövid jeleneteiben szó esett ugyan a „felkelésrôl”,
igazából azonban Gothár Péter Megáll az idôje dobott követ a szolid témakezelés állóvizébe. A Bereményi Géza forgatókönyvébôl készült 1981-es film diák hôsei szüleik és
tanáraik sunyító, hamis konszolidációra kacsintó életfelfogásának fittyet hányva a beat-korszak muzsikájában és
tomboló házibulikon keresik identitásukat. Bereményi
majd a saját rendezésében (Eldorádó) is szépen vall 56-ról,
mint olyan kivételes korszakról, mikor is, ha csak rövid
idôre, elveszíti a pénz, az arany a mindenható hatalmát.
Több filmünk jelezte, hogy végéhez közeledik a hallgatás
korszaka. A Szerencsés Dániel (rendezôje Sándor Pál) Nyugatra készülô menekülôk között játszat le egy komor történetet (épp a napokban jelenik meg
Mezei Andrásnak a filmnovellából
„visszaírt” regénye). Gárdos Péter Szamárköhögése egy családi krónika keretében ugyancsak a lehetséges emigrálás témáját járja körül.
A rendszerváltás pillanatában Mészáros Márta dönti le végleg a téma
tabuját. Önéletrajzi tetralógiájának
harmadik, 1990-ben bemutatott filmjében (Napló apámnak, anyámnak) a
Moszkvából hazatérô rendezôtanonc
ráébred, hogy itt nem „ellenforradalom” zajlott. Mindeddig ez az utolsó
nagyszabású mozi-produkció a hazai
játékfilm történetében, amely sikeresen próbálkozott a történelmi
idôszak hiteles és bensôséges ábrázolásával. A késôbbiekben, az ezredforduló környékén rendezôink mintha
elfeledkeztek volna róla, hogy már
semmi sem tilos. Vígjátéki, vagy inkább kisszerûen groteszk módon
nyúltak a témához (Telitalálat, Világszám), vagy ismét gyermekszemmel mesélték újra a forradalom eseménysorát (Rózsadomb).
Az utóbbi években irodalmunk került lépéselônybe.
Két nagyobb szabású mû is keletkezett. Mindkettô
még friss élmény, mindkettô még vitákra adott és adhat alkalmat. Karátson Gábor vaskos regénye inkább
politikai vitairat. Nemcsak a nemrégen Kossuth díjjal
kitüntetett szerzô saját 56-os élményeit eleveníti föl, de
a késô Kádár-kori politikai mozgalmak beleszövésével
markáns véleményt mond a rendszerváltás elôtti és
utáni idôkrôl. Publicisztikus hevülete miatt elveszíti a
prózaíró számára szükséges távlatot. A másik mû színdarab, régies irodalmi mûszóval: könyvdráma. A Kazamaták Papp András és Térey János négykezes munkája, az 56-os ôszi napok legellentmondásosabb eseménysoráról, a Köztársaság téri pártház ostromáról
szól. Jelentôs húzásokkal be is mutatták Gothár rendezésében a Katona József Színházban. A nyomtatott és a rövidítve
eljátszott színpadi szöveg még hosszú idôre olvasni és emlékezni
valót ad azoknak, akik tárgyilagosan akarják megítélni történelmünknek azt az idôszakát, amikor mindenki fôszereplôvé válhatott saját élete drámájában.
Kelecsényi László
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1956 ügye a szamizdatban – és az
56-os szamizdatok a 80-as években
Ebben az írásban két kérdésre keressük a
választ. Az elsô: vajon mikor és miért jelent meg 1956 tematikája a magyar disszidens irodalomban? A második: milyen
szamizdat kiadványokban milyen 1956-tal
kapcsolatos szövegek jelentek meg, és
ezeknek milyen volt a hatása?
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■ Ami az elsô témát illeti: 2006-ban sem érdektelen, ha leszögezzük, hogy az 1970-es évek végéig
Magyarországon az 1956-os forradalomról (s különösen annak pozitív kisugárzásáról) nyilvános diskurzust folytatni nem lehetett. A megszervezôdô
szamizdat irodalommal szinte párhuzamosan jelentkezett igény 1956 szerepének újragondolására. Ebben a folyamatban említsünk meg két fontos és jelentôs elôzményt. Az
egyik: a lengyelországi ellenzék (a magyarénál valamivel korábbi) megszervezôdése és elementáris hatása. A lengyel szamizdat
folyóiratokban és könyvekben (amelyek mennyiségben jóval felülmúlták a magyar termést) bôségesen esett szó a „lengyel ’56ról”, a „poznani eseményekrôl”, illetve azok összefüggésérôl a
magyar forradalommal.
A másik: az 1970-es évek legvégén jelent meg a Bibó-Emlékkönyv, amely a magyar disszidens és féldisszidens értelmiség elsô
közös vállalkozása volt, hogy egy közös kötetben keressen történelmi elôképeket magának. A kötetben már elôkerült Bibó 1956os szerepe is, de döntôen Bibó forradalom-gondolata (A magyar
demokrácia válsága c. 1945-ös mûve kapcsán). A 70-es évek végén a szervezôdô ellenzék a „virágzó” Kádár-rendszer hétköznapjaival szemben „forradalmi” elôzményeket keresett magának. A
Kádár-korszak „reformvilágával” és a Nyugat szemében való elfogadhatóságával szemben forradalmi hagyományokat.
Így jutott el – az egyébként döntôen baloldali háttérbôl érkezô
– ellenzéki értelmiség 1956-hoz. Nagyjából 1981-tôl kezdôdôen
az '56-os tematika rendszeresen jelen volt az ellenzék egyre szaporodó folyóirataiban és könyvkiadásában. Mielôtt áttérnénk a
konkrét cikkekre és mûvekre, fontos még egy elemet megemlítenünk. Ez pedig az, hogy 1956 ügye nem ugyanazt jelentette az
ellenzéki értelmiség számára 1981-ben és mondjuk 1987-ben, a
rendszerváltáshoz közeledve. A korai szakaszra inkább a kérdés
morális megközelítése jellemzô (az 1958-ban kivégzett mártírok
jeltelen sírokban fekszenek, és ez nem maradhat így tovább),
míg a Kádár-rendszer utolsó szakaszában elôtérbe került a morális és a politikai kérdések összekapcsolása, azaz annak kimondása, hogy nem pusztán a jeltelen sírokban fekvô halottak újratemetése szükséges, de ezen túlmenôen semmifajta kibontakozás nem képzelhetô el 1956 céljainak politikai érvényesítése nélkül. Ezen célok közül a nemzeti önrendelkezést és az önigazgatást tekinthetjük a legfontosabbnak.
Ami második témánkat illeti: a sokasodó hazai szamizdat igen
élénken foglalkozott 1956-tal. Az elsô komolyabb korai megemlékezés – a forradalom 25. évfordulójára idôzítve – a Beszélô 2. számában jelent meg, amelynek értékét növeli, hogy az 1981. december 13-i Jaruzelski-puccs után jelent meg. A Beszélô egyfelôl két dokumentumot közölt (Donáth Ferenc levelét Molnár Miklóshoz, valamint Nagy Imre levelét Donáth Ferenchez), továbbá összefoglalta a többi szamizdat-folyóirat 1956-tal kapcsolatos megemlékeze-

seit. 1981-ben már több folyóirat létezett.
Többek között Bába Iván szerkesztésében a
Magyar Figyelô, amelynek 6. száma például
részletes kronológiát közölt a forradalom
évérôl. Ez a tematikus szám volt az elsô,
amely újraközölte Illyés Gyula Egy mondat
a zsarnokságról c. versét.
Formailag ugyan nem emlékezett meg a
forradalom évfordulójáról, de cikkeiben a
forradalmat idézte az olvasó emlékezetébe
a Lányi András szerkesztette Kisúgó. Elsô
számában például Kádár János pályaképét
adta. 1981-ben – amikor Kádárt Nyugaton
a legvidámabb barakk vezetôjeként aposztrofálták – a Kisúgó Kádárt (1956-os szerepvállalása miatt) kollaboránsként írta le.
1981-et követôen a Beszélô, majd a Magyar Figyelô és a Kisúgó
helyére lépett Hírmondó vált az 1956-os cikkek fô orgánumává.
A Beszélô 7. számában például 50. születésnapja alkalmából
szerkesztôségi cikk köszöntötte a Nagy-Budapesti Központi
Munkástanács elnökét, Rácz Sándort. A 8. szám pedig (1983.
októberében) szinte teljes egészében az 1958-as perekkel és azok
utóéletével foglalkozott. A magyar olvasók feltehetôleg a Beszélôbôl értesülhettek elôször a Nagy Imre per elôzményeirôl, a
vádakról és a tényekrôl. Ebben a számban mondták ki a szerkesztôk: „Az 1963-as amnesztia nem zárta le egyértelmûen a
megtorlás korszakát. Az 1956 utáni restaurációnak máig ható következményei vannak, s nem csupán politikaiak”.
Azaz – folytathatjuk a gondolatsort – a szamizdat-kiadványokban az ellenzéki értelmiség már azt latolgatta, hogy a Kádárrendszer milyen súlyos morális és politikai deficitekkel terhes. E
latolgatás talán legpregnánsabb dokumentuma az 1987-es Társadalmi szerzôdés, amely egyértelmûen kimondja: „Magyarországnak utoljára 1956 adott politikai programot”, ezért egy bármilyen új politikai program – hiszen 1987-ben már politikai
programról lehetett csak szó – 1956-hoz kell visszanyúljon.
Végül nagyon röviden arról, hogy a 80-as évtizedben folyamatosan megjelentek 1956-tal kapcsolatos könyvek is. Az AB Kiadó, az ABC, az Artéria, az Alulnézet Kiadó, a Katalizátor Iroda, az Elsötétítés Kiadó (hogy csak néhányat idézzek – teljes listájuk és az általuk kiadott könyvek jegyzéke megtalálható a Nagy
Csaba által szerkesztett: A magyar szamizdat bibliográfiája
1981–1989. c. kötetben, Petôfi Irodalmi Múzeum, 1990.) számos alapvetô munkát tettek közzé. 1981-ben az AB jelentette
meg A magyar felkelés rövid történetét. 1982-ben az AB Független Kiadó közölte Méray Tibor könyvét: Miért kellett meghalniuk?
Jegyzetek a Nagy Imre perhez címmel. Az ABC Független kiadó
1985-ben közölte Király Béla vezérezredes visszaemlékezéseit.
1986-ban jelent meg Bill Lomax híres könyve: Magyarország,
1956. 1987 és 1989 között pedig számos alapvetô forrásmunka
is napvilágot látott (például a forradalom sajtójáról).
A magyar közönségnek az a része, amely nem csupán a hivatalos lapokból tájékozódott, a 80-as évek elejétôl – a Szabad Európa Rádiótól függetlenül is – szinte mindent megismerhetett a
szamizdat-folyóiratokból és könyvekbôl. A hazai disszidensek
ezzel felbecsülhetetlen szellemi gyúanyagot is szolgáltattak az
1989–90-es átmenethez. Ma nem árt, ha megemlékezünk errôl.
Csizmadia Ervin

Emlékmû szóból és képbôl
1956 fénylô arcai címû, album formátumú kiadványát
a Püski Kiadó a napokban már a 2. kiadásban bocsátja
útjára. Ebben Nagy Gáspár hosszabb poémájában
(Fénylô arcok és tükörképek) ama „napsütéses október
végi kedd”-et ünnepli, a több egységre tagolt Október
végi tiszta lángokban pedig „a novemberi fehér krizantémok”-at, a „maradék hit”-et és „a holtak igazá”-t
idézi. Kiss Iván ötvenhat grafikája ismerôs, mégis valami újdonságot képvisel. Ezekrôl szól a

Beszélgetés a költôvel...
■ Nagy Gáspár egyike azoknak, akik 56 örökségét nem hagyták
veszni a puhuló diktatúra éveiben, elsô azok között, akik a forradalmat követô megtorlás felelôsségét irodalmi eszközökkel felvetették.
Rendszerváltó költônek nevezte egyik irodalomtörténész kritikusa,
mindenekelôtt A Fiú naplójából és Öröknyár: elmúltam 9 éves c. versei jutnak eszünkbe. Tavaly megjelent Közelebb az életemhez c. kötetében részletesen olvashatunk többek között ellenzéki múltjáról,
cenzúrázott verseirôl, az ôt ért szankciókról. A szabadságharccal,
1956 mártír miniszterelnökével és egyáltalán a szabadság gondolatával annyi verse foglalkozik, hogy abból kitelt egy önálló, tematikus kötet. Ez is a Püski Kiadónál jelent meg 2002-ben, címe: …nem
szabad feledNI…!, beszédes az alcíme is: versek – 1956 láthatatlan
emlékmûvének talapzatára.
– Hogyan született meg ez a kötet?
– Kiss Iván grafikusé az érdem, aki ezt az albumot kigondolta. Én csak „alvállalkozó”
vagyok ebben a közös munkában. Még a
múlt esztendô végén megmutatta csodálatos grafikáit, és arra kért, hogy szöveget – ha
lehetséges verset – írjak ezekhez. 1956 forradalmának történései ott vannak ezeken a
fiatal, gyönyörû, önfeledt arcokon… nagyon mélyen érintett a gazdag képanyag, s
aztán hozzáadódott az is, amit a forradalomról eddig tudtam. Sok nézegetés után
elindult az elsô vers. Az az igazság, hogy a
második vers már néhány hónappal korábban készen volt bennem, az komorabb,
összegzôbb, s az események végkifejletét
mutatja. A szent halottakról, a hôsökrôl beszél. Egy héttételes rekviem. Amikor a képek erôs hatására az elsô vers elkészült, rögtön tudtam, hogy a másodikkal együtt
mondják el maradéktalanul a történetet. Amikor Ivánnak megmutattam a két mûvet, azonnal látta hozzá a megfelelô képeket. Az arcok csodálatosan rímeltek a vers betördelt szakaszaira. Nézegetve az
album fénylô ismert és ismeretlen arcait, azt gondolom, talán szavaimmal még közelebb kerültem 1956 csodájához, amikor „az október végi tiszta lángok (egy nemzet) szívébe égették a szabadságot”.

...és a grafikussal
– Mióta és miért foglalkoztatja Önt 1956? Mikor kezdte rajzolni ezt a sorozatot, amelybôl aztán könyv lett, de úgy tudom,
hogy egy animációs filmet is készített a témáról, a Töredékek
1956 c. mûvét két ’56-os film, a „Budakeszi srácok” és a „Szabadság vihara” elôtt láthat a közönség?

– Töredékek 1956 címmel 2004 tavaszán egy animációs film-tervet
készítettem, amelyhez hónapokon keresztül kerestem fotó-dokumentumokat. Mint mindennek, úgy ennek a témaválasztásnak is
voltak elôzményei. 2003-ban Székely Kornél grafikus barátomtól
felkérést kaptam, hogy vegyek részt egy nagyszabású, „Ôrizd a
lángot” címmel ’56 tiszteletére meghirdetett kiállításon. Mintegy
húsz mûvész részvételével egy gyönyörû kiállítás valósult meg a
Magyarok Házában, amelyen megnyitó beszédet Wittner Mária
és Rácz Sándor mondott. Itt találkoztam elôször „testközelben”
e két meghatározó ’56-os személyiséggel.
Filmem témaválasztásának másik oka természetesen az 50. évforduló. Elmondhatom tehát, hogy az eltelt három évben szinte kizárólag ’56-tal foglalkozom, s egyre inkább „’56 csodájának”
bûvkörébe kerültem. A korabeli fotók gyûjtése és válogatása közben a résztvevôk sokszor felnagyított arcai elemi erejû hatást
gyakoroltak rám: sugárzó, fénylôen szép arcok sokaságát fedeztem fel – kitörô lelkesedést, a szabadság örömét, hittel-teli összetartozás-érzést, majd a kudarc okozta kétségbeesést, az árulás fájdalmát mind-mind közlik velünk e kivételes pillanat kivételes
szereplôi. És jött feltartóztathatatlanul a felismerés: de hiszen az
emberi arc által közölhetô és közvetíthetô hitelesen ’56 drámája, maga a történelem. Aki kifelejti az embert magát az emberi
történetbôl – ma mintha itt tartanánk –, az a „lét-korrupció” legalján találja magát.
Az emberi arc tehát közvetít! Sokszor eszembe jutott rajzolás
közben Nagy László „üzenete”: „…ha lesz még emberi arcuk,
csókolom ôket…”
Rajzzal kell tehát kiemelnem az indulatok, érzelmek intenzitását,
elhagyva bizonyos részleteket, tömegjelenetekbôl kiemelni egy-egy
szuggesztív
arcot,
amelyre soha azelôtt
senki sem figyelt fel, s
ezek együttese más
módon, mint eddig
felfestheti ’56 „lelki
történetét”, a test-közeliség által számunkra
így válhat átélhetôvé
maga az esemény, így
válhat lehetôvé az azonosulás. Bevallom,
míg sokszor kerestem
a ceruzavonalak kavalkádjában arcuk, érzelmeik helyes megformálását, ez az azonosulás,
együtt-érzés
gyakran megtörtént.
Nagy Gáspár 2002-ben megjelent kötetének alcíme: versek – 1956
láthatatlan emlékmûvének talapzatára. Amikor felkerestem ôt, aki
egész életében „’56 csodájának” bûvkörében él, könyvtervemmel
talán rejtetten, kimondatlanul az volt a szándékom, hogy a „láthatatlan emlékmû” átváltozzék, talán-talán láthatóvá varázsolható.
Ne feledjük a kezdô képeket: 1956 sugárzó, hittel-teli, önfeláldozásra kész arcait! A mához szólnak!
Hitelesíttetni akartam kettônk munkáját, amikor felkértem Wittner Máriát, majd Rácz Sándort, hogy írjanak ajánló szöveget készülô kötetünkhöz. Mindkettôjüktôl komoly biztatást kaptunk, s
anélkül, hogy összebeszéltek volna, mindketten az Üzenet címet adták írásaiknak. ’56 csodája – íme – így hat a máig!
Csokonai Attila
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1956 forradalma és a költészet
Az 1956-os forradalom félévszázados fordulójára idôzített antológiákból és az eseményekhez kapcsolódó
egyéni
verseskönyvekbôl egyelôre csak
azokat ismerem, amelyek szeptember elejéig
megjelentek – de ezek
közt már becses könyvekre lelhetünk. (Novemberig még sok mindenben lehet részünk.)
Becses például a Magyar Napló Piros a vér a
pesti utcán címû versantológiája (összeállította, elôszóval és jegyzetekkel ellátta Gyôri
László, második, bôvített kiadás) vagy Buda
Ferenc tematikus versválogatása (Túl a falon.
– Az én ötvenhatom,
Holnap Kiadó). Ismét
meggyôzôdhetünk róla, hogy Buda Ferenc kezén minden gondolat, kín, remény
és dac maradéktalanul dallá nemesedik. Helyét, Adyval
mondva, nemcsak „sors, szándék, alkalom” jelölte ki a legjobbak közt – a forradalmi jelenlét s a megtorlásul kapott
börtön –, hanem az istenáldotta tehetség is. Ehhez hasonló karakterû könyvet Nagy Gáspár is közreadott négy évvel
ezelôtt, téma szerint lepárolt verseinek személyes hitelét s
különleges erkölcsi erejét bizonyítva (…nem szabad feledNI…!, versek – 1956 láthatatlan emlékmûvének talapzatára, Püski Könyvesház) – ô most 1956 fénylô arcai címû, Kiss
Iván ’56-os fotórajzaira ajánlással ellátott verskötetével jelzi illetékességét az ünnepi témakörben.
Most a szélesebb áttekintésû antológiával
kapcsolatban van mondandóm; ebbôl természetesen Buda Ferenc és Nagy Gáspár
megszenvedett forradalmi szellemû versei
sem hiányoznak.
A Piros a vér a pesti utcán címû versösszeállítás szükségképpen hasonlít a tíz évvel
ezelôtti, negyvenes évfordulóra kiadott
antológiára, a Vérrel virágzó 1956-ra, melyet a Hét Krajcár Kiadó forgalmazott –
szerkesztette Benke László, lektorálta
Kuczka Péter és Varga Domokos. A zsebkönyv terjedelemben kiadott antológia
megkerülhetetlen anyagára korrekt módon hivatkozik is Gyôri László, az újabb
kötet gondozója: a jóval terjedelmesebb
kötet jegyzetanyagában nem csupán a
versek eredeti lelôhelyét sorolja fel, hanem antológiabeli megjelenésük helyét
és idejét is föltünteti, sûrûn hivatkozva a
Hét Krajcár kiadványára. A politikai verseknek külön történetük van, különösen
az ötvenhatos forradalomhoz kapcsoló-

dóknak; megjelenésük eseményszámba ment. Ha a forradalmat egy hosszas történelmi folyamat betetôzôdésének tekintjük, akkor Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról címû, 1950-es ódájával kezdôdik a folyamat, s az ötvenes évek elsô felében írt – internálótáborokból, fogházakból származó – mûvekkel folytatódik (Faludy
György, Tóth Bálint, Tollas Tibor). Nyilvánosabbá válik
Nagy Imre 1953-as programbeszédjének hatására, meredeken fölfelé ível 1956 nyarán, még jobban Rajk és társai temetésekor, szinte az október 6-i nemzeti gyásznapra idôzítve. Fölragyog ama tizenkét nap sajtóközleményeiben, fôként az Irodalmi Újság november 2-i számában, majd az ellenállás, a MUK-mozgalom („Márciusban Újra Kezdjük”) s az írósztrájk letörése után megkezdi búvópatak-életét, beköltözik a börtönökbe, olykor a
siralomházba, és szétszóródik a nagyvilágban, az emigrációs költészet széles színképét mutatva föl. Feltûnik
erdélyi és más, magyarok lakta területeken is, itt-ott
ugyancsak a lebukás kockázatát vállalva – gondoljunk Páskándira, majd
Szôcs Gézára. De nem lehet megfeledkezni Juhász
Ferenc Tékozló ország címû,
eposz jellegû költeményérôl sem (1954), amely
szinte megjövendölte az
ötvenhat októberében bekövetkezô, fölemelô és
apokaliptikus történést. A
páratlan mû terjedelmi és
mûfaji okokból nem kerülhetett bele a gyûjteménybe. Benne van viszont – helyesen – Tamási Lajos nagy ívû verse, a
Nyárvégi viharok: a természeti jelenségek fenyegetô,
egyszerre pusztító és tisztító ereje összeforrt az októberi „viharral”. Szerintem Nagy László némelyik nagy poémájában is, például a Gyöngyszoknyában. A költô A
város címere, az 1956 gyászos évvégét fölidézô Karácsony, fekete glória
címû s még néhány kisebb versével
van jelen az antológiában. Kár,
hogy A vak remény négysorosában
még nem vették észre az ötvenhatos üzenetet: „Háborgóbban imádni nem lehet / halállal kacér hazát,
szeretôt”. Ezzel csupán annyit jeleznék, hogy a merítés sosem lehet
teljes. Az antológiák egyikében
sem találom Benjámin László Vérzô
zászlók alatt címû, a diktatúrának
sokáig kínos költeményét, amely a
Kádár-korszak irodalmi nyilvánosságából jókora darabot kihasított
az igazmondás számára, akárcsak
Csanádi Imre krónikás ének formában megírt poémája, Az 56-os évre.

(Ezt megtaláltam a Vérrel virágzó címû antológiában.)
Utóbbi úgy oldja meg a közölhetôség oly igen kényes
kérdését (1958-ban keletkezett), hogy a szerzô töredéknek tünteti föl mûvét, és ott pontoz ki egy szakaszt,
ahol a november 4-i szovjet katonai intervencióhoz és
a megtorláshoz érkezik: arról nem szólhat. De a hôsöket hôsöknek, a rajongókat rajongónak, a talpnyalót
talpnyalónak nevezte – a Nagy Gáspár által közkinccsé
tett megnevezNI parancsát Csanádi a lehetôségig teljesítette („elment a falakig”, ahogy évekkel késôbb a reformgondolattal kísérletezôk mondták), jelezve, mit
kell elhallgatnia: „Énekem, sajgó ének, / maradj meg
töredéknek”. Sok „partizánkodás” tanúja lehettem a
hatvanas-hetvenes és a késôbbi években: a költôk megtanultak allegorikusan írni, historizálva, rejtett párhuzamokkal utalni ötvenhatra. Illyés Erdélybe küldött
verstávirata így hangzott a nálunk lágyuló, odaát keményedô diktatúra éveiben: „Erre gondolj: a kép / a
legcáfolhatatlanabb beszéd”. Vihar Bélától, Béri Gézától is idézhetnék föl jeles példákat – kár, hogy az ô nevüket egyik antológiában sem találom, és Utassy Józseftôl is kevesebbet látok, mint amennyit adott a forradalom eszmekörébôl.
Gyôri László gyûjtésének újdonsága az, hogy az ismert költôk
társaságában elfeledett vagy ismeretlen „amatôr”, sôt, olykor
anonim költôk, alkalmi verselôk mûveit is közli. Ezek többsége
értékes dokumentum. Óhatatlanul eszembe jut kedves költôm,
Csanádi Imre kétkötetes versgyûjteménye a régi idôkbôl, A
magyar valóság versei 14751945, és jó érzés tölt el: kétszeresen igaz tehát, hogy a
költészetnek van egy határterülete, ahol nemcsak az ócska
klapanciák „Cséri-telepe” ontja a dilettánsok termékeit, hanem életképes vadvirágok is
teremnek, csak jó szemû, hozzáértô gondozó kell, hogy kiválassza közülük a gyógyerejûeket,
néha a túlápolt kerti virágokkal vetekedôket. Gyôri Lászlónak ez
sikerült, amikor a gyermekirodalom ismert mûvelôjétôl, Gazdag
Erzsitôl a teljesen ismeretlen szerzôk börtönverseiig, az 1956 novemberében létesült ausztriai menhelyekrôl hazaíró, honvágytól
gyötört menekült bujdosóénekéig és a politikai viccvers
névtelenéig megidézte a magyar nép érzésvilágát. Más témakörben el sem tudnám
képzelni az új folklórt, mint a
politikában.
A gyûjteményt lapozva súlyos esztétikai alapkérdésekbe
botlom. Az egyik: vajon a költészet csakugyan összeférhetetlen a politikával? Válhat-e
mûvészi értékké a politikai érték? A politikai igazság, az
idôszerû társadalmi kérdések
feszegetése vajon csakugyan
„publicisztikai” feladat, amit a
költônek nagy ívben kerülnie
kell, ahogy különféle érdemdús esztéták állítják? És: tehetünk-e esztétikai engedményt
a politikum javára?

Nos, az említett könyvek sokszorosan bizonyítják, hogy a
politika éppúgy remekmûvek
írására ihletheti a költôket,
mint a szerelem, a mulandóság s még annyi minden, ami
fennakadt a magyar és a világlíra ágbogán. Ha a költészet
illetékes az élet értelmének
fölvetésében és megválaszolásában – márpedig ez nem
vonható kétségbe –, akkor
már csak azt kell megnézni a
politikai versben, hogy a közéleti tartalom költôhöz méltón, költôi kultúrával tartalmazza-e az értelmes élettel
kapcsolatos gondolatot, vagy
sem. Goethe szerint minden
vers alkalmi vers. Ha olyan
költeménnyel találkozom,
mint például az antológiának
címet adó Tamási Lajos-vers, a Piros a vér a pesti utcán, akkor kimondhatom, hogy vannak pillanatok, amikor az üdvözítô költôi
tett a hatalmon levôk elszámoltatása: „Piros a vér a pesti utcán,
/ munkások, ifjak vére ez, / piros a vér a pesti utcán, / belügyminiszter, kit lövetsz?” Pontosan úgy mûködik, mint 1848 Petôfiversei, például a Dicsôséges
nagyurak. Most is kellenének
ilyen versek. S ami a publicisztikát illeti: én bizony nem
bíznám az igazságot a politikai újságírókra: inkább kecskére a káposztát. A költôket –
Orbán Ottó szavával – még
mindig nem sikerült „utolírniuk” a publicistáknak.
Az antológiában találkoztam
az Illyéstôl Csoóriig, Utassyig terjedô remekírói mezônyben a feledésbe merülô, de jó emlékû Dutka Ákos, Jankovich Ferenc,
Kopré József, Kunszery Gyula, Sinka István, Vészi Endre, Képes Géza, Solymos Ida, Timár György, Sipos Gyula, Krassó György, Kuczka Péter nevével. Jó, hogy 56-ban Kónya Lajos, Devecseri Gábor,
Aczél Tamás is elônyére tudott változni („el kell vesztenem azt is, amit el sosem értem”, írta utóbbi nyugatra távozóban, a Nemzetközi Sztálin-díj birtokosaként). Jó, hogy ismét tudok örülni Lakatos István,
Szerdahelyi István vagy Eörsi István nevének, s nem
kell hiányolnom Döbrentei Kornél versét, legalábbis
a Hét Krajcár kiadványában. Megerôsödöm a hitben,
hogy Gérecz Attila, ötvenhat mártírja csakugyan igazi
tehetség volt. Fölfedezem magamnak Fáy Ferencet, a
Jeremiás siralmai szerzôjét. Erôsen hiányolom viszont az ötvenhatra jól emlékezôk közül Petri Györgyöt. Elragadónak érzem Szabó Lôrinc késôn napvilágra került vers-triptichonját, de csodálkozom a két
nagy modern, Füst Milán és Kassák ókonzervatív modorban írt ötvenhatos versein: ezek a kivételek, itt valóban ártott a formának a tartalom és viszont – de ôk
sem igazolják az állítást, hogy a politika és a líra
összeférhetetlen.
Nosztalgiával gondolok arra, hogy az antológiában
szereplôk milyen jól megférnek egymás mellett az antológiában és a könyvespolcon.
Alföldy Jenô
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„Nosztalgiával gondolok arra, hogy
az antológiában szereplôk milyen
jól megférnek egymás mellett az
antológiában és a könyvespolcon. ”
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öbben Göncz Árpádnak tulajdonítják azt a mára már szállóigévé lett mondást, hogy „ahány ember, annyi ötvenhat”. Ismerve Göncz Árpádot: hihetô, hogy elôször ô
mondta. Csak így túl egyszerû… Mert azt is szokták mondani,
például egy regénnyel kapcsolatban, hogy ahány olvasó, annyi
olvasat. No de egy regény értelmezésétôl senkinek sem lesz gyereke, így aztán megfér egymás mellett sokféle szemlélet, de mindenki a saját ötvenhat-képét tartja egyedül autentikusnak, és hajlamos a betonba döngölni azt, aki mást mer gondolni. Mert annak, ki mit gondol ötvenhatról, már komoly tétje van. Ötvenhatról nem koncepciók, hanem prekoncepciók, magyarul nem
vélemények, hanem elôítéletek vannak forgalomban.
Egy barátomnak – valahol megírtam már –, ötvenhatban megölték az édesapját. Neki a szeme villog, agyát elborítja a vörös
köd, ha ötvenhat szóba kerül, és már az is gyilkos ellenforradalmár, aki beszélni mer róla. És a szemtanúknak egy szavát sem
hiszi el, holott valamennyi információja
másodkézbôl való. Ismét más barátom tudja, hogy az oroszok
csak úgy, szórakozásból belelôttek a járókelôk közé, és mielôtt
hebegnék valamit arról, hogy valószínûtlen, ô már mondja is:
de az apukája a saját
szemével látta. Egy
másik fiatal (hatvan évesnél fiatalabb) barátom meg tudja, hogy
a Kilián laktanya ablakából a forradalmárok / felkelôk (akárkik:
laktanyasiak) belelôttek a kenyérért sorban állók közé. Ez nem
ávós-lincselés volt, sima terrorizmus. Mondom, nem létezik, azt
mondja, az ô édesapja (ez egy másik apuka) a saját szemével látta, és még azt is elmeséli, mit keresett ott és éppen akkor a papája, és én ki vagyok ütve. Két édesapa saját szeme a hitelességnek oly magas foka, hogy én mondhatok bármit.
Akkor hát mondok. Én is a saját szememmel láttam (és én egy
ma már negyvennyolc éves kisfiúnak meg két valamivel fiatalabb
kislánynak vagyok a papája) azt a dobozt az utcán, amiben pénzt
gyûjtöttünk a forradalom áldozatainak (hôseinek) a családja javára, melyekben (a dobozban) napokig ott állt a pénz, és soha senki nem nyúlt hozzá. És a saját szememmel láttam a betört kirakatokat, ahonnan senki nem emelt el egy szöget, egy zoknit, egy
üveg piát sem! Az utca embere olyan gondosan vigyázott a forradalom tisztaságára. És én sem fosztogattam, pedig én az ostrom
után is ott voltam a pesti utcán, és szemrebbenés nélkül zabráltam a ruszkikkal együtt a betört kirakatokból mindent, ami mozdítható volt, de ezt a jól bevált gyakorlatomat ötvenhatban nem
újítottam föl, mert szentnek tartottam a forradalmat…
A gyárunkat fegyverrel védtük, nehogy valami hülye félreértve
a jelszót: tiéd a gyár, hazavigyen valamit. Loptunk mi, melósok,
szerszámot is, anyagot is, kijátszva a portások éberségét, a forradalom elôtt és a forradalom után, de a forradalom alatt senki
nem vitt el egy tûreszelôt sem!
Mekkora barmok voltunk, ugye, rendszerváltók?
Mert Önök, rendszerváltók, tönkretették azt az állami vállalatot is, amelyik még nem volt a padlón, fillérekért kivásárolták,
hiszen az állam köztudottan rossz gazda. Ezt nevezték privatizációnak. De nem a népvagyon megmentéséért privatizáltak,
hanem a saját nyereségükért. Ma pedig már arról beszélnek,
hogy ideje privatizálni a nyereséges állami vállalatokat is…
Sokszor gondolok rá, milyen szerencse, hogy a rendszerváltás
vér nélkül zajlott le, képzeljék el, hogy ha itt hôsi halált haltunk
volna a kommunizmus elleni harcban… És Önök, a gyôztesek,

a nyereséges privatizálók egyik pártja hôsöknek nevezné a halottakat, a másik párt áldozatoknak, a harmadik pártjuk azt mondaná rólunk, hogy közbûntényes csôcselék vagyunk.
Ez lenne csak az izgalmas politika krimi, nem igaz?!
Számomra ötvenhat a fölszabaduláskor elmaradt szocialista
forradalmat jelentette. Mert negyvenötben a szövetségesek szétzúzták a régi, klerikális és feudálfasiszta rendet, és az ölünkbe hullott egy új, demokratikus társadalom fölépítésének lehetôsége. Nem rajtunk múlt, hogy három év múlva a szovjet
csizma a nyakunkra hágott. A hidegháború logikája akkorra
jutott odáig, hogy Sztálin úgy látta, most már azt csinál a háborús zsákmánnyal, amit akar.
Nekem Nagy Imre egy volt a többi moszkovita közül – nem
érdekelt. Az ötvenhármas nyitás nem hatott meg, emlékeztem rá, hogy Sztálin halálakor Nagy Imre mondta a könnyes
gyászbeszédet. Még nem ismertem eléggé ezt a sztyeppei logikát, nem tudtam, hogy aki a
gyászbeszédet mondja, az a következô hetman. Vagy kán. Vagy cár.
Hogy mit jelentett Nagy Imre, azt
leginkább a hiányán éreztem, ötvenötben, amikor Rákosi visszaszerezte a hatalmat.
Október huszonharmadikán még
csak arról álmodtunk, hogy elzavarhatjuk Rákosi sameszát, a Gerôt, a
sztálinistákat, a szektásokat, a vaskalaposokat, és visszajön helyettük
Nagy Imre, aki már egyszer bizonyított. Aki megszüntette a kirakatpereket, aki megkezdte a törvénytelenség áldozatainak a rehabilitálását, aki a szén- és acéltermelés helyett a fogyasztási cikkek termelését szorgalmazta, aki
az erôszakkal összeterelt téeszek föloszlatásába belement, aki engedélyezte a szabad munkahelyválasztást, aki talán majd lazít a
túl szoros normákon is. És igen, ábrándoztunk a jugoszláv modellrôl, a gyárak önigazgatásáról, valamiféle munkásdemokráciáról. Nem voltam párttag, de tudtam, hogy a mostaninál nagyobb pártdemokráciát akarnak a párttagok is.
Az én ötvenhatom errôl szólt október huszonharmadikáig.
Amikor az utca embere úgy döntött, hogy „akármilyen kedves
vendég, tizenkét év untig elég”, nem voltam biztos benne, hogy
jó irányban alakulnak a dolgok. Hát a ruszkiknál is folyik a küzdelem Hruscsov és a szektások, a sztálinisták között, nehogy
már itt hátba támadjuk a szovjet reformereket…
Persze ki nem örült a semlegességnek? Csak féltem, hogy nem
lehet kilépni a Varsói Szerzôdésbôl; a Szovjetunió nem engedheti, hogy fölboruljon a katonai (atom) erôegyensúly.
Így aztán nem csodálkoztam november negyedikén hajnalban,
csak bôgni tudtam volna. Eddig volt. És két-három napra rá hallhattam a rádióban Eisenhowert: „nem akarjuk kihasználni a
Szovjetunió szorult helyzetét”. Tudomásul kellett vennünk,
hogy az erôegyensúlyt a Nyugat sem szándékozott fölborítani.
Milyen volt az én ötvenhatom? Olyan, például, hogy a munkástanács megalakulásakor elhatároztuk: hétfôn fölvesszük a
munkát. Egy Mizsák nevû pacák meg akarta lincselni a párttitkárt, mert „lenézte a munkásembert”: egyszer nem köszönt viszsza neki a gyárudvaron.
Akkor Habuda Péter, egy alacsony fekete pasas, fölugrott az
asztalra és azt kiabálta: én kommunista voltam, az is vagyok, az
is maradok! De álljon ide elém, aki azt meri mondani, hogy nem
a munkások érdekéért harcoltam, mióta párttitkár lettem! Senki
sem állt oda, mert Habuda mindig a melósok érdekeit képviselte, és erre beválasztottuk a munkástanácsba.
Ez az én ötvenhatom épp annyira hiteles, mint bárki másé.
Minimum…

Kertész Ákos

Hány ötvenhat
létezik?
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A kezdet, a harc, a gyôzelem és a vég
Beszélgetés Kertész Ákossal
■ Lapunk állandó munkatársa 1956-ban huszonnégy
éves volt. Annyi, amennyi a forradalmárok átlagéletkora lehetett: hiszen gondoljunk csak meg, akkor hány tizenéves srác fogott fegyvert, és Nagy Imre a maga 60 esztendejével „az öreg” volt, míg a szabadságharc más vezetôi jó harmincasok. Kertész Ákos a lexikon adata szerint karosszéria-lakatosként dolgozott abban az idôben,
tehát mint a munkásosztály tagja, de ami fontosabb: tudatosan élte át a forradalmat és szabadságharcot. Legújabb regénye a sokat emlegetett pesti srácokról, konkrétan a kevéssé ismert Nap utcai fiúkról szól.
– A Nap utcában csakugyan volt ellenálló csoport,
vagy a cím Molnár Ferencre utal?
– Az irodalom fikció, vagyis a történet igaz és nem föltétlenül valódi. A cím, persze, tisztelgés Molnár Ferenc
emléke elôtt, a Pál utcai fiúk csapata elôtt. A
Nap utca egy kôhajításnyira van a Pál utcától,
és a Nap utcaiak is csak a grundot akarják megvédeni… de az ellenfél egy kicsit veszedelmesebb a fûvészkertieknél, az egész létezés keményebb: itt nem csak Nemecsek hal meg, és nem
is csak tüdôgyulladásban. De a kamaszok világa itt is a fölnôtt társadalom tükre, ahogy a gittegylet is a közélet és a politika parafrázisa.
– Milyen mozzanatokra emlékszel vissza a
legszívesebben most azokból a napokból, illetve mit tartasz feltétlenül említésre méltónak ’56 eseményeibôl, azon túl, amit a regényben elmondasz? Kérdezem ezt azzal
együtt, hogy e havi publicisztikád természetesen az évfordulóhoz kapcsolódik?
– Bár a Nap utcai fiúk modelljei az én osztálytársaim voltak, olykor
a nevüket is átvettem, ez a történet nem az én történetem, én akkor náluk hat-tíz évvel idôsebb voltam. Ôk az én kisebb testvéreim: kisöccseim és húgaim.
A politika történéseit talán majd megírják a történészek – egyszer.
Én a saját élményeim krónikása vagyok, azokról kezeskedhetem.
Sose hittem volna, hogy egyszer örülni tudok egy ismeretlen halottnak. „Menjen a Hold utcai rendelôbe, ott fekszik egy húsz év körüli fiatalasszony” – mondta valaki, odamentem és egy ismeretlen
halott arcába néztem megkönnyebbülve: nem az én feleségem! Torokszorító pillanat volt… Tizenhárom évesen, negyvenötben már
számoltam vele, hogy ebben a században minden megtörténhet,
minden gyalázat és iszonyat, és mégis meg voltam döbbenve, amikor az elsô sortûz eldördült: lehetséges ez? Ezek csakugyan lônek
ránk? Hát fegyvertelen, békés tüntetôk vagyunk! Mit tartok említésre méltónak? Mindent. Nem egy – három regény is kitelne belôle.
– Ebben a lapszámban két írás is foglalkozik az írók és 1956 viszonyával. Az egyik cikkben szép kis névsort találunk azokról
az írókról (és filmesekrôl), akik „a Párt” elvárásának megfelelôen ábrázolták az októberi eseményeket. Korszakos jelentôségû regényedben, a Makrában nem lehetett kikerülni a témát. De számítottál-e arra, hogy egyszer majd külön mûben is
foglalkozhatsz múltad eme meghatározó élményével?
– Természetesen. A Makrában csak egy részét dolgozhattam föl az
élményeimnek, nem a cenzúra miatt, hanem mert annyi fért a regénybe. (A Zakariásban még mélyebbre ástam.) Soha nem voltam
„vonalas”, nem is tartoztam Aczél kedvencei közé. De hetvenegy-

ben már mindent megírhattam, amit
akartam, csak két téma volt tabu. Nem írhattam le nyíltan, hogy forradalom volt,
és nem kérdezhettem meg, mit keresnek
itt az oroszok. Az irodalomtól már nem
félt annyira a politika, úgy gondolták, egy
regénytôl még nem állnak le a kohók. A
Makrából készült filmet (a film nagyobb
tömegre és szuggesztívebben hat) már betiltották, két évig dobozban volt, és utána
is csak megcsonkítva merték bemutatni.
– Te a mindenkori jelen írójának számítasz, legyen szó regényrôl, novelláról
vagy drámáról, de 1944-et és ma már
1956-ot is történelemként lehet ábrázolni. A két évszámhoz kapcsolódó regényeid persze nem ún. történelmi regények, úgy hatnak, mint eleven valóság. Hogyan kapcsolódik össze gondolkodásodban a háború vége és
ami tizenegy évvel késôbb történt?
– A Nap utcai fiúk is, a Még a kapanyél is elsülhet címû
könyvem is felemás történelmi regény. A korszak a fiataloknak történelem, de nekem mindkét esemény, a háború is, a forradalom is a saját élményem. A történelem
folyamat. Én az ötvenhatos forradalmat mindig is a fölszabaduláskor elmaradt szocialista forradalomnak tartottam. Bármennyire utáltuk is Sztálint és Rákosit, a
szocializmus eszméje valamiképpen áthatotta a tömegeket. Úgy gondoltuk, a darab jó, csak az elôadás rossz.
A magyar közgondolkodás nagy veszélyének tartom,
hogy ma senki sem gondolkodik történelmi távlatban:
mindenki azt képzeli: az ô születésével kezdôdött a világ, pedig a mai nap minden eseménye a tegnap méhében fogant.
Nem véletlen, hogy minden diktatúra retteg a múlttól, elég talán,
ha Orwell 1984-ére hivatkozom. A múlt nélküli embert minden
extrém ôrületbe könnyû belerántani.
– A Nap utcai fiúk sajátos elbeszélô-technikával ugyancsak jelenként ember-közelbe hozza a filmszerûen pergô eseményeket. Apropó film, Szomjas György filmnovellájából és a Te forgatókönyvedbôl játékfilm készül. Hogyan jellemeznéd a valóság és a fikció mûbeli viszonyát, illetve a filmes és az epikus ábrázolás sajátosságait? Teljesen egybevág a Szomjas-film és a Kertész-regény, amely alapos megfontolás eredményeként nem
egyes szám elsô személyben közvetíti a történteket?
– A forgatás elôkészületeinél tartunk, csak reméljük, hogy a forgatást
a jövô hónapban elkezdhetjük. Amíg a film nincs kész, inkább nem
nyilatkoznék róla. Az irodalmi forgatókönyv és a regény között nagyon sok az átfedés. De már a technikai forgatókönyvnek komolyan
számolnia kellett az anyagi lehetôségeinkkel. Az elsô, elnagyolt költségvetésünk 500 millió forint volt. Ma, a lehetôségeinket sokszorosan átgondolva, minden garast a fogunkhoz verve, a saját honoráriumunkat is minimálisra leszorítva, rengeteg álmunkról, képi látomásunkról lemondva 180 milliónál tartunk. Vagyis csak nagyon-nagyon
„low budget” filmet csinálhatunk. Persze a költségvetés és a mûvészi
teljesítmény között nincs egyenes arány, hadd hivatkozzam a New
York-i iskolára. A történet ereje, a rendezô és az operatôr tehetsége,
mûvészi múltja és rangja a biztosíték, hogy minden anyagi nehézség
ellenére is meghódítjuk a nézôk szívét.
Csokonai Attila

Könyvkultúra

interjú
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Könyvkultúra

interjú

Könyv 1956 humoráról
A röpcédulákon az utca embere szólal meg
„Megy a rendszer, jön a rendszer/ Majd megbolondul az
ember/Hová menjen, hová álljon,/ Saját magának ne ártson.
Tíz-húsz év és jön egy másik/Az is megy, ha be nem válik/
Így csak vándorol a rendszer/ Mi legyen a magyar ember?
Úr legyen? Vagy piros könyves?/ Választani igen könnyes./
Eldöntöm én igen könnyen/ Piros-fehér-zöld a könyvem.
Gondolatom jól megrágom/ Legyen magyar magyarságom”
– írta Balatonendréden Kovács G. István 1956. október 29én. Horváth Julianna, a Politikatörténeti és Szakszervezeti
Levéltár levéltárosa az 1956-os röpiratok rendezése során
több tucatnyi humoros tartalmú röplapot talált. Az egyszer
humoros, másszor az abszurd, sôt a fekete humor kategóriájába sorolható röpiratok élesen bírálták a fennálló rendszert.
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■ – Milyen 56-os anyagokkal rendelkezik a levéltár?
– Két szorosan összekapcsolódó gyûjteményt ôrzünk: az egyik az
'56-os iratok fondja, a másik az ’56-os röpiratgyûjtemény. Elôtörténetük meglehetôsen érdekes. 1956 decemberében az MSZMP szervezô bizottságának határozata alapján a Párttörténeti Intézetnek
kellett összegyûjtenie az ’56-ra vonatkozó dokumentumokat. Több
helyrôl érkezett anyag: az orosz városparancsnokságtól, az MDP Akadémiai utcai épületébôl, a Belügyminisztériumtól, a Minisztertanács
titkárságától, a Magyar Rádiótól, és
különbözô szervezetektôl, magánszemélyektôl. 1957-ben két kiadvány is készült a források közzétételére, de azokat végül nem engedték közölni, s az iratok 1989-ig nem is
voltak kutathatók. Az iratgyûjtemény rendezésére
1998-ban került sor, ekkor megjelentettük az iratok
repertóriumát és egy forráskiadványt az MDP vezetô
testületeinek ülésein készült jegyzôkönyvekrôl.
Most az 50. évforduló kapcsán az ’56-os röpiratgyûjtemény levéltári rendezését is elvégeztük.
– Milyen tematika szerint rendezték az anyagot?
– Még az iratok rendezésekor kitaláltunk egy tematikát, amely szervezetenként tagolja a dokumentumokat, és ezt alkalmaztuk a röpiratok esetében is. Vannak pártokhoz, ifjúsági szervezetekhez kapcsolódó,
kormányok (Hegedûs, Nagy Imre, Kádár), munkástanácsok, üzemek, kerületi munkástanácsok által kiadott, valamint október 23. elôtti, ballonról szórt röplapok is. A
keltezés nélküli röplapok esetében igyekeztünk minél pontosabban
megállapítani a keletkezés dátumát. A Napvilág Kiadó közremûködésével most már megjelenés elôtt áll a röpiratok repertóriuma is,
ami a kutatók munkáját fogja elôsegíteni. Emellett a szakmai kiadvány mellett úgy gondoltuk, egy szokatlan, más megközelítésû kötettel is jelentkezünk, amely a humoros röplapokat mutatja be.
– Milyen nagyságrendû a röpiratállomány és mennyi ebbôl a kiválogatott humoros röpcédula?
– 1859 darab röpiratunk van ebbôl az idôszakból, vagyis 1956. október 23-tól egészen 1957 márciusáig. Közülük 39-et válogattunk ki
közlésre, ezek fôleg november 4-e után keletkeztek. A válogatást

alapos forráskritikai elemzés követte, de a könyvet nem terheltük
meg hosszú szakmai jegyzetekkel, csak rövid kommentárokat fûztünk a röplapokhoz. Szerkesztésük sorrendje az események idôrendi menetét követi.
– Milyenfajta humor ez?
– Röplaphumorról van szó. Megtalálhatók benne az akkor közszájon forgó viccek, a politikai humor éles kritikája a kormány intézkedéseivel szemben. November 4-e után, a fegyveres harcok megszûnésével elárasztották az utcákat a röplapok. Az emberek séta
közben felvették, hazavitték, vagy ha láttak egyegy kirakatra ragasztott röplapot, lemásolták maguknak. Otthon gyakran átírták, saját szókincsükkel újabb és újabb poénokkal átfogalmazták. Több
szöveget összevontak vagy szétválasztottak, valódi
népi variánsok keletkeztek. A szövegek kézrôl kézre, szájról szájra terjedtek iskolákban, kórházakban, munkahelyeken, egyetemeken. Nem
szabad azonban elfelejteni, hogy nagyon is
komoly dolog volt ez, hiszen tudjuk, kemény büntetés és börtönévek vártak a röplapok készítôire, terjesztôire.
Ezek a különleges körülmények között született röpcédulák az olvasó számára eredeti
formájukban is jól láthatóak lesznek. Van közöttük kézzel írt, gépelt, indigóval készült
röpcédula, nyomdai anyag, sokszorosított
forma, sôt színes, rajzos, sôt kétoldalas röplapok is. Arra törekedtünk, hogy a lehetô
legjobban olvashatóak legyenek, a kézírásos,
illetve megfakult röplapok esetében nyomtatásban is közöltük a szöveget.
– A bevezetôben közzétett vers egyedülálló a maga nemében, de vannak tipikus röpcédula szövegek is. Említene néhányat?
– „Cirkuszi” bemutatót reklámoz egy november 8–15-e között keletkezett színes, festett röplap: „Jön, jön a világvárosi nagycirkusz!
Fellépnek: A Szovjetunió gyáva sakáljaival! Kádár János bohócaival, és az ENSZ hülye vicceivel!” Van olyan variáció is, ahol az aláírás: Budapesti Nagycirkusz Igazgatósága. Ez hasonló a fenti példához, de így fejezôdik be: „Utána három napig tartó utcabál a Nagykörúton a Kilián laktanyáig, kíséri a Hruscsov-féle páncélos zenekar. A kimerült tagokat díjtalanul szállítják a Rákoskeresztúri köztemetôbe.” Azt hiszem, ezt hívják akasztófahumornak.
Szénási Zsófia

Sikerlista

2006. augusztus 18. – szeptember 14.

Bookline sikerlista
2006. augusztus 16. – szeptember 14.

Libri sikerlista
2006. augusztus 30. – szeptember 13.

Lira sikerlista
2006. augusztus 1. – augusztus 31.

Széprodalom
1. Dan Brown: A Da Vinci-kód
Gabó Kiadó
2. Faludy György: A pokol tornácán
Alexandra Kiadó
3. Dan Brown: Angyalok és démonok
Gabó Kiadó
4. Romhányi József: Nagy szamárfül
Alexandra Kiadó
5. Tolvaly Ferenc: Tibetben a lélek
Kelet Kiadó
6. Nagy Bandó András:
Sosemvolt Toscana
Szoba Kiadó
7. Corinne Hofmann: Afrikai szeretôk
Ulpius-Ház Könyvkiadó
8. Agatha Christie: Hercules munkái
Európa Kiadó
9. Nora Roberts: Kék füst
Gabó Kiadó
10. Dan Brown: A megtévesztés foka
Gabó Kiadó

Szépirodalom
1. Golden, Arthur: Egy gésa emlékiratai
Trivium Kiadó
2. Brown, Dan: Angyalok és démonok
Gabo Kiadó
3. Christie, Agatha: Hercules munkái
Európa Könyvkiadó
4. Hofmann, Corinne: Afrikai szeretôk
Ulpius-ház
5. Koontz, Dean R.: A lélekgyûjtô
Animus Kiadó
6. Brown, Dan: A megtévesztés foka
Gabo Kiadó
7. Brown, Dan: A Da Vinci-kód
Gabo Kiadó
8. Christie, Agatha: Nem csalás, nem ámítás
Európa Könyvkiadó
9. Faludy György: A Pokol tornácán
Alexandra Kiadó
10. Orwell, George:
1984 – Európa Diákkönyvtár
Európa Könyvkiadó

Ismeretterjesztô
1. Schobert Norbert:
Norbi 2006 update zsebkönyv
Norbi.hu Kft.
2. A magyar helyesírás szabályai
Akadémiai Kiadó
3. Arthur Golden: Egy gésa emlékiratai
Trivium Kiadó
4. dr. Lenkei Gábor:
Cenzúrázatlan egészség 1.
Free Choice Books
5. Horváth Ilona: Szakácskönyv
Pannon-Literatúra Kft.
6. Vujity Tvrtko: Pokoli történetek…
és ami azóta történt
Alexandra Kiadó
7. dr. Lenkei Gábor:
Cenzúrázott egészség
Free Choice Books
8. Gati Charles: Vesztett illúziók
Osiris Kiadó
9. A terhesség abc-je
Alexandra Kiadó
10. Kármán Irén:
„Szemben a maffiával »Papa« nyomoz”
London Hill Kft.

Ismeretterjesztô
1. Schmedes, Christa: Bögrés sütemények
(könnyen, gyorsan, finomat)
Holló és Társa
2. Moldova György: Kádár János I–II.
Urbis Könyvkiadó
3. Horváth Ilona: Szakácskönyv
Pannon-Literatúra Kft.
4. Lenkei Gábor Dr.: Cenzúrázatlan egészség
Free Choice Books
5. Hogg, Tracy – Blau, Melinda:
A suttogó mindent megold –
Alvásról, evésrôl, viselkedésrôl...
Európa Könyvkiadó
6. Pappné Kuster Klára:
Az angol nyelvtan bibliája
Magánkiadás
7. Fuchs-Gamböck, Michael –
Schatz, Throsten:
Tokio Hotel – Ahogy a torkodon kifér!
M & C Marketing Tanácsadó Kft.
8. Kármán Irén:
„Szemben a maffiával – „»Papa« nyomoz”
London Hill Kft.
9. Vujity Tvrtko: Pokoli történetek...
És ami azóta történt...
Alexandra Kiadó
10. Iskolaválasztás elôtt... 2007
Panem Könyvkiadó

Szépirodalom
1. Hofmann, Corinne: Afrikai szeretôk
Ulpius-Ház Könyvkiadó
2. Christie, Agatha: Hercules munkái
Európa Könyvkiadó
3. Tolvaly Ferenc: Tibetben a lélek
Kelet Kiadó
4. Adler, Elizabeth: Toszkánai nyár
Ulpius-Ház Könyvkiadó
5. Kuegler, Sabine:
A dzsungel gyermeke
Ulpius-Ház Könyvkiadó
6. Szerb Antal: Utas és holdvilág
Magvetô Könyvkiadó
7. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
8. Móricz Zsigmond:
Légy jó mindhalálig
Akkord Kiadó
9. Brown, Dan: A megtévesztés foka
Gabo Könyvkiadó
10. Brown, Dan: A Da Vinci-kód
Gabo Könyvkiadó

Szépirodalom
1. Brown, Dan: A Da Vinci-kód
Gabo Kiadó
2. Golden, Arthur: Egy gésa emlékiratai
Trivium Kiadó
3. Lawrence, Leslie L.:
Három sötét király I–II.
Gesta Könyvkiadó
4. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Kiadó
5. Brown, Dan: Angyalok és démonok
Gabo Kiadó
6. Hofmann, Corinne: Afrikai szeretôk
Ulpius-ház Kiadó
7. Vavyen Fable:
A Halkirálynô és a dzsinnek
Fabyen Kiadó
8. Kuegler, Sabine: A dzsungel gyermeke
Ulpius-ház Kiadó
9. Esterházy Péter:
Utazás a tizenhatos mélyére
Magvetô Kiadó
10. Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek
Helikon Kiadó

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája

Gyermek, ifjúsági
1. Geronimo Stilton:
Geronimo Stilton sorozat –
Mulatságos történetek 1–10.
Alexandra Kiadó
2. Mérei Ferenc, V. Binét Ágnes:
Ablak–Zsiráf
Móra Ferenc Könyvkiadó
3. Erich Kästner: A két Lotti
Móra Ferenc Könyvkiadó
4. J. K. Rowling:
Harry Potter és a Félvér Herceg
Animus Kiadó
5. Varga Katalin:
Gôgös Gúnár Gedeon
Móra Ferenc Könyvkiadó
6. Verdák
Egmont-Hungary Kiadó
7. Joachim Masannek:
A vad focibanda 1. – Leo, a cselkirály
Fabula Stúdió Kft.
8. Antoine de Saint-Exupéry:
A kis herceg
Móra Ferenc Könyvkiadó
9. Thomas Brezina: Kiakasztasz, tesó!
Egmont-Hungary Kiadó
10. Fekete István: Tüskevár
Móra Ferenc Könyvkiadó

4
3
6

http://typotex.hu

Ismeretterjesztés
1. Iskolaválasztás elôtt... 2007
Panem Kiadó
2. Gati, Charles: Vesztett illúziók
Osiris Kiadó
3. Faludy György:
A pokol tornácán
Alexandra Kiadó
4. A magyar helyesírás szabályai
Akadémiai Kiadó
5. Golden, Arthur: Egy gésa emlékiratai
Trivium Kiadó
6. Lenkei Gábor Dr.:
Cenzúrázatlan egészség
Free Choice Kiadó
7. Soars, Liz – Soars, John:
New Headway Elementary
Oxford University Press
8. Négyjegyû Függvénytáblázatok,
összefüggések
Nemzeti Tankönyvkiadó
9. Iskolakezdô csomag –
Idegen szavak és kifejezések
Akadémiai Kiadó
10. Fuchs-Gamböck, Michael –
Schatz, Thorsten: Tokio Hotel
M & C Kft.

Gyermek, ifjúsági
Gyermek, ifjúsági
1. Lewis, C. S.: Narnia krónikái 1–6.
1. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
M & C Marketing Tanácsadó Kft.
Móra Ferenc Könyvkiadó
2. Nordqvist, S. – Larsson, E-L. – Danielsson, K.:
2. Mérei Ferenc–V. Binét Ágnes:
Egész évben Findusszal
Ablak–Zsiráf
General Press Kiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó
3. Rowling, J. K.:
3. Steer, Dugald A.: Varázslástan
Harry Potter és a Félvér Herceg
Egmont-Hungary Kiadó
Animus Kiadó
4. Egyiptológia
4. Rowling, J. K.:
Egmont-Hungary Kiadó
Harry Potter és a Bölcsek Köve
5. Fekete István: Vuk
Animus Kiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó
5. Marék Veronika: Jó éjszakát, Annipanni!
6. Kästner, Erich: A két Lotti
Pozsonyi Pagony
Móra Ferenc Könyvkiadó
6. Brand, Christianna: Nanny McPhee –
7. Paolini, Christopher: Eragon
A varázsdada visszatér
Európa Könyvkiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó
7. Mérei Ferenc–V. Binét Ágnes: Ablak–Zsiráf 8. Szutyejev, Vlagyimir: Vidám mesék
Móra Ferenc Könyvkiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó
9. Saint-Exupéry, Antoine de:
8. Marék Veronika: Boribon és Annipanni
A kis herceg
Pozsonyi Pagony
Móra Ferenc Könyvkiadó
9. Marék Veronika: Kippkopp a fûben
10. Dugald, Steer A.:
Ceruza Kiadó
Egyiptológia mindenkinek
10. Varga Katalin: Gôgös Gúnár Gedeon
Móra Ferenc Könyvkiadó
Egmont-Hungary Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Magyar nyelv – Új érettségi
Corvina Kiadó
2. Dr. Lenkei Gábor:
Cenzúrázatlan egészség
Free Choice Kiadó
3. Huszár Tibor:
Kádár – A hatalom évei 1956–1989
Corvina Kiadó
4. Középiskolai kötelezô olvasmányok
elemzése
Corvina Kiadó
5. Deák Sándor:
Gyógyítás fény- és színterápiával
Dr. Deák Eü. Szolg. Bt.
6. Horváth Ilona: Szakácskönyv
Szalay Kiadó
7. Kieselbach Tamás, Molnos Péter:
A magyar forradalom 1956 napló
Kieselbach Galéria
8. Balogh Béla: A tudatalatti tízparancsolata
Bioenergetic
9. Kôvári–Szántó–Tóthi: Internet mindennap
MKM Computer Network Kft.
10. Valuch Tibor:
Hétköznapi élet Kádár János korában
Corvina Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Ablak–Zsiráf
Móra Ferenc Könyvkiadó
2. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Talentum Kiadó
3. Varga Katalin: Gôgös Gúnár Gedeon
Móra Ferenc Könyvkiadó
4. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Ferenc Könyvkiadó
5. Verdák
Egmont-Hungary Kiadó
6. Kästner, Erich: A két Lotti
Móra Ferenc Könyvkiadó
7. Tamási Áron: Ábel a rengetegben
Talentum Kiadó
8. Fekete István: Vuk
Móra Ferenc Könyvkiadó
9. Fekete István: Tüskevár
Móra Ferenc Könyvkiadó
10. Saint-Exupéry, Antoine de: A kis herceg
Móra Ferenc Könyvkiadó

Erdôs Márta
A NYELVBEN
ÉLÔ KAPCSOLAT

Havasréti József
ALTERNATÍV
REGISZTEK

Hamp Gábor
KÖLCSÖNÖS
TUDÁS

Öngyilkosság
elôtt
még egy utolsó telefon... Életmentô diskurzusok, visszatérô kliensek. Egy öngyilkosságmegelôzô telefonszolgálat beszélgetéseinek
analízise.

Lakásszínház.
FMK
'974. INDIGO. Fölöspéldány-csoport.
A
magyar neoavantgárd
kultúra története.
Megélte, és nem olvasta? Nem élt még,
és nem olvasta?

Szabályozó és civil
kódok, társalgási maximák, a közös(?) világ mentális leképezôdése. Szakembereknek és hivatásos
kommunikátorok
könyvespolcára.

Könyvipar

kolofon

L’Harmattan Könyvkiadó

Gyenes Ádámmal
beszélget Nádor Tamás
Egy kis lexikális névmagyarázat: a harmattán
forró, száraz északkeleti-keleti szél a Szahara
déli tájain. A helybéliek mégis „orvos”-nak
nevezik, mert enyhülést hoz a fülledtség
után. Valójában Frankhonban ez az elnevezés
a gyarmatbirodalom felbomlását követôen kialakult szellemi áramlatra utal, amely az említett régiókban továbbra is fenntartani s terjeszteni kívánta a frankofón kultúrát. Patetikusan
mondhatnánk: szabad határtalansággal,
akár a szél. Orvosló gondolatokkal.
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■ – A lírát s a belemagyarázást immár mellôzve: kiadójuk
mikor és miképpen kapta nevét? Ismeretes: Franciaországban jó ideje mûködik a L’Harmattan; cégük ennek „magyar változata”?
– Régi történet: az anyacéget kiadónk többségi tulajdonosa
1975-ben alapította, néhány ’68-as értelmiségivel összefogva.
Csakugyan úgy vélték: a gyarmatbirodalom fölbomlásából nem
kell automatikusan szellemi szakadásnak is következnie. Fennmaradhatnak a kulturális kapcsolatok, nem kell követni a hivatalos „irányvonalat”, a gondolatok kölcsönös szabad áramlását
továbbra is szavatolni, s azok publikálásának felelôsségét vállalni lehet. Jómagam 1998-ban szereztem bölcsészdiplomát, filozófia szakon. Ezt követôen felkért a L’Harmattan a magyar
könyvpiac feltérképezésére és egy francia–magyar kiadói vállalkozás indítására. Csakhamar Párizsban alkalmam is nyílt arra,
hogy megismerkedjem a jövendôbeli „anyacég” szemléletmódjával és gyakorlatával. Ennek lényege: alacsony példányszámban, magas címszámmal (vagyis sokféle könyvvel), elsôsorban
digitális technológia révén, a szerzôket a kiadás folyamatába tevékenyen bevonva, valamint direkt értékesítésre törekedve mûveket publikálni. A francia L’Harmattan évente ezerötszáz kötetet jelentet meg, ötszázhúsz sorozata van, és sikerrel alapított filiálét Olaszországban, Kanadában, Kamerunban, Burkina Fasóban és Marokkóban. Ez a hatalmasra duzzadt, de minden tekintetben igen szervezetten mûködtetett és dinamikusan fejlôdô
rendszer rengeteg új inspirációval szolgált számomra.
– Feltételezhetô, nem kívántak kópiát, afféle kis magyar
L’Harmattant létrehozni. Miben követték-követik a francia
szülôt, és mit mûvelnek sajátosan, hazai közegünkhöz alkalmazva-alkalmazkodva?
– Az Editions L’Harmattan rétegolvasói igények kielégítésére
törekszik. Igaz, rendszerint kevesen vannak egy-egy szellemi
vonzáskörben, ám összességében igen sokféle a sajátos érdeklôdés. Ekképpen még a mi – a franciához nem mérhetô
nagyságrendû – könyvpiacunkon is életképes lehet ez a modell. 1999 nyarán alapítottuk kiadónkat, a hazai lehetôségekhez és kívánalmakhoz igazítva szándékainkat. Kiadványaink
túlnyomó többsége tudományos intézetekkel és felsôoktatási
intézményekkel közös sorozatokban jelenik meg. Ebbôl is kitetszik: elsôsorban gondolatkész, a legfrissebb kutatási eredményekre is kíváncsi olvasókra számítunk. Már egyetemi éve-

imben tapasztaltam: a felsôoktatásban használt hagyományos könyvkiadási struktúrák megújulásra szorulnak. (Egyszerûbben: sok volt a korszerûtlen, nívótlan jegyzet, tankönyv.) A tudományos publikációkban is akadt jócskán „fehér folt”. Maradt tehát dolgunk bôven. Nem kis nehézségek
árán (alacsony fogyasztói ár, terjesztési anomáliák, a digitális
nyomdatechnika hiányával kapcsolatos küszködések stb.) lassacskán mégis kialakítottuk a „gall”
minta magyar változatát. Sorozatés egyedikötet-szerkesztôink jóvoltából létrehoztuk valóban minôségi
publikációinkat. Jelenleg negyven
sorozatban és két folyóiratban közlünk – megítélésünk és a fogadtatás
szerint is – értékes mûveket. Hét év
során több mint kétszáz kötetet adtunk ki; évi nyolccal kezdtük, most
már nyolcvanra rúg ez a címszám.
– Végül is miket jelentetnek meg,
és milyen megfontolások alapján?
Köteteik felületes ismerôje is észreveheti: magyar szerzôk és külföldiek egyaránt szerepelnek kiadványlistájukon. S a könyvek
többsége szaktudást vagy legalább beható szakmai érdeklôdést kíván – „nem középiskolás fokon”.
– Az akadémiai kutatóintézetekkel, egyetemi tanszékekkel, kulturális intézetekkel, irodalmi szervezetekkel közösen gondozott
mûveket együttmûködô partnereink szakmailag elôkészítik,
ránk hárul a kézirat véglegesre szerkesztése, a nyomtatás, a terjesztés. Pályázataink megírásakor is sokat nyom a latban, hogy
ki a szellemi társunk. Sorozataink közül talán a legjelentôsebbek: A múlt ösvényén (történelem), Rezonôr (filozófia), Kultúrák keresztútján (antropológia), Szóhagyomány (néprajz), Környezet és társadalom (Ökológia). Folyóiratunk a Politikatudományi szemle és az Addiktológia. S két különlegesség: kiadjuk
Luis Buñuel filmrendezô és Julio Cortázar, a nagy dél-amerikai
író életmûvét. Az utóbbi mondotta: „...minden nappal rosszabbul kell írni, mert csak a mélypontra elérve lehet a felszínre jutni és konvencióktól mentes, hiteles alkotást létrehozni.” Hát
igen, a zsenik ilyen furcsákat mondanak...
– Géniuszok mûveinek közreadásában egyébként sem
szûkmarkúak. Csak kapásból néhány név a magyar L’Harmattan külföldi szerzôi közül: Durkheim, Sartre, Raymond Aron, Leibniz, Fichte...
– Célunk a tudományágak közötti párbeszéd elôsegítése, hiszen
már jó ideje ezek amúgy sem „élnek meg”, mûködnek egymagukban: manapság (sôt – pardon – „tegnapság”) a kutatásban természetes az interdiszciplinaritás. Kiadónk szerzôgárdája és holdudvara e jegyben gondolkodik és mûködik. Ekképpen természetes számunkra, hogy – esetleges példákkal élve – a kulturális és
gazdasági antropológia kiválósága, Sárkány Mihály munkásságát
éppúgy figyelemmel kísérjük, mint például Vászoly Erik Ausztrália bennszülött nyelveivel foglalkozó munkáját. A kiváló néprajzos, Hoppál Mihály szerkesztésében a népi álomfejtés, a mágia, a boszorkányság ugyanúgy témánk, mint a sztálini lágerek
folklórja. Az alternatív Nobel-díjas Bíró András életrajzi kötetét
is feltétlenül meg kell említenünk. Kiadunk filozófiai, tudománytörténeti, teológiai, régészeti, történeti, politológiai, ökológiai, addiktológiai mûveket – és forráskiadványokat. A legfrissebb kutatásokra figyelve, ha kell filológus araszolgatással, vagy
csakugyan: géniuszok villámgyors ész- és tolljárását követve. Serkentô szándékkal, amelynek bizonyítéka a filozófia prominenseivel együtt alapított Cogito-díjunk – elsô könyves bölcselôk
ösztönzésére, jutalmazására.

A SAXUM és a SZIGET
kiadó ajánlata
Életmód-kalauz sorozat
Lionnett, A.:

ASZTROLÓGIA

Kötve, színes illusztrációkkal,
208 oldal, 2800 Ft
Az Asztrológia kezdôk számára
készült: lépésrôl lépésre mutatja be az asztrológiai térkép felépítését. Vizsgálja a zodiákus, a
bolygók és a házak jeleit, a csillagállásokat. Hat esettanulmányt és egy sorstérképet elemez, hogy megértsük, miként
értelmezhetô az asztrológiai
térkép.

Popper Péter:

NAPIDÔ

Kötve, 192 oldal, 2280 Ft
A korábban megjelent
Holdidô portrésorozata
után most a Napidô az
élôkrôl szól: politikusokról
és más közéleti emberekrôl,
barátokról és ismerôsökrôl.

GYÓGYNÖVÉNYEK
A HOLISZTIKUS
GYÓGYÍTÁSBAN

Kötve, színes illusztrációkkal,
208 oldal, 2800 Ft
Könyvünk a nyugati, kínai és
ajurvédikus hagyományok alapján
szolgál közérthetô magyarázatokkal a gyógynövények hatásairól. Ismerteti a leggyakoribb betegségeket s gyógynövény-kúrát ajánl.
Több mint százötven gyógynövény otthoni felhasználásáról ad
pontos leírást.

PILATES

Kötve, színes illusztrációkkal,
206 oldal, 2800 Ft
A Pilates rendszer gyakorlatainak célja az alakformálás,
a mozgékonyság és a jó testtartás, valamint az általános jó
közérzet. A kötet kezdôknek is
könnyen érthetô, otthon, egyedül is megtanulható, végezhetô gyakorlatsorokat, légzési
technikákat mutat be, sok-sok
fotóval illusztrálva.

A FUTBALL KÉPES
ENCIKLOPÉDIÁJA

Kötve, kb. 400 oldal, 8900 Ft
A könyv részletesen foglalkozik a világés az Európa-bajnokságokkal, ismerteti
minden döntô összeállítását, értékelését, a legjelentôsebb klub- és válogatott
tornákat, elmeséli a sportág eredetének
történetét és bemutatja a legnagyobb
játékosokat, edzôket, csapatokat, futball-nemzeteket. Tartalmazza a legfrissebb eseményekrôl szóló beszámolókat
is, így a 2006-os világbajnokság összefoglalóját is. Élvezetes olvasmány minden futballrajongó számára.

Ody, P.:

Herdman, A.:

Hunt, C.:

Hochleitner, R.:

ÁSVÁNYOK,
DRÁGAKÖVEK, KÔZETEK

Kötve, 226 oldal,
221 színes fényképpel, 2980 Ft
A Természetkalauz legújabb kötete bemutatja a 200 legfontosabb kôzetet, drágakövet és ásványt praktikus színkód
segítségével, nagyméretû fényképekkel
és a legfontosabb jellemzôk (szín, forma,
elôfordulás, stb) leírásával. Tökéletes tanácsadó kôzetek, drágakövek, ásványok
gyûjtéséhez, vásárlásához.

A MESTERKURZUS SOROZAT ÚJ KÖTETEI
Csepeli György, Kígyós Éva, Popper Péter
MAGÁRA HAGYOTT GENERÁCIÓK.
FIATALOK ÉS ÖREGEK A XXI. SZÁZADBAN
Fûzve, 160 oldal, 980 Ft
Mit érdemes megôrizni a múltból?
Csernus Imre, Mohás Lívia, Popper Péter
EGÉSZSÉGES EGYÉN – BETEG TÁRSADALOM?
A HAMIS ILLÚZIÓK BIZTONSÁGA
Fûzve, 162 oldal, 980 Ft
Milyen a lelkileg egészséges ember és kit tartunk betegnek?
Horváth Zoltán, Popper Péter, Váradi Tibor
A MEGBETEGÍTÔ LÉLEK. CIVILIZÁCIÓS BETEGSÉGEK
Fûzve, 170 oldal, 980 Ft
Az élet egyik alapkérdése: kivel vagy elszámolásban? Istennel, a sorssal,
ôseiddel, önmagaddal?

Baktay Miklós, Sári László, Popper Péter, Wéber Péter
KÉNYSZEREK FOGSÁGÁBAN. A PANASZKODÓ EMBER
Fûzve, 192 oldal, 980 Ft
A könyv a lelki kényszereket, az ember belsô szabadságának a határait
vizsgálja.

Saxum Kiadó Bt. 1134 Budapest, Szabolcs u. 4. Telefon/fax: 237-0659 E-mail: saxumkiado@freemail.hu

