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ünnepeket és boldog
új évet kívánunk!
E számunkban, most kívánok
kellemes ünnepeket és boldog
új évet minden kedves
olvasónknak, a Könyvhét
minden munkatársa nevében.
Azért most, mert annak
ellenére, hogy címlapunkon a
2007. január szerepel idômegjelölésként, mégis e számunk
2006 utolsó megjelenése.
Lapzártánk november 30-án
volt, az újság december 14-én
jelenik meg. Tavaly elôször volt
ez így, azaz december közepén
jelent meg januári számunk,
és ha minden terveink és
reményeink szerint alakul,
jövôre is így lesz ez.
A könyvesek és az olvasók
most még csak várnak a nagy
karácsonyi forgalomra. A
könyvesek reménykedve, az
olvasók kivárva: mibôl válogathatnak, milyen újdonságok
jelennek meg az év utolsó nagy
hajrájában. Lapzártánk idôpontjában a nagy forgalom
még nem indult be, az újdonságok viszont máris nagy számban jelennek meg, tanúság erre
egyebek között a „megjelent
könyvek” rovatunk, az elôrehozott lapzárta miatt csak két hét
újdonságai szerepelhetnek, ez
mégis ugyanannyi címet – vagy
talán többet is – tartalmaz,
mint máskor egy hónap listája.
Így aztán, ha kedves
Olvasónkat lapunk oldalain
karácsonyi újdonság olvasására
biztatják a kiadók, ne lepôdjön
meg: elôttünk a karácsony,
elôttünk az új esztendô.
A korábbi években sokat
hallott, kissé szarkasztikus
jókívánságot – „boldogabb új
évet kívánok” – idén, azt
hiszem, módosíthatjuk, tekintettel gazdaságunk, államunk
pénzügyeinek ismeretes
helyzetére. „Legalább olyat
kívánunk, mint az idei volt” –
csak rosszabb ne legyen.
Bizakodjunk. Egy biztos pont
a jövôben: a Könyvhét
következô, 2007. évi februári
száma 2007. február 1-jén
jelenik meg.
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Címlap

interjú

Pengeélen táncolás
Grendel Lajos iróniáról, kisebbségi irodalomról,
adósságokról
Egyenest Pozsonyból érkezett a szombati találkozóra a budapesti Mûvész cukrászdába, ahová szép emlékek kötik: számos magyar pályatárssal itt ismerkedett meg és folytatott élvezetes beszélgetéseket.
Grendel Lajos szinte minden magyar irodalmi kitüntetést megkapott. De ô Léván látta meg a napvilágot. Ott vajon megbecsülik-e?

lán függetlenedni a magyarországi divatirányzatoktól. Hasznos,
hogy fél lábbal a szlovák irodalomban is ott vagyok, ismerem a szerzôket, történéseket, vonulatokat. Számomra megfelelô, hogy magyar íróként Pozsonyban élek.
– Milyen különbségeket fedez fel a szlovák és a magyar irodalom „divatirányzatai” között?
– A magyar irodalomban a regény ma a vezérmûfaj, ilyen jó korszakát talán soha nem élte, mint a '80-as évektôl a mai napig. A szlovák irodalomból hiányzik a regény, viszont nagyon erôs a kispróza, aminek mostanában Magyarországon nincs keletje és divatja. A
■ – Szerencsére van szlovák olvasóközönségem is. Ôk elfogadják, szlovák elbeszélés-irodalom ma arra emlékeztet, amikor a 20. száhogy én magyar író vagyok, akinek a könyveit nem eredetiben, ha- zad elsô évtizedében a magyarok a novellában alkottak igazán vinem fordításban olvassák. Méltatások, recenziók, tanulmányok lágirodalmi szinten is maradandót.
ugyanúgy megjelennek a mûveimrôl, mint a szlovák kollégák köte- – Érzésem szerint magyar olvasóként adósságunk van a szlovák
teirôl. Tudják, a magyar irodalomhoz tartozom, de azért egy kicsit irodalommal szemben. Nagyon kevéssé ismerjük…
a szlovákhoz is.
– A kortárs szlovák kispróza megismertetéséért a könyvkiadók– Nem tapasztal semmiféle, nemzeti kisebbséggel szembeni el- nak kellene tenniük valamit. Ez persze nem üzlet a számukra,
lenérzést?
ezért addig nem fognak a színvonalas szlovák kisepika iránt ér– Az irodalmi életben nem. A magyar irodalomnak nagy tekinté- deklôdni, amíg átütô erejû, sok nyelvre lefordított mû, világlye, rangja van Szlovákiában, mind az írók, mind az olvasók köré- szenzáció nem születik.
ben. A pozsonyi sajtóban nemrégiben érdekes, nacionalista elfo- – Törlesszünk valamit ebbôl az adósságból: említsen, kérem,
gultságtól mentes cikk jelent meg a két ország kapcsolatáról. Meg- néhány figyelemre méltó szlovák kisprózaírót!
írja a szerzô, hogy mit nem szeretnek a szlovákok a magyarokban: – A kisregényekkel jelentkezô Pavel Vilikovsky a már nemzetközia fölényességet, a gôgöt. Ugyanakkor elismeri az újságíró, hogy a tu- leg is jegyzett szlovák írók közé tartozik, talán egyedüliként. A nemdományos, az irodalmi, a zenei teljesítményükkel a magyarok a vi- zedéktársaim közül Dusan Mitana elbeszéléseit említeném. A fiatalág élmezônyébe tartoznak. A fordításban megjelent kortárs és labbak legreprezentatívabb képviselôi: Vladimir Balla, Michael
klasszikus regényekrôl, kisprózáról a legnagyobb elismeréssel írnak Hvorecky, Pavol Rankov, de a nyomukban van még hat-hét, szína szlovák kollégák. Ebben a tekintetben nincs gond.
vonalas rövidpróza-író, mind harminc-harmincöt évesek, akik a
– A kisebbségi írói léttel sincs gond, hiszen Ön általában nem rendszerváltás után kezdték a pályájukat.
erre „hegyezi ki” a mûveit?
– Milyen jellegû hangok ezek?
– Nem akarok kisebbségi panaszáradatot indítani a regényeimben, – Sokfélék. Az egyik szövegprózát ad ki a kezébôl, a másik inhiszen egy dél-szlovákiai magyar városban vagy faluban ugyan- kább a latin-amerikai ihletésû mágikus realizmus felé hajlik, vanolyan emberi sorsokkal találkozunk, mint egy világvárosban, és az nak nagyon erôsen történetmondó novellákat írók, mások a
igazán fontos és jó irodalomnak végül is három alaptémája van: nyelvvel játszanak, s akadnak, akik egész Közép- és Kelet-Eurószerelem, halál, egy életsorsnak az íve. Ezt persze színezhetem a pában csodabogárnak számítanak, mert a beatirodalom kései leszlovákiai magyar sajátossággal. De ha egy kisebbségi magyar író er- származottai, unokái.
re az egzotikumra koncentrál, akkor kicsit félreviszi a dolgot, mert – Meg tudja magyarázni, miért tér el az irodalom mûfajisága
az emberi sors az érdekes és nem az a környezet, amely körülveszi. ilyen feltûnôen két egymással szomszédos, az elmúlt fél évszáTermészetesen a közeg is fontos, motiválja az ott élô emberek sor- zadot hasonló történelmi tapasztalatokkal megélt országban?
sát, de ha ezt tartanám a legfonto– Talán azért, mert a jó
sabbnak, akkor szociográfus vagy
regény történelmi korGrendel Lajos Léván született 1948. április 6-án. Magyar–
etnográfus volnék és nem író.
szakokat fog össze, és
angol szakos tanári diplomáját 1973-ban vette át a pozsonyi
– Soha nem fordult meg a fejéennek elbeszéléséhez
egyetemen. Ekkor kezdett dolgozni a Madách Kiadóban, 1990ben, hogy áttelepül Magyarorfölülemelkedésre, letôl az Irodalmi Szemle szerkesztôje lett, két évvel késôbb a Kalszágra?
tisztázott nézôpontra
ligram címû folyóirat fôszerkesztôjeként dolgozott. A Kalli– Nem. A könyveim nemcsak az
van szükség. Ez hiánygram Könyvkiadót 1996-ig vezette. A Komensky Egyetem Bölutóbbi években, de a rendszerválzik a mai szlovák irodacsészettudományi Karának adjunktusa 1997 óta.
tás elôtt is átjutottak Magyarorlomból, vagyis társadalSzámos irodalmi díj tulajdonosa: Madách Imre-díj (1982, 1989),
szágra és szerencsére a kritikusok is
mi okai is vannak a küA Szlovák Írók Szövetsége Díja (1985), Az Év Könyve (1987),
figyelemmel követték az életmûlönbözôségnek. Szlovávemet. Úgy érezhetem magam,
kia nagyon fiatal állam,
Déry Tibor jutalom (1988), József Attila-díj (1990), Füst Milánmint egy vidéki, pécsi, debreceni,
1993-ban vált ketté
díj (1995), Ady Endre-díj (1996), Kossuth-díj (1999).
szegedi, miskolci író, csak történeCsehszlovákia,
nem
Húsz könyve jelent meg. A legfontosabbak: Éleslövészet –
tesen pozsonyi vagyok. Ez a kívülcsoda, ha az identitás(Nemzetiségi antiregény), Galeri, Rosszkedvem naplója, Vezérállás számomra fontos: benne is
keresés korszakát éli.
áldozat, És eljön az Ô országa, Tömegsír, Nálunk, New Hontvagyok a magyar irodalomban,
Amíg a szerzôk meg
ban, Szép históriák.
meg egy kicsit kívüle is. Ez segít tanem találják a szó jó ér4

telmében vett eltávolodó, kívülálló írói nézôpontot, addig nem
lesz szlovák nagyregény. De ez csak idô kérdése, lehet, hogy öt,
lehet, hogy húsz év múlva születik meg.
– Azt is sejti, hogy ki fogja megírni?
– Nem, ugyanis a regény és a kispróza között nagyobb a távolság, mint a novella és a vers között. Az utóbbi kettôhöz nagy
koncentrációra van szükség. A pillanat mûnemei. Egyetlen rossz jelzôvel el lehet rontani egy novellát,
éppúgy, mint egy verset. Egyiknél
sem lehet hibázni. A novella
nyolc–tíz– tizenöt kéziratoldalát
vagy azonnal megírja az ember, valósággal kiszakad belôle, vagy nem
lesz jó a kisepika. Regényben kicsit
hibázni is lehet, egy-egy rosszul kiválasztott jelzô nem rontja el az
egész könyvet. A regényben ki lehet
nyújtózni, el lehet lazulni, évekig lehet írni, közben félre-félretenni, hónapokig pihentetni.
– A szavait hallgatva olyan érzésem támad, hogy Ön lubickol a regényírásban.
– Amikor a pályámat kezdtem, inkább novellista voltam, ma viszont
az a problémám, hogy nem jön ki belôlem egyszeri lendülettel az elbeszélés. Valószínûleg olyan témákat keresek, amelyek kibontásának a regény felel meg inkább, de valahol
mindmáig kisprózaíró maradtam. Regényírás közben is igyekszem koncentrált szöveget létrehozni, és nagyon vigyázok, hogy
minden mondatnak meglegyen a helye, ne legyenek üresjáratok.
– Mi szüksége van egyáltalán fordítóra, Ön végül is kétnyelvû? Talán az lenne a legegyszerûbb, ha Ön fordítaná le a saját könyveit.
– Újra kéne írni ôket, és én ezt nem tudnám megtenni, mert nem
ismerem olyan alaposan a szlovák nyelvet. Az számomra ugyanúgy
idegen nyelv, tanult nyelv, mint a lengyel, az angol vagy a német.
– Mikor tanult meg szlovákul?
– Egyetemista koromban, a kollégiumban és a sorkatonai szolgálat alatt lassan-lassan. Korábban magyar iskolákba jártam, s olyan
kisvárosban, Léván születtem, ahol a gyerekkoromban, az ötvenes-hatvanas években még a szlovák barátaim is magyarul beszéltek. Ma ez már nem így van. Esetemben nem volt csoda, hogy
sokáig rettenetes magyar kiejtéssel beszéltem szlovákul. Bár ma
már állítólag akcentusom sincs, érzem, nem a szlovák az anyanyelvem. Néha még mindig keresem a megfelelô szlovák szót.
– Mikor döntött az írói hivatás mellett?
– Az egyetemet nem filoszként, hanem matematika–fizika szakos hallgatóként kezdtem el, de két szemeszter után átléptem a
bölcsészkarra. A pozsonyi városi könyvtárnak jó magyar részlege volt, felfedezhettem benne a kortárs magyar irodalmat. Megtaláltam az Iskola a határon-t, Szabó Magda, Mészöly Miklós,
Mándy Iván és Örkény István prózáit, amelyeket szinte naprakészen vásárolt meg a gyûjtemény. Akkor már nem a függvénytábla, az integrál- és differenciálszámítás érdekelt, hanem az irodalom, és éreztem, a jövôben ez még inkább így lesz.

– Sokáig könyvkiadónál dolgozott, a Madáchnál, majd a Kalligramnál, de tíz éve inkább oktat, adjunktus a Komensky
Egyetemen. Kedvtelésbôl teszi, vagy azért, mert az írásból
nem lehet megélni?
– Nyilvánvalóan szükség van az állandó jövedelemre, de választhattam volna más kenyérkeresô foglalkozást is. A tanítás nekem
nem munka, hanem szórakozás, mint a regényírás. Számomra öröm a 20. századi nagy
magyar költôkkel és írókkal foglalkozni és róluk elôadást tartani az egyetemistáknak.
– Kik a mostani magyar szakos szlovákiai
hallgatók kedvencei?
– A 20. századi magyar irodalomból a költôk közül Radnóti és Pilinszky, a prózaírók
közül Kosztolányi és Márai. Talán azért is,
mert könnyebben olvashatók az általam
kedvelt Móricznál vagy Krúdynál, másrészt
többet mondanak nekik a máról.
– Legutóbb a Tömegsír címû regénye jelent
meg magyarul. Hogyan volt képes arra a
bravúrra, hogy könnyed iróniával tud írni a
tömegmészárlás hajmeresztô tragédiájáról?
– Ebben a könyvben a pengeélen táncolás
volt a kihívás. Tömegsírokról már sok jelentôs regény íródott, én úgy szerettem
volna megmutatni a 20. századnak ezeket
a gyalázatait, hogy közben az ember nevet is, meg sír is. A téma abszurditásának
kiemelése mellett nem volt szabad átcsúsznom az ízléstelen viccelôdésbe. Remélem, sikerült.
– Volt-e konkrét esemény, amely elôhívta a témát?
– Nagyon régi történet, amelyet még diákkoromban hallottam:
egy Gömör vagy Hont megyei kis faluban az úgynevezett szlovák partizánok, pusztán azon az alapon, hogy a falu lakói magyarok, nagy mészárlást vittek végbe. Errôl semmilyen szakirodalom nem szól, hanem szájhagyomány útján terjedô megtörtént esemény. Sajnos, a regény Kelet-Közép-Európa bármelyik
részén játszódhatna, vagy akár a Balkánon is. Közvetve a ’90-es
évek jugoszláviai polgárháborúja, tömeggyilkosságai is minden
bizonnyal közrejátszottak abban, hogy megírtam a Tömegsírt.
– Nemrégiben Olaszországban vehette át a Premio Acerbi elnevezésû irodalmi díjat. Mit lehet tudni errôl a kitüntetésrôl?
– A 18–19. század fordulóján élt egy híres olasz utazó, író és
diplomata, aki az észak-olaszországi Castel Gofredóban született. A kilencvenes évek elején alapítottak díjat a kisváros e leghíresebb szülötte emlékére. Azóta minden évben kiválasztanak
egy nemzeti irodalmat, a nigériai, ausztrál, kanadai, román, brazil után idén a magyar irodalom került sorra. Egyetemi oktatókból, irodalomtörténészekbôl és kritikusokból álló zsûri választ ki
néhány, olaszra lefordított könyvet az adott nemzet termésébôl.
Most Száraz Miklós Györggyel és Zilahi Péterrel hárman voltunk az „indulók”. A köteteket kétszáz városi polgárral olvastatják el, akad köztük a kômûvestôl a gimnáziumi tanárig, a középiskolás diáktól a helyi elmegyógyintézet bentlakójáig minden
rendû s rangú olvasó. Azé a díj, aki tôlük a legtöbb szavazatot
kapja. Örülök az olasz olvasói elismerésnek.
Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit
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A NAPVILÁG KIADÓ AJÁNLATA

BROWNE, MATT – DIAMOND,
PATRICK (szerk.)

Mérlegen a jelenkori
szociáldemokrácia
ISBN 963 9350 94 X
2006, A/5, 360 p., 3200 Ft
Demos könyvek

GIDDENS, ANTHONY – DIAMOND,
PATRICK (szerk.)

Írások az egyenlôtlenségrôl,
az egyenlôsdirôl – és az új
egyenlôségrôl
ISBN 963 9350 93 1
2006, A/5, 304 p., 3200 Ft
Demos könyvek

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

HOBSBAWM, ERIC

A történelemrôl,
a történetírásról
ISBN 963 9350 48 6
2006, B/5, 320 p., 3900 Ft
Megjelenik
2006. IV. negyedévben.

EDWARDS, GRIFFITH

Az „anyag” természete
Drogok…
és miért nyúlnak
hozzá oly sokan?
2006, B/5, 324 p., 2300 Ft
963 9350 79 6

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

Környezetvédelem
Menekülés
az üvegházból

■ Az embereknek idôrôl idôre szükségük van hôsökre, a
hétköznapok valóságán túllépô különleges képességû héroszokra, akik bebizonyítják,
hogy a lehetetlen is lehetséges, a legyôzhetetlen is legyôzhetô. Ez a tétel Amerikában még fokozottabban igaz,
az Álomgyár hétrôl hétre új
filmekkel, új hôsökkel árasztja el a mozikat, de pontosan
a tengerentúli média bizonyította a másik híres tételt: a té-

vének köszönhetôen 15 percig mindenki híres lehet.
Al Gore 15 perc hírnévnél
többre vágyott, és több fi-

gyelmet is kapott.
Amerikai alelnökként, majd 2000ben a demokraták
elnökjelöltjeként közel került ahhoz,
hogy a világ vezetô
gazdasági nagyhatalmának irányadó vezetôje legyen, ám a
végsô gyôzelem
nem sikerült, néhány ezer floridai
konzervatív szavazaton úszott el a siker.
A mindenkori hôsök ismérve, hogy a
legnagyobb vereségbôl is képesek talpra
állni. Gore a mélységes depresszió és visszavonulás helyett elôre menekült, és egy olyan világméretû problémának a megoldására esküdött fel, mely hamarosan az emberiség minden egyéb hétköznapi gondját háttérbe szorítja: a globális felmelegedés és annak
ma már belátható következményei.
A Kellemetlen igazság címû
könyvében (az ezt kiegészítô, magyarázó azonos címû

KÓDOK, TITKOK ÉS A GRÁL…

Dan Burstein

A KÓD TITKAI
A kötet A Da Vinci-kód hátterében megbúvó rejtélyekre
próbál válaszolni szakszerû, mégis közérthetô stílusban.
424 oldal, 3000 Ft, 155x235 mm, keménytáblás

filmet november végétôl vetítik a magyar mozikban) Al
Gore sorra veszi a globális
felmelegedés okait és lehetséges következményeit. A
Göncöl Kiadó gondozásában magyarul megjelentetett könyv azonban sokkal
több egy elkeseredett vitairatnál: csodálatos képekkel
illusztrált, figyelemfelkeltô
tankönyv a 21. századi ember számára, arról, hogyan
él, jobban mondva hogyan
kellene élnie. A kiváló retorikával felépített album kérlelhetetlen logikájával – no
meg kellô mennyiségû tudományos adattal megtámogatva – a környezeti katasztrófák iránt közönyös
emberek meggyôzésére íródott, hogy vegyék/vegyük
már végre észre (és komolyan) a klímaváltozás drámai
hatásait és következményeit.
Miután végigolvastam a
könyvet, és megnéztem a
filmet, rá kellett döbbennem, hogy mennyire vakon
élünk ebben a világban. Éppen ezért – pontosan személyes érintettségünk okán
– lehetetlennek tartom,
hogy a Kellemetlen igazságról
objektíven, elfogulatlanul
beszéljek.
Az, hogy a bagatellt felnagyító és a jelentôs dolgokat
bagatellizáló média, vagy saját közönyösségem tett-e
vakká, most mellékes kérdés, annyi mindenesetre bizonyos, hogy a könyv és a
film egy teljesen más Földre
nyitotta fel a szememet, melyet kihasználunk, pusztítunk, ezzel nemcsak a saját,
hanem gyermekeink, unokáink sírját is ássuk. Megdöbbentô felvételeket látni
a könyvben arról, hogyan
szárad ki az afrikai Csád-tó,
hogyan olvadt el néhány évtized alatt a hó a Kilimandzsáró tetején, hogyan fogyatkozik percrôl percre
Grönland jégpáncélja, ho-

gyan változik meg a természet kényes ökológiai egyensúlya a dél-amerikai erdôirtások hatására. Csak egy kellemetlen igazság a sok közül: ha továbbra is ilyen
mértékû lesz a jégpáncél olvadása az Északi-sarkon, hamarosan jégkorszak fenyegeti Európát. A képekbôl, grafikonokból, tudományos
elôadásokból nyilvánvaló
lett számomra, hogy rossz
gazdái vagyunk a kölcsönkapott Földnek.
„Az éghajlati válság óriási
veszélyt rejt magában. Nyugodtan mondhatjuk, hogy
az egész bolygóra kiterjedô
vészhelyzetrôl van szó. Az a
kétezer természettudós, aki
száz országban több mint
húsz éve az emberiség történetének legbonyolultabb és
legjobban szervezett tudományos együttmûködése keretében e kérdéssel foglalkozik, azt az egybehangzó véleményt alakította ki, hogy
a megoldás érdekében a
Föld valamennyi országának
együtt kell dolgoznia” – írja
Gore a könyv elôszavában.
A globális környezeti katasztrófa elkerülése csupán
együttmûködéssel érhetô el,
az 1997-es kiotói egyezményt több száz ország írta
alá, csupán az USA és
Ausztrália nem.
Történetünk hôse, Al Gore
ezért is érezte úgy, hogy
minden követ meg kell mozgatnia hazájában, mely a
lobbistáknak köszönhetôen a
természetbarát kereskedelem
és ipar helyett a természetet
kizsákmányoló kapitalista út
mellett tette le a voksát. „Az
Egyesült Államok, ahol a
Föld lakosságának 5%-a él, a
világ összes üvegházhatású
gázmennyiségének csaknem
25%-át termeli.”
Gore több száz elôadást tartott világszerte a környezeti
változásokról, több ezer – a
film segítségével pedig több
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EXKLUZÍV KARÁCSONYI AJÁNLATUNK!

Baigent–Leigh–Lincoln

SZENT VÉR, SZENT GRÁL
A korábban Az abbé titka címmel kiadott, több kiadást megélt könyvünk
legújabb, friss adatokkal és rengeteg színes képpel bôvített kiadása.
504 oldal, 9500 Ft, 190x245 mm, keménytáblás
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millió – ember környezetrôl
alkotott elképzelését sikerült
megváltoztatnia. Ez azonban
korántsem elég ahhoz, hogy
a Föld megmeneküljön.
Mindannyiunknak tenni kell
a környezeti katasztrófa elkerüléséért! A könyv bemutatása és méltatása mellett azért
is íródott ez a recenzió, mert
megfogadtam Al Gore tanácsát: „beszélj a globális felmelegedésrôl minél több
embernek!” Meggyôzôdésemmé vált, hogy az egykori
amerikai alelnök fontos
könyvet írt, egy minden embert érintô dologról, ezért
fontos, hogy minél többen
tudjanak a könyvrôl és ezen
keresztül az életüket veszélyeztetô globális gondokról.
A könyv meggyôzött arról,
hogy tovább már nem halogathatjuk a cselekvést.
Beszélni (és írni) persze
sokkal könnyebb, mint hatékonyan cselekedni és megfogadni a természetvédôk tanácsait: „gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan”. Ezt
a frusztráló érzést is feloldja
a könyv vége, mely – mint a
jó mesében – az elkövetkezô
boldogság ígéretét rejti. Az
utolsó fejezet azokat az ötleteket veszi sorra, amelyeket
megfogadva egyen-egyenként
tehetünk valami keveset a
Föld globális problémái ellen, hogy aztán ezek a törekvések összeadódva esetleg
egy élhetôbb világot eredményezzenek. Így döntéseink
következményeiként a Föld
jelenkori történetének szereplôiként akár mi magunk is
hôsökké – vagy továbbra is
az (ön)pusztító tudatlanságban élve álhôsökké – válhatunk. A mesehôsöknek persze segítôtársa is akad a vándorút során, akinek segítsége
nélkül nem képes megbirkózni a feladattal. Kívánom,
hogy sokunk számára legyen
Al Gore példája követendô
út, és ez a könyv hûséges segítôtárs abban, hogy környezettudatosabban élhessünk
még sokáig ezen a csodálatos
bolygón.
Pompor Zoltán
Al Gore: Kellemetlen igazság
Göncöl Kiadó, 2006.

Történelem
A hajdúk fejedelme

■ A protestáns vallásszabadságot is tartalmazó bécsi
béke megkötésének, valamint Bocskai István halálának 400. évfordulója az
1956-os forradalom kerek
évfordulója mellett az év jeles eseménye volt. A Bocskai-féle szabadságharcot
méltató konferenciák és tanulmánykötetek sorában
idôrendben (valószínûleg)
az utolsó, Szabó András
„Téged Isten dicsérünk” –
Bocskai István, Erdély és
Magyarország fejedelme címû kismonográfia, mely a
fejedelem életének eseményeit és korának hol
felemelô történelmi fordulópontjait, hol intrikákba
fulladó mindennapjait eleveníti fel. A Kálvin Kiadó
gondozásában megjelent
könyv szerzôje hivatásánál
fogva jó ismerôje a reformáció korának, irodalomtörténészként otthonosan mozog mind a korabeli mûvelôdés, mind pedig a nemesi
családok történetében. A
16–17. század forduló Erdélyének viszonyait a
kismonográfia kompakt terjedelméhez mérten is bôségesen tárgyalja a szerzô,
olyan apró részleteket is
kiemel a korból, melyek

Bocskai politikai motivációi
mögött sejlenek. Ilyen izgalmas része a mûnek Erdély
bekapcsolódása
a törökellenes
háborúba,
melyben a legfrissebb kutatások szerint Báthory Zsigmond
fejedelem bizalmas emberének
jelentôs szerepe
volt. A korlátozott terjedelembôl fakadó gondolati sûrûséget
a gazdag képanyag, a szövegbe ékelt családfák, valamint a
függelékben
összegyûjtött
korabeli források hivatottak
oldani, ennek
köszönhetôen
nemcsak a történészek, de
Bocskai élete iránt érdeklôdô laikus olvasók, vagy éppen a protestáns iskolák
hittan-érettségijére készülô
diákjai számára is élményszerû, hasznos olvasmánnyá válik a kismonográfia.
P. Z.
Szabó András:
„Téged Isten dicsérünk”
Bocskai István, Erdély és
Magyarország fejedelme
Kálvin Kiadó, 1350 Ft

Szociológia
„lát már szemem,
áldott ködökbe
veszve”
■ Nos, ez nem ama idézet
(Kosztolányi Dezsôtôl,
amúgy), amely az elôítélet,
illetve a (tömeg)média
leglényegét akarta volna megragadni, ám mégis megkockáztatható, hogy legalábbis
köszönô viszonyban van témáinkkal. De már miért?
Heller Ágnes magyar klasszikusnak bízvást minôsíthetô
mûvében (Szerep és elôítélet) a villany felkapcsolását
is kapcsolatba hozta az
elôítélet nagy ívû jelentés-

tartományával, hiszen soha
nem ellenôrzi az ember az
egész (elektromos) szisztémát, mielôtt kattint.
A jelenség minél pontosabb fogalmi megragadására
persze mások is vállalkoztak, nem is kis elmeéllel.
Francis Bacon (a „hangya”)
például eleve a dolgok közepébe vág, midôn így fogalmaz: „az emberi értelem –
ha egy tételt egyszer felállított (…) – minden egyebet
arra kényszerít, hogy (…)
megerôsítse ezt a tételt s
bárha igen meggyôzô (…)
példák bizonyítják az ellenkezôjét, ezeket, vagy nem figyeli meg, vagy (…) megszabadul tôlük”. Nem kötelezô
ugyan, de idéztessék ide a
Szakma Nagy Klaszikusa,
Gordon W. Allport is, aki
szemlátomást nem megy
szembe az elôzményekkel:
„az elôzetes ítéletek akkor
válnak elôítéletekké, ha az
újonnan feltárt ismeretek
nem képesek változtatni rajtuk.” A késôbbiekre való tekintettel érdemes kortársunkra, minden ilyes téma
szakavatott kutatójára, Csepeli Györgyre is figyelmeznünk, itt már – szándékoltan – nagyon is „szûkített”
idézetecskét választván: „Az
etnocentrikus ideológia (…)
emberek tömegeit (…) irracionális alapon egyesítve, viselkedésüket diszkriminatív
irányba tereli olyan csoportok ellen, amelyek (…) nem
képezhetik jogos, az értelem
eszközeivel igazolható
diszkrimináció tárgyát”,
mert ôk – egyszerûen szólva
– ugyanoda tartoznak
igazándiból, mint a diszkriminálók. („Objektív konfliktus tehát nem köztük van.”)
De elég a vendégszövegekbôl, amikor jöhetnek a „sajátok” is. Murányi István
látszólag viszonylag kisded
szeletet kanyarít az „identitás és elôítélet” tortájából,
amikor bevezetésének már
elsô mondatába emeli,
hogy a magyar ifjúság
identitásának alakulását vette szemügyre annak „szocio-kulturális és vallási” dimenziói mentén. A poén

már itt lelôhetô: ilyen szakmai felkészültséggel, ekkora
alapossággal megírt dolgozat csak örvendezéssel töltheti el az ámuló olvasót.
(Hogy Heller nem szerepel
az irodalomjegyzékben
sem, hiányérzetet kelthet az
emberben, de hát Bacon
etc. sincs ott, viszont akik
szerepelnek!... Az is ám
egy lista!)
A szerzô módszere
egyébiránt figyelemre méltóan egyszerû: tanuld meg a
szakmát, ennek birtokában
szôjél egy – a lehetôségekhez képest – biztos-koherens fogalmi hálót, és csak
mindezek birtokában lépjél
az empíria roppantul síkosragadós terepére. Így aztán,
ha a szerzô ezen feltételeknek eleget tesz, miért is félne ily „tönkrerontott” témától, mint a nemzeti identitás vizsgálata itt és most,
pláne a fiatalok körében. A
bôséges szakirodalom áttekintése ama következtetéshez vezeti el Murányit,
hogy emez identitás vizsgá-

lata – tekintve, hogy a kognitív/affektív elemek aránya
lényegesen kiegyensúlyozottabb, mintsem azt szinte kizárólag kérdôíves módszerrel (fel)mérni lehetne, így a
kvalitatív metódusok elôretörése várható – átalakulóban van, ô mindenesetre
tesz is ennek érdekében.
Nem nehéz belátnunk,
hogy milyen játszi
könnyedséggel egymásra
találó, szinte egymást feltételezô fogalompár a (nemzeti) identitás tudata-birtoklása és az elôítéletesség.
Természetesen szó sincs
arról, hogy egymás nélkül
létezni sem tudnának, de a
„mi” definiálásához szükségképpen hozzárendelôdik az „ôk” valamilyen
módon való értelmezéseértékelése is, innentôl
kezdve pedig (szinte) bármi megtörténhet…
A mû közel tucatnyi vizsgálat eredményeit igyekszik
– rendkívül komoly módszertani bázison – szintetizálni. A „feketeleves” igen

sok komponensû, ezért aztán nem is könnyû
megemészteni: a magyar ifjúságban meglévô
elôítéletesség „korszerûnek”
mondható az „élenjáró”
trendeket illetôen, nem csupán arról van szó, hogy a
hagyományosan átadható
sztereotípiák többé-kevésbé
(inkább többé) mintegy
átadhatóak/átvehetôek (zsidók, cigányok), hanem folyamatosan bôvültek-bôvülnek a xenofóbia, illetve az
„egyéb” kisebbségeket besoroló rosszacska tereket illetôen; a „buzik” is sokkalta
inkább „képben vannak”,
mint például a hajléktalanok is, a „másság” fogalma
kiterjedt évszázadunkban,
éspedig egyre negatívabb
konnotációt magához szippantva. A hívô/vallásos háttér sajátosan szegmentál, a
romák elfogadottságát tekintve például elhanyagolható az antidiszkriminációs
szerepe, más „egyébségeket”
illetôen viszont mérhetô a
nagyobb tolerancia. Ami talán ennél is fontosabb: a
„mai magyar fiatalok” nemzetfelfogása és
elôítéletessége sokkal koherensebb fogalmi rendszerben foglal helyet, mint az
elmúlt években-évtizedekben, már nem pusztán félfüllel hallott vélemény-mor-

zsákkal táplálkoznak (ideje
volt már az elsô derekasabb
képzavarnak) ezek a fiatal
emberek, hanem az elérhetô
minták sokasodtával egyre
alaposabban redukálják kognitív disszonanciájukat. (Na
jó, ebben igazándiból semmi nóvum nincs – mármint
ami a törekvést illeti.)
Az van hát, hogy az információk glóbusza, és ilyképpen a csoport-, identitás-,
satöbbi szervezôdések világa
alaposan megváltozott – fôleg és ténylegesen és végletesen – az elmúlt évszázad
során, és abban, hogy törekvéseinknek, ellentörekvéseinknek egyre elôre építettebb, pontosabban megkonstruáltabb formáit kapjuk készen, elévülhetetlen
szerepe van (és lesz, lesz!) a
médiának.
A médiának, amelyet nem
is oly régóta a negyedik hatalmi ágnak is neveznek, és
amelynek páratlan kibontakozását tulajdonképpen a
19–20. századi demokráciák
kialakulásának és „fényre
derülésének” idôszakában
nyerte el, s amelynek elképesztô lehetôségeit, és igen
tágra szabott arculatát a diktatúrák (fasizmus, nácizmus,
bolsevizmus) praxisa mutatta meg igazán. Hatalmát
„watchdog” (ôrzô-jelzôkutya) funkciójának legitimálásával nyerte
el, és ezzel
történt meg
„bûnbeesése”
is: súlyának,
szerepének radikális megnövekedése
éppoly hatékonysággal
te(he)tte propagandacélú
hatalmi törekvések zászlóshajójává, és
ez a kettôs
attribútum
azóta is jellemzi. E növekedésnek
amúgy meglehetôsen ideológiamentes
„ágensei” van-
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nak, a technikai fejlôdés
éppúgy, mint – ezzel karöltve – a kereskedelmi szempontok egyre manifesztebb
érvényesülése, ám a primátus mégis a politikáé.
A nagy áttörést természetesen a múlt század elsô
„nagyszabású történése” jelenti, az I. világháború, ekkortájt jelentkeznek olyan
generális törekvések, amelyek addig meglehetôsen elszigeteltnek (??) mondhatóak: a már említett cenzúra, a média propagandisztikus célú felhasználása,
egyáltalán: a (tömeg)kommunikáció minél átfogóbb
manipulálása – ám az újabb
és újabb technikákhoz való
alkalmazkodási kényszer
újabb és újabb helyzeteket
involvál és generál: jön a
rádió, aztán a televízió, az
Internet, és így tovább,
nem egyszerû a helyzet,
gyerekek. F. D. Roosevelt
elnök éppúgy tisztában volt
az egyre újabb médiumok
potenciális/aktuális fontosságával, mint Goebbels, ám
az eltérô közegek csak a
technika szintjén rokonítják FDR-beszédeit „a kandalló mellett” a nácik
robusztus rádiós tömegrendezvényeivel – ám a tömegmédia szerepe gyakorlatilag azonos: az adott
rendszer legitimálása. Egy
lényeges distinkciót azért
érdemes tenni a hírek prezentálását illetôen: amíg
„a” diktatúra, hm, szelektál, addig „a” demokrácia
inkább hírekbe fullasztja a
polgárt/fogyasztót.
Aztán jön az újabb fejlemény: a véleményformáló
szerep megrendülése a hagyományosabb médiát illetôen, s az a harc, ami azóta
is folyik, olyan kínzó kérdésekkel, amilyeneket pl. a
Nixon-bukás vetett fel, és
azóta sincs kristálytiszta válasz az ilyen természetû dilemmákra: akkor (lebutítva) a szabad és demokratikus sajtó buktatta meg a legitim elnököt. De ez is
múlt, noha a kérdések jelen idejûek. Ami most
uralg: nem a program, ha-

nem az imázs visz mindent,
és így aztán a minták, sztereotípiák, értékek világa ez
idô tájt enyhén szólva katyvaszos. (A szerzô ennél szerencsére sokkal pontosabb,
differenciáltabb és olvasmányosabb.)
Székely János
Murányi István:
Identitás és elôítélet
Új Mandátum Könyvkiadó,
238 oldal, 2690 Ft
Catherine Bertho Lavenir:
A demokrácia és a média
a 20. században
Csokonai Kiadó, 296 oldal,
2450 Ft

Közös tér
■ A témáról köteteket lehetne írni. Írtak is. A képekkel gazdagon illusztrált, két
nyelvû (magyar/angol) Közös tér (Common Space) az
Ernst Múzeum – hasonló
címû – egyik kiállításának
katalógusa is. Ám sokkal
több annál. Címe a Kárpátmedencére utal, az etnikai

kisebbség és a kulturális
identitás kérdését taglalja a
térség mûvészetében. Történelmi hátteret is adva szól
arról, hogy a Trianon elszakította területek kisebbsége
a 20. század viharain át miként ôrizte ôsi kultúráját,
hogyan óvta meg jobb- és
baloldali diktatúrákban, s
miként alakul helyzetük
napjainkban. A régió kisebbségi mûvészettörténetének feltárása nem szerepel a
20. századi magyar/magyarországi mûvészetet
összefoglaló kézikönyvekben és nyilvános állandó
kiállításokon sem, ezért is
tekintették – Keserû Katalin,
a kiadó Ernst Múzeum igazgatója szerint – mulaszthatatlan feladatuknak e hiány
pótlását. A rendkívül érdekes, és a laikus számára soksok új ismeretet adó kötetbôl csak morzsákra futja
eme írás keretében.
A kötetben – Benk András
grafikus szemével láttatva –
„ismerôsként” köszön vissza
a romániai Bánffyhunyad
cigánypalota-sora, amit bi-

zonyára idehaza is sokan
láttak egy televíziós filmben. Ezek a sajátos, bajor,
indiai, japán stíluskeveredést magukon viselô cifra
paloták (a helybéliek szerint
„ízléstelen cigányDisneyland”) annak is tanúi,
hogy a Ceausescu-rendszer
lókupec viskólakói az európai határok megnyitását követô években külföldrôl sok
pénzzel hazatérve hogyan
állítottak „emlékmûveket”
felemelkedésüknek, megtartva társadalmi kívülállásukat
és függetlenségüket.
A roma kultúrát hazánkban még ma is népi vagy
„low” kultúraként tartja számon a többségi társadalmi
környezet, a nem kellô tájékozottság, a roma mûvészet
széles körû megismerésének
infrastrukturális hiánya, az
általános társadalmi kirekesztés és szegénység folytán. Aki egyet is látott – például – az ötgyermekes pécsi
Kalányos Gyöngyi festményei közül, örökre „meg lett
fogva”. De ugyanez elmondható Balázs Jánosról, Péli
Tamásról, Szentandrássy
Istvánról, Bada Mártáról,
Orsós Terézrôl, Oláh Maráról és a többiekrôl. De például hozhatnám a más mûfajban híressé lett, aranytorkú Oláh Ibolyát is.
Harminc évvel ezelôtt még
könnyebb helyzetben voltak a sok szempontból liberális atmoszférában élô vajdasági kisebbségek. Ebbéli
létükrôl történô gondolkodásának erôteljesebb megnyilatkozásai meglehetôsen
új eredetûek a szerbiai magyar képzômûvészek körében. Ellentétben például az
írókkal, akik közül többen
próbálták megfogalmazni a
nemzeti identitással összefüggô alapvetô felismeréseket, a képzômûvészeket kevésbé vonzották a szociális
és nemzeti(ségi) témák. A
gyökeres változás a titói Jugoszlávia megszûnésével, a
nacionalista gyûlöletkeltéssel és a háborúval, a milosevici kurzus másodrendû
polgárrá minôsítésével következett be. A kilencvenes

években nemzetiségi tudatra
ébredt vajdasági magyar
képzômûvészek korábban
nem tapasztalt érzékenységgel reagáltak a társadalmipolitikai valóság megrázkódtatásaira. Jól példázzák ezt a
hetvenes években a hatalom
ellen fordulása miatt Magyarországra menekült
Benes József, Török István,
továbbá Ózsvár Péter, Zsáki
István, Novák Mihály, I.
Farkas Zsuzsa és Szombathy
Bálint kötetben látható alkotásai. Ide kívánkozik a
szlovéniai Lendván élô, a
modern szobrászat autonóm
ágazatában kimagasló jelentôségû életmûvet épített Király Ferenc. Az Európától
nem, de Magyarországtól
évtizedekig elszigetelten,
gyökerektôl megfosztottan,
egész életét kisebbségi létben leélô szobrász mûvészete a 20. század progresszív
áramlatainak képviselôivel
(Brancusi, Moore, Arp,
Borsos Miklós, Barta Lajos,
Jakovits József) alkotásaival
rokon. A kilencvenes évektôl kezdôdött integrálódása
és beágyazódása a magyar
mûvészetbe, 2005-ben Munkácsy-díjat hozott számára.
Szlovákiából az ottani organikus építészetbe kapunk
betekintést a kötetbôl. A hagyományokra támaszkodó,
ôsi általános emberi értékeket kifejezô, „megálmodott”
ház hosszú évtizedekig valóban csak álom volt. A kötelezô társadalmi normák, az
emberi lélek mélyebb értékeinek és szükségleteinek
teljes mellôzése, a „másság”
elvetése jegyében épített
környezettôl még hosszú
ideig kell szenvedniük az
ott élôknek. Ám „A szlovákiai organikus építészet közel tízéves létezése óta fokozatosan teremti meg identitását. »Az élô építészet Kassa 1994« címû kiállításon
már bemutatkozhattak az
organikus építészet szlovákiai képviselôi, a lónyabányai és a kisidai templom
pedig már valóság volt.
...Vitathatatlan, hogy a Kárpát-medence az a térség,
amelyet nemcsak természe-

tes, valamint emberi kéz által kialakított úthálózatok
szônek át és kötnek össze,
hanem a kulturális múlt és
jelen is. A természeti összefonódásról napjainkban
egyebeken kívül a környezetünket sújtó, elsôsorban emberi felelôtlenség okozta
csapások gyôznek meg bennünket, amelyek nem hagyják feledni az együttmûködés szükségességét e földrajzi térségben” – idéz a kötet
az Élô építészet 2000 –
Organikus építészet Szlovákiában (Pozsony 2000) címû
katalógusból.
A könyv külön fejezetet –
„Fotoszintézis” – szentel a
roma kisebbség élethelyzetét ábrázoló kortárs szocio-,
illetve mûvészi fotóknak, a
dunántúli aprófalvak beás
cigány gyerekeinek szánt
pécsi Gandhi Alapítványi
Iskola építésére kiírt tervpályázatnak, valamint a
Magyarországon élô és alkotó Duliskovich Bazil, El
Kazovszkij, El-Hassan Róza és Leila Nura munkásságának, továbbá az erdélyi
Kalotaszeg hatásának
Makovecz Anna mûvészetében.
A többiektôl eltérôen élték meg kisebbségi létüket a
kárpátaljai magyar festôk,
itt ugyanis nagy múltja van
e mûvészeti ágnak. Sem
földrajzilag, sem formanyelve szerint nem szigetült el
környezetétôl, az anyaországtól. Festômûvészetét
Munkácsy Mihály neve fémjelzi, Erdélyi Béla, Koczka
András és Boksay József európai tanulmányaik után
nem csupán szakmai tudásukat, mûvészi ízlésüket vitték haza. A hagyományôrzés és az újítás egyidejû
készsége és képessége leginkább Szemán Öcsi Ferenc
munkáiban érhetô tetten. A
szavai szerint „mikrogulágban”, intoleráns környezetben élô ukrajnai magyarban
csak a festészet tartotta a
lelket, nem óhajtván behódolni a szocreál diktátumoknak. „Én magyar voltam és vagyok. Így neveltek,
ebbôl a kultúrából táplálko-

zom, viszont az hiba, ha valaki megreked, begubódzik.
Nyitottnak kell lenni. Ismerni, elfogadni és értékelni a
másságot is...” – vallja.
És ez utóbbival csak
egyetérteni lehet.
Hegedûs Eszter
Közös tér (Common Space)
Az etnikai kisebség
és a kulturális identitás
kérdése a Kárpát-medence
mûvészetében
Ernst Múzeum 2006
(207 oldal)
A borítón Oláh Jolán: Maszk

Szociográfia
A drogosok

■ Gondold végig kedves olvasó, hogy mit tudsz azokról az emberekrôl, akikre
azt mondhatjuk, hogy kemény kábítószer-fogyasztók.
Most ne elégedj meg azzal,
amit feltételezel, amit hiszel, vagy ami a véleményed, mert majdnem mindenkinek van valamilyen
véleménye a kábítószerekrôl, a drogosokról.
Felnôttként, szülôként,
szomszédként, média-zabálóként, rendôrként, tanárként, keresztyénként, szociológusként, és még vég
nélkül sorolhatnánk szerepeinket, amiben pontosan
tudjuk, hogy mással miért

történik ilyesmi, tudjuk,
hogy mit rontott el, és most
mit kellene tenni…
Az interjúkötet egy Drogterápiás Otthon életébe enged bepillantani, korábbi és
mostani kliensek, és a munkatársak összegyûjtött történetei, gondolatai segítségével. Számtalan oka lehet annak, hogy valaki szerepel
ebben a könyvben, és talán
soha nem fogjuk tudni pontosan megmondani, hogy
miért alakult így, vagy úgy
az élete. Sokféle út vezet lefelé, és sokféle lehet a jó segítség is. Mi így élünk, így
dolgozunk, igyekszünk segíteni, gyógyulni, ilyenek vagyunk, velünk ez történt…
Ajánlom a
könyvet annak,
aki még sohasem próbálta a
cuccot, hogy eztán se tegye.
Ajánlom a
„csipegetônek”,
aki „én sosem
leszek függô”,
mert a könyvben többen így
kezdték. Ajánlom az „aktív”
anyagosnak,
mert van terápia
és van gyógyulás. Ajánlom a
szülônek, aki
semmit nem ért,
mert „én megtettem mindent”, szülônek,
aki nem is érintett, – mert figyelem(!) – a
kábítószer-fogyasztás, többek
között, az emberi kapcsolatok és a család betegsége…
Búcsúzóul, ha majd végigolvastad az interjúkat,
gondold végig, kedves olvasó, még egyszer, hogy mit
tudsz azokról az emberekrôl,
akikre azt mondhatjuk,
hogy kemény kábítószerfogyasztók…
Nerada Mátyás
„Senki sincs itt véletlenül”
Lakók és munkatársak
történetei a KIMM
Ráckeresztúri Drogterápiás
Otthonból, Szûcs Teri
szerkesztésében
Kálvin Kiadó
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Világok utazója:
olvasó

■ Évszázadok óta folyik a harc a
Harlekinek és a Tabula között.
Az Utazók élete a tét: a Tabula
elpusztítani akarja ôket, a Harlekinek nemzedékek során keresztül a védelmezôik. Maya, a rettegett Harlekin, Thorn lánya nem
vállalja ezt a családi örökséget,
Judith Strand néven a Gépezet
békés lakója, mindaddig, míg
apját a Tabula zsoldosai megölik. Akkor bosszúvágya visszavezeti ôt a Harlekinek közé,
akiktôl azt a feladatot kapja,
hogy védje meg egy Utazó leszármazottait, akik maguk is lehetséges Utazók. Ezzel elindul a
regény és a vérnek áradása, harc,
küzdelem, üldözés, menekülés,
fogságba esés, kiszabadítás... míg
a halál el nem választ.
Mondjuk ki itt rögtön: Az
Utazó kiváló olvasmány, sodró
lendületû cselekménye érdekfeszítô epizódokon keresztül hajszolja a mohó olvasót elôre,
szuggesztív stílusa az apró logikai bukfencek, és az önálló jelentéstartalomra történô figyelemfelhívás érdekében nagy
kezdôbetûvel írt közszavak enyhén zavaró hatásának nagyvonalú elnézésére késztet.
A szerzôrôl – John Twelve
Hawks – gyakorlatilag semmit
nem tudhatunk meg (ld. a keretes összefoglalót), így aztán
könnyen térhetünk ki a mára
már korszerûtlennek ítélt hagyományos irodalomtörténeti-életrajzi mûértelmezés csábítása
elôl, kizárólag a mû immanens
valóságára hagyatkozhatunk az
értelmezô leírásban. Az Utazó a
populáris mûfajok teljes spektru-

mából gyûjtögeti össze építkezésének elemeit, és ebbe nemcsak
az irodalom mûfajai tartoznak
bele, hanem a mûfaj-filmek is.
A sci-fi az egyik irodalmi mûtípus, mûfajta, amelynek elemeibôl a szerzô kölcsönzött. Onnan származik például a mû
legfontosabb eleme, a „párhuzamos világok” létének tételezése.
A cím is erre utal, az Utazó a
párhuzamos világok között utazik. Felbukkannak persze a scifibôl jól ismert technikai-tudományos eszközök, elemek is,
mint a kvantumszámítógép, a
hazugságvizsgáló kamera, a
nyomfelderítô „szimatoló”, és
huszonegyedik századi (hogy
egyes technikai megoldásokról
szinte nem is lehet eldönteni,
hogy csak a szerzô fantáziájának
a szüleménye, vagy általunk
még nem ismert) napi újdonság.
A mû cselekményvezetése a hagyományos, akciókkal teli kalandregénybôl származik, de ezt
egyben akár filmes szerkesztésmódnak is mondhatnánk, emiatt nehéz eldönteni, hogy melyik mûvészeti ág volt nagyobb
hatással a szerzôre az alkotás
folyamatában. Az bizonyos,
hogy a népszerû irodalomban
is megfigyelhetô, de jellemzô
elemekké a keleti harcmûvészeteken alapuló filmekben vált
mozzanatok is gazdagítják a
szerzô tárházát: az archaikus
kézifegyver, a kard szimbolikus
szerepe, az Utazó kiképzésének
folyamata azokból származik.
A szerzôre nagy hatással lehetett az Ûrgárdista írójának, Ian
Watsonnak munkássága is, akinek sok egyéb mûve mellett a
Harlekin címû regénye is olvasható magyar nyelven, és a harcos Harlekinek lelkivilágának
leírásában felfedezhetünk némi
hasonlatosságot.
Túl ezeken a tipológiai vonatkozásokon, Az Utazó merít a
klasszikus sci-fi legjobb hagyományaiból is. A sci-fi mûfajára
kezdetektôl jellemzô, hogy a
technika világának fejlôdése ihlette a mûveket, azonban a mûfaj jelentôs szerzôi társadalmi,
történeti vonatkozásokra alapozott mûveikkel teremtettek mûfaji törvényeket. Mások mellett
Bradburyt, Vonnegutot, Huxleyt, Asimovot lehet ide sorolni,
mûfajként megnevezni pedig az

antiutópiát (disztópiát). Az Utazó – függetlenül attól, hogy szerzôje mérhetô-e a felsoroltakhoz
– illeszkedik a sci-finek ebbe a
vonulatába is. A Harlekinek és a
Tabula harcának a tétje az emberiség szabadsága. A Tabula a
totális, ellenôrzött rend híve,
szemben az Utazók által terjesztett „anarchiával”, azaz valójában az antitotalitarizmussal. A
szerzô a Tabula eszmeiségének
megalkotásában a korabeli
kortársak között Magyarországon is jól ismert 19. századi angol filozófus, Jeremy Bentham
munkásságához nyúlt vissza,
akinek Panopticon címû mûvét
Michel Foucault Felügyelet és
büntetés címû kötete hozta elô a
feledés félhomályából, és tette
világszerte újra ismertté. Az
Utazó Bentham-interpretációja:
nem kell folyamatosan figyelni
téged, ha azt hiszed, hogy a
Nagy Testvér mindig figyel téged. A Tabula a 21. század
összes technikai lehetôségét be-

vetve akarja megvalósítani a korlátlan ellenôrzést, illetve annak
hiedelmét.
Az Utazó a mi világunk és kultúránk elemeibôl egy világot teremtett, amely olyan, mint a miénk, és mégsem azonos: önálló
világ, párhuzamos univerzum.
Mintha csak azért konstruálta
volna a szerzô, hogy átléphessünk egy virtuális valóságba, és
ott élhessük azokat a szerepeket,
amelyeket vonzónak találunk
magunk számára, Harlekinek, a
Tabula – a Testvériség – tagjai,
vagy a Gépezet lakói lehessünk.
Számomra – s ez nyilván
szubjektív választás – az Utazó
szerepe a legvonzóbb. Utazó vagyok, párhuzamos világok univerzuma vesz körül a Gutenberg-galaxisban, naponta lépek
át más világokba, Földön és az
Ûrben, eszméket, gondolatokat,
híreket hozok-viszek: olvasok.
Számomra így lett Az Utazó az
olvasás metaforája.
Kovács Antal

JOHN TWELVE HAWKS-ról meglehetôsen kevés hiteles adat áll birtokunkban. Az Utazó címû könyv szerzôje könyvének fôszereplôihez
hasonlóan a Hálón kívül érzi biztonságban magát, ahol sem a kormány,
sem a nagyvállalatok nem akadnak a nyomára. A szerzô személye körül
képzôdött misztikus ködöt néhány angol nyelvû interjú próbálja eloszlatni, azonban Hawks igazi valójához ezek a beszélgetések sem visznek
közelebb. Az Interneten megtalálható interjúkból annyi mindenesetre
kiderül, hogy nem ez az író igazi neve. A könyvbeli Harlekinekhez hasonlóan – saját állítása szerint – ô is álnevet használ, hogy minél jobban
elrejtôzhessen a rendszert mindent látó szeme elôl. Évekig tanulta a
harcmûvészetet (újabb kapcsolat a Harlekinekkel), fiatalabb korban
megfordult Prágában, Londonban, nagy hatással voltak rá Orwell könyvei és Kurosawa filmje.
Persze az efféle anonimitás rendkívül megnehezíti a kapcsolattartást a
kiadó és az író között. Hawks könyvének szerkesztôje „lenyomozhatatlan” mûholdas telefonon tartja a kapcsolatot az elektronika segítségével
eltorzított hangon beszélô szerzôvel, személyes találkozásra esély sem
adódik, így aztán a lelkes olvasóknak is nélkülözniük kell a személyes találkozókat. Egy halovány reménysugár azonban mutatkozik, hiszen az
egyik interjúban Hawks ígéretett tett egy „lenyomozhatatlan” honlap
létrehozására, ahol az arctalanságba burkolózó író válaszolgat majd az
olvasók kérdéseire.
A Negyedik Valóság-trilógia elsô kötetének elôkészületei több évet vettek igénybe („Az egész életemet”). Hawks bejárta az egész világot, figyelte a társadalmi, politikai jelenségeket, azt, ahogyan a Háló szép lassan
kiépül a mit sem sejtô emberek köré. Víziója szerint a könyvben létrehozott fiktív valóság a 21. századi jelenünk hû mása: internetes levelezésünket, telefonhívásainkat folyamatosan figyelik, egy átlagemberrôl is
naponta legalább 300 felvétel készül ebben a szép új világban.
Érdekes a könyv hatására az Interneten kialakult virtuális valóság, mely
a könyv fikciójának kiterjesztése. Néhány, a könyvben szereplô fiktív
személynek, intézménynek saját honlapja van, elbizonytalanítva ezzel
az olvasót: képzelet és valóság határa elmosódik. (www.randomhouse.
com/features/traveler/)
A trilógia második kötetében egy ír Harlekin, a Szûzanya kerül a
középpontba. Az amúgy is komor, pesszimista világ pedig még sötétebb színekbe öltözik, az elsô részben megismert szereplôk sorsa tovább bonyolódik, újabb veszélyek várnak a Tabula mindenhatósága
ellen küzdô Mayára, a Harlekinre és Gabrielre, az Utazóra. A könyv
The Dark River (A sötét folyó) címmel 2007 nyarán jelenik meg angol nyelven.
Pompor Zoltán
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Tuba Iván: A történelem teológiai értelme. Jel, 1500 Ft
Türks, Paul: Néri Szent Fülöp, az öröm prófétája. Kairosz, 2900 Ft
Wildmann János: Egy reformzsinat üzenete. Gyakorlati teo-trilógia II. Kriteriológia. Egyházfórum Al., 1680 Ft
Zuchniewitz, Pawel: II. János Pál csodái. Jel, 2100 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNY

ÁLTALÁNOS MÛVEK

globalizáció

írás/olvasás
Felvégi Emese; Horváth Zsuzsanna: Még mindig tudok olvasni! Szövegértés érettségizôknek és
felnôtteknek. Helikon, 1990 Ft

ismeretterjesztô
Burstein, Dan: A kód titkai. General Press, 3000 Ft
Frank Dénes Dániel: Nem az égben van. A csillaghit története a kezdetektôl. Püski, 1980 Ft
Monspart Éva; Scherter Judit: Nagymamakönyv. Athenaeum, 2990 Ft
Southwell, David; Twist, Sean: Rejtélyes esetek. A legérdekesebb összeesküvés-elméletek.
Alexandra, 3999 Ft

lexikon
Altmann, Lothar (szerk.): Festészeti lexikon. Ikar, 13990 Ft
Egyháztörténeti lexikon I. A–Gy. Jel, 3200 Ft

Szentes Tamás et al.: Fejlôdés – Versenyképesség – Globalizáció II. Akadémia, 3200 Ft

Megjelent könyvek

2006. november 15–29.

jog
Balogh Zoltán: A gazdasági társaságok iratmintatára. Complex, 5565 Ft
Bognár Piroska; Lomnici Zoltán: A nonprofit társaságok. Hvg-Orac, 5800 Ft
Csink Lóránt; Rixer Ádám: Alkotmányjog és közigazgatási jog. Novissima, 3500 Ft
Horváth György et al.: Igazságügyi szakértôi kézikönyv. Hvg-Orac, 5145 Ft
Kovács Zsolt (szerk.): Biztosítási közjog. Kézikönyv a gyakorlat számára. Hvg-Orac, 7245 Ft
Mezey Barna (szerk.): Jogi kultúrák, processzusok, rituálék és szimbólumok. Gondolat, 3500 Ft
Pál-Antal Sándor: Marosvásárhely XVII–XVIII. századi jogszabályai és polgárnévsorai. Mentor,
2625 Ft
Smied Orsolya (szerk.): Polgári jog I. Felkészülést segítô kártyacsomag a polgári jog tanulásához. Dialóg, 2480 Ft
Tóth Gabriella: Élettársak. Együttélés – papírok nélkül. Infoexpressz, 3990 Ft

közgazdaságtan

FILOZÓFIA. PSZICHOLÓGIA
filozófia
Bugár M. István; Lautner Péter (szerk.): Sors és szabadság. Az emberi autonómia problémája.
Kairosz, 3800 Ft
Erdô Péter; Schweitzer József; Vizi E. Szilveszter: Hit, erkölcs, tudomány. Éghajlat, 2900 Ft
Fehér Márta; Zemplén Gábor et al.: Értelem és történelem. L’Harmattan, 2200 Ft
Petô Kovács Júlia: Nem hívom az idôt. Idôskori bölcsességek. Kráter, 1700 Ft
Ricoeur, Paul: Az élô metafora. Osiris, 2980 Ft
Zsolnai Margit (szerk.): Mesterkurzus... az élet dolgai. Saxum, 3500 Ft

pszichiátria, pszichológia
Antalfai Márta: A nôi lélek útja mondákban és mesékben. Új Mandátum, 2890 Ft
Bion, Wilfred R.: Figyelem és értelmezés. Lélekben Otthon, 1740 Ft
Bowers, Kenneth S.: Hipnózis a komolyan kíváncsiak számára. Ursus Libris, 2850 Ft
Casement, Patrick: Hibáinkból tanulunk. Pszichoanalízis, pszichoterápia dogmákon innen, dogmákon túl. Lélekben Otthon, 3600 Ft
Csóti, Marianna: Gyermekkori szorongás, iskolafóbia, pánikrohamok. Pro Die, 2600 Ft
Csóti, Marianna: Te és a többiek. A társas kapcsolatok építésének praktikái. Pro Die, 2200 Ft
Kígyós Éva; Kalo Jenô et al.: Önként vállalt vakság. Menekülés a hétköznapokba. Saxum, 980 Ft
Rácz József: Kvalitatív drogkutatások. Kvalitatív kutatások budapesti droghasználók között.
L’Harmattan, 2500 Ft
Reichlin, Gail; Winkler, Caroline: Túlélôkalauz szülôknek. A nevelés titkai. Kulinária, 3490 Ft
Rogge, Jan-Uwe: Korlátok és kételyek. A határok kijelölése a gyermeknevelésben. Park, 1900 Ft
Snel, Jan: A tiltott gyümölcs lélektana. A rossz dolgok rendszerint nagyon jók. Ab-Art, 2500 Ft
Tôzsér Endre (szerk.): Az istenhit mint erôforrás. Új Ember, 1800 Ft
Vekerdy Tamás: Felnôttek és gyerekek. Mit akarunk egymástól? Pszichológiai írások. Saxum, 3500 Ft
Williams, Kipling D.; Forgas, Joseph Paul: A társas kirekesztés pszichológiája. Kitaszítás,
kiközösítés, elutasítás és szekálás. Kairosz, 4800 Ft

VALLÁS
vallás

Don, Jehuda: A magyarországi zsidóság társadalom- és gazdaságtörténete a 19-20. században.
Irodalom, 2450 Ft
Fojtik János; Veres Zoltán: Elnyújtott élvezet...? Négy beszélgetés a marketingrôl. Akadémia,
1500 Ft
Karai Éva: Könyvelésmódszertan felsôfokon. Typotex, 2300 Ft
Masterson, Michael: Automatikus gazdagság. 6 lépés az anyagi függetlenség felé. Royalwell,
3480 Ft
Pandolfini, Bruce: Ne bízd a véletlenre! Sakkstratégiák a munkában és az életben. Partvonal,
1990 Ft
Sárközy Tamás (szerk.): Üzleti jog. Typotex, 2400 Ft
Schwartz, Barry: A választás paradoxona. Miért a kevesebb a több? Lexecon, 2980 Ft
Trócsányi András (szerk.): Általános társadalomföldrajz I. Felkészülést segítô kártyacsomag a
társadalomföldrajz tanulásához. Dialóg, 2480 Ft

néprajz, népszokások
Banóné Ajtai Terézia: Temetkezési hagyományaink. A kiskunfélegyházi oláh cigányok
temetkezési szokásai. Magánkiadás, 2950 Ft
Fülöp Katalin, N.: Hímzések a parasztház öltözetébôl a Kárpát-medencében. Válogatás a
Néprajzi Múzeum gyûjteményébôl. Néprajzi Múz., 3650 Ft
Jollands, Beverley: Keresztelôk kis könyve. Nagyszerû ötletek egy különleges alkalomra.
Alexandra, 1299 Ft
Korniss Péter: Betlehemes. Helikon, 5490 Ft

oktatás-nevelés
Bagics Lajos et al.: Az oktatás nagy kézikönyve. Complex, 15645 Ft
Csóti, Marianna: A gyermek társas készségeinek fejlesztése. Kapcsolatok, kommunikáció, önbecsülés. Pro Die, 2800 Ft
Fehér Katalin: ‘Neveljünk polgárokat!’ Nyilvánosság és nevelés a reformkorban. OPKM, 1000 Ft
Kôpatakiné Mészáros Mária; Mayer József et al.: A befogadó iskolák értékelési gyakorlata. Az
együttnevelés tapasztalatai nemzetközi tükörben. OKI, 3667 Ft
Mayer József (szerk.); Monostori Ani: Esélynövelô és hátránykompenzáló iskolák. OKI, 4167 Ft
Oroszlán Éva (szerk.): Országos felsôoktatási kalauz 2007. DFT-Hung., 1785 Ft
Tamás Márta, M. (szerk.): Integráció és inklúzió. Fejlesztô módszerek a közoktatásban. Trefort,
3500 Ft

politika

Anderson, Leith: ...és ha Isten nemet mond? Meg nem hallgatott imádságokkal élni. Evangéliumi,
1200 Ft
Augustinus Aurelius (Szent Ágoston): Isten városáról. De civitate Dei. III. kötet. Kairosz, 3950 Ft
Botos Máté: A keresztény kultúra fogalomtára. Jel, 1500 Ft
Dobell, Steve (szerk.): Szentek kis könyve. Alexandra, 1299 Ft
Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története. Osiris, 6500 Ft
Gibson, O. J.: A keresztyén hit alapjainak tanulmányozása 4. Evangéliumi, 1050 Ft
Grün, Anselm: Adj új értelmet a világnak! Bencés, 1750 Ft
Gulyás Zsófia (szerk.): Hétköznapi áldások. Lélekemelô történetek. Alexandra, 2999 Ft
Gyürki László: Szent helyek üzenete. Karácsony és Húsvét a Szentföldön. Jel, 2100 Ft
Jeruzsálemi Szent Kürillosz összes mûvei. Szt. István Társ., 3200 Ft
Képes Biblia. Aquila, 3560 Ft
Kerouac, Jack: Dharma hobók. Szukits, 2490 Ft
Kubitza, Ellen; Schramm, Tim: Bibliodráma. Élô istentisztelet – Kereszténység a mindennapokban. Egyházfórum Al., 1365 Ft
MacArthur, John F.: Harc a kezdetért. A Biblia a teremtésrôl és Ádám bûnbeesésérôl.
Evangéliumi, 1500 Ft
Mácz István: Suttogások és kiáltások halhatatlanságunkért. Szt. István Társ., 1240 Ft
Nagy Eszter (szerk.): Imák gyermekeknek. Alexandra, 1299 Ft
Patyi Beáta: A Jóisten tenyerén. Jel, 1400 Ft
Puskely Mária: A keresztény szerzetesség történeti fogalomtára. Kairosz, 6500 Ft
Trench, Richard Chenevix: Jegyzetek az Úr Jézus csodáihoz. Evangéliumi, 1350 Ft

Anderson, Benedict: Elképzelt közösségek. Gondolatok a nacionalizmus eredetérôl és elterjedésérôl. L’Harmattan, 2000 Ft
Browne, Matt; Diamon, Patrick (szerk.): Mérlegen a jelenkori szociáldemokrácia. Napvilág,
3200 Ft
Erdôdy Gábor: Szabadságot mindenben és mindenkinek. A belga alkotmányos rendszer létrejötte
és mûködése 1831-1848. Argumentum, 2200 Ft
Fricz Tamás: Talán mégsem következmények nélküli ország. Kairosz, 2500 Ft
Körösényi András; Lengyel László et al.: Túlterhelt demokrácia. Századvég, 2310 Ft
Németh Erzsébet: Közszereplés. A társadalmi szintû kommunikáció kézikönyve. Osiris, 3480 Ft
Schmitt, Carl: Politikai teológia II. Attraktor, 1900 Ft
Szigethy Gábor (szerk.): Politika: a feltámadás reménye. Újságcikkek 1956. október 23. – november 4. Holnap, 1900 Ft

társadalomtudományok
Bajomi-Lázár Péter: Média és társadalom. Jaffa, 1990 Ft
Eriksen, Thomas Hylland: Kis helyek – nagy témák. Bevezetés a szociálantropológiába.
Gondolat, 3890 Ft
Giddens, Anthony; Diamond, Patrick (szerk.): Írások az egyenlôtlenségrôl, az egyenlôsdirôl – és
az új egyenlôségrôl. Napvilág, 3200 Ft
Kovách Imre (szerk.): Társadalmi metszetek. Érdekek és hatalmi viszonyok, individualizáció és
egyenlôtlenség a mai Magyarországon. Napvilág, 3400 Ft
Vicsek Lilla: Fókuszcsoport. Elméleti megfontolások és gyakorlati alkalmazás. Osiris, 4200 Ft

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kedves Olvasónk!
Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesztési módszert kipróbáltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy egyik sem vetekszik az elôfizetés módszerével.
A Könyvhetet megrendelheti a szerkesztôség címén:
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31. levélben vagy az itt
található kitöltött, kivágott megrendelôszelvényen,
vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.
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Megjelent könyvek

TERMÉSZETTUDOMÁNY
állattan
Beer, Amy-Jane; Morris, Pat: A világ állatai. Emlôsök. Cser, 2998 Ft
Chandler, David et al.: A világ állatai. Madarak. Cser, 2998 Ft
Molnár László: Szenderek és medvelepkék a Kárpát-medencében. Medicina,
4200 Ft
Preston-Mafham, Rod; Preston-Mafham, Ken: A világ állatai. Rovarok és egyéb gerinctelenek.
Cser, 2998 Ft

antropológia
Barley, Nigel: Egy zöldfülû antropológus kalandjai. Typotex, 2500 Ft

földtan és ôslénytan
Csákányi Lajos; Götze Krisztina: Rózsadomb és vidéke tegnap és ma. C+S, 2700 Ft
Parker, Steve: Dinoszauruszok bolygója. Gulliver, 1790 Ft
Zsuravljov, Andrej (szerk.): A kô csodája. A sokarcú bolygó. Kossuth, 8990 Ft

kémia
Inzelt György : Vegykonyhájában szintén megteszi. A kémiáról és más dolgokról. Akadémia,
2940 Ft

növénytermesztés
Kele István (fôszerk.): Magyar borok évkönyve, 2007. Ackermann, 7280 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
állatgondozás, kedvtelésbôl tartott állatok
Gay, Jeremy: A tökéletes akvárium. Gabo, 3500 Ft
Tabor, Roger: Kedvencünk, a macska. 100 lépésben. Replica, 2990 Ft

betegápolás és gyermekgondozás
Fenwick, Elizabeth: Kismamák nagykönyve. A szülôk gyakorlati kézikönyve a fogamzástól
a gyermek hároméves koráig. Mérték, 4999 Ft

egészség és higiénia
Ambrose, Marylou: Törôdjön többet egészségével! Aktívan és egészségesen idôs korban is.
Reader’s Digest, 6990 Ft
Cross, Peter; Hopwood, Clive: Hagyd abba a dohányzást! Scolar, 2495 Ft
Jochum, Inka : Kezedben az életerô. Egyszerû gyakorlatok a fáradtság ellen. Allprint,
1600 Ft
McLlwain, Harris H.; Fulghum Bruce, Debra: Hátfájás nélkül. Partvonal, 2990 Ft
Pospisil, Edita: Koleszterin. Mérték, 1499 Ft

jármûvek
Nappo Donato; Vairelli, Stefania: A motoros hintóktól a sportautókig. Gabo, 4990 Ft

lakáskultúra
Kiss Edit: Harmonikus enteriôrök. Vince, 214 oldal, 7995 Ft
O’ Prey, Lizzie : Teremtsd meg álmaid otthonát! A lakásátalakítás titkai. Scolar, 240 oldal,
2495 Ft
Skolnik, Lisa: A retro. Építészet és design. Geopen, 96 oldal, 3990 Ft
Vadas József: Modern és posztmodern. Az Eiffel-toronytól a Proust-fotelig. Geopen, 230 oldal,
6990 Ft

öltözködés, viselet
Bach Mónika: Vágjunk bele! Hajvágás lépésrôl lépésre. Könyvklub, 1980 Ft
Dubberley, Emily: A csábítás praktikái. Alexandra, 2499 Ft
Homer, Karen: A nôi szépség praktikái. Alexandra, 2499 Ft
Homer, Karen: A nôies stílus praktikái. Alexandra, 2499 Ft

orvostudomány
Bánki M. Csaba: Agyunk fogságában. Pro Die, 3990 Ft
Garzuly Ferenc: ‘Fekete víz, örvénylô idô’ 1920–1956. Szombathelyi patológiai jegyzôkönyvek
üzenete. M. Nyugat, 1480 Ft
Kálmánchey Rozália; Stephenson, John B. P .: Gyermekneurológiai útmutató. Medicina,
1900 Ft

szakácskönyvek
Bächer Iván: 150 év – megannyi budapesti íz. Jaffa, 2940 Ft
Frank Júlia: Gyerekzsúr. Receptek kicsiknek és nagyobbaknak. Corvina, 2600 Ft
Gál Zsuzsa; Netzer Helga et al.: Hétfôrôl 2 fôre. Élet- és ételszagú. szakácskönyv kezdôknek,
középkezdôknek... Alexandra, 2999 Ft
Kime, Giles: A bor titkai. Scolar, 2495 Ft
Különleges ételek a mindennapokra. Elektra, 1290 Ft
Nagy Angéla, F.: Szinglik szakácskönyve. 444 recept és sok jó tanács egyedül élôknek. Sík,
2400 Ft
Oetker dr.: Kedvenc szakácskönyvem. Grafo, 3500 Ft
Rein, Dörte: A legfinomabb krumplis ételek. Holló, 950 Ft
Schermer, Barbel: Bulitorták és sütemények. Holló, 950 Ft

számítástechnika
Kelby, Scott: Photoshop. Digitális fotósoknak. Perfact-Pro, 6090 Ft
Kôhalmi Éva; Kôhalmi Mariann Tünde: CorelDRAW X3. ComputerBooks,
7900 Ft
Moncur, Michael : Tanuljuk meg a JavaScript (2.0) használatát 24 óra alatt. Kiskapu,
5980 Ft
Savikas, Andrew: Word mesterfogások. Tippek és módszerek a Word hatékony használatához.
Kiskapu, 5980 Ft
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MÛVÉSZET, SPORT
építészet és várostervezés
Cohen, Jean Luis: Le Corbusier, 1887–1965. Az épitészet liraisága a gépkorszakban. Benedikt
Taschen, 2275 Ft
Kovács József: Felföldi fa harangházak. Romanika, 3990 Ft
Pfeiffer, Bruce Brooks: Wright, 1867–1959. A demokrácia épitése. Vince, 2275 Ft
Sarnitz, August: Wagner, 1841–1918. A modern épitészet úttörôi. Benedikt Taschen, 2275 Ft
Stierlin, Henri: Katedrálisok, templomok és mecsetek. Scolar, 6950 Ft
Tolliver, Jessica: A loft. Építészet és design. Geopen, 3990 Ft

fényképészet
Enczi Zoltán; Keating, Richard: A digitális fotózás mûhelytitkai kezdôknek. Rainbow-Slide, 2290 Ft
Az év természetfotói. Magyarország 2006. Alexandra, 4990 Ft
Jackson, Jack (szerk.): A világ legnagyszerûbb hegyi túrái. Booklands 2000, 5980 Ft
Jajesnica Róbert: A meggyalázott város, 1956. Napkút, Cédrus Al., 2490 Ft
Kiss Jenô: Egy amatôr fotós színes fényképei és élményei 1956-ban. Püski, 3900 Ft
McCloskey, Erin: Magasan Kanada felett. Geographia, 6500 Ft
Sebestyén István; Juhász-D. Csaba: Mesés tájak. Gemenc. Kairosz, 4900 Ft
Stierlin, Henri: Ôsi korok építészeti csodái. Scolar, 6950 Ft

mûvészet, általában
Bockemühl, Michael: Turner, 1775–1851. A fény és a szín világa. Benedikt Taschen, 2275 Ft
Buricchi, Susanna: Az érett reneszánsz és a manierizmus. Corvina, 6000 Ft
Charles, Viktoria: Salvador Dalí. Gabo, 5500 Ft
Fertôszögi Béláné (szerk.): Borsos Miklós. Emlékkönyv a mûvész születésének 100. évfordulójára. Borsos M. és Kéry I. Al., 5985 Ft
Jusseax, Patrick; Prunier, James: Leonardo da Vinci nyomában. Saxum, 2350 Ft
Kiss Levente. Pallas-Akad., 2800 Ft
Molnos Péter: Aba-Novák Vilmos életmûve. Népszabadság, 9900 Ft
Pataki Judit (szerk.): Az idô sodrában. Az Iparmûvészeti Múzeum gyûjteményeinek története.
Iparmûvészeti Múz., 7900 Ft
Pitts Rembert, Virginia: Hieronymus Bosch. Gabo, 5500 Ft
Sándor Ildikó (szerk.): A betonon is kinô a fû. Tanulmányok a táncházmozgalomról.
Hagyományok Háza, 3570 Ft
Soldi, Sebastiano: Az ókori Közel-Kelet története. Corvina, 6000 Ft
Szántó Piroska: Forradalmi szvit. 1956 október – december. Holnap, 3200 Ft
Van Gogh életmû. Officina ‘96, 5500 Ft

színház
Bjornstad, Ketil: Liv Ullmann életvonalai. Madách–Posonium, 2300 Ft
Tallián Tibor: Operaország. Kísérletek a magyar operajátszásról 1995–2004. Jelenkor, 2900 Ft

zene
Batta András: Opera. Zeneszerzôk – Mûvek – Elôadómûvészek. Vince, 12 000 Ft
Freestone, Peter: Freddie Mercury. Peter Freestone, a legjobb barát vallomása. Rózsavölgyi és
Tsa, 2490 Ft
Kertész Iván: 216 este az Operában. Válogatott kritikák a Magyar Állami Operaház elôadásairól
1963-2006. Sziget, 3500 Ft
Pándi Marianne; Könyves Klaudia: Hangversenykalauz. Kamaramûvek. Saxum, 3500 Ft
Pándi Marianne; Könyves Klaudia: Hangversenykalauz. Zongoramûvek. Saxum, 3500 Ft

NYELVTUDOMÁNY, IRODALOMTUDOMÁNY
irodalomtudomány
Balázs Imre József (szerk.): Viharok. 1956-os irodalom a Korunkban. Komp-Press, 1900 Ft
Ézsiás Erzsébet: Fecskekód. Gyurkovics Tibor verseinek keletkezéstörténete. Papirusz Book,
2200 Ft
Hajdu Péter; Polgár Anikó (szerk.): Papírgaluska. Tanulmányok a görög és latin klasszikusok
fordításáról. Balassi, 2300 Ft
Horváth János irodalomtörténeti munkái II. Osiris, 5500 Ft
Janion, Maria: A vámpír. Szimbolikus biográfia. Európa, 4000 Ft
Jánosi Zoltán: ‘Szólítlak, hattyú’. Válogatott írások Nagy László életmûvérôl. M. Napló, 2982 Ft
Madarász Imre: Halhatatlan Vittorio. Alfieri utóélete: kultusz és kritika. Hungarovox, 1800 Ft
Oroszlán Éva (szerk.): Kötelezô olvasmányok lexikona. 100 mû elemzése. DFT-Hung., 1995 Ft
Tolkien, John R. R.: Szörnyek és ítészek. Szukits, 2990 Ft
Vincze Attila: Szepes Mária – Faludy György. Gondolatok és portrék, Máraira hangolva. Urbis, 2000 Ft
Zweig, Stefan: Démonok és mesterek. Tanulmányok. Európa, 2700 Ft

nyelvtudomány
Szathmári István: A magyar nyelvtudomány történetébôl. Tinta, 2100 Ft
Thimár Attila (szerk.): Íróportrék I. Szépirod. Figyelô, 2800 Ft

FÖLDRAJZ, TÖRTÉNELEM
életrajz, önéletrajz
Miskolczy Ambrus: Horn Ede (1825–1875). A magyar-zsidó nemzeti identitástudat forrásvidékén.
Attraktor, 2600 Ft
Béke Mirjam: Törvényes szenvedély. Árvaházi növendékbôl nyomozónô. Bába, 1400 Ft
Cross, Charles R.: Tükörszoba. Jimi Hendrix élete. Cartaphilus, 3600 Ft
Csizmadia Imre: Pirkadattól delelôig. Kairosz, 3000 Ft
Csorba Csilla, E.: Máté Olga fotómûvész. Helikon, 3500 Ft
Harsányi Lajos: A szent asszony. Magyarországi Szent Erzsébet életregénye. Szt. István Társ.,
1450 Ft
Jáki László (szerk.): Hahn István. OPKM, 700 Ft
Jung Chang; Halliday, Jon: Mao. Az ismeretlen történet. Európa, 4500 Ft
Karacs Gábor: Francia politikusok arcképcsarnoka. Századvég, 1680 Ft
Karácsonyi János: Szent László király élete. Attraktor, 1900 Ft

földrajz
Andreone, Franco: Európa. Csodálatos tájak. Gabo, 8800 Ft
A Föld tájai és népei. Reader’s Digest, 2990 Ft

mûvelôdéstörténet
Benedict, Ruth; Szadahiko, Mori: Krizantém és kard + A japán kultúra felfedezése. Nyitott
Könyvmûh., 2980 Ft
Ehrenberg, Ralph E.: Térképek könyve. A kartográfia képes története. Geographia, 7950 Ft
Gáti István: ‘Hozott szalonnával...’ A huszadik század apróban. Apróhirdetések 1900-tól 2000-ig.
Fekete Sas, 3300 Ft
Grün, Anselm: Karácsony – az újrakezdés reménye. Az ünnep szimbólumai. Jel, 1500 Ft
Hawass, Zahi: A fáraók birodalma. Alexandra, 11990 Ft
Kôszeghy Péter (fôszerk.): Magyar Mûvelôdéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor VI.
kolostorhálózat – Lestyán. Balassi, 6500 Ft
Németh György; Ritoók Zsigmond et al.: Görög mûvelôdéstörténet. Osiris, 7980 Ft
Popper Péter: Vallásalapítók. Saxum, 2480 Ft

történelem
Apollodóros: Vádbeszéd Neaira ellen. Egy athéni örömlány kalandos élete. Lectum, 1390 Ft
Baji Etelka, L.; Csorba László: Kastélyok és mágnások. Az arisztokrácia világa a Monarchia
Magyarországán. Medicina, 7900 Ft
Bethlenfalvy Géza (szerk.): India és a magyar forradalom, 1956. Dokumentumok az Indiai
Köztársaság Külügyminisztériumának archívumából. Argumentum, 2500 Ft
Csiffáry Gabriella (szerk.): 56 izzó ôsze volt... Pillanatképek a forradalom napjairól (magyar, angol
ny.). BFL, 5000 Ft
Davidson, Marie-Thérése; Heinrich, Christian: Nagy Sándor nyomában. Saxum, 2350 Ft
Davies, Norman: Lengyelország története. Osiris, 6500 Ft
Éhen Gyula: A felfordult ország. M. Nyugat, 1480 Ft
Etényi Nóra, G.; Horn Ildikó et al.: Koronás fejedelem. Bocskai István és kora. General Press,
5200 Ft
Gárdonyi Máté: Bevezetés a Katolikus Egyház történetébe. Jel, 2300 Ft
Glot, Claudine; Munch, Philippe: Arthur király nyomában. Saxum, 2350 Ft
Haeffler András: Tûzfészkek. Püski, 1980 Ft
Hegybíró Éva (szerk.): Az ôsi civilizációk nagy könyve. Pannonica, 4990 Ft
Holmes, Richard: A napóleoni háborúk kora. Alexandra, 7990 Ft
Kósa László (szerk.): Reformátusok Budapesten I-II. Tanulmányok a magyar fôváros reformátusságáról. Argumentum, 8500 Ft
Mészáros Kálmán: II. Rákóczi Ferenc tábornokai és brigadérosai. A kuruc katonai felsô vezetés
létrejötte és hierarchiája, 1703-1711. Argumentum, 2100 Ft
Radó Sándor: Dóra jelenti. Kossuth, 2990 Ft
Révész Béla: Szerkesztôség a Gát utcában. Nemzeti Híradó 1957-1958. Ráday Könyvesház, 1956 Ft
Roberts, Andrew (szerk.): Mi lett volna, ha...? Fejezetek a meg nem történt világtörténelembôl.
Corvina, 3200 Ft
Romsics Ignác: Az 1947-es párizsi békeszerzôdés. Osiris, 3200 Ft
Tyldesley, Joyce: Egyiptom mítosza. Egy letûnt civilizáció újrafelfedezése. Gabo, 3990 Ft
Wass Albert: Igazságot Erdélynek! – Justice for Transylvania! Dokumentumgyûjtemény – A documentary. Kráter, 2300 Ft

utazás
Mayle, Peter: Bon appétit! Ulpius-Ház, 2780 Ft
Romagnoli, G. Franco: Ezer harang. Róma mûhelytitkai. Európa, 2800 Ft
Sárközi Mátyás: A Király utcán végestelen-végig. Kortárs, 2000 Ft
Sefton, Alan (szerk.): Sir Peter Blake utolsó nagy kalandja. A Seamaster és a blakexpeditions útja
az Antarktisztól az Amazonasig. Alexandra, 5999 Ft

Egyszervolt. Az év legizgalmasabb meseválogatása. Csimota, 2890 Ft
Engström, Mikel: A végzetes tizenegyes. Könyvmolyképzô, 1799 Ft
Exley, Helen (vál.): A legkisebb macikönyv. Aforizmák. General Press, 950 Ft
Fekete Annamária: A katica téli szállása. Aquila, 549 Ft
Fekete Annamária: Téli mézvadászat. Aquila, 549 Ft
Fésûs Éva: Csupafül 22 meséje. Kairosz, 2300 Ft
Fésûs Éva: Minibocs. Kairosz, 1900 Ft
Fisk, Pauline: Ház(asság)i feladat. Orlando St., 1990 Ft
Füzesi Zsuzsa: Hó, hó, hóember. Mesék, versek. Urbis, 1800 Ft
Golds, Cassandra: Holdfénykisasszony. Clair de Lune története. Novella, 990 Ft
Gyüre Lajos: Hol kél fel a nap? Lilium Aurum, 2900 Ft
Hutta, Emily K.: Miért tûnnek el a pocsolyák? Párolgás. Egmont, 1199 Ft
Hutta, Emily K.: Mitôl nônek a növények? Növények fejlôdése. Egmont, 1199 Ft
Jiránek, Vladimír; Srut, Pavel: Bob és Bobek a repülô cilinderben. Könyvmolyképzô, 2199 Ft
Kányádi Sándor: Billegballag. Kalligram, 1990 Ft
A kis hableány. Mini klasszikusok. Pro Junior, 499 Ft
Kiss Ottó: Emese almája. Pozsonyi Pagony, 1750 Ft
Lenhard, Elizabeth: A fénykorona. Egmont, 1250 Ft
Lenhard, Elizabeth: Híd két világ között. Egmont, 1250 Ft
Malacka megfürdik. Móra, 1690 Ft
Malacka nagy tettet hajt végre. Móra, 1690 Ft
Matthews, John: Kalózok. Alexandra, 4990 Ft
Mese kockakönyv: A három kismalac. Egmont, 1999 Ft
Mese kockakönyv: Piroska és a farkas. Egmont, 1999 Ft
Mészöly Ágnes: Sünimanó. noran, 2999 Ft
Montgomery, Lucy Maud: Emily. A tûzpróba. Könyvmolyképzô, 1999 Ft
Moore, Ulysses: Az idôkapu. A Villa Argo rejtélye. Alexandra, 1999 Ft
Nagy Bandó András: Gyöngykaláris. A szerzô rajzaival. Szoba, 2500 Ft
Nagy Boglárka: Mikulás. Santos, 398 Ft
Nagy Boglárka: Ruhák. Santos, 398 Ft
Nógrádi Gábor: A bátyám zseni. Presskontakt, 1680 Ft
Novelli, Luca: Leonardo és a toll, amely megrajzolta a jövôt. Cephalion, 1290 Ft
Az ólomkatona. Mágneses mesék. Pro Junior, 1490 Ft
Ondi Tibor: Ficak és barátai. Babilon, 1790 Ft
Parker, Steve; Williams, Brian: Kérdések és válaszok enciklopédiája. Alexandra, 4999 Ft
Parkinson, Siobhan: Testvérek?! Na ne! Könyvmolyképzô, 1799 Ft
Pavlík, Ladislav: Az állatok karácsonya. Naphegy, 2250 Ft
Péter Pán. Mágneses mesék. Pro Junior, 1490 Ft
Pöttöm Panna. Mágneses mesék. Pro Junior, 1490 Ft
Pöttöm Panna. Mini klasszikusok. Pro Junior, 499 Ft
Prap, Lila: 1001 mese. Pozsonyi Pagony, 1990 Ft
Ráró és Pejkó. A verseny. Alexandra, 799 Ft
Reeve, Philip: Ragadozó városok. Animus, 2290 Ft
A rekordok nagy könyve. Aquila, 5990 Ft
Rigoni Stern, Mario: Mackópajtás. Pro Novo, 790 Ft
Roberts, Gillian: Hóbortos karácsony. Alexandra, 1999 Ft
Saunders, Kate: Vörösharisnyás mentôakció. Könyvmolyképzô, 999 Ft
Scarry, Richard: Karácsonyi kavarodás Tesz-vesz városban. Gulliver, 1890 Ft
Scheer Katalin: Tangó metronómra. noran, 2499 Ft
Schmidt Egon: A nyáriorgona vendégei. Új Ember, 1300 Ft
Snicket, Lemony: A balszerencse áradása 5. A zord iskola. Alexandra, 1499 Ft
Steiner, Joan: Idesüss. Minél többet nézed, annál többet látsz! Könyvmolyképzô, 1999 Ft
Szendrei Tibor; Fekete Annamária: Mesék a Kristály-tó partjáról. Aquila, 1160 Ft
Tappancs a baromfiudvarban. Pro Junior, 499 Ft
Tappancs az állatkertben. Pro Junior, 499 Ft
Taylor, Barbara: Majmok. Szórakoztató és egyszerû projektekkel. Patricia, 999 Ft
Vámos Miklós: Dr. Orángutay Tivadar. Ab Ovo, 2100 Ft
Volmert, Julia: Rejtély a templomban. A három szimat nyomoz 1. Kreatéka, 990 Ft
Zelk Zoltán; Radvány Zsuzsa: Karácsonyi ének. Santos, 498 Ft

Megjelent könyvek

Koós Anna: A nem kívánt hagyaték. Akadémia, 2980 Ft
Merán Fülöp: Az emlékek nem hazudnak. Nimród Al., 2400 Ft
Montalembert, Charles de: Árpád-házi Szent Erzsébet élete. Új Ember, 3400 Ft
Najmányi László: Downtown Blues. Halász Péter emlékére. Nyitott Könyvmûh., 2680 Ft
Perkins, John: Egy gazdasági bérgyilkos vallomásai. Ráció, 2850 Ft
Rocancourt, Christophe: Én, Christophe Rocancourt, az árva, a playboy, a börtöntöltelék. Konkrét, 2480 Ft
Simon Ágnes: Gyesen voltam New Yorkban. Pont, 2140 Ft
Somogyi Gábor: Somogyi Miklós, az ember és a mûvész. Kazinczy F. Társ., 5250 Ft
Szívós Mihály: Koestler. Tanulmányok és esszék. Typotex, 2600 Ft
Török Margit, P. (szerk.): Fülöp Viktor élete és pályafutása 1927–1997. Papirusz Duola, 4990 Ft
Winter Lajos: Pöstyénfürdô születése. Egy kapitalista önvallomása. Méry Ratio, 2150 Ft
Zweig, Stefan: Mária Antoinette. Egy középszerû egyéniség jellemrajza. Európa, 2800 Ft

humor
Fábry Sándor: Showder a javából. Glória, 2490 Ft
Materazzi, Marco: Mit mondam Zidane-nak? Partvonal, 1490 Ft
Moore, Christopher: A leghülyébb angyal. Agave, 2280 Ft
Németh István, Z.: Anticitrom. Lilium Aurum, 2300 Ft

költészet
SZÉPIRODALOM
gyermek- és ifjúsági könyvek
Arold, Marliese: Szellempark. A Tizenkettek Titkos Tanácsa. Könyvmolyképzô, 1499 Ft
Bakos József György; Bernáth Krisztina et al.: Nyuszi fülét hegyezi... A képzelet képeskönyve.
Passage, 2290 Ft
Berényi Nagy Péter: A karácsonyi jégszobor verseny. Aquila, 518 Ft
Berényi Nagy Péter: Pingvin nagy téli utazása. Aquila, 518 Ft
Berényi Nagy Péter: A vakond fenyôfája. Aquila, 518 Ft
Berg Judit: Rumini. Pozsonyi Pagony, 1990 Ft
Bordiglioni, Stefano: Csillagpor. Pro Novo, 690 Ft
Brooks, Kevin: Lucas. Történet szerelemrôl és gyûlöletrôl. Könyvmolyképzô, 1799 Ft
Busquets, Carlos: Hófehérke és a hét törpe. Fröhlich, 550 Ft
Cabot, Meg: Átlagméret nem akadály. Heather Wells rejtélyes esetei 1. Ciceró, 2200 Ft
Cabot, Meg: A Mediátor 6. Virradat. Ciceró, 1890 Ft
Cervantes Saavedra, Miguel de: Don Quijote. Osiris, 2980 Ft
Cinci egér vendégei. Fröhlich, 550 Ft
Couronne, Pierre: Cicák. Fröhlich, 550 Ft
Csukás István: Csicsóka és a moszkitók. Könyvmolyképzô, 1999 Ft
Deraime, Sylvie: Az ôskorról. Passage, 2290 Ft
Duey, Kathleen: Katie és a musztáng. Elsô kötet. Könyvmolyképzô, 1499 Ft
Duey, Kathleen: Katie és a musztáng. Második kötet. Könyvmolyképzô, 1499 Ft
Duval, Marie; Jost, Alain et al.: Legszebb meséim. Hemma, 3680 Ft

Aczél Géza: (fél)édes hendikepp. Palatinus, 2600 Ft
Buda Ferenc: Mi híja még? Versek 1995-2000. Holnap, 2300 Ft
Csokonai Vitéz Mihály: Válogatott versek. Osiris, 780 Ft
Györe Imre: Nándor diadalma. Krónikás ének. Magánkiadás, 250 Ft
Hunyadi Csaba Zsolt (szerk.): Szeretôm, földem, Erdély. Lazi, 1990 Ft
Igaz barátok. Örökre egymás szívébe zárva. Alexandra, 1999 Ft
Kalász Márton: Kezdô haláltánc. Ráció, 1800 Ft
Kálnoky László összegyûjtött versei. Osiris, 4500 Ft
Katonadalok. Verseskötet CD melléklettel. Helikon, 4990 Ft
Keszeli Ferenc: A provincia kupolája. Hatályon túli magyar versek. Méry Ratio, 2900 Ft
Málik Roland: Ördög. L’Harmattan, 1200 Ft
Megrontó szerelem. Mai katalán költôk. Mentor, 1365 Ft
Morris, Gary (szerk.): Mindennap beléd szeretek. Te vagy számomra a világ. Alexandra, 1999 Ft
Móser Zoltán (vál.): Ötvenhatos levél. Püski-Masszi, Unicus, 980 Ft
Novák Éva: Fóbiák. Versek. Argumentum, 1600 Ft
Pék Pál: Szélcsönd és újra szél. Pro Pannonia, 1400 Ft
Polis Schutz, Susan: Lányomnak szeretettel. Az élet fontos dolgairól. Alexandra, 1999 Ft
Simonfy József: Vagonéjszakák. Mentor, 1365 Ft
Szilágyi Attila: Kellett neked csengôfrász. Versek. Háttér, 1000 Ft
Szkukálek Lajos; Keszeli Ferenc: Génregény. Méry Ratio, 3500 Ft
Vida Attila (szerk.): 365 waka. Klasszikus japán versek az év minden napjára. Trajan, 2000 Ft
Vida Gergely: Rokokó karaoke. Versek. Kalligram, 1400 Ft
Wayant, Patricia (szerk.): Bízz magadban! Az álmok egyszer valóra válnak. Alexandra, 1999 Ft
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Megjelent könyvek

naplók, levelek, riportok
Bellér Ágnes: Ôszinte nôk. Masszi, 2490 Ft
Cseke Péter (szerk.): Buday György és Kolozsvár. Álom egy Solveig-házról. Komp-Press,
2900 Ft
Déry Tibor levelezése 1901-1926. Balassi, 3000 Ft
Gauland Ágnes: Fábry – cenzúra nélkül. Alexandra, 2499 Ft
Halák László: Az én ötvenhatom. Bába, 498 Ft
Kovács Kiss Gyöngy (szerk.): Történelmünk a Kárpát-medencében (1926-1956-2006). KompPress, 2100 Ft
Márai Sándor: A teljes napló 1945 (díszkiadás). Helikon, 6990 Ft
Márai Sándor: A teljes napló II. 1945. Helikon, 4490 Ft
Saint-Exupéry, Antoine de: Értelmet az életnek. Kiadatlan írások. Lazi, 2400 Ft
Sütô András : Létvégi hajrában. Esszék, jegyzetek, beszélgetések, levelek. KLTE,
2800 Ft
Szászi Júlia; Fodor Gyula: Arcok a Lajtán túlról. Sikeres magyarok Ausztriában. Népszabadság,
3290 Ft
Van Gogh, Vincent válogatott levelei. Háttér, 3700 Ft

prózairodalom, kalandos
Bonanno, Bill: Maffiabecsület. Konkrét, 2680 Ft
Bourne, Sam: Igaz emberek. Gabo, 2490 Ft
Christie, Agatha: Gyilkosság a csendes házban. Aquila, 1800 Ft
Gellis, Roberta: Lucrezia Borgia és a mérgek anyja. Tericum, 2870 Ft
Griffin, W. E. B.: Kémek háborúja 3. Katonák és kémek. Gold Book, 2499 Ft
Johansen, Iris: Végzetes mélység. Gabo, 1990 Ft
King, Stephen: Borzalmak városa. Európa, 2200 Ft
King, Stephen: Dolores. Európa, 2500 Ft
King, Stephen: A ragyogás. Európa, 3000 Ft
Lawrence, Leslie L.: Az ördög fekete kalapja. Gesta, 1995 Ft
Lawrence, Leslie L.: A vízidisznók gyöngyökrôl álmodnak 1-2. Gesta, 1498 Ft
Lewin, Patricia: Rohanás a végtelenbe. General Press, 1990 Ft
Matthews, Adrian: A patikus háza. Gabo, 2490 Ft
May, Karl: Az olajkirály. Könyvmolyképzô, 2299 Ft
McBain, Ed: Csitt! Gabo, 2190 Ft
Perella, Suzanne de: A holdtölte asszonyai. Urbis, 1900 Ft
Preston, Douglas; Child, Lincoln: Elátkozott völgy. General Press, 1990 Ft
Simenon, Georges: Maigret és a bíró háza. Park, 1500 Ft
Simenon, Georges: Maigret és a makrancos tanúk. Park, 1500 Ft
Simenon, Georges: Maigret és az öreg szerelmesek. Park, 1500 Ft
Simmel, Johannes Mario: Nem kell mindig kaviár. Cartaphilus, 3300 Ft
Vandenberg, Philipp: Az elfelejtett pergamen. K.u.K., 3400 Ft
Wallace, Irving: Az elveszett evangélium. Geopen, 2990 Ft

prózairodalom, történelmi
Cornwell, Bernard: Az eretnek. Alexandra, 2699 Ft
Eidzsi Josikava: Muszasi. A szamuráj útja. Ulpius-Ház, 2580 Ft
Fréches, José: Buddha szeme. A selyem császárnôje II. Geopen, 2990 Ft
Fréches, José: A trónbitorló. A selyem császárnôje III. Geopen, 2990 Ft
Fréches, José: A világ tetején. A selyem császárnôje I. Geopen, 2990 Ft
Hassel, Sven: Gestapo. Aquila, 1990 Ft
Lin Yutang: Egy múló pillanat I-II. Tericum, 4570 Ft
Morton, Frederick: Nyugtalan ragyogás. Rudolf trónörökös és a Monarchia 1888-89. General
Press, 2800 Ft

prózairodalom, tudományos fantasztikus
Clarke, Arthur Charles; Baxter, Stephen : Az idô szeme. Idô-odisszeia trilógia I. Galaktika,
2670 Ft
Forsyth, Frederick: Galen a lovag. Delta Vision, 1990 Ft
Herbert, Frank: A Dûne Káptalanház. Szukits, 3300 Ft
Jordan, Robert: Álmok tôre II. Beholder, 2998 Ft
Lem, Stanislaw: Stanislaw Lem Teljes science-fiction univerzuma II. Szukits, 4900 Ft
Stephenson, Neal: Snow Crash. Galaktika, 2870 Ft
Tiedemann, Mark W.: Káprázat. Szukits, 3500 Ft
Ward, Soren: Feketepart. Cherubion, 1490 Ft

szépirodalom
Alcott, Louisa May: Jo fiai. Lazi, 2300 Ft
Bächer Iván: Klétka. Ulpius-Ház, 2580 Ft
Bahrampour, Tara: Visszatérés Iránba. Ulpius-Ház, 2780 Ft
Bajor Andor: Április bolondja. Válogatott novellák. noran, 1999 Ft
Balassa Péter: Az egyszerûség útjai, sötétben. Vigilia, 1300 Ft
Balogh Robert: Elveszett. Alexandra, 2499 Ft
Bátyi Zoltán: Belami. Bába, 1450 Ft
Becerra, Angela: Utolsó elôtti álom. Aquila, 2490 Ft
Békés Pál: Csikágó. Gangregény. Palatinus, 2800 Ft
Benedek Elek: Testamentum. Szt. István Társ., 940 Ft
Beney Zsuzsa: Möbius-szalag. Vigilia, 1500 Ft
Ber, Sylvia: Préritûz. Anno, 588 Ft
Bingham, Charlotte: Az Éden leányai. Skandi-Wald, 2490 Ft
Brown, Sandra: Valóra vált álom. Maecenas, 1298 Ft
Courths-Mahler, Hedwig: A bükkösben. EX-BB, 920 Ft
Csapó Gábor: Szerelmeim. Absolut Media, 2480 Ft
Czakó Gábor: Beavatás. Ádám bokra. Cz. Simon, 2100 Ft
Doctorow, Edgar Laurence: A nagy menet. Novella, 1990 Ft
Ékes László: Kôrisfák. Babits, 2300 Ft
Endrei Judit; Székely András (szerk.): Nôi aforizmák és bölcsességek. Endrei, 3100 Ft
Esquivel, Laura: Szeress Mexikóban! Ulpius-Ház, 2580 Ft
Essex, Karen: Leonardo hattyúi. General Press, 2600 Ft
Exley, Helen: Az élet mûvészete. Alexandra, 2999 Ft
Exley, Helen: Ezüstévek. Az idôskor örömei. Alexandra, 1199 Ft
Exley, Helen: A szeretet megváltoztatja a világot. Alexandra, 1199 Ft
Fekete István: Tûz mellett. Lazi, 2200 Ft
Fekete István, ifj.: Emlékek gyalogútján. Történetek a régmúltból és a közelmúltból. Szt. István
Társ., 1900 Ft
Ferrero, Jesús: A bukott angyalok. Patak, 2500 Ft
Fertig, Michael P.: Ha a macskák beszélni tudnának. Alexandra, 1699 Ft
Fulghum, Robert : O-Ó! Megfigyelések a hûtôszekrényajtó mindkét oldaláról. Cartaphilus,
2400 Ft
Gábos Katalin: Szerelmeskönyv. Sík, 1400 Ft
Gallard, Timea: Zsötem, avagy a trópus a mumusom? Park, 1980 Ft
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Györffy László: Õszi robbanás. Danse macabre, 1956. Kráter, 1200 Ft
Harkály Emil Elemér: Tûzarcom. Szt. Apostol, 2700 Ft
Harris, Joanne: Urak és játékosok. Ulpius-Ház, 2780 Ft
Higgins, Jack: Az isten háta mögött. Alexandra, 1699 Ft
Houllebecq, Michel: Egy sziget lehetôsége. Magvetô, 2990 Ft
Hunyadi Csaba Zsolt (szerk.): Karácsonyi ajándék. Magyar írók karácsonyi elbeszélései. Lazi,
2000 Ft
Hunyadi Csaba Zsolt (szerk.): Nemzet születik. Magyar írók történelmi elbeszélései. Lazi,
2000 Ft
Hunyadi Margit: Egy mai történet a tizenkilencedik századból. Ulpius-Ház, 3480 Ft
Hunyady Sándor: Aranyfüst. Összegyûjtött novellák. noran, 3499 Ft
Jász István: Csobbanó idô. Kárpótlási kérelem. Wallenberg Egy., 2200 Ft
Jókai Mór: Egy magyar nábob. Osiris, 980 Ft
Jollands, Beverley: Esküvôk kis könyve. Alexandra, 1299 Ft
Keyes, Daniel: Szép álmokat, Billy! Alexandra, 2699 Ft
Kipling, Rudyard: KIM az ördöngôs. Kelet, 2950 Ft
Király Klára: Versek, legendák és bölcsességek. Kutyabarátoknak. Szikra 2005, 1290 Ft
Kiss Judit: Milyen az élet? Glória, 2290 Ft
Kôszegi Barta Kálmán (szerk.): Ritka madár 5. Békéscsabai irodalmi antológia. M. Téka,
2000 Ft
László Erika: Egymillió elôször... I love lóvé 2. Ulpius-Ház, 2580 Ft
Major János: A tovatûnt Idô. Régi és új versek + ‘A fogoly lengyel’ története. Esszék. Hungarovox,
1200 Ft
Máthé Andrea: Útvesztôben. Vigilia, 1100 Ft
Méhes György: Szép szerelmek krónikája. Ulpius-Ház, 2480 Ft
Mészöly Miklós: A pille magánya. Jelenkor, 2600 Ft
Mikó Eszter: Csak hazudni kéne. Szerelem, lélektan, politika. Hullámsáv, 3500 Ft
Milani, Mino: Talán egy angyal. Pro Novo, 1390 Ft
Mine, Julie: A szex fogságában. Egy budai szalon titka. Duna, 1998 Ft
Mohás Lívia: Ha kút mellett ülsz. Kortárs, 2000 Ft
Móra Ferenc: Rab ember fiai + Mindenki Jánoskája. Mérték, 599 Ft
Móricz Zsigmond: A boldog ember. Mérték, 999 Ft
Móricz Zsigmond: Rab oroszlán. Kossuth, 990 Ft
Morris, Gary (szerk.): Kéz a kézben. Együtt egy életen át. Alexandra, 1999 Ft
Morris, Gary (szerk.): Ne add fel! Minden nehéz helyzetbôl van kiút. Alexandra, 1999 Ft
Morrison, Toni: Nagyonkék. Novella, 1590 Ft
Nagy Eszter (szerk.): Angyalok. Verses és prózai antológia. Alexandra, 1299 Ft
Nagy Koppány Zsolt: Jozefát úr, avagy a regénykedés. Alexandra, 2499 Ft
Nagy Miklós, M. (szerk.): Orosz Erato. noran, 2990 Ft
O ’ F l a n a g a n , S h e i l a : A hazugság börtönében. Mintha mi sem történt volna? Alexandra,
2699 Ft
O’Flanagan, Sheila: Szakításból szerelem. Alexandra, 2699 Ft
Pavlov, Konsztantin: Perszifedron. Napkút, 2490 Ft
Perjés Klára (szerk.): Az én hazám. Fél hét után három perccel a Kossuth rádióban. M. Rádió,
4980 Ft
Poe, Edgar Allan: Rémtörténetek. Európa, 3200 Ft
Polis Schutz, Susan: Fiamnak szeretettel. Alexandra, 1999 Ft
Polis Schutz, Susan: Szeretlek, mama. Alexandra, 1999 Ft
Proust, Marcel: Az eltûnt idô nyomában I. Swann. Magvetô, 2690 Ft
P r o u s t , M a r c e l : Az eltûnt idô nyomában II. Bimbózó lányok árnyékában. Magvetô,
2990 Ft
Proust, Marcel: Az eltûnt idô nyomában III. Guermantes-ék. Magvetô, 3490 Ft
Rado Adrienne: Mr. Help. Park, 1490 Ft
Ramana Maharsi: Srí Ramana Maharsi összes mûvei. Prózai mûvek, költemények, fordítások.
Filosz-Humán, 2950 Ft
Reményik László: Felvert por. Hungarovox, 1500 Ft
Rónay László: Kalandozások unokáimmal. Szt. István Társ., 1400 Ft
Roth, Philip: Összeesküvés Amerika ellen. Európa, 3000 Ft
Schrobsdorff, Angelika: Te nem vagy olyan, mint más anyák. Alexandra, 2800 Ft
Sigmond István: Varjúszerenád. Alexandra, 2499 Ft
Sijie, Dai: A Di-komplexus. Európa, 2200 Ft
Singer, I. B.: A rabbi elôtt. Elbeszélések. Novella, 1590 Ft
Stewart, Chris: Egy optimista Andalúziában. Ulpius-Ház, 2680 Ft
Stone, Katherine: Caroline naplója. General Press, 1990 Ft
Sudell, Helen (szerk.): A gyermekkor dícsérete. Alexandra, 1299 Ft
Szádi, Seikh Muszliheddin: Rózsáskert. General Press, 3000 Ft
Szentiday Klára Mária: Két kard. Marktech, 2450 Ft
Tornai József: Kirké és Odüsszeusz mítosza. Gondolat, 1980 Ft
Tóth-Gulyás Zsófia (szerk.): Az igaz barátság titka. Amikor jólesik egy kis ölelés. Alexandra,
1699 Ft
Turbuly Lilla: Eltévedt hold. Park, 1980 Ft
Van Hamme, Jean : Sörmesterek. A Steenfort család. Charles, 1854. Képregény. Képes,
2990 Ft
Varga Dániel: Nagy ôszi érzés-kiállítás. Fekete Sas, 1400 Ft
Velikic, Dragan: A Domaszewsky-dosszié. Napkút, 1790 Ft
Veress István (szerk.): Mi újság a kuplerájban? Urbis, 2200 Ft
Vojnovics, Vlagyimir: Monumentális propaganda. Gabo, 2990 Ft
Vörös Éva: Lélekszirom. Kálvin, 400 Ft
Wilde, Oscar: A divat rabszolgái. Esszék. Trajan, 2000 Ft
Zadak, Joel: Ha a kutyák beszélni tudnának. Alexandra, 1699 Ft
Zalai Károly: Japán a kávéházban. Fekete Sas, 1690 Ft

színmûvek
Jelinek, Elfriede: Egy sportdarab. Ab Ovo, 2200 Ft
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Mitomesék, grafikatúrákkal
Magyarországon az ír kultúra iránti erôsödô
érdeklôdés fôleg az ír zene kedvelésében és
bizonyos magyar–ír érzelmi azonosulásban, részleges történelmi sorsazonosításban
nyilvánul meg. Az

Ír mítoszok és legendák
gyûjteménye, Lady Augusta Gregory elôször
1904-ben kiadott, máig meghatározó fontosságú munkája a mûalkotássá rendezettstilizált ír múlt és tudat mélyebb megismerését szolgálhatja. Az Istenek és harcosok címû
szép kötet közreadása a General Presst, a
publikálásért a legtöbbet fáradozó Pôdör
Dórát és az öt fordítót dicséri. Az íróként,
színházszervezôként is jelentékeny szerzô
(aki irodalmi polgárjogot igyekezett kivívni
az ír dialektusú angol nyelv, az ún. kiltartan számára)
népköltési gyûjtôútjaival, a feldolgozott dal-, rege- és legendakinccsel hazája irodalmának utóéletében is maradandó szerepet játszik. A magyar olvasó, aki a szövegek
fordulatosságától, költôiségétôl és különös levegôjétôl
elragadva halad elôre s befele a számos kis fejezet erdejében, shakespeare-i hangulatokat érzékel, az Aranyballadák egyikével-másikával sejt rokonságot, s akár a
ma Európa-szerte közkedvelt modern ír
dráma javát is társítja a csaták, menekülések, harci és szerelmi kalandok, titkok és
csodák e könyvével.
A fentebbihez hasonlóan illusztrálatlan, tehát inkább felnôttekhez, mint gyerekekhez fordul az

Orosz varázsmesék
válogatása, A tûzmadár (Magvetô). A 19.
század közepi, Afanaszjev-féle alapvetô
gyûjtemény 1957-es, Vlagyimir Jakovlevics Propp nevével fémjelzett reanimálása szolgált a Hermann Zoltán szerkesztette kiadvány bázisául (így meseelméleti tanulságok is levonhatók). A címek,
nevek az orosz kultúra több ágának géniuszait felidézik, hiszen sokakat ihlettek meg –
Puskintól, Muszorgszkijtól Stravinskyn át a jelen
nyersebb hangú íróiig, képzômûvészeiig, színház- és mozivarázslóiig – az itt fénylô-sötétlô
mesék. A mítosszal való összefüggésükrôl, a
„mitológiai iskoláról”, a „meteorológiai módszerrôl”, a morfológiai közelítésrôl az Utószó tájékoztat. Morozko, Baba-jaga, Medvefia Iván, A
csudaparipa, A kígyó-királykisasszony: jobbára ismerôs alakok és történetek (többségük képek
nélkül is lebilincselô esti mese). Függelékként
néhány ponyvamese csatlakozik (a feltûnô sajtóhibát ritkán vétô Magvetô a Tartalomban
szép elírás-szót „alkotott”: ponyvmesék).
Kedvencem az a két oldal, melyben az eszes bolondok egyikét ki
kellene végezni (a királylány ugyanis megfejti a találós kérdését –
bár görbe úton), de nem teszik; a harmadik rejtvényt pedig „lusta
elmondani” a mese, úgyis a harmonikus befejezés felé tartunk. Az
Egyperces novellákat (Tardos Tibor francia Minimythes-fordításötleté-
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könyvbölcsô

bôl szerzett nevükkel: minimítoszokat) sorjáztató Örkény István szerette az ilyen (részint szabályszerûtlen)
mintákat, a közismert szövegpreformációkat: a mesét,
a találós kérdést, a viccet, az újsághír sablonját. Ezek
mind közös gondolkodásra ösztönöznek, de a kollektív tudatot egy kis írói „antianyaggal” meg is lehet bolygatni. A „Hozott szalonnával…” könyvcím az

Apróhirdetések 1900-tól 2000-ig
tárgymeghatározású kötet élén Örkény nevezetes egypercesére, a Budapestre utal: az atompusztulás után
nem telik el sok idô, s a teljes kihaltságban, az egerek
tengerében máris megjelenik egy cédula:
„Hozott szalonnával egérirtást vállal doktor Varsányiné”. E hirdetés, valamint egy
másik egyperces, az Apróhirdetés a „védjegye” Gáti István album alakú összeállításának (alcíme: A huszadik század apróban),
melyet a könyvunikumokra fogékony Fekete Sas helyezett elénk. Csupa lefényképezett apróhirdetés-kivágat; összesen
vagy hétezer! Korszakonként csoportosítva. Halálhír kerülhet jutányos vásárlási
ajánlat mellé; láb nélküli, meglopott hadirokkant bánata a 20 éves érettségi találkozó örömének szomszédságába. Az
„igazi”, nem montázsolt újságoldalon –
máig – nem ekként van-e? A tanulságosan, nosztalgikusa, kritikusan, ezerféleképp egymásra olvasható mikroszövegek önmaguk illusztrációi is, akár tartalmaznak képi elemet, akár csak betûkbôl állnak. Remek ötlet, (az adatolásban is) gondos kivitel,
20. századi mítosz/antimítosz. „Egyperces” történelem.
Minden olvasó „kiírja” belôle a maga sorsának egy-egy állomását, s „beleírja” a saját „hirdetését”.

Bolgár apró írások
követik egymást a válogató-szerkesztô-fordító-utószóíró Szondi György Magoncok és morzsák címû – úgymond –
„szódzsungelében”: „2671 bolgár mûparány 168
szerzôtôl. Szemelgetni köztük jó, nem idôfaló, derûre, töprengésre való”. Az aforisztikusság uralkodik
a versikékben, versekben, glosszákban, rövidtörténetekben. Ekkora merítés mellett Szondi nem biztosíthatta az egyenletesen magas színvonalat. Bizonyára nem is akarta. A körkép és a karakter izgathatta. Mûfajilag homogenizáló, specifikus egyszemélyes bolgár irodalom-panorámát festett fel. Remekmûvekkel, vándor-szólásokkal, bökpoénokkal,
„mondhattam-írhattam volna én is” gegekkel. Weöres Sándort eszünkbe juttató egyszavas vers (Szabadság: „Gyermekidô” – Ivan Teofilov) éppen úgy akad
benne, mint Pentagram, képvers, lírai naptár, smsköltészet, jegyzet, mikronovella. Illusztrációként
Ivan Gazdov erôs fekete foltokból és kontúrokból
fogalmazó grafikatúrái keltenek fanyar mosolyt.
Grafikatúra! Kié a kifejezés? Gazdové? Szondié? Timár György a Karinthy-paródiákat keresztelte el karinthkatúráknak.
Grafikatúra. Egy-egy mitomese (ez mintha az én szavam lenne…),
egy-egy minimítosz valamennyi.
Tarján Tamás
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Érctáblánál maradandóbb
■ 1944 márciusa elôtt Nógrád megyében – amelynek területe nem teljesen
azonos a maiéval – mintegy hétezer zsidó élt. Ha pontosabban akarok fogalmazni: akkor azt kell írnom: a palócok
földjén mintegy hétezer, a faji törvények
szerint zsidónak számító ember élt, s
80–90 százalékuk nem érte meg a következô esztendôt. A Nógrád vármegyét is
magába foglaló úgynevezett III. deportálási zónában (amely a hivatalos iratokban a Budapesttôl északra, Kassától a
német birodalom határáig terjedô területet jelölte) június elején kezdôdtek el a
„zsidóellenes mûveletek”. E megfogalmazás nem mástól, mint az akkori kollaboráns kormány fejétôl, Sztójay Dömétôl származik, s a közigazgatás az idô
tájt, a magyar viszonyokat tekintve különös és megdöbbentô olajozottsággal
mûködött. Az említett zónában szûk két
hét alatt csupán a következôk történtek:
az 1944. április eleji rendelettel sárga csillag viselésére kötelezetteket – a korábbi gettókból – gyûjtôtáborokba „koncentrálták”,
majd június közepére befejezôdött a „célállomásra”, Auschwitzba való eljuttatásuk.
Ez a történet, persze, jól ismert, vagy megint csak pontosabban fogalmazva: jól ismerhetô. Könyvek tucatjai, de inkább
százai – s ha a világra is kitekintünk: ezrei, tízezrei foglalkoztak és foglalkoznak a század egyik – ha nem a legnagyobb –
botrányával, a holocausttal. Az ez irányú szakirodalomban némileg jártasnak hiszem magam, s azt feltételezem, hogy a témában „nagy meglepetés” már nem érhet. Bár a korszak szisztematikus kutatásával jó néhány esztendeje felhagytam, érdeklôdésem nem szûnt meg az újabb és újabb puzzle-darabkák, az
újabb történeti adalékok iránt, néhány hete mégis egy könyv
rabságában élek. Pedig az úgymond a lényeget tekintve túl sok
új információval számomra nem szolgált a Senkiföldjén címû
vaskos, hét és félszáz oldalas, míves kiadás. A szerzôk, a Nógrád megyei Levéltár osztályvezetôje, Szederjesi Cecília és a levéltár igazgatója, Tyekvicska Árpád pontos, közérthetô és szakszerû – és még azt is mondhatni, célirányos módon – foglalták
össze mindazt, amit a történettudomány a nagy egészbôl eddig feltárt. Mégis, a könyvük alcíme szerint a Nógrád megyei
zsidóság holocaustját feldolgozó szerzôpáros többet, sokkalta
többet tett le az asztalra, mint mikrofilológiát. Természetesen
és elsôsorban azt is, hiszen a levéltárukban található – egyébiránt igen hiányos – dokumentációt mintaszerûen: áttekinthetôen – és a mellékelt CD segítségével könnyen kereshetôen, kezelhetôen – publikálták.
Mûhelyükbôl azonban korántsem csak forráskiadvány, remek
levéltári segédlet került ki, hanem felkavaró emlék- és emlékeztetô érc- és márványtábla is. Amióta kézhez kaptam, olvasgatom
és lapozgatom, próbálom megfejteni a titkot, a terjedelmes
összeállítás igazi titkát: a tiszteletre méltó, szakszerûen tálalt
mennyiség csapott volna át minôségbe? A jó tagolás, a széleskörû forrásfeltárás teszi letehetetlenné, illetve újra és újra kézbeveendôvé, fellapozandóvá és böngészendôvé a Senkiföldjént?
A kulcs minden bizonnyal a régi, már-már közhelyszámba
menô igazságban rejlik: hat-hétezer ember (ahogy a magyarországi félmilliós tömeg) eltûnése, barbár halála felfoghatatlan,
értelmezhetetlen, elképzelhetetlen. Nem tudom, más hogy van

vele, én az olyan emléktáblák, veszteséglisták elôtt, ahol akkurátus ábécébe
szedve sorjáznak a nevek, vagy mondjuk a Dohány utcai zsinagóga szoborkompozícióként szép fémfaleveleinél
sem igen tudom átérezni (az egyébként tudott, bennem égô) tragédiát,
mint ahogy a temetôbe se járok ki szeretteimhez. A sírban, urnában nyugvó
vagy a még hamvaiban sem megmaradt, ezt „csupán” névsorokban fellelhetô emléktábla bennem nem igen
mozgat meg semmit. Egy „túlélô”,
egykor örömrôl tanúskodó fénykép a
túl nem éltrôl, egy ceruzával firkantott, a bizonytalanságtól és a jövôtôl
rettegô utolsó üzenet, egy széljegyzetelt könyv megindítja fantáziámat, kiváltja megrendülésemet. Élettel – s a
hiány rettenetével, a pótolhatatlanság
veszteségével – tölt el, amikor például
azt olvasom a most megjelent kötetben, hogy egy falucskából elhurcolt testvérpár – Schwarcz Irén
és Schwarcz Róza – után írmagja sem maradt a valamikori kis
zsidó haszonbérlô, illetve csapláros családnak Csitáron, vagy
hogy a csesztvei Kürti házaspár, amely hat és fél évtizeden keresztül ki sem mozdult szülôfalujából, „csak” meghalni kényszerült másutt, egy szorgos élet gyümölcsét – a korabeli felvett
leltár szerint: 2 szobás házat, benne kis szatócsboltot, 1 szekeret és 1 lovat – hátrahagyva.
Mindez így, faluról falura, kis- és nagyvárosról kis- és nagyvárosra lebontva (még ha kiáltóan nagy hiátusokkal és esetlegességekkel is) fontos, hézagpótló és dicséretre méltó, ám ez még
mindig nem a magyarázat. Amelyet a magam számára ott vélek
megtalálni, hogy a Szederjesi–Tyekvicska levéltáros–történészpáros az áldozatok minuciózus „leltárát felvéve” újra és újra az
életrôl beszél, arról, hogy mi veszett el, sokszor végleg és bepótolhatatlanul a társadalom, a magyar társadalom számára. (Csak
egy rövid zárójeles megjegyzés, ha úgy tetszik: újságírói kulisszatitok. Az elôzô mondatban eredetileg az ilyenkor bevett
történészi formulát, a „befogadó magyar társadalom” szóösszetételt írtam, de éppen a Senkiföldjén hökkentett, döbbentett rá
ismét arra, hogy a befogadó szó magában hordja a megkülönböztetést.) Merthogy az 1930-as évek végétôl a magyar társadalom a jogfosztó törvénykezéssel valójában öncsonkítást végzett,
amit, mint cseppben a tenger, jelez az az 1944. augusztus 11-én
kelt levél, amelyhez a legtöbbször lapoztam vissza. E szerint
ugyanis „a zsidó üzletek bezárása és a zsidó kézmûvesipari mûhelyek megszûnése” következtében fellépett ellátási hiány égetô voltára hívta fel egy – „olvashatatlan” aláírású kereskedelmi
és iparkamarai titkár a néven nem nevezett iparügyi miniszter,
a késôbb háborús bûnösként halálra ítélt Szász Lajos figyelmét
– s mely levélrôl én, fél évszázad múltán hajlamos vagyok azt
hinni (remélni?), hogy eredendôen nem is oly burkolt vádiratként vettetett papírra.
Murányi Gábor
Szederjesi Cecília–Tyekvicska Árpád: Senkiföldjén
Adatok, források, dokumentumok a Nógrád megyei zsidóság
holocaustjáról. CD melléklettel
Studium Libra–Nógrád megyei Levéltár
748 oldal, ármegjelölés nélkül
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14 ajándék-könyv, meg 1 a ráadás
■ Elôzô számunkban írtam
Bartos Erika Zénó a Zorix bolygón c. nagy alakú lapozójáról.
(Sajnos a borítója fejreállt –
ezért elnézést kérünk.) Van az
írónônek egy másik csupa kemény táblás sorozata is, amely
a Dotti kalandjai címet viseli.
Ennek a borítóján halak, csigák, kagylók stb. láthatók, és
persze Dotti, aki egy nyolckarú
polip. Az ô kincseinek történe-

te bontakozik ki a szépen illusztrált, kevés szövegével a legkisebbeknek szóló mesében.
E korosztálynál (1–3 évesek)
maradva, ajánlom a Tíz kicsi
csillag c. lapozót is, mellyel a
Generál Press örvendezteti meg
„olvasóit” Ebben 10 kicsi birka kívánságáról szól (világosban felolvastatva) a mese, és a
sötétben 10 kicsi világító csillagot láthatunk, ha kézbe
vesszük a Treesha Runnels írta
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és tervezte, Sarah Dillard illusztrálta (Kanadában díjnyertes) kiadványt.
Olaszországban rendkívül
népszerû Roberto Piumininek a Bambilla, a kismanó c.
sorozata. A második kötet az
ígéretes Fondor csapdája címet
viseli. Ebbôl annyi már kiderül, hogy izgalmat mindenképp kínál a gyerekek csalafinta barátjáról és legjobb ját-

telû gyûjtemény borítóján.
Huszonöt mesét élvezhetnek
a könyvekkel már önállóan
bánó kisgyerekek e kötetet olvasgatva. Benedek Elek meséi
folyamatosan jelennek meg

szótársáról szóló öt mese.
(Fondor a gonosz Borzapó, a
varázsló inasa.) Hozzáteszem, írói és grafikusi humor,
sok-sok ötlet, koboldos kedvesség és gyermeki játékosság
is van bennük. A gyönyörû,
színes képeket Cinzia Ghigliano alkotta, a fordítás Andó
Gabriella munkája.
Ugyancsak a Könyvmolyképzô
adta ki az Ügyes vagy, Kismackó! c. mesekönyvet, amelynek
szerzôi Martin Waddell (író) és
Barbara Firth (grafikus). „Egy
nap Kismackó elhatározta,

hogy felfedezôútra indul.
Nyomban neki is vágott,
Nagymackó pedig követte” –
kezdôdik a mese. Csak annyit
árulok el a folytatás ismeretében, nagy szerencse, hogy így
történt. Mármint hogy Kismackó sziklára mászott, faágon hintázott stb., mert ebbôl lett a mese –, Nagymackó
pedig ott volt, és – idônként
– segített neki, vagy rajta (ettôl nem esett nagyobb baj).
Szintén Andó Gabriella fordítása.
Benedek Elek a legismertebb
magyar meseíró és népmesefeldolgozó – áll a Jégország királya c. nagy alakú, szép kivi-

újra és újra, elévülhetetlenek,
megunhatatlanok. Reklámra
nem szorulnak! Mint a General Press Kiadó korábbi Benedek-köteteit (Az aranyalmafa,
A kék liliom) ezt is Bányai Éva
színes rajzai díszítik.
Klasszikus mesék, meseregények rövidített-átdolgozott
változataiból indított színesen illusztrált, tetszetôs sorozatot (Klasszikusok kisebbeknek) a Ciceró Könyvstúdió. Az
Aladdin és a csodalámpa az
Ezeregyéjszaka
hatalmas
gyûjteményének egyik legnépszerûbb darabja. A mihaszna fiúból a lámpa szellemének közönhetôen gazdag
ember lesz, aki elnyeri a szultán szépséges lányának a kezét. (Az átdolgozó: Maria
Seidemann, az illusztrátor:
Sabine Kraushaar, a fordító:
Kincses Edit.)
Az 1909-ben Nobel-díjjal kitüntetett Selma Lagerlöf meseregényét Ilse Binting dolgozta
át. Az eredetileg több száz oldalas mû áttekintés Svédor-

szág földrajzáról, növény- és
állatvilágáról, amelynek fôhôse egy mihaszna parasztgyerek, Nils, akit egy manó
picivé változtatott. Így tudta
bejárni a világot egy Márton
nevû gúnár hátán ülve. (Illusztrálta: Oliver Regener, fordította: Szabó Mária).
Volt már szó kedves és gonosz manóról, varázslóról,
Aladdin szolgálatában szellem, Benedeknél tündér szerepel, jöjjenek most az ógörög mitológia szörnyei. A
Móra Kiadó által gondozott
kötetben szó van a hárpiákról, a kentaurokról, a szirénekrôl, a küklopszokról. Ezek
nagyjából ismerôsek már a 10
év körülieknek, akik olvasták
a Görög regék és mondákat például. Tudjuk, mi a Pégazosz,
ki a Minótaurosz, a Szphinx.

De ezzel még messze nincs
kimerítve a félelmetes, csodálatos, ritkán jóakaratú éít. mesebeli, azaz jól kitalált lények
sora. Hogy az ógörög bestiáriumnak még milyen különleges szereplôi vannak, azt izgalommal vegyes csodálkozással tudhatjuk meg Rajsli
Emese szövegébôl. És elgyönyörködhetünk a Rajsli Zsuzsa alkotta képeken, amelyeket színes oldalakon láthatunk a különleges hatást kiváltó, a görög történelem és
hitvilág iránti érdeklôdést felkeltô kötetben.
E részben mesélô, részben
„ismeretterjesztô” kötet után
következzék a Móra kínálatából egy olyan kötet, amely ismereteket terjeszt, de még inkább kísérletezésre buzdít, és
gondolkozásra serkent. Az
MTV (h)ôskorában, a 60-as

években bizony egy tudós, egy
fizikatanár is lehetett „sztár”.
Öveges József professzor hosszú
éveken át eredeti stílusban, közérthetôen beszélt a fizika legfontosabb jelenségeirôl, és kísérletek százait mutatta be
egyszerû eszközökkel. Ugyanakkor írta lebilincselô könyveit, amelyekbôl ugyancsak játszva lehetett elsajátítani komoly
ismereteket. Most felújítva,
korszerûsítve jelennek újra –
sokkal szebb „köntösben” –
ezek a kiváló mûvek, sorozatban. Az elsô kötet a mechanikával foglalkozik.
Az egyik legnépszerûbb, legmegbízhatóbb ismeretterjesztô
sorozatot a Tessloff és Babilon
Kiadó jelenteti meg, ez a Mi
micsoda. A 47. kötet szerzôje,
Manfred Wasold a keresztes háborúk történetét írta meg rövi-

den, szakszerûen és olvasmányosan. A Közel-Kelet három
világvallás, a judaizmus, a kereszténység és az iszlám szülôhelye. Mindhárom vallás szent
helye Jeruzsálem (neve azt jelenti: „a béke városa”!). E
könyv szereplôi tehát keresztények, zsidók és arabok, királyok, hadvezérek, lovagok, katonák különbözô országokból.
Már jóval a keresztes háborúk
elôtt rengeteg ember zarándokolt el Jézus szülôföldjére. Aztán 1095-ben II. Orbán pápa

fegyveres zarándokutat, azaz
keresztes hadjáratot hirdetett a
Szentföldre. 1270-ig folytak a
harcok. Mik voltak a legfontosabb események, hogyan éltek
a keresztes államok lakói, mibôl telt pénz a hadjáratokra?
Hasonlóan érdekes kérdések
sora nyer választ a Hauke Kock
és Frank Kliemt által nagyszerûen illusztrált kötetben. (Fordította: Varga Csaba.)
A 96. kötet a Papagájok valóban sokszínû és változatos
rendjét mutatja be rengeteg
színpompás fotóval. A 4–5. ol-

dalon rögtön ott családjuk 29
megrajzolt képviselôje. Ismert,
nálunk is kalitkában tartott fajok, és kevésbé ismertek, mert
Dél-Amerikában, Afrikában
vagy épp Ausztráliában élnek.
Ezek az intelligens madarak Európa kivételével minden földrészen élnek, vadon. Petra DeimerSchütte biológus, aki bemutatja
a papagájokat, de természetvédô is, aki nem hagyja szó nélkül
a problémákat sem, e madarak
élôhelyeinek tönkretételét és az
állatkereskedelem brutalitását.
(Illusztrátor: Karl-Heinz Wieland és Reiner Zieger. Fordította:
Frenkel Éva.)
Könyvszemlém ékének tekintem A. A. Milne Micimackóját, amely Karinthy Frigyes
fordításában (ma már így írják:
„és átdolgozásában”) jelent
meg – éppen 25. kiadásban a

Móránál. Nem gondolom,
hogy be kellene mutatnom,
netán hírverést kellene csapnom körülötte. De megemlítem, és megmutatom a Kiss
Ilona tervezte borítóját, mert
ez a Móra Kiadó Klasszikusai
sorozatban megjelent pompás
kötet (talán mondanom sem
kellene: E. H. Shepard rajzaival) jubileumi díszkiadás, lévén, hogy a Winnie the Pooh
80 éve, pontosan 1926 októberében látott napvilágot az angol Metuen Kiadónál.
Belefogott egy 8 éves kortól
ajánlott regénysorozat kiadásába is a Könyvmolyképzô: az
1840-es években az Egyesült
Államokban játszódó történet
fôhôse, az árva, tízéves Katie
megbarátkozik egy musztánggal, amelyrôl úgy tudni, vad,
megszelídíthetetlen, ám a távoli rokonainál cselédként robotoló lányka fokozatosan elnyeri az állat bizalmát. A Lódobogás c. sorozat elsô két része
(Szûr-Szabó Katalin fordításában) már megjelent. Kathleen
Duey még két kötetben ábrá-

zolja Katie igazi családja utáni
vágyait, félelmeit, merészségét,
kitartását, boldogságát.
Az USA-beli Iowából ill. a prérirôl, a 19. századból térjünk át
Közép-Angliába, itt játszódik
ma Julia Bell Súlyos c., merészen
realista regényének hétköznapi,
de annál szorongatóbb, helyenként igen kemény cselekménye.
A 15 éves Carment anyja magával viszi Birminghambe, ahonnan egykor Briannel elköltözött. A férfi nem Carmen apja,
de ô jobban ragaszkodik pótapjához, mint az anyjához, aki
mániákusan fogyózik, s lányát is
azzal riogatja, hogy kövér. Carmen élete, lelki egyensúlya teljesen felborul, lázadni kezd. A regény hitelesen, szókimondóan

beszél arról, hogyan jön rá egy
tinédzser régi titkokra, hogyan
keresi önmagát. A történetnek
van egy karácsonyi fejezete, ám
ez is csak sûrítetten mutatja az
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asszony betegségét, a zûrös családot, a lány magányosságát.
(Fordította: Szûr-Szabó Katalin.)
És most a ráadás! A Jelenkornál megjelent Gáspár, Menyhért, Boldizsár c., igazi karácsonyi kötet, Bitó László író
(fiziológus) és Szyksznian
Wanda képzômûvész (festô,
illusztrátor, lemezborító- és
plakáttervezô) munkája nem
gyerekkönyv. Legalábbis vitatható, hogy az-e. De feltûnôen szép könyv, és különlegességét jelzi az alcíme: karácsonyi ôs-ökuménia.
Bitó László, akinek regénytrilógiájáról (Ábrahám és Izsák,
Izsák tanítása, A Názáreti Izsák)
e lap hasábjain is volt szó, a
közismert mesét – hogyan keresik föl Bet Lehemben egy jelet
követve a Háromkirályok a Heródes uralkodásának 7. évében,
Hanuka (az Életadó Fény) ünnepén, Merriem által szült Kisdedet. Sajátos, egyéni, nem hagyományos novellisztikus elô-

adása ez a történetnek, amely
azonban kicsiknek és nagyobbaknak is egy fogékony felnôtt
értô magyarázatával alapvetô
dolgokat világít meg.
Cs. A.
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KASSÁK KÖNYVKIADÓ
ajánlja

KARÁCSONYRA MEGJELENIK
Révay Mór János

ÍRÓK, KÖNYVEK, KIADÓK
Egy magyar könyvkiadó emlékiratai
(1920)
Reprint kiadás I–II. kötet, 408+496 oldal, 8500 Ft
Révay Mór János, a Révai
Testvérek cég egyik alapítójának
fia,
a
Révai
Testvérek Irodalmi Intézet
Rt. igazgatója és felvirágoztatója, a Révai Nagy Lexikona fôszerkesztôje 1920ban jelentette meg saját
cégénél emlékiratait.
Az Írók, könyvek, kiadók –
Egy magyar könyvkiadó emlékiratai több szempontból is
érvényes mû a mai olvasó
számára. Bemutatja egy magyar könyvkiadó fejlôdését,
tanulságokkal a mai olvasónak, hiszen kísérteties hasonlóságot láthatunk az akkori és a mai könyves viszonyok között. A magyar könyvipar kialakulásának kezdeti
idôszakát ismerhetjük meg
belôle, a „ráismerés” örömét
érezve.
Irodalomtörténetileg is érdekes adalékokat közöl nagy klasszikusaink és
kiadójuk kapcsolatáról a terjedelmes Jókai, Mikszáth, Ambrus Zoltán
fejezetekben, de a könyvsorozatok kialakításának, megszûnésének
körülményeirôl írottak is rávilágítanak a korabeli irodalmi élet sajátságaira.
A Révai Testvérek Rt. nem szûnt meg a szerzô halálával, II. világháború
utáni történetét a jogutód Szépirodalmi Könyvkiadó rendszerváltást követô
széthullása fejezte be, de a múltra emlékeztetô nyomaival ma is minden
antikváriumban találkozhatunk.
Révay Mór János emlékiratainak reprint kiadása a bibliofil gyûjtôk és a
korszak történelme, kultúrája iránt érdeklôdô olvasók számára egyaránt
fontos forráskiadvány.

Kiss József Könyvkiadó
A kiadvány a
támogatásával jelenik meg.

1114 Budapest,
Hamzsabégi út 31.
Telefon/fax: 466-0703

3. kötetének változatos hangszerelésû,
fragmentális ciklusaiban, szatirikus elégiáiban, frivol dalaiban, ironikus-önironikus szabadverseiben és a „dísztelen költeményekben” a Dirádó-elv kipróbálását kínálja a szerzô olvasóinak.
Hogy együtt jelöljék ki a versek személyen túli jelentéstartományát. Miközben játszik a hangzással, rímekkel és a
ritmussal, sajátos módon elidegenítô
eszközöket, filológiai apparátust (jegyzetet, kommentárt) használ, nem engedi elrévedni, elandalodni az olvasót.

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

Csak tiszta forrásból
Az egyházak szellemisége messze áll a vallásalapítóktól
A nagy világvallások alapítóival (Ábrahám, Mózes,
Buddha, Jézus, Lao Ce, Konfucius, Mohamed, Luther)
foglalkozik Popper Péter legújabb könyve. A neves valláspszichológus korábbi köteteiben elmélkedett már az Ó- és
Újszövetségrôl, a valláspszichológia alapkérdéseirôl, a távolkeleti vallásbölcseletekrôl. Jelen kötete a Saxum Kiadónál
publikált sorozat záródarabja, amelyben nem a vallást és
fôleg nem az egyházakat értelmezi, hanem a vallásalapítók
emberi oldalát mutatja meg.

■ – Szokatlan megoldás egymás mellett vizsgálni a világvallások alapítóinak életét.
– Úgy gondoltam, az embereknek általában csak mozaiktudása van a vallásalapítókról, ezért egy ilyen áttekintô
könyvnek helye van. Azt is gondoltam, hogy messze eltávolodtak a vallások a vallásalapító személyétôl. A vallásalapítók vallása sokkal emberibb, egyszerûbb, tisztább volt,
mint a belôlük – gyakran akaratuk ellenére – kisarjadó vallástanok. Sûrû legendakör, csodák, mahinációk és manipulációk fedik el az eredeti személyeket, aminek nem örülök. Szerettem volna megtisztítani ôket a sok évezredes rárakódástól, és a
maga tisztaságában nézni és talán megérteni, hogy a vallások miért távolodtak el ennyire az alapítóktól. Az emberi arculat, karakter és sors érdekelt, nem a hamisítások, legendák és ferdítések. Tudtam, hogy nem leszek
tôle népszerû, mert a hivatalos egyházak vagy a bigottan vallásos emberek
biztosan nem fogják szeretni, amit itt olvashatnak.
– A keresztényeknek például bizonyosan nem fog tetszeni, amit Jézus
származásáról állít, vagyis hogy a vérség szerinti apát Heródes leszármazottjánál keressük.
– Így van. De nemcsak Jézusnál mondható ez el. Buddha például egy nagyon világos, egyértelmû beszédû ember, aki azt mondja a saját tanításáról, hogy valaki megy egy cél felé, és egy folyóhoz ér, amelyen gázló
nincs, híd nincs, csónak nincs. Az okos ember ilyenkor kivág néhány fiatal fát és készít egy tutajt. Ha azonban átkel és nem akar megválni tôle,
hanem tovább cipeli a szárazon: az baj. Saját tanításáról azt gondolta,
hogy segítô tanítás, ami az élet akadályain segít átkelni. A Mahajana, Hinajana, Zen, Csan buddhizmus hogyan keletkezett ennek az embernek a
sokkal egyszerûbb tanításából? Minden nagy vallásban bekövetkezett valamilyen szakadás, különbözô értelmezések, tudatos vagy kevésbé tudatos ferdítések eredményeként. De ha csak a vallásalapítókat tekintjük, sok
közös vonás van bennük.
– A vallásalapítók Luther kivételével idôben is közel állnak egymáshoz.
– 2600 évvel ezelôtt történt valami, amitôl több helyen nagy szellemek
ragyogtak fel. Indiában tanítani kezdett Buddha, Mahávíra Vardhamána, a dzsaina megalapítója, Görögországban Püthagorasz, Epheszoszi
Homályos Hérakleitosz, Platón, Szókratész, Júdeában Ábrahám, és Melkicedek papkirály, Kínában Lao Ce, Konfucius. Mindazon kérdések, amiket ôk feltesznek életrôl, halálról, létrôl… ma is aktuálisak. Megválaszolatlanok maradtak. Ha szemtelen lennék, azt mondnám, hogy az emberiség kétezer éve spirituális síkon nem fejlôdött.
– Szándéka volt az is, hogy a mai ember fejében a vallásalapítók közeledjenek? Sokféle vallás és nézet van a világon, de spirituális síkon
valahol mégis találkoznak.
– Szándékom volt annak az érzékeltetése, hogy ôk nem ellenségek. Más
kultúra, más fogalomrendszerében lényegében ugyanazt mondják. Erköl-
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csi szinten, morálisan a legnagyobb
az azonosság, az összhang. Egységesek, hogy hisznek abban a látható,
érzékelhetô világon kívül létezik egy
teren, idôn kívüli szellemi szint.
Hogy ezt hogy hívják, sokadrendû
kérdés. A hit alapelemeiben is, amit
Pál a remélt dolgok bizonyosságának
mond, hasonlóan gondolkodnak.
Hogy higgyek abban, van folytatás
az élet után, hogy az milyen, abban
persze eltérnek a vélemények. Hihetetlen, hogy késôbb az ô nevükben
gyilkolták egymást az emberek, hagyták magukat felhasználni spiritualitáson kívüli erôknek, politikának, gazdaságnak. Csak egy példa: amikor Mohamed Medinába fut, azt
mondja a zsidóknak és a keresztényeknek: miért nem állapodunk meg abban, hogy az isteni kinyilatkoztatás három hullámban érkezett a földre; Mózessel, Jézussal és Mohameddel, kirúgták. Az agresszió nélküli valláson dolgoznak a nagy világvallások több ezer éve. És az eredmény? Nulla. A mai kultúrában
van törekvés az ökumeniára, de az ennél szélesebb szintézisteremtés irányába is. Ami szembefordul az agresszióval, a dühvel,
az értelmetlen pusztítással, ami évezredeken keresztül jellemzô volt.
– Ez lenne a mi spirituális fejlôdésünk?
– Én már spirituális fejlôdésnek tartanám azt is, ha a vallás megtisztulna az
agressziótól, a dühtôl, ha megszelídülne. Talán feltétele is, hogy továbbgördüljön a szellemi megismerés. Van egy régi szabály, ami egyénileg úgy
szól, hogy egy spirituális elôrelépéshez három morális lépcsôfokot kell
megtenni. Szerintem ez kollektíve is igaz. Kell lennie embereknek, akik csinálják, még ha nem megy is. Újra és újra próbálni kell.
– Mi a végkövetkeztetése a könyvnek, abban a tekintetben, hogy miért
távolodtak el a vallások az alapítók szellemiségétôl?
– Nem is tudom, leírtam-e a könyvben. Ha csúnyán fejezem ki magam, akkor az írástudók árulása az oka. Beleegyeztek abba, hogy átsugárzik rajtuk
mindenféle, a valláshoz, a hithez, az istenhez nem illô hangulat, és ebbôl
hatalmi tôkét kovácsoltak. Elsô ok tehát a papi réteg hûtlensége. Az ôrzôk
nem vigyáztak jól a strázsán.
– Ennek ellenére van olyan vallás, amely ma is terjeszkedik.
– Csak meglepetésemnek tudok hangot adni. Azt hittem, hogy amikor a
technikai civilizáció vívmányaiba vetett hit összeomlik, mert a technika
nem vált meg minket, nem lettünk elégedettebbek és boldogabbak, a vallásoknak lesz egy reneszánsza. De nem. Egyetlen vallás terjed csupán, az
iszlám. Rejtélyes és megfoghatatlan dolog, mert nem arab területen, hanem
a kereszténységbe beékelôdve. Magam sem tudom, miért. El kellene menni közéjük és ott élni, hogy megértsük. A többi vallás teljesen elformalizálódott. Vannak ugyan törekvések, reformok, keresô aktivitást látok, de egyelôre meddôen.
– Elképzelhetô, hogy egyszer csak megjelenik valahol egy Lutherhez
hasonló igazi reformátor személyiség?
– Mindent el tudok képzelni. Ehhez azonban nagy lélek kell. Fanatizmustól mentes lélek. Luther középkori és újkori figura volt egyszerre. A vigasztalásban ô a csúcs. Amikor elment hozzá egyszer egy fiatal pap és azt
mondta neki: Nagy baj van, mert gyakran magam sem hiszek abban, amit
prédikálok; Luther összetette a kezét, felnézett az égre és azt felelte: „Hála
Neked Uram, nem csak én vagyok egyedül”. Ilyennek kell lenni.

Szénási Zsófia
Fotó: Szabó J. Judit
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Újra egy Kis-Nagy Typotex
Ínycsiklandónak a többi könyv címét is ideiktathatnám, azokét, amelyekrôl nem írok, de tessék utánanézni. Ha a múltkor valahol parányit viccesen
szóltam egy Typotex-könyvrôl, a nyilván általános
ájulat tárgyát képezô Gödel-Escher-Bach
címûrôl, csak azért tettem, mert a kultúratörténetnek és mûvészet-históriának efféle feldolgozásait
elemi gyanakvással nézem.
■ De feltétlen csodálattal tekintek a Typotex lenyûgözô teljesítményére, s mint József Attila tette kevesek által ismert sportirodalmi versében,
ugyanezt mondhatom: öregbült szememnek a tudomány, és kultúrahistória ismertet(het)ései Votisky Zsuzsáék bûvöletes, elszánt, egészségesen
öntudatos kiadói munkálkodásának jóvoltából
váltak vonzóvá, hihetôvé, élvezetessé.
Pedig a MIT (Massachusetts Institut of Technology) hasonló jellegû munkáin neveltem
korcs szellemem az utóbbi évtizedben, és Typotexék állják e mûhellyel e versenyt, kérdem csak,
gyakorlatilag e hôsiességet ám hogyan bírják?
Ráadásul kiváló szerkesztôik vannak,
azonnal eligazítanak tanácsukkal, telefonon is, így jutottam birtokába most
három ragyogó könyvnek. Lehelete se
a Bach-Gödel-Escher (és permutáljuk)
könyvvel kapcsolatos fél-idétlen divatkritikuskodásomnak itt. Áhítattal és érdeklôdéssel olvasom a mûveket, siklok
át a bosszantó nyomdahibákon is…
jobban odafigyelni, kérem! Ld. az
álomküllemû (Caspar David Friedrich
borítójú) MAARTEN DOORMAN
könyvet, A romantikus rend. (A fordítások végig jók, neveket nem emelek ki,
hely híján. Megvásárolni mindhárom
kötetet!)
Nem fog sokáig váratni magára a romantika visszatérése. (A költészetben már itt van, de gyakorlatilag ráteszünk egy-két lapáttal, Jékely stb., majd.)
Doorman rettentôen jól szórakoztat, ír esszéregénykéket,
és dolgoz fel elméleti vaskosságokat (könyvtárpolcokat).
Caspar David Friedrich a legjobb ajánlólevél. De vajon
könnyû-e „eladni” a romantika vágyát, hitelét, ráadásul
ugyancsak tudományos alapon, nem álomjáróknak? A politika romantikus legitimációjáig, a nélkülözhetetlen nemzetfogalomig megy el Doorman még akkor a kényesebb terepeken is, hát még a valóban kérdésesebb, nem közerôvel
kényeseken. A zsenialitás haladása. A teremtô mûvész mítosza. A hôsiesség és a természettudomány. Woodstock és
a romantikus élet hattyúdala (ez egy fejezetcím)… és sorolhatnám. Kritikus, mit emelsz ki, kérdi elképzelt olvasóm? Semmiképp sem az igen erôs eladhatóságot pártoló, rockvilágos és szabadszexes kiadói fülszöveget. Hanem ezt: „A romantikus perspektíva még mindig jelen van a hétköznapi tapasztalatban…” Hozzáteszem: benne van abban, hogy emlék…, hogy erotika…, benne van nemcsak az Akácos út címû dalban, de abban is, hogy a
kedvesünk bôrére akácfákról pergô por hogyan jelzi rögtön, por-

rá és semmivé lesz a megvalósuló kapcsolat, hiábavaló a meg nem
valósultságokon mélázni is…, és lehetetlen volna találkoznunk
egymással, lehetetlen minden találkozás, holott a romantika, az
eszmény, a képzelet (így a vágy, a testiség – szintén képzelgés csupán, tudjuk) halhatatlan jegyében áll. Az én elméletemet támogatja e csodás könyv: nem a szabad szeretés, hanem a szabadon reménytelen idegesség a kéjek kéje; ez is múló.
Nem oly furcsa, hogy a nekem különösen ajánlott könyv, a fô
kiadói tipp e romantikus gondolatköreimet érintgeti, s pedig:
GEOFFREY MILLER: A párválasztó agy. (A párválasztás az emberi agy evolúciójában). A hermafroditának szánt meztelen figurácska helyett természetesen lehetetlen volna
jobbat találni a kusza bozótosba a könyv vöröses-bordélyos címlapján. Csudás munka
megint. Hogy az agy (a velô!) miképpen szervezôdik oly bölcsességekre, hogyan szervezkedik
a szervekkel, test és lélek miképp teszi a „pillanatonként kötôdô és bomló” (szabadon idézem, érzületvilágot még elméleti szövegben is
idegborzolóvá egy kiváló szemlélô-író (Miller)
tolla által, ezt röviden az „agykéjlesés” szóval
rögzíthetném. „Mit akar a nô?” – na ja, de izgalmasabban: „Szegény magányos Godzilla”,
fokozzuk: „Az udvarló és a szülô” (hm! Volna
pár szava sokaknak ehhez, plusz), „A csikló és
a nôi orgazmus”, – „Az ékes mell nem mellékes”, ah – de a mûvészek és a szex kérdése, az
apa szerepe, a flört a pleisztocénben (és ma), és
mindez 400 oldalon, ínyenceknek és mindenféle cenkeknek (gazfickóknak és gazfickándozóknak) kötelezô olvasmányul ajánlott! De hiszen a címlapon is fickándozás
van. Az agy nem tekervényekkel, nem is „tekerésekkel”, de
a kettô közt flangálva és parádézva és nekifeszülve.
Remélem, ezzel az Escher etc. által /révén/okán-jogán a
Typotex ellen elkövetett bûneimet leróttam, Olvasómat
csigáztam… és állíthatom, csigaházba nem zár minket kiváló kortársunk HAVASRÉTI JÓZSEF sem, kötetének címe: Alternatív regiszterek. (Nekem egy Hammond-orgonát
juttat eszembe, s kiderül, méltán.)
Talán az igazi tudományos – népszerûsítô – és az erotikus irodalom élvezése
között az a fô különbség, hogy a tudományost felhalmozni próbáljuk magunkban, az erotikusnál, alternatívnál partnert
vagy képzelgésteret keresünk magunknak, hogy fölös felhalmozódásoktól szabaduljunk élvvel el. A mai kultúratörténetnek egy ilyen összefoglalója, mint a
Havasrétié, az eszményi tudományos ismeretterjesztést a legkorrektebb (végre
egy nem erotikus könyv ma!) napi, mármár zsurnál (tudósi zsurnál) izgalmakkal
keveri. És nem megkeverten, hanem tisztábban látva kerülünk ki a végén, de ez
nem iskolás! Ez több mint egyetemi fok,
ez mindenképpen érett-élet-szakszeminárium, az Alternatív…
könyv. Napi szórakoztatás, messzetekintés…hitetlenkedés az
anyagok, adottságok tudomásulvételével párban…lendület.
Remek kis munka, hôn ajánlom, még forró napokra is, hidegbe jó konyakok, karcsú palackok mellé; más karcsúságokat inkább mégis az elôzô két könyv mesélésére!
Tandori Dezsô

A kanadai könyvkiadás nagyasszonya
Interjú a magyar származású Anna Porterrel
■ – Beszél még magyarul?
– Igen, többnyire édesanyámmal beszélgetünk anyanyelvemen, illetve van egy magyarokból álló baráti társaság, akik
rendszeresen összejárnak bridzselni, néha nekem is megengedik, hogy kibiceljek. Nagy nyelvi kihívást jelentett legutóbbi könyvem, a Fénytörések megírása, mivel rengeteg
anyagot kellett hozzá olvasnom, a legtöbb magyar nyelven
volt, ami nagy baj, mert elég lassan olvasok magyarul.
– Mesélne arról, hogyan éltek azelôtt, hogy 1956-ban elhagyták Magyarországot?
– Gyermekkoromban a Rákóczi úton laktunk. Már akkor is
imádtam olvasni. Szinte mindent elolvastam, ami a kezembe került – tényleg mindent. Szerettem hallgatni, ahogy az
emberek történeteket mesélnek, és ez
mind a mai napig változatlanul megmaradt. Csodálatos történeteket hallhat az ember akár egy repülôút során
is. A legemlékezetesebb történeteim
nagyapámhoz, Rácz Vilmoshoz fûzôdnek, aki egy igazi úriember volt, a
második világháború végén például
embereket menekített a nyilasok elôl,
hihetetlen bátorságnak tûnt ez akkor
számomra. Kiváló kardozó volt, a háború után újságíró, majd újságkiadó
lett, valószínûleg tôle örököltem a
publikálási hajlamomat.
– Vannak emlékei a forradalomról?
– A forradalmat gyermekként éltem
meg, hét- vagy nyolcéves lehettem akkoriban, arra emlékszem, hogy nagyon jól éreztem magam, rengeteget szaladgáltam az utcán. Az egyetlen megrázó élményem
az volt, amikor letartóztatták nagyapámat, és börtönbe kellett
vonulnia. Ezután, 1956 novemberében hagytuk el az országot.
Elôbb Új-Zélandon éltünk, ott jártam iskolába, majd egyetemre, valójában ott nôttem fel. 1969-ig nem is láttam Kanadát.
– Hogyan jutott el a könyvkiadásig, illetve Kanadáig?
– Londonban kezdôdött a kiadói karrierem, a Cassell and Company korrektort keresett, és annak ellenére, hogy nem tudtam
pontosan, mit csinál egy korrektor, jelentkeztem a munkára. Elég
gyorsan beletanultam, majd innen kerültem a Collier Macmillan kereskedelmi osztályára, ahol az észak-európai területekért voltam felelôs. Kanadába Jack McClellend révén jutottam el, és egybôl beleszerettem ebbe az országba. Amikor a második kislányomat szültem, arra gondoltam, milyen jó lesz majd otthon maradni, ám nem bírtam
a tétlenséget, és megalapítottam saját kiadómat, a Key Portert.
– Nagy sikereket ért el a kiadói szakmában. Mit gondol, minek
köszönhetô a siker?
– Nagyon szerencsés kézzel választottuk ki az íróinkat, késôbb aztán a szerzôk is szívesen jöttek hozzánk. A könyvkiadás nagy igazsága, hogy csak úgy tudsz sikeres lenni, ha sikeresek az íróid. Az elmúlt 15 évben naponta legalább 10 kéziratot kaptunk, így aztán
nem volt nehéz dolgunk a válogatás során. Évente közel 100 könyvet adunk ki, Farley Mowat, Allan Fotheringham, Margaret Atwood a legnevesebbek a Key Porter írói közül.
– Igaz, hogy visszavonult a könyvkiadástól?
– Igen. Miután eladtam a kiadót egy ontariói vállalkozásnak, nem
láttam értelmét, hogy ott lábatlankodjam a kiadóban. Ha egyfolytában a tanácsaimmal bombáznám az új vezetést, nem lenne lehetôségük a saját ötleteik megvalósítására, bizonyítani rátermettségüket.

– Legújabb könyve, a Fénytörések, családi élményeket elevenít
fel. Az elôszóban ír arról, hogy az
emlékek nem mindig hitelesek,
egy részük valóban megtörtént, a
történetek másik fele azonban a
képzelet játéka. Ezt jelzi a könyv
alcíme is: családom történetei és
nemtörténetei. Melyik „forrást”
tartja fontosabbnak?
– Igyekszem a szintézisét adni
mindannak, amit számomra Magyarország jelentett, jelent. A valóság és a fikció ebben a vízióban jól
megfér egymás mellett, igazából nehéz lenne megkülönböztetni a két
„valóságot” egymástól. Az átélt – és
átalakított – történéseken keresztül
válunk azzá, ami vagyunk.
– A nyáron Magyarországra látogatott, mi volt a látogatás
célja?
– A kanadai állami televízió (CBC) egy dokumentumfilmet
forgatott a forradalomról. Ez elôtt, tavaly decemberben már
jártam Magyarországon, hogy az új
könyvemhez adatokat gyûjtsek.
– Mi a véleménye a
magyarországi állapotokról?
– Úgy látom, nagyon
sok a megoldatlan
kérdés, talán szükség
lenne egy olyan jellegû Igazságügyi és Kiengesztelôdési BiAnna Porter és
zottságra, mint ami
Rácz Vilmos 1968-ban
Dél-Afrikában mûködött. A múlt nagy
kérdéseit továbbra sem sikerült megoldani, azok az emberek, akik
a Kádár-rendszerben, sôt még korábban, az 50-es években méltánytalanságokat szenvedtek, jogfosztottnak érzik magukat.
– Úgy tudom, jelen pillanatban is ír. Mi lesz a témája a következô könyvének?
– A munka ezen fázisában kicsit nehéz még beszélni a könyvrôl.
Egy igaz történetet dolgoztam fel, amely közvetlenül a második világháborút követôen játszódik, részben Magyarországon, részben
Izraelben és részben Svájcban. Sokkal nehezebb számomra dokumentumregényt írni, mint teljesen kitalált történetet, hiszen nagyon sokat kell utánajárni, kutatni a hiteles forrásokért.
– Most, hogy visszavonult, a könyvkiadás helyett mi tölti ki idejét?
– Catherine lányom terhes, úgyhogy hamarosan nagymama leszek,
már nagyon várom! Szeretnék jól teniszezni, karban tartani a fizikumomat. Az utóbbi évtizedekben elég sokat ültem. Természetesen továbbra is részt veszek azoknak a szervezeteknek a mûködésében, amelyeknek tagja vagyok. Mindenképpen szeretném befejezni a könyvet, amin mostanában dolgozom, úgy érzem, nagyapa
számára is sokat jelentene, ha tudná, hogy egy ilyen különleges
könyvön dolgozom.
Pompor Zoltán
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Az olvasás öröm-e?
Beszélgetés Kamarás István olvasásszociológussal
■ – Mivel foglalkozik az olvasásszociológus?

– Az olvasásszociológus a kultúrának azt a
szeletét vizsgálja, ami az olvasással kapcsolatba

2
8

hozható. Föltételezi, és bizonyítani is tudja,
hogy annak, hogy valaki olvas, nem csak személyes, de társadalmi körülményei is vannak.
– Mióta foglalkozik olvasáskutatással?
– 1968-ban kerültem a Könyvtártudományi
és Módszertani Központba, ahol az Olvasáskutatási Osztályt vezettem 1985-ig. Azóta kicsit elkalandoztam a vallás- és a mûvészetszociológia területére. Ráadásként 15 éve
foglalkozom az ember- és erkölcstan tanításának nagy kísérletével. Most aktív nyugdíjasként mindemellett a Veszprémi Egyetemen tanítok, ahol az emberismeret és az etika tanítására képezünk tanárokat. És mellette foglalkozom
máig olyan kutatásokkal, melyeknek elsôdleges irányultsága
az irodalomolvasás.
– Úgy tudom, legutóbbi kutatásában az olvasásszociológia és
a vallásszociológia egyaránt fontos szerepet kapott.
– Ez pontosan így van. A vallásosság, habitus, értékrend és az ízlés kapcsolatát vizsgáltam. 13 féle vallási csoportban vizsgálódtam. Az egyik hipotézisem az volt, hogy nincs direkt összefüggés a vallásosság és a mûveltség között, de közvetett összefüggés
található, és ezt sikerült is igazolnom. Nagyon röviden, sarkítva
talán egy ilyen összefüggést ki lehet emelni a kutatásból: minél
fundamentalistább egy vallás, vagy vallásosság, annál kisebb esélye van a mûvészetnek.
– Milyen volt a mûvelôdés, a kultúra általános állapota a hatvanas évek végén, amikor elkezdte olvasásszociológiai vizsgálódásait?
– Nagyon nehéz megválaszolni ezt a kérdést, mert mindenki valaminek ellenében, valamihez képest, vagy valaminek a hiányában olvas. Az akkori Magyarországon sok mindent nem lehetett
csinálni, nem lehetett utazni, nem volt még elterjedt a televízió,
viszont lehetett olvasni. Bizonyos dolgokat könyvekbôl lehetett
megtudni, gondolok itt a szexualitásra, vagy a politikára, bizonyos könyvekben, burkoltan ki lehetett mondani a nyilvánosan
nem felvállalható politikai nézeteket. Voltak rések, azokat ki lehetett használni, és volt igény a kultúrára, és azt fogyasztották
is. Nyilvánvalóan minden leegyszerûsítés veszélyes, nem lehet
azt mondani, hogy ahhoz képest most sivárság van, meg ízléstelenség. Az olvasásnak a gyakorisága, rendszeressége, minôsége
tekintetében a tendencia egyértelmûen negatív. Hivatalosan
több embernek kellene olvasnia, mert az iskolázottság szélesebb
lett az utóbbi évtizedekben, azonban azt is látni kell, hogy megjelent egy csoport, akikrôl korábban csak amerikai példákból
hallhattunk: a diplomás nemolvasók rétege.
– Ha tendenciákban gondolkodunk, tudunk-e jósolni, hova
vezethet mindez?
– Azt vettük észre, hogy a hippik után nagyon hamar jöttek a
juppik, a szexuális forradalmat követte a vallási megújulás, a nagyon erôs individualizmus után jött a közösséget hiányoló ember, és közösségeket hozott létre. Abban lehet reménykedni,
hogy az inga ide-oda leng, és elôbb-utóbb visszalendül. Ez az
optimistább kimenet. A másik, a pesszimistább vízió, hogy az
olvasás nélkül is remekül el lehet éldegélni. Elég, ha arra gondolunk, hogy a valóságshow-k rendszeresen 4 millió embert ültettek le a tévé elé.

– Az optimista végkifejletre utalhat, hogy Magyarországon is rengetegen olvasták a Harry
Potter könyveket.
– A Harry Potter sikere a kiirthatatlan meseigényt jelezte. Mesét nézünk rendszeresen, hiszen a legvacakabb akciófilm is mese, hiszen abban is a jó és a rossz küzd egymással.
– Kamarás István mesélt a gyermekeinek?
– Sokat meséltem a gyerekeimnek – nekem két
gyerekem és 6 unokám van –, és ôk is meséltek
egymásnak, nagyon sok mesét el is játszottunk.
Egy ideig botrányosan keveset olvastak, pedig egy
olvasáskutató és egy magyartanár, no meg persze
rengeteg könyv között nôttek fel, aztán valamikor
15 éves korukban indultak be, és szerették meg az
olvasást, nagyon igényes olvasókká lettek.
– Saját meséket mesélt vagy népmeséket?
– A saját mese az nagyon nagy kegyelmi állapot. Rengeteg mesét találtam ki itthon is, baráti körben is, olvasótáborban is. A
gyerekeimmel Illyés Gyula 77 magyar népmeséjét olvasgattuk,
majd ezeket egészítettük ki a közös játék során: a gyerekek is szerepeltek a történetben, meg egy sárkány, valamint a tv-krimikbôl
ismert nyomozó detektív figurája is belekerült a történetbe, amibôl aztán megszületett a Sárkányos mese igazából címû könyvem. A nyaralások közben aztán idôrôl idôre visszatért a közös
játék, mesélés. Egy ilyen közös nyári élménybôl született a Csigamese, mely aztán 1998-ban az év gyermekkönyve is lett, és
elég sokan elolvasták, szerették.
– Hogyan, milyen anyagból állt össze a legújabb meséskönyv,
a Betlehembe kéne menni?
– Ez tulajdonképpen egy ajándékgyûjtemény, hisz én immáron
hetedik éve minden karácsonykor megajándékozom a barátaimat, rokonaimat egy karácsonyi mesével. Ezek a mesék egyszerre próbálnak gyerekeknek és felnôtteknek szólni, van úgy,
hogy kétféle változatot is csinálok. Ezek közül válogatott Dian Viktória.
– Nehezen lehetne letagadni, hogy ezeket a meséket egy szociológus írta: hajléktalanok, cigányok, a társadalom peremére került elemek találkoznak a karácsony csodájával.
– Természetesen az én tapasztalati világom, élményvilágom van
benne ezekben a történetekben. Persze nincs ez körzôvel-vonalzóval kiméricskélve, itt nem ragaszkodom görcsösen ahhoz,
hogy ez a valóságnak szociológiai szempontból megfeleljen.
Ugyanakkor, ha egy olyan gyerek olvassa, akinek osztályában
van cigánygyerek, vagy arab gyerek, akkor ráébredhet arra, hogy
az osztálytársa milyen mesésen másságot képvisel, már maga az
is meseszerû, amikor elmennek meglátogatni ôket. Hiszen mindenkibôl kikandikál a mese.
– Hogyan került bele az Örkény novellából ismert Wolfné
az egyik történetbe?
– Ez nem véletlen, Wolfnéval terveim voltak és vannak. Wolfné egy óriási titok, engem legalábbis nagyon izgat a története,
1500 féle olvasatát gyûjtöttem össze a novellának. Egy rádiómûsorban Örkénnyel is beszélgettem, akinek megemlítettem, hogy
mi olvasótáborokban, iskolákban játszunk az ô novelláival, továbbírjuk azokat. Örkény azt mondta erre: arra valók. Nagyon
méltányolta ezt a fajta játékot. Azt ígérhetem, hogy amíg élek,
Wolfné meg fog jelenni meséimben, ennyivel tartozom Örkénynek, a nagy játékmesternek.
Pompor Zoltán

Könyvkultúra

interjú

Újraálmodott szerelem
Lévai Katalin „kínai” verset is ír
Nem tévedés: a politikai szerepet vállaló
Lévai Katalin írta a Párnakönyv és más
mesék címû, személyes indíttatású kisregényt. Ráadásul felettébb szenvedélyes
ez a mû, amennyiben kertelés nélkül
avat be egy régi szerelem titkaiba, érzelemvilágába, sôt, nagyon kulturáltan a
testi vonzalomról is szól.
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■ – Kevesellte politikai elfoglaltságát, s ezért
„kirándult” a szépirodalomba?
– Éppen ellenkezôleg: erôs vágy él bennem, hogy
az érzelmeimmel foglalkozzam. Ha katartikus élményt adó esemény történik velem, akkor azt újra és újra felidézem, és nem felejtem el, nem tagadom meg, inkább érteni szeretném, ezért sokáig foglalkozom vele.
A regényben megírt történetet sem engedtem el, hanem hosszan,
tíz-tizenkét éven át érleltem magamban. S most a nyáron szinte kiszakadt belôlem: noha általában lassan írok, ezzel hat hét alatt készen voltam. Ott van a könyv vége felé az a nyolc sor, amelyet többen eredeti kínai versnek vélnek. Már nagyon fáradt voltam, amikorra oda értem az írásban, hogy meg kellene magyarázni az olvasónak, mi az a Párnakönyv. Kimentem a konyhába élénkítôért. S
amíg kifôtt a kávé, megírtam a verset. Magam is meglepôdtem.
Még soha életemben nem írtam verset, nem is szándékozom, legfeljebb még egyet-kettôt.
– A Párnakönyvben szerepel egy fényképalbum, amelyet kapcsolatuk lezárása után kapott fotómûvészként dolgozó nagy szerelmétôl, azzal a kísérôszöveggel, hogy a kötet saját múltjukról
szól. S amikor nôies izgalommal tanulmányozni kezdi az albumot, csalódott lesz, amiért nem látja benne konkrétan önmagát,
„csak” azokat a helyszíneket, amelyeken együtt voltak, azokat
az embereket, akikkel együtt találkoztak. Nekem ez a csalódás
jelkép, mert úgy sejtem, ez az érzés hívta elô Önbôl a könyvet,
amely mintegy a szöveget mellékeli a képekhez.
– Ez a jelenet fikció, mint ahogyan a nô sem egyértelmûen én vagyok, hiszen mindannyiunknak számos énünk, szerepünk van, s a
férfi sem azonosítható egyetlen létezô személlyel, több egyéniségbôl gyúrtam össze. Valójában mindenki megkölti a maga szerelmi
történetét, én könyvben írom meg, a férfi megalkotja a képeivel.
– Mivel magyarázza, hogy a könyv, miközben anekdotázó kedvrôl árulkodik, azonközben filmszerûen zaklatott, villódzó.
– Azt mondanám, hogy álomszerû. S azokat az éveket valóban
álomként, vízióként éltem újra, gyors, sokszor számomra is megmagyarázhatatlan helyszín- és helyzetváltozásokkal. Ebbôl a szerelembôl nagyregény is kitellett volna, de inkább kisprózába sûrítettem
bele, így a szöveg feszültsége, az intenzitása erôsödött.
– Ezenközben kicsit szociográfiai munkát is olvasunk az Ön regényét tanulmányozva: a nyolcvanas évekbeli magyar ellenzékiség érzés- és eszmevilágán kívül a hatvanas években élhetô gyerekkor is teljes hitelességgel felelevenedik, ezt „szemtanúként”
garantálhatom.
– A legnagyobb boldogság, amikor valakitôl megtudom, ô is hasonló élményeket hordoz magában. Nekem nehéz volt a kamaszkorom, pedig könnyû is lehetett volna. Borzasztóan magányosnak
éreztem magam azokban az években. Nem a családom miatt, hanem mert abban az életszakaszban az embernek nem igazán a szü-

leire volt szüksége, inkább a saját korosztályára. Közöttük azonban idegenként mozogtam,
hihetetlenül mások voltak, mint én. Különbözött például az ízlésünk. Én szerettem a komoly irodalmat. Tolsztojt olvastam tizennégy
évesen, Sartre-ot, Füst Milánt, Kosztolányit,
ami egyáltalán nem volt divatos akkor abban
a korosztályban. Nyilván a szerelem helyett is
faltam a könyveket, mert nagyon szigorúan
fogtak, otthon kellett maradnom, és az élményeket a könyvekbôl szereztem meg. De nem
bánom, mert a klasszikus szépirodalom menynyei gyönyöröket jelentett nekem. Írtam novellát pályázatra, s nyertem is vele. Remek irodalomtanárom volt, tudta, milyen jól írok, valahogy mégsem tudott
elindítani azon az úton, hogy az írás legyen a hivatásom.
– Vágyott kamaszkorában szépírói
babérokra?
– Nagyon. Még emlékszem is egy jelenetre, amikor Balatonra menet Sartreszíndarabot olvastam a kocsiban és
mondtam is a mamámnak, hogy „látod, én is ilyet szeretnék írni”. Azt válaszolta, hogy „kislányom, ez nem
szakma, ebbôl nem lehet megélni. Elôször végezd majd el az egyetemet és
utána írjál”. Két lábbal állt a Földön,
azt mondta, szakmát kell szerezni. Igaza volt, a két nyelvszakom
nélkül most nem boldogulhatnék. Azt is mondta mindig: „azért
neveztünk el Katalinnak, hogy akkor is ki tudják ejteni a nevedet,
amikor majd külföldi egyetemen fogsz tanítani, meg külföldön
konferenciákon fogsz elôadni”. Ellenkeztem: soha nem fogok külföldön elôadni, de erôsködött, hogy két nyelvet meg kell tanulni.
Ô látott a jövôbe.
– Azt írja abban a bizonyos „kínai” versben, hogy a párna alá a
vigaszt nyújtó, gondolatokat tisztázó könyvét rejti az ember. A
közkeletû babona szerint azt a kötetet kell a párna alá tenni,
amelyrôl álmodni szeretnénk, vagy amelynek a tartalmát szeretnénk reggelre a fejünkbe vésni. Lehetséges, hogy Ön titkon a
nagy szerelmet szeretné újraélni, végigélni a Párnakönyv által?
– Tizenegy éve boldog házasságban élek. A házasságban az a jó,
hogy dinamikus a kapcsolatunk: van, amikor eltávolodunk egymástól, s akkor egy kicsit hûvösebb az érzelem, a hétköznapok sodornak bennünket, máskor viszont vissza tud jönni a régi tûz. Én
ezt az érzést szeretném újra és újra megélni, tehát nem új kapcsolatot akarok.
– Nem fél a visszhangtól? Biztosan tudja, hogy az internet különbözô levelezôfórumain a regény legintimebb jelenetét kiemelve szexkönyvnek minôsítik és mocskolódnak rajta.
– Az ilyesmit nem olvasom el, és megkérem a kollegáimat is, hogy
ne tegyék az orrom alá. Így védekezem az alpári megjegyzések ellen. Nem hagyom elrontani az örömömet. A regény önálló életet
él attól a pillanattól kezdve, hogy nyomtatásban megjelent. Nekem ez a könyv olyan, mint valami fantasztikusan finom étel, egy
csodálatos bonbon, amit elteszek magamnak, s amikor idônként
megkóstolom, örülök, hogy van ilyen finomság a lakásban.
Mátraházi Zsuzsa

A Jó könyv – szolgálat
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Kairosz Kiadó ajánlata
REGE A CSODASZARVASRÓL
3200 Ft
László Gyula csodás képei
teszik feledhetetlenné a csodaszarvas történetét, amely gyermekeink elengedhetetlen olvasmánya.
SORS ÉS SZABADSÁG
Az emberi autonómia prob lémája az antik filozófiában
a Kr. u. II. századig
Kultusz és logosz sorozat
5. kötet
3800 Ft
Adottságaink és körülményeink határozzák meg életünket, vagy magunk döntünk
felôle? Jellemünk alakítja
sorsunkat, vagy fordítva? Kötetünk azt a folyamatot mutatja be, ahogy a gondolkodás története során ezek a
kérdések, valamint a mai napig ismétlôdô választípusok
megfogalmazódtak.
MAGYAR ZOLTÁN:
A HABSBURGOK A MAGYAR
NÉPHAGYOMÁNYBAN
3200 Ft
A gazdagon illusztrált kötet a
Habsburg-ház öt kiemelkedô
történelmi személyéhez kötôdô népi, literátusi eredetû
folklórhagyományokat, emlékeket gyûjti össze.

BONHOEFFER: VADEMECUM
ELMÉLKEDÉSEK
AZ ÉV MINDEN NAPJÁRA
3800 Ft
Mit nyújthat ez a válogatás? A
választ az a sok olvasó adta
meg, akik ezen kis könyvnek
köszönhetôen megtalálták az
utat Dietrich Bonhoeffer életéhez és mûvéhez..
FÉSÛS ÉVA:
CSUPAFÜL ÉS 22 MESÉJE
2300 Ft
MINIBOCS
1900 Ft
A népszerû írónô a tôle megszokott, a legkisebbek által
különösen kedvelt hangnemben íródott meséivel varázsolja el a gyermekeknek mesét
felolvasó felnôtteket is. Anyukák, apukák is várva várják
majd az esti mese idejét!
PAUL TÜRKS: NÉRI SZENT
FÜLÖP, AZ ÖRÖM PRÓFÉTÁJA
2800 Ft
Szent Fülöp olyan élményeket
tapasztalt meg, melyek által
nemcsak a boldogságot, de annak forrását is megismerhette.
Krisztus szeretete villámcsapásként hatott rá, fénye magával
ragadta, élô tûzként melengette
és boldoggá tette. Nemhiába
nevezték az öröm szentjének.

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

Révay Mór János:

Írók, könyvek, kiadók

Egy magyar könyvkiadó emlékiratai
XIII. JÓKAI MÓR
Író és kiadó
A „Regényvilág”-ról szóló fejezetben
elmondottam már, hogyan ismerkedtem meg Jókai-val. Minô ifjonti
vakmerôséggel kerestem fel és minô
szíves készséggel vállalkozott arra,
hogy a megindítandó folyóirat részére az elsô regényt ô fogja megírni.
Van-e rá példa az irodalom történetében, hogy egy alig húsz éves ismeretlen ifjú a nemzet elismert legnagyobb írójának munkájával kezdi
meg kiadói pályafutását? Nem érthetô-e, ha ez a tény oly mély benyomást gyakorol arra az ifjúra, amelytôl egész életén át soha szabadulni nem tud. Az érzés, amely akkor elfogott, körülbelül ugyanaz,
mint amely az írót eltölti elsô munkájával szemben. Jókai Mór megírta magáról, hogy amikor az Akadémia az ô 17 éves ifjúkorának elsô irodalmi kísérletét, a „Zsidó fiú”-t kitüntetésben részesítette, akkor ô úgy érezte, hogy magát most íme eljegyezte a múzsával.
Hasonló érzés fogott el engemet, mikor a Jókai ígéretét megkaptam; én is úgy láttam, hogy most eljegyeztem magamat,
nemcsak az irodalommal, melynek hûséges gondozója óhajtottam lenni, hanem eljegyeztem magamat Jókai Mórral.
Telve becsvágygyal és idealizmussal, akkortájt kerültem haza a
lipcsei egyetemrôl, hogy atyám nyomdokain haladva, az ô mesterségét folytassam. Elsô utam a kiadói pályán Jókaihoz vezetett,
– elsô vállalatom az ô nevével indult meg, – elsô kiadványom az ô
könyve volt. Evvel meg volt szabva számomra az irány, melyen
haladnom kell, mint kiadónak, de egyszersmind éreztem, mint
ember, mivel tartozom Jókainak, és attól kezdve folytonosan izgatott az a vágy, az a kívánság és az a remény, hogy talán valaha képes leszek meghálálni neki azt a jóindulatot, mellyel engem örökre lekötelezettjévé tett.
Azon számtalan vonatkozásban, amelyben író és kiadó egymás oldalán, néha azonban egymással szemben is állanak, sohasem tévesztettem szem elôl hálatartozásom nagy erkölcsi súlyát és tudom,
hogy ezt Jókai mindig tudta és érezte és hogy errôl mindig meg volt
gyôzôdve. Ennek tulajdonítom, hogy elsô könyvének, a „Páter Péter”-nek a mi kiadásunkban 1880-ban történt közrebocsátása óta
minden mûvét (egyetlenegy, félreértésbôl történt kivétellel), a mi kiadóvállalatunk adta ki. Ennek tulajdonítom, hogy Jókai, akinek
munkái addig jóformán az összes pesti kiadóknál felváltva jelentek
meg, ettôl az idôponttól kezdve hû maradt kiadójához, attól soha
meg nem vált, azt soha el nem hagyta, holott sokszor csábították rá.
Hihetetlenül hangzik, de tény és valóság, hogy Jókaival soha nem
volt írott szerzôdésünk egészen addig, amíg a 100 kötetes nemzeti
kiadás tárgyában a jubileumi bizottság kívánsága folytán szerzôdésre nem kellett vele lépnünk. Soha nem volt köztünk megállapodás
honoráriumra, példányszám-kinyomtatásra vonatkozólag. Volt egy
kulcsa a tiszteletdíj-kiszámításnak, nem volt magasabb, mint az
elôbbi kiadóé; ennél Jókai sohasem követelt többet, akkor sem,
amikor egy-egy regényét valamely más vállalat nagyobb tiszteletdíj
fizetésének ígéretével óhajtotta magának biztosítani. Avval sem törôdött, hogy az elsô kiadásból mennyit nyomatnak ki. Ô ismerte a
könyvpiacot, tudta, hogy 2000 példánynál többet az ú.n. drága
princeps-kiadásból a kiadó nem mer kinyomatni és ebben teljesen
védve látta a maga érdekeit. Sokszor megjegyezte tréfásan:

(Részlet)

Hirdetés

könyvszemelvény

„Ha öngyilkosságot akarnak elkövetni, ám nyomassanak ki
többet, annyit, amennyi tetszik.”
Kétezer példány, ez volt akkor a legnagyobb, a legnépszerûbb
magyar írónak kiadási példányszáma. Ez volt akkor a magyar
könyvpiac maximális felvevô képessége. Ebbôl a 2000 példányból az elsô esztendôben elkelt 7–800, ritka esetben 1000 példány, azután évenként kisebb-nagyobb mennyiség, úgy, hogy
mintegy 8–10 esztendeig eltartott ez a példányszám, amikor azután Jókai az illetô regényt bekebelezte a népszerû kiadások közé, amelyek elôször Heckenast-nál, illetôleg utóbb a FranklinTársulat-nál, késôbb Pfeifer Ferdinánd-nál jelentek meg.
Mikor a viszonyok javultával mi a példányszámot felemeltük,
különösen, amikor a füzetes kiadásokkal megpróbálkoztunk, mi
ezt bejelentettük Jókainak, a honoráriumot a magasabb példányszám arányában számítottuk ki, így fizettük meg és ezzel
az ügy rendben volt. Soha semminemû kifogást nem tett, intézkedéseinkbe mindig teljesen belenyugodott.
Ha bizonyítéka ez annak, hogy a kiadó teljes mértékben részese az író bizalmának és hogy abban soha nem csalódott, bizonyítéka ez másfelôl annak is, minô nobilis lelkû, minô elôkelô
gondolkodású az az író, aki vitális anyagi érdekeit ebben az
anyagisággal telített korban a férfias bizalom, üzleti korrektség
és kölcsönös lojalitás alapjára helyezi.

Jókai saját írásaival szemben
A mi összeköttetésünk folyamán soha sem történtek különleges
események. Oly simán és szinte naptári pontossággal bonyolódtak le az ügyek, hogy alig is van mit elmondani róluk. Jókai
megírta a maga kéziratát, elhozta azt hozzánk, mi nyomdába
adtuk, gondoztuk annak minél pontosabb elôállítását, azután
legjobb erônk szerint forgalomba hoztuk és ez így ment kötetrôl-kötetre, évrôl-évre, csendesen és zajtalanul, minden nagyobb izgalom nélkül.
Azaz, hogy az izgalom a mi részünkrôl megvolt bizonyos tekintetben, különösen az elsô esztendôkben, amidôn lestük és
vártuk az illetô könyv eredményét, sikerét. De Jókait magát a
könyv nem izgatta soha attól a perctôl kezdve, hogy elkészült
vele. Jókai benne élt az ô regényében, azzal álmodott, avval ébredt fel, avval ült le az íróasztalhoz, ebédhez, vacsorához, avval
sétált, avval foglalkozott minden egyéb napi teendôje mellett is,
a képviselôházi ülés alatt, talán még a tarokk-partie mellett is.
De mikor a regény készen volt, amikor a korrektúrákat elolvasta volt, akkor rá nézve megszûnt az érdeklôdés, mert akkor már
egy új regényen gondolkodott, vagy már írta is azt.
Mialatt regényét írta, mindig arról beszélt és úgy benne élt tárgyának bûvkörében, mint ahogy késôbb az olvasó benne élt abban. Mikor valamelyik nagy regényét írta, olyat, amelyet chefd'oeuvrenek gondolt, a szó teljes értelmében alig lehetett vele
úgynevezett okos dolgokról beszélni. Teljes szórakozottsággal
hallgatta az embert és feleletein meglátszott, hogy nem is hallgatott oda. Ilyenkor szórakozott volt a végletekig, ilyenkor féltette ôt környezete mindentôl, ilyenkor csak komfortáblin volt
szabad járnia, mert annyira gondolatokba volt merülve, hogy az
utcára gyalog kimennie egyenesen veszélyes lehetett volna rá
nézve, kocsi, villanyos elgázolhatta volna. És érdekes, hogy ez a
teljes beleolvadása a regénye tárgyába rendesen akkor volt nála
tapasztalható, amikor végül azután valamelyik gyöngébb munkája született.
(A részletet betûhíven közöljük, az ékezést azonban
az akadémiai helyesírási szabályzat szerint végeztük.)
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Ötvenéves Kortársunk
Hogy fest az ötvenéves ember arca? Zötyög
a HÉV-en, a metrón, reggel, a korán kelés
nehéz pókhálóit viseli. (Mélyen az arcába
vágódik ez a háló.) A szeme táskás, mert
nem aludt eleget – jó oka van, hogy keveset
aludjon. (A harminc, a negyven, a hatvan
és a hetvenévesnek is: jól csak az egészen fiatal és az egészen idôs alszik.) A kabátja kopott, mert kabátból mindig újat kellene
venni. (Ezért megy így mindig, kicsit kopott kabátban.) Leszáll, átszalad az úttesten, nem kerül a gyalogátkelô felé. (Az ötvenévesnek sincs ideje.) A kezében reklámszatyor, lóbálja, átsuhan néhány járdahiba
fölött, már és még meg sem torpan. Nem
hordozza: cipeli az arcát.
■ Kortalan? A szükséges holmikat – jellemzi ötvenéves hôsét,
Olivért cikksorozatában a nagyszerû Kosztolányi –, szám szerint
huszonkettôt, este az éjjeliszekrényen heverô tálcára teszi, reggel
két kézzel dugja a zsebeibe: aranyóra, kapukulcs, jegyzôkönyv,
pápaszem, zsebkendô, mérôszalag, nagyítóüveg... A mi ötvenévesünknek milyen tárgyai vannak? Nem sorolom föl. Kinek-kinek a fantáziájára bízom. Egy biztos: mindegyiken nyomot hagyott az a bizonyos Történelem, megtépte-rongálta, megcibálta,
összekaristolta ôket.
Térjünk a tárgyra,
bár eddig is a Kortárs
folyóiratról
volt
szó... Egy folyóirat
tárgyai: a benne megjelent írások. A Kortárs a maga ötven éve
alatt a magyar irodalom tálcájává vált,
amelyre
jószerint
minden neves író letette a maga tárgyát.
„... nem tervezettel,
hanem
mûvekkel,
magasszínvonalú
(sic!) elôadásokkal
óhajtunk programot
adni...” – írták a szerkesztôk az elsô szám
élén. A lap mégis
több, programértékû
írást közölt. Ugyanebben a számban Németh László Magyar
mûhelyét, ahol a sokat emlegetett, félreértett és félremagyarázott „bartóki szintézis” fogalmát leírta. Ugyanitt jelent meg
Sarkadi alapvetô tanulmánya Móriczról, s még a hivatalosok
mellett Tamási, Kassák. Látszik, hogy „legitim” lapot akartak... A tizedik évfordulón közölte Illyés Jóslatok Magyarországról címû cikkét. Ez is aprócska, de messze tekintô program. „A folyóiratok feladata a gyors tisztázás is...” – írja. (Ma
is az volna a feladatuk.) „A Kortársat a történelmi szerepû
nagy magyar folyóiratok utódjának szeretném, ha látná majd

egy tisztultabb jövô.” (A tisztultabb jövô nem látszik ma
sem.) Hetvenhétben itt jelent meg Nagy Lászlótól a
Balassi Bálint lázbeszéde.
Egyetlen ilyen publikáció
„indokol” egy folyóiratot.
„Ördög már veletek, ti álszent hivatalok, / hites uraságok, csipkegallérban, csuhában...” (Körülnézek: hivatalok, csipkegallérok, csuhák.)
Több „korszaka” volt. A
nyolcvanas évek végén lett
harmincas. A legszebb férfikor. (Én most vagyok harmincas.) Felsorolhatnám a
szerkesztôket: nem sorolom
föl. Többet nyomnak a latban a szerzôk, a mûvek. Ezeket a Kortárs-díjasok névsora
is jelzi. (A folyóiratban közölt
jeles munkát a szerkesztôség díjjal jutalmazza.) Álljon itt is a
névsor: Ágh István, Alexa Károly, András Sándor, Beney Zsuzsa, Bertók László, Bodor Ádám, Bogdán László, Bor Ambrus,
Czakó Gábor, Czigány Lóránt, Cseres Tibor, Csiki László,
Csoóri Sándor, Domokos Mátyás, Egyed Péter, Gergely Ágnes,
Gion Nándor, Kolozsvári Papp László, Kovács András Ferenc,
Kovács István, Kulcsár Szabó Ernô, Lator László, Lászlóffy Aladár, Marno János, Marsall László, Mészöly Miklós, Monostori
Imre, Nagy Gáspár,
N. Pál József, Orbán
Ottó (különdíj az
övé), Papp Tibor, Páskándi Géza, Rákos
Sándor, Szabó Gyula,
Szepesi Attila, Sziveri
János, Tatay Sándor,
Tolnai Ottó, Tornai
József, Tóth Judit,
Tôkéczki László, Vasadi Péter, Veress
Miklós, Zalán Tibor.
Ötvenévesen megünnepelték a Petôfi
Irodalmi Múzeumban (de máshol, szintén nagyon szépen,
Debrecenben is), elhangzott Illyés említett cikke, 1967-bôl;
Nagy László Balassija
1977-bôl; Orbán Ottó A mennydörgô födém alatt címû verse 1987-bôl; és Nagy Gáspár Magyar abszurdja 1997-bôl. E
Kortársban megjelent munkák nemcsak a folyóirat dekádjait,
de ama Történelemét is tagolják.
Ötven éve, 1957-ben született. Nehéz idôk. Kiheverte. Már
idôsebb, mint a Nyugat, de egy kicsit rá is hasonlít. (Minden
magyar folyóirat egy kicsit a Nyugatra hasonlít.) A kor arcára
öregedve jelen van. Hány éve van még? Gondolom, legfeljebb
ha ugyanennyi.
Prágai Tamás

A Nobel-díjas Orhan Pamuk:
mûvek, díjak, vélemények
A 2006-os irodalmi Nobel-díj török kitüntetettje mindössze ötvennégy éves. Isztambul elegáns negyedében
nôtt fel; több regényében is ábrázolt jómódú, mûvelt
családban. (Legutóbb megjelent mûve, önéletrajz és várostörténet sajátos ötvözete, az Isztambul – Emlékek és a
város is a mai napig szülôházában élô író szubjektív kalandozása a sokféle kultúrát ötvözô metropolis gazdag
múltjában és sokszínû jelenében.) Az Isztambuli Mûegyetem építészeti karára járt három évig, de végül az
Isztambuli Egyetem Újságírói Fôiskoláján szerzett diplomát. New York-i „kiruccanásait” leszámítva, otthonába
zárkózva ír. Török íróként egyedülálló nemzetközi ismertséget sikerült elérnie.
■ Már elsô, Sötétség és fény c. kézirata elsô
díjat nyert a Milliyet regénypályázatán; de
nyomtatásban csak három év múlva, végül is Cevdet úr és fiai címmel jelent meg, s
ekkor az 1983-as Orhan Kemal regénydíjat is elnyerte. Második regényét, a Csöndes házat az 1984-es Madaraly regénydíjjal,
francia fordítását 1991-ben a Prix de la découverte européenne-nel jutalmazták. Ezt
követô történelmi – posztmodern – regénye, A fehér kastély (1985) tovább öregbítette hírnevét: „Keleten csillag született” –
írta róla a New York Times, s ezt követôen szinte minden jelentôs európai nyelvre
lefordították. (Ez a mû, valamint Az új élet
és a Hó szerencsére magyarul is – sajnálatos módon azonban közvetítô nyelvbôl
fordítva olvasható.) Az 1990-ben megjelent, és a francia Prix
France Culture-rel jutalmazott Fekete könyv bonyolultságával és
gazdagságával a kortárs török irodalom egyik sokat vitatott, de
ugyanakkor egyik legolvasottabb alkotása. Ugyanezt elmondhatjuk Az új élet c., egy titokzatos könyv hatása alá kerülô fiatalokról szóló regényérôl is (1994). Titkos arc c. filmforgatókönyve könyvalakban is megjelent. (A belôle készült filmet a
neves török rendezô, Ömer Kavur jegyzi.) Rendkívüli érdeklôdés fogadta Az én nevem: Pirosat, amelyet ô maga „legszínesebb
és legoptimistább” regényének nevezett (1998; Prix du meilleur livre étranger; Grinzane Cavour-díj; International Impacdíj). A többi szín címmel egyetlen novellája mellett negyedszázada vezetett naplóiból, kritikáiból, riportjaiból és úti jegyzeteibôl adott közre
gondos válogatást (1999). Nagy vitákat kavaró Hó c. regényét (2002)
2004-ben a The New York Times Book Rewiev az év tíz legjobb regénye közé választotta.
„Elsô és utolsó politikai regényem” – mondta róla az író, de a politikát nem sikerült elkerülnie. Múlt és jelen, Kelet és Nyugat, a civilizációk közötti konfliktusok kérdéseit feszegetô mûvei eleve politikai vitákat is generáltak, a svájci Tageanzeigernek adott nyilatkozatáért pedig,
miszerint „Törökország felelôs azért, hogy a múlt század elején lemészároltak az országban közel egymillió örményt”, perbe fogták. Többek között az EU bôvítési biztosa állt ki az író mellett, s a bíróság
visszavonulót fújt, az írónak azonban meg kellett tapasztalnia a szélsôséges nacionalisták dühét.
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Hazai ellenfelei szerint nemzetközi díjait is politikai megnyilvánulásainak köszönheti. Hiszen az 2005-ös darmstadti Ricarda Huch-díjat,
melynek indoklása is a „nagy irodalmi értékû mûvei” mellett „politikai
kérdésekben tanúsított bátorságá”-ról szól, az ugyancsak tavalyi frankfurti Békedíjat pedig a Német Könyvkereskedôk Szövetsége így indokolta: „Orhan Pamuk személyében olyan, a tudomány, valamint a mások iránti feltétlen tiszteletre támaszkodó kultúra felelôsségét mélyen átérzô író részesül a díjban, aki egyedülálló módon veszi górcsô alá a nyugati történeti hatásokat keleten és a kelet történeti hatásait nyugaton.
Olyan életmûvet alkotott, amelyben Európa és a muszlim Törökország
találkozik egymással. Olyan mûveiben, mint A fehér kastély, Az én nevem: Piros vagy a Hó, a hagyományos keleti elôadásmód a modern
nyugati stíluselemekkel ötvözôdik, társadalmunk széles értelemben vett
Európa-felfogásával egybecsengô képeket és fogalmakat alkot. Amilyen
kitartóan kapcsolódik az író páratlan emlékezôtehetsége az oszmán
múlthoz, épp olyan bátorsággal nyúl a jelen égetô problémáihoz, küzd
az emberi és a kisebbségi jogokért, és mindenkor véleményt nyilvánít
hazája politikai kérdéseivel kapcsolatban.” Ez alkalomból
Joschka Fischer külügyminiszter is üdvözölte: „Örülök annak,
hogy a Német Könyvkiadók Szövetsége Orhan Pamuk török
írónak ítélte az idei Békedíjat. Mûvei hatásos módon közvetítik a török társadalomban meglévô vélemények sokszínûségét.
Orhan Pamuk kiváló és bátor értelmiségi, meggyôzôdéses európai, akinek a könyvei Németországban is igen népszerûek.”
S bár a Nobel-díj indoklása – „szülôvárosának melankolikus
lelkét keresve új jelképeket alkotott az egymással ütközô és
egymással összefonódó kultúrákra” – nem utal politikai tartalomra, a fanyalgó, de még a lelkes visszhangokban is sokszor
nagyobb teret kap az író közéleti állásfoglalásaink elismerése
vagy éppen heves elutasítása, mint esztétikai értékelése.
A siker és a díjak természetesen megosztják a közvéleményt,
fôképp persze az írókat és a kritikusokat.
Vissza-visszatérô megjegyzés például az, hogy
bármennyire a saját családjáról és környezetérôl ír is, valójában plagizál, így a Cevdet úr és
fiaiban a Buddenbrook-házból, Az új életben
C. G. Ballarrd meg is filmesített Crach c. regényébôl, vagy Az én nevem: Pirosban Umberto
Eco A rózsa neve c. regényébôl, sôt volt, aki
azt állította, hogy a Hó témáját Dosztojevszkij
Ördögökjébôl vette, s ráadásul még részeket is
emelt át mûvébe. Írótársai közül Tahsin Yücel
nyelvi hibákra vadászik az Orhan Pamuk-szövegekben; Hilmi Yavuz vádja az, hogy az európai orientalizmus követôjévé vált, Yalçyn
Küçük szerint pedig sabbatharius, s emiatt
olyan sikeres nyugaton. Valóban gyakran találkozik azzal a váddal, hogy
sokan vásárolják, de nem olvassák. Ezt részben el is fogadja, mondván:
igaz, hogy Az új életbôl kétszázezer példányt adtak el, de nem hiszi,
hogy volna az országban kétszázezer olvasó, aki meg is értené...
Hogy ô magának mi a véleménye önmagáról, azt készülô könyvében
fogja elénk tárni. Egyelôre annyit árul el, hogy mikor írni kezdett, az
egész világ a latin-amerikai írókról beszélt, s ôket irigyelték a többi tollforgatók. Akkoriban a külföldiek sokszor egy palesztint egy zsidótól, egy
perzsát egy töröktôl képtelenek voltak megkülönböztetni, mindet elintézték azzal, hogy „Middleeastern”. Akár ez, akár más motivációk fordították is a festônek készülô fiatalembert az írás felé, annyi bizonyos,
hogy sikerült Törökországot felrajzolnia a világirodalom térképére.

Tasnádi Edit
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Tartalma medve
Tandori Dezsô: Zen Koala Kártya
Furcsa helyzet. Úgy érzem, ott vagyok
velük én is, felveszem a következô három kártyát, és próbálom kikalkulálni,
hogyan lehet legjobban összepasszítani
a lapokat. A francia kaszinó nagyszerû
játék. Házaspároknak különösen.
Mert igaz, hogy a mondás szerint ha
esik, a nô kijelenti: – Ilyenkor csak két
dolgot lehet csinálni, én meg nem kártyázom. De utána francia kaszinót
igenis hajlandó játszani, sôt veszi is
elô, és keveri a paklit.
■ Úgyhogy oda is lelkesen követem a szerzôt,
ahol már ô is megjegyzi: „Itt már csak az tartson velem, aki valóban beevôdött a tárgyba
(akibe beleette magát a tárgy).”
Követtem már a Nagy gombfocikönyv idején is.
Mert az is megvan, milyen volt a Népsport
táblázatait tanulmányozni – amikor még értelmesen szorítani lehetett valakikért –, és latolgatni, mekkora eséllyel lehet a csapatunk bajnok. Emlékszem
Rivára az olasz válogatottból, és az általa naggyá lett palermói kiscsapatra, tehát átéreztem, mit jelent, amit a Koratavasz címû versében írt: „Most már csaknem biztosra vehetô
/ hogy bajnok lesz a Cagliari.”
Bajnok a Cagliari! Az örök esélytelen! Ahogy ebben a mostani könyvben Méziék!
Na, várjunk csak, annyira belekerültem a könyv világába,
hogy alig bírok kikeveredni belôle. Márpedig egy ismertetôben le kell írni, hogy mit olvashat az, aki hajlandó a kötetért
pénzt kiadni.
Szóval elôször is ez egy sorozat negyedik darabja. Elôtte
volt a Keletbe-fúlt kísérletek (1999), azután A zen-lófogadás
(2001), majd a Lábon vett filozófia (Zen vagy sem) (2003) és
most a Zen Koala Kártya (A Tóvan). A Terebess Kiadó úgy
döntött, amit Tandori ír, leközli. S ezt csak azért tehette,
mert olvasni akarta.
Mert azt elôre le kell szögeznem, hogy semmi másra nem
jók: csak olvasásra. Történet, izgulni való történések sora
nincs sehol, illetve ami van, csak maguknak a szereplôknek
lényeges, és követni is csak azok képesek, akik „beevôdtek a
tárgyba” (lásd fenn).
Ez a könyv csak annyi, hogy Tandori érdekesebbnek tartja
a feleségével játszott kaszinópartikat, hogy ha folyamatos bajnokságba rendezve küzdenek meg egymással, és feljegyzéseket készít róluk.
Mint mondtam, a francia kaszinó nagyszerû játék, a kettesben játszhatók közül talán a legjobb (azért a bécsi römi – a
kopogós – vetekszik vele), és ahogy a könyv alapján meg lehet ítélni, Tandoriék nem különösebben jó játékosok.
„Állítólag Szép Ernô magát a játszmát, a francia kaszinó ütéseinek sorát tudta mindig, milyen lap várható még” – írja. De
hiszen ezek amatôrök! – gondolom én, akinek magától értetôdik, hogy semmilyen kártyajátékot sem lehet ûzni a lapok
figyelése, az esélyek számítása nélkül. Hogy veheti ezek után

szájára Ottlik bridzsének nevét?!
Azt írja: „Ez, ha nyomába sem jön
Ottlik bridzsének, azért elég komoly
ügy, úgy érzem, fôleg ha valakik …
több mint 30, sôt 33-34 éve csináljuk.” Ugyan már! Ottlik harminc évre visszamenôleg tudta, ki mit tartott a kezében, és milyen sorrendben mentek ki a kártyák!
De azután ráébredek: lehet, hogy
profi kártyás vagyok – amiért is rám
bízta a szerkesztô, hogy írjak a
könyvrôl –, de amatôr olvasó. Aki
valami mást vár el a szerzôtôl, mint
amit kaphat tôle. Még szerencse,
hogy Tandori már az elején figyelmeztet: „Volt egy idô, mikor úgy
kezdték nézni az irodalmi mûveket
a (jó, fogadjuk el jót a rossz ellen
tenni akarók), hogy mit is lehet kezdeni velök.”
Nem kell kezdeni semmit vele:
elég olvasni. Fontos könyvként,
ahogy ô kezeli, „fûmû”-ként. Az újra és újra elôbukkanó Ottliknak
nem a bridzskönyvéhez kell ezt mérni. Az végül is kártyaszakkönyv, még ha zseniális meglátásaival és szépírói-matematikusi megoldásaival kultúrtörténeti érték is. Inkább vegyük a négyszer százas váltót, az is központi eleme az ottliki
mûnek, egyúttal mintegy elôképe Tandori lóversenyeinek,
gombfocicsatáinak és kártyabajnokságának.
Elterjedt felfogás, hogy a játék gyerekeknek való. Hiába,
hogy az üzleti meg társadalmi életet meghatározó játékelméleti kutatásokért már nem egy Nobel-díjat kiosztottak. Tandori is elôjön bizonyos matematikával: rácsodálkozik, hogy a
két játékos – felesége és ô – az évtizedek során pontosan
ugyanannyi játszmát nyert meg. Ô tudja, hogy nemcsak a
gyerek játszik, késôbb is szükség van rá, végig az életen „Igazi felnôttként, aki nem akar felnôttködni nagyon!”
A sportkommentár 20. századi mûfaj. Megvannak a klasszikusai. Az élet kommentálása pedig már régóta Tandori Dezsô
mûfaja. A körülöttünk összegyûlt, „talált” tárgyak életünk jelzôkövei lesznek. Beépíti ôket a világába, ôk alkotják a csapatokat a kártyabajnokságban. Bulmár, Famadár, Totyi és többiek. A történetük a lényeg, ahogy a nevüket kapták. Az egyiket például úgy hívják: Tartalma medve. Mert ez volt a kartondobozra írva, amelybe csomagolták.
Tehát kapott és vásárolt játékmackók, képek és persze madarak – talált és keresett verebek –, mintegy az élet kommentátorai, az író rajtuk, velük kommentál mindent, ami velünk
és körülöttünk történik. Igen, még a politikai helyzet is elôkerül. Meg van morogva. Meg a szar világ. Mert az. „Ráfér
a világ rendszereire egy kis házi rendszer” – mondja, és ebben teljesíti ki az életét: „Sehova sem járok. Mindenem a
szabadság.”
Ez az! – gondolom. A szabadság a kulcsszó. A korlátokat lerázó élet és írás. Tandori annak idején szabad verssel kezdte,
onnan jutott addig, amit most csinál: szabad próza. (Terebess
Kiadó, 126 oldal)
Kelen Károly

Capote – Az amerikai álom
1984-ben, négy évvel Capote halála után jelent
meg ez a könyv: 13 év munkája. Az amerikai irodalom egyik legérdekesebb és legszínesebb figuráját
ismerhetjük meg benne, éppen az ô módszerével –
naplókon, leveleken, visszaemlékezéseken
és beszélgetéseken keresztül.
■ Capote 1924-ben született
Louisianában (New Orleans állam), és felhôtlennek semmiképpen nem nevezhetô gyerekkora
jó részét Monroville-ben (Alabamában) töltötte. Truman Streckfus Persons (ez volt Capote eredeti neve) szülei útjai korán elváltak egymástól, és fiukat az
anya családjánál helyezték el.
Bár ezt megelôzôen még gondoskodtak arról, hogy néhány
életre szóló élménnyel gazdagítsák fiuk gyermekkorát. Sokat
emlegetett emlékei közé tartozik, mikor szülei mulatni mentek és a fiukat bezárták a hotelszobába, a személyzetnek megparancsolva, hogy semmiképp
ne nyissák ki az ajtót. Mikor anyja, Lillie Mae másodszor is férjhez ment, mindkettôjük neve megváltozott: anyja Ninának hivatta magát
a továbbiakban, a fiát pedig kubai férje örökbe fogadta, így lett belôle Capote. Ameddig anyja élt – viszonylag fiatalon öngyilkosságot követett el – Capote vele vívta harcát. Anyjának különösen nehezére
esett, hogy elfogadja fia másságát, hiszen Capote
egész életében a saját neméhez vonzódott.
Capote szerencséjére anyja és új férje New Yorkba
költözött, ahol a 17 éves fiú elhelyezkedett a The
New Yorker szerkesztôségénél, ahol mint kifutófiú
dolgozott ugyan, de megerôsödött benne az elhatározás, hogy író lesz . Hamarosan elkezdték a novelláit közölni különféle divatlapok, a Harper Bazaar
vagy a Mademoiselle. Capote pillanatok alatt berobbant a köztudatba és a társasági életbe.
1943-ban megírta elsô regényét – melyet nem jelentett meg, sôt ô maga úgy tudta, egy költözés során elveszett
a kézirat – mert már nekikezdett a következô mûnek, mellyel
úgy érezte, megtalálta saját hangját, ez volt a Más hangok, más
szobák. (Nem is olyan rég derült ki, hogy az elsô regénye, a
Nyári átkelés mégsem lett az enyészeté, már a magyar fordítását is olvashatjuk.)
A Más hangok, más szobák sikere után jöttek a szintén kedvezô visszhangot kiváltó további kisregények: A fûhárfa, majd
az Álom luxuskivitelben. Közben Capote is megtalálta a helyét
az életben, minden értelemben, kialakította a stílusát, a megjelenését, az attitûdjeit, melyek segítéségére voltak abban,
hogy meghódítsa a világot. Híresebbnél híresebb barátokról,
ismerôsökrôl, társakról olvashatunk a könyv lapjain, akikkel
Capote az idejét töltötte és akiket nagyon sokáig bûvkörében
tudott tartani. Jelen lehetünk az estélyeken, a beszélgetéseken
és az utazásokon, melyeken részt vett, és amelyeken lényegé-

ben egyetlen cél vezette: ô legyen a középpontban. Ennek
mindent alárendelt, hírhedt volt bemondásairól, ahogy embereket egyetlen mondattal elintézett, késôbb kíméletlenül
meg is írta ôket, és miután barátai felismerték önmagukat,
csodálkozott, hogy miért nem állnak vele szóba soha többé.
Az ötvenes években a prózában mintha alábbhagyott volna a
lendülete, több sikertelen próbálkozás után a színpadi világba, a filmben megtalálta azt, amit keresett, számos forgatókönyvet írt, és ha jó néhány filmje nem is volt igazán sikeres, ebben a világban, ezekkel az emberekkel nagyon jól érezte magát.
1959-ben megtalálta a témát, egy újságcikk formájában, mely aztán évekre lefoglalta, magához láncolta, beszippantotta és nem engedte el talán soha
többé. Az újságcikk egy kansasi négyfôs farmercsalád bestiális meggyilkolását foglalta röviden össze.
Hamarosan a helyszínre utazott, és elkezdett dolgozni azon a könyvön, mely saját bevallása szerint
a tényregény kategóriájába sorolható, és amellyel
rajta kívül álló okok miatt hat év múlva készült csak
el. Eleinte Kansasban elég idegenül fogadták, gúnyolódtak a beszédmódján, szokásain, és mit sem
értek a New York-i ajánlólevelei. De sikerült itt is
belopnia magát az emberek szívébe, naplókat adtak
neki, melyeket addig még senki sem látott, történeteket meséltek neki, melyeket azelôtt még senkinek nem meséltek
el, és egyre többet és többet tudott meg a meggyilkolt családról.
Eleinte az volt a terve, csak a vidékrôl és a Clutter családról szól
majd a könyv, hiszen az elkövetôk ismeretlenek voltak, de aztán
hirtelen megtalálták a gyilkosokat.
Capote végigkövette a tárgyalást
is, ahogy elôzôleg a nyomozást is,
megismerkedett, sôt mondhatni
baráti viszonyba került a tettesekkel, fôleg Perryvel. Perry és Dick,
a két tettes uralkodik a könyv második felében, Capote elénk tárja
gyermekkorukat, személyiségüket,
tettük lehetséges motivációit. A
hosszadalmas és bonyolult tárgyalást, az ítéletet Capote mindvégig
ugyanazon a szenvtelen hangon
láttatja, ahogy az egész történetet a Hidegvérrelben. Majd miután a gyilkosokat halálra ítélik, több év várakozás következik, mely alatt igazán mély és tényleg szinte baráti viszony
alakult ki a tettesek és a szerzô között. Végül az ítéletet végrehajtották, és bár Capote befejezhette a könyvet, azért sokat
elárul az a tény, hogy ô csináltatott sírt mindkét elkövetônek.
Az alkotási folyamatról Capote címen nemrég filmet is forgattak, mely már nálunk is látható.
Hatalmas, kirobbanó siker övezte a Hidegvérrel megjelenését, de talán már túl késôn történt mindez, Capote nem találta már meg magát ezután a regény után, egyre inkább az
alkohol és a gyógyszerek rabja lett, mely szenvedélyekbe aztán lassan bele is halt.
Jolsvai Júlia
Gerald Clarke: Capote. Európa Kiadó, 2006
Truman Capote: Nyári átkelés. Európa Kiadó, 2006
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Hagyományteremtés
belül az EU küszöbén
■ Évek óta az Európai Unió tagjai vagyunk, európai állampolgárok, és egyre inkább érzékelem, hogy ezt még nem fogtuk föl kellôképpen. Nem tudatosítottuk magunkban, hogy
éppúgy európai honpolgárok vagyunk, ahogy magyarok.
Nemcsak azokban nem tudatosodott ez eléggé, akiknek figyelmét az elemi létgondok kötik le, hanem politikai meggyôzôdésükre sokat adó értelmiségiekben sem. Pedig az unióhoz tartozásunk egyénenkénti megélése javarészt a tudatban
történik meg. Kosztolányi nem gúnyból, hanem igen komolyan veendôen írta: „Európa bátor szellemei, költôk, / (…) lélek a várunk, légvár a mi várunk, / ezt rakjuk az égig, kemény
szeretetbôl / és légi szavakból.” Babits hasonlóan gondolkodott, amikor megírta Az európai irodalom történetét. Hogy
ne is hivatkozzam az országot a kereszténység pajzsának nevezô Balassira, Zrínyire, a vigyázó szemüket Párisra vetô magyar jakobinusokra, a világszabadságért harcoló Petôfire…
Ma könnyebb átjutni a határon, mint húsz–harminc évvel
ezelôtt. A nyelvtanulásban is elôbbre mozdultunk talán,
mint ahol akkoriban tartottunk, de valljuk
be: még az értelmiség nagy része is ritkán engedheti meg magának, hogy úgy utazgasson
az Európai Unió országaiban, ahogy az államhatáraink között. Az értelmiség legnagyobb, egynemûnek mondható rétege a pedagógustársadalom. Egy tanár – mondjuk, egy
földrajztanár, aki eleven tapasztalatokkal szeretné kiegészíteni tudását a különféle népek,
kultúrák és a természeti ismeretek világában –
távol áll attól, hogy úgy járjon-keljen az athéni Akropolisz és a skót várkastélyok vagy
Nordkapp és Gibraltár között, mint holland
vagy francia pályatársa. S ha vállalkozó kedv
és anyagi áldozatok révén mégis megkísérli
ezt, akkor nem azzal a magabiztossággal teszi, mint szerencsésebb nyugati kollégái. De most nem az „anyagiakról” beszélek; inkább a tények tudati és közérzületi oldaláról.
Annak a tudatformának az elterjedését sürgetném, amit
több mint százhetven évvel ezelôtt így fogalmazott meg Vörösmarty Mihály: „…népek hazája, nagy világ”. Ebben a
nemzethalál-tudatból feltörô, romantikus S. O. S.-kiáltásban
elôremutató meggondolás rejlik. A költemény a diktatórikus
intézkedéseire készülôdô Habsburg-császár abszolutizmusa
idején, pár évvel a reformfolyamat zátonyra futása, Kossuth,
Wesselényi és más reformerek bebörtönzése elôtt született.
Vörösmarty lángelméje kellett ahhoz, hogy ez a négy szó
ilyen messze ható erôvel s ma is ily döbbenetes idôszerûséggel íródjék le. A Szózat e kitételének persze megvoltak az
elôzményei: egy epigrammájában már hat évvel korábban leírta a költô: „Legszentebb vallás a haza s emberiség.” Vörösmarty észjárása szerint minden népnek megvan a maga hazája, és ez a sok haza együttesen alkotja az emberiség közös hazáját. A költô Európa egyik legzsarnokibb monarchiájában, a
magyarság vezetô értelmiségijeként a szabad nemzetek segítségére számított. Úgy vélte, hogy a népek közös hazája, az
emberiség-haza felülbírálja a „hármas erôszak” (Ausztria,
Oroszország és Poroszország) által létrehozott anti-Európát,
a Szent Szövetséget. (Milyen ironikus itt ez a „Szent” jelzô,
szemben a költô „legszentebb vallásával”, a hazával és emberiséggel!) Vörösmarty idealista volt: a kiszolgáltatottnak és

veszendônek látott magyarság szellemében kiáltott segítségért Európa és a nagyvilág géniuszához, beleértve az újvilág
szabad nemzetét, a fiatal Amerikát. Kortársa, Kossuth Lajos
azokat az eszméket képviselte politikai gyakorlatában, amelyeket ô a költészetben; a politikus, a világosi katasztrófa után
a szabad világot járva, Amerikától is segítséget kért a magyar
nemzet nevében. Ô sem ért el többet, mint a százezres tömeg
1956. október 26-án, a délelôtt eldördült Kossuth-téri sortüzet követô délutáni tüntetésen, a Szabadság-téri amerikai követség elôtt, vagy mint Nagy Imre november 4-én, amikor a
világ népeihez fordult segítségért rádióüzenetében. De sem
Kossuth, sem Nagy Imre szavai nem hangzottak el hiába. A
történettudomány, ha csak az egyetemek szerényen megbúvó
kutatószobácskáiban, ha csak a hátsó könyvtárpolcok zugaiban is, nem felejt. Írók, tudósok, olykor felelôs európai politikusok is találkozhattak Kosztolányi Európát szólongató verseivel (Magyar költôk sikolya Európa költôihez 1919-ben;
Európa) vagy Illyés Gyula Éluard szabadságdalára visszhangzó zsarnokság-versével, s láthatják, a magyarság otthon tudja magát legjobbjai által a
népek közös hazájában. Ha még nem, akkor
Liszt és Bartók neve talán már elvezette ujjukat a térképen a Duna középsô vidékére.
Mindenekelôtt azonban nekünk magunknak kell tudatosítanunk, hogy milyen utat
jelöltek ki legjobbjaink. Ha csak a költôket
nézzük, ezek a szívemberek és élhetetlen
ködlovagok, netán bölcs „bolondok” jól
tudták, hova tartoznak: saját hazájukhoz
hûen, az emberiséghaza állampolgárainak
vallották magukat. S nemcsak akkor, ha bajban voltunk, amikor közvetlenül a létünkrôl, fizikai megmaradásunkról volt szó. Akkor is, amikor a „nemzeti érdek” az idegen érdekek fedôneve,
azaz merô hazugság volt, s a költô a nemzet háborgó lelkiismereteként szólt a közösség nevében. Úgy, ahogy az elsô
nagy világégésben Ady, az Ember az embertelenségben s az
Intés az ôrzôkhöz, majd a „Ne tapossatok rajta nagyon” költôje szólt, s ahogy a másodikban Radnóti dalolt: „Hisz bûnösök vagyunk mi, akár a többi nép, / s tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép”. Az emberiségnemzet állampolgáraként szállt szembe az Ady által vizionált szétszóródás rémképével Illyés Gyula is öregkori remekében, a Koszorúban.
Méltán jellemezte magát így, amikor a nyelv-édesanya fiaként
Európát megszólította: „…szólni tudó más nyelveken is, / hû
európaiként / mondandói miatt figyelemre, / bólintásra becsült más népek elôtt is”.
A két háború közt József Attila az emberiség eleven lázmérôjeként érzett és gondolkodott magyarmód. Verseiben a háborús távol-keleti vagy spanyolországi hírek éppúgy visszhangra találtak, mint a fôvárosi peremvidék vagy a falu és a
tanyavilág tengôdô valósága. A provincia nem azt jelentette
számára, hogy mivel a lét peremén tengôdôk leszakadtak az
emberi világról, egyszersmind érdektelenné is váltak, vagyis
gond nélkül elfelejthetôk. Érzékeny esztéták figyelmeztetnek
arra, hogy a témát ne tévesszük össze a tartalommal, a téma
csak a tartalom ürügye, alkalma, külsô hordozója, mint értékes üzeneten a boríték. A provincia bírái sokszor azt a hibát
követik el, amiért másokat hibáztatnak: nemcsak a földrajzi

perifériát és a leszakadó népcsoportokat, hanem a velük foglalkozó irodalmat is provinciálisnak vélik. E képtelenség így
jellemezhetô: azt nevezik provinciálisnak, aki fel akarja számolni a provincialitást. Párizshoz, Londonhoz, Brüsszelhez
képest mi Európa peremén élünk. Magyarország évszázadokon keresztül a nála kisebb Ausztria appendixe volt, késôbb
néhány évig a revansista német, majd fél évszázadon át a
moszkvai bábjátékosok marionettje. De kitörési kísérleteink
nem maradtak visszhangtalanok. 1848/49 forradalma és szabadságharca s a világosi katasztrófa hónapokig világszerte hír
volt, ahogy százhét esztendôvel késôbb 1956 felkelése és az
ország újabb megszállása. De nemcsak ezek a pillanatnyi gyôzelmek és hôsies-katartikus történelmi vereségek tudatosították létezésünket világszerte, hanem a szégyeneink is. A második világháború hatszázezer magyar–zsidó áldozata nem kapta meg az elvárható segítséget a nemzeti többségtôl. A provincia ebben a tekintetben nemhogy nem nôtt fel az emberiséghez – önmagánál alább zuhant. Nem a háborús, hanem az erkölcsi vereség miatt. Elôzô nagy, katarzis nélküli tragédiánk
pedig, a népességeloszlás arányait semmibe vevô trianoni országcsonkítás azért nem kaphat jóvátételi orvoslást, mert az
elhalt részekbe többé már nem lehet friss vért pumpálni. S
azért sem, mert az orvos ugyanaz – vagy annak az utóda –, aki
a súlyos amputációt diktálta 1920-ban: a világot újra felosztó
túlerô. Ez ellen kapálózni: öngyilkosság. De belenyugodni is.
Nem kell belenyugodni. Megadatott a lehetôség, hogy elkeseredett harcok és áldozatok nélkül kigyógyuljunk a huszadik
század váltólázas nyavalyáiból. Olyan népközösség tagjaivá
lettünk, amely lehetôvé teszi, hogy saját színeinkkel, nyelvünkkel, kultúránkkal gazdagítsuk az európai népek közösségét. Jóhiszemû eleink próbálkoztak már ilyesmivel. Erdélyi,
felvidéki és délvidéki értelmiségünk, Gaál Gáborék, Balogh
Edgárék, Tamási Áronék, Fábry Zoltánék, Szalatnay Rezsôék,
Csuka Zoltánék, Fehér Ferencék az antifasiszta és szocialisztikus mozgalmak élére vágtak, hogy enyhítsék a nacionalista
nyomást, s közben magyarok maradhassanak idegen zászló
alatti hazájukban. (A határon innét Illyés és követôi is hasonlóan gondolkodtak, hiszen itthon is két vörös zászló közt szerénykedett egy trikolór).
Most éppúgy nem arra van szükség, hogy Európa stréberei
legyünk, mint az említettek emberpróbáló idejében – és persze magyarként sem kell, hogy ultrák legyünk. Most szabad
magyarnak lenni, jobban, mint bármikor, és nemcsak hagyják, alighanem el is várják tôlünk az elônyösebb helyzetben
levô régebbi EU-tagállamok felelôsen gondolkodó koponyái,
hogy azok maradjunk. Ehhez pedig jó ízlés, mértéktudás
szükséges, hogy ki ne ábrándítsuk magunkból a ránk figyelôket. Minél hívebben vagyunk magyarok, minél jobban élünk
a gazdag örökséggel, amit a szellemvilág élén haladó eleink
ránk hagytak, annál európaibbaká válunk. És minél inkább
európaivá leszünk, annál jobban magyarok maradunk. Bibó
Istvánra hivatkozom: ha jóra törekszünk, akkor minden, amit
kivívunk a gazdaság, a kultúra, a demokrácia és a szociális viszonyok fejlesztésében – tradícióvá nemesedik, és meghatározza lényegünket. Hagyományainkat nemcsak örököljük: teremtjük is. Értékeinkért mi felelünk. Rajtunk áll, hogy ötven,
száz év múlva is tanítják-e iskoláinkban az édes Hazám, fogadj
szivedbe, / hadd legyek hûséges fiad! fohászát. És az ezt az emberiséget, / hisz ember vagy, ne vesd meg intelmét is. Ez utóbbit
hozzá kellett tennem az európai sovinizmus ellenszeréül,
mert ahogy létezik nemzeti sovinizmus, lehetséges európai
sovinizmus is. „Már kétmilliárd kötöz itt” – írta József Attila
az 1937-es hírre. Az emberiség-haza már háromszor annyi:
hatmilliárd.
Alföldy Jenô

A könyv teste
■ A méltatlanul elfeledett Thienemann Tivadar szerint talán a
legsajátabb magyar mûfaj az emlékbeszéd. Kicsi Sándor András
Magyar Könyvlexikonja mindenképpen ebbe a mûfajba tartozik. A könyvtudományt a néhai nyomdászat felôl közelíti
meg, és a használatból már kikopott mester mûszavak megörökítése – gyakran szófejtésük adatolása – is páratlan kegyeleti vállalkozássá avatja mûvét.
A több mint 2000 címszó „mindegyike beleillene másmás, különbözô szempontok alapján építkezô lexikonba
vagy enciklopédiába”. A könyvlexikon sajátos jellegét azonban éppen az adja, hogy együtt vannak benne azok az ismeretek, amelyeket más kézikönyvek „mint területükhöz
nyilvánvalóan nem tartozót, kihagynának-kihagytak. Gyakorlati hasznát is éppen ez adja…, egy kötetbe gyûjtve tartalmazza mindazt az ismeretanyagot, ami a könyv mai jelentéstartományának kialakulásához vezetett” – írja elôszavában metszô pontossággal a szerzô.
Egy letûnt világ, sokak-sokunk világa – egykori nyomdászoké, szerkesztôké, korrektoroké – ölt újra alakot ebben a
szép formátumú, még valóban könyvnek nevezhetô kötetben, némi erotikus felhanggal: könyvtestben. – Bizony, a
könyvet egykor nemcsak kézbe vettük, hanem megérintettük, féltôn kibontottuk testét borító envelopjából, majd végigsimítottuk a gerincét, még meg is illatoltuk, mint a kedvesünket. Nagy biztonsággal még a nyomdát is kiszimatolni véltük, felismertük az idegen portékát, és néha még azt
is kiszagoltuk, melyik külországból származik.
Mert a könyv barátunk – talán a legjobb barátunk; a hatvanas évek hirdetôoszlopai és az akkoriban újdonságnak
számító reklámszatyrok még fennen hirdették ezt a tételt.
(Hadd említsem meg, hogy ezeket egykoron édesapám tervezte.) A könyvre bizonyos tekintetben valóban úgy tekintünk, mint egy emberre: feje, teste, gerince, háta, lába van.
Magától értetôdô, hogy a háta a hátoldali része, ami nem
más, mint a könyvtestet fedô tábla vagy borítékrész. A
könyvtest a könyvet alkotó ívek összekapcsolásával kapott
félkész termék, míg a gerinc ezen a testen a két táblát (fedelet) összefogó, rendszerint rugalmas, hajlékony rész.
Ám ez a tudálékos, „anatómiai” fogalmazás nevetséges és
felesleges. Pontosan tudjuk, mirôl van szó. Georg Christoph Lichtenberg német fizikus jelen könyvre is érvényes
aforizmát alkotott: „A könyv egy tükör; ha egy majom tekint bele, nem kukkanthat ki belôle egy apostol” (Ein Buch
ist ein Spiegel, wenn ein Affe hineinsieht so kann kein
Apostol heraus gucken).
Végül felhívnám az olvasó figyelmét a függelékben közölt, A könyv filozófiája címet viselô esszére. Magyar szerzôtôl ritkán olvashatunk ilyen színvonalú írást. Kicsi Sándor András alapvetése a szóbeliség és írásbeliség témakörében abba a vonulatba illeszkedik, amelyet a 2003-ban elhunyt amerikai jezsuita pap, Walter J. Ong és hazánkban
Nyíri Kristóf neve fémjelez.
E. Bártfai László
Kicsi Sándor András:
Magyar Könyvlexikon
Kiss József Könyvkiadó, 351 lap, 4900 Ft
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kertész

E

gyszer egy kisded társaságban elkeseredetten, pesszimistán, reménytelenül vitattuk a helyzetet az utcán egy kapu elôtt – éppen távoztunk valahonnan. Fölnéztem az
égre: szép tiszta, holdvilágos éjszaka volt. – Végeredményben eshetne az esô is… – mondtam.
– Zsidó örömök… – jegyezte
meg erre a társaság egyik hölgytagja, és mindannyiunkból kitört a röhögés.
Ez jutott eszembe, amikor
most, egy másik társaságban arról beszéltünk, hogy ajándék
volt ez az idei ôsz, a természet
ajándéka. Ahogy a halálos beteg ember azt mondja: „minden
nap ajándék”. Mielôtt elborít a hó, a jeges szél, a sarkvidéki fagy,
de lehet, hogy a szaharai aszály és forró homokvihar; nem tudni, mit tartogat a jövô, csak azt, hogy az idôjárási katasztrófa
(amúgy a Világvége elôjátéka) elkerülhetetlen. Úgy kell nekünk
(emberiségnek), mi idéztük elô.
A természet vigasztalni látszott, mintha kárpótlásul kaptuk volna ezt a ragyogó, verôfényes és langyos vénasszonyok nyarát,
miközben a közéletben, az utcán és a médiában tombolt a téboly. Hörögtek a gyilkos indulatok. Igaz, senkit se lôttek le, ne
szóljunk semmit, ezt egyelôre megúsztuk. Meddig? Nem tudni:
minden nap ajándék. És ha sikerül megúszni minden változtatást, minden marad a régiben, akkor a jeges (vagy pokol-forró)
gazdasági katasztrófa is elkerülhetetlen lesz, s elmondhatjuk,
úgy kell nekünk (magyaroknak), mi idéztük elô.
Senki nem fog bennünket sajnálni.
Az nem megszorítás lesz, nem lesz aki megszorítsa, akkor majd
magától megszorul.
Ó, mily szép lesz, ó, mily jó lesz, Ozmin égi üdvöt érez,
ha a gége megszorul… ha a gége megszorul!
Ki az az Ozmin? Majd idejében megtudjuk.

És nincs mentség? Nem tudom… Ha folytatjuk ezt a játékos
gondolatmenetet, vagyis az analógiát a globális idôjárási katasztrófa és a partikuláris (csak minket, Magyarországot érintô) gazdasági katasztrófa között, akkor találhatunk reményre jogosító
jeleket.
Vannak, ugye, az emberiség jövôjéért aggódók, a naiv kiscserkészek, a környezetvédô zöldek, az
idealista anarchisták és egyéb deviáns elemek, akik már évtizedek óta
rinyálnak, hogy jön a katasztrófa,
– a tenger elönti a part menti városokat, pusztít a tornádó, a hurrikán, a tájfun, a cunami, Új-Zéland partjainál föltûntek a Déli-sarokról leszakadt jéghegyek, Óceánia több szigetét ellepte a tenger –, hiába ajánlották Kyotóban már tíz éve, hogy ha csökkenteni nem is hajlandóak, legalább állítsák meg az emanációt, pont
az USA, az oroszok és Kína (a legnagyobb széndioxid-kibocsátók) nem írták alá az egyezményt, a szôrösszívûek fütyültek a
vészharangozókra, egészen mostanáig. Mert most azt mondta
Sir Nicholas Stern, hogy ennek a fütyülésnek az ára ötezermilliárd euro lesz. Nem világvége, uraim, gazdasági válság, olyan,
amihez képest az 1929–32-es sétalovaglás volt.
Érdekes, ezt rögtön megértették a kapitalisták, még a vörösök
(Kína), meg az oroszok is, Tony Blair kebelére ölelte Sir Sternt,
Angela Merkel és a németek sem akarnak lemaradni, az USÁban is aratnak a zöldek, pénz beszél, mint tudjuk, a kutya (és az
Ember) csak ugat…
Talán a pénz szavát, mielôtt a magyar gazdaság is végképp
összeomlik, megértik majd a mi retrográdjaink is, a Szent
István-i alkotmányt és Werbôczy Tripartitumát visszaálmodó
konzervatívjaink, az UGOCSA NON CORONAT effektus
Bocskay-zsinóros ködfalói.
Van remény? Hacsak ez nem…

■ LAPUNK ÁLLANDÓ SZERZÔJE, KERTÉSZ ÁKOS
A TÁNCSICS ALAPÍTVÁNY ÉLETMÛ-DÍJÁT VEHETI ÁT lapzártánk után. Szerzônknek szeretettel gratulálunk.
Méltatásából idézzük:
Kertész Ákos nem tartozik és sohasem tartozott egyetlen irodalmi klikkhez sem. Kimozdíthatatlan a tengelyébôl, saját morális értékrendjébôl, ezért egyetlen sorát sem kell szégyellnie,
mindig úgy dolgozott, hogy nyugodtan nézhessen a tükörbe.
Kiskamaszként élte végig a második világháborút, a nácizmust, a holokausztot és Budapest ostromát. Aki tizenkét évesen rajta van a halállistán, és csak az ô leleményén, önállóságán, igazolvány-hamisító tudásán és kézügyességén múlik,
hogy a hóhérai nem találnak rá, és aki több hullát látott, mint
amennyi futball-labdát más gyerek, az elég érett kölyökké válik tizenhárom éves korára, a fölszabadulása idejére.
Bár errôl az idôrôl, 1944–45-rôl csak egy regénye született, mégis ez
az élmény határozta meg egész írói szemléletét: igazságérzetét, konok
ragaszkodását a demokráciához, empátiáját és szolidaritását az üldözöttek, elnyomottak iránt; toleranciáját és az erôszaktól való undorát, alapvetô rasszizmus-ellenességét, ami nem csak az antiszemitizmus elítéléséig terjed.
Pályatársaihoz képest késôn, huszonhárom, huszonnégy éves korában
kezdett írni, eleinte inkább a film érdekelte. Elsô novelláskötete után
(1962) kész epikusként, érett regényíróként lép a színre teljes fegyverzetben a Sikátorral 1965-ben. Sok kritikusa a hat évvel késôbb megjelenô, és a nagy sikert meghozó Makrát tekinti revelációnak, de ezek nem
figyeltek jól a Sikátorra. Sikátor nélkül nincs Makra.
Három regénye, a Sikátor, a Makra és a kilencvenben megjelenô Zakariás több szempontból is trilógiának tekinthetô (utólag, persze, mert

Kertész nem annak szánta ôket). Rokon a fôhôs
személyisége, alkata; valamennyien moralisták,
valamennyien szinte genetikusan intelligensek, a
hat elemis parasztgyerek, az iparitanuló-iskolát
végzett szakmunkás és a diplomás mûvész-értelmiségi egyaránt. És rokonságot mutat mindhármuk kisebbségi helyzete, diaszpóra-léte.
A Sikátor hôse paraszt a melósok között, vidéki gyerek a nagyvárosban. Makra idegenszerû
külsejével, délszláv ôseivel a túlméretezett kiscserkész tisztességével, moralitásával szintén
kilóg a saját közegébôl. Autonóm alkatát a magánytól félve nem meri vállalni, inkább elbújna a tömegben, csakhogy az autonómia hiányába belehal. Zakariás
a túlzottan is asszimilálódott zsidó, aki állandó identitászavart érez,
zsidó-e vagy magyar, sôt: munkás-e (hiszen harmincéves koráig fizikai munkás volt) vagy mûvész-értelmiségi. És mindhárman igyekeznek – eredménytelenül – beolvadni, eltûnni, asszimilálódni a többségi közegben. Vagyis mind a három regényben világméretû, globális érvényességû problémát boncolgat, anélkül, hogy kilépne a magyar valóságból.
Kertészt indulásakor kinevezték munkásírónak, ami ellen folyamatosan tiltakozott. Ô emberekrôl ír, akik történetesen munkások – mondta. Élete legfogékonyabb tizenkét évét töltötte el a nagyiparban, szakmunkásként, ezt a világot jól ismeri. Ennyi.
A rendszerváltás óta két megjelent publicisztikai és esszékötete mellett is hatalmas publicisztikai életmûvet produkált. Folyamatosan dolgozik, regényei, forgatókönyvei mellett megújította saját kisregény- és
novellaírói mûfaját.

Kertész Ákos

Ajándék ôsz
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Sikerlista

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája

2006. november 17. – november 29.
Széprodalom
1. Leslie L. Lawrence: A vízidisznók
gyöngyökrôl álmodnak 1–2.
Gesta Kiadó
2. Stephen King: A mobil
Európa Könyvkiadó
3. Robin Cook: Válság
Alexandra Kiadó
4. Corinne Hofmann:
Visszatérés Afrikába
Ulpius-Ház Könyvkiadó
5. Richard A. Knaak:
Démonlélek – Warcraft
Szukits Könyvkiadó
6. Faludy György:
A Pokol tornácán
Alexandra Kiadó
7. Dan Brown: A Da Vinci-kód
Gabó Kiadó
8. Romhányi József: Nagy szamárfül
Alexandra Kiadó
9. Nora Roberts: Tánclépésben
Harlequin Magyarország Kiadó
10. Dan Brown:
Angyalok és démonok
Gabo Kiadó
Ismeretterjesztô
1. Müller Péter: Szeretetkönyv
Alexandra Kiadó
2. Stahl Judit: Végre otthon!
Kulinária Kiadó
3. Moldova György: Kádár János
Urbis Könyvkiadó
4. Tolvaly Ferenc: Tibetben a lélek
Kelet Kiadó
5. Horváth Ilona: Szakácskönyv
Pannon-Literatúra Kft.
6. Jamie Oliver: Olasz kaják
Park Kiadó
7. dr. Lenkei Gábor:
Cenzúrázatlan egészség 1.
Free Choice Books
8. Polgár Árpád: Polgársors
Alexandra Kiadó
9. Vujity Tvrtko: Pokoli történetek…
és ami azóta történt
Alexandra Kiadó
10. James Redfield:
Mennyei prófécia
Alexandra Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Geronimo Stilton:
Mulatságos történetek sorozat 1–11.
Alexandra Kiadó
2. Darren Shan: Vérfüred:
A vágás halálos
Móra Ferenc Könyvkiadó
3. Narnia krónikái sorozat
M&C Kft.
4. Füzesi Zsuzsa: Mondókáskönyv 1.
Urbis Könyvkiadó
5. Joachim Masannek:
A vad focibanda 10. – Márió, a tizes
Fabula Stúdió Kft.
6. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca karácsonya
Pozsonyi Pagony Kft.
7. Zénó, a zenélô mackó
Alexandra Kiadó
8. Barbie és a 12 táncoló hercegnô
Egmont-Hungary Kiadó
9. Marék Veronika:
Boribon beteg
Pozsonyi Pagony Kft.
10. Füzesi Zsuzsa: Eszterlánc
Urbis Könyvkiadó

Bookline sikerlista
2006. november 16. – november 30.

Libri sikerlista
2006. november 16. – november 30.

Szépirodalom
Szépirodalom
1. King, Stephen: A mobil
1. Leslie L. Lawrence: A vízidisznók
Európa Könyvkiadó
gyöngyökrôl álmodnak 1–2.
2. Lawrence, Leslie L.: A vízidisznók
Gesta Könyvkiadó
gyöngyökrôl álmodnak 1–2.
2. Hofmann, Corinne:
Gesta könyvkiadó
Visszatérés Afrikába
3. Hofmann, Corinne:
Ulpius-Ház Könyvkiadó
Visszatérés Afrikába
3. King, Stephen: A mobil
Ulpius-Ház
Európa Könyvkiadó
4. Gauland Ágnes: Fábry – Cenzúra nélkül 4. Méhes György:
Magánkiadás
Szép szerelmek krónikája
5. Hofmann, Corinne: Afrikai szeretôk
Ulpius-Ház Könyvkiadó
Ulpius-Ház
5. Hofmann, Corinne:
6. Cook, Robin: Válság
Afrikai szeretôk
Alexandra Kiadó
Ulpius-Ház Könyvkiadó
7. Lawrence, Leslie L.:
6. Cook, Robin: Válság
Gyilkosság az olimpián
Alexandra Kiadó
Gesta Könyvkiadó
7. Tolvaly Ferenc: Tibetben a lélek
8. Coelho, Paulo: Tizenegy perc
Kelet Kiadó
Athenaeum 2000 Kiadó
8. Bächer Iván: Klétka
9. Coelho, Paulo: Az alkimista
Ulpius-Ház Könyvkiadó
Athenaeum 2000 Kiadó
9. Mayle, Peter: Bon appétit!
10. Faludy György: A Pokol tornácán
Ulpius-Ház Könyvkiadó
Alexandra Kiadó
10. Kósun, Takami:
Battle royale
Ismeretterjesztô
Ulpius-Ház Könyvkiadó
1. Müller Péter: Szeretetkönyv
Alexandra Kiadó
Ismeretterjesztô
2. G. M.: Tesco titok
1. Müller Péter: Szeretetkönyv
B. Records Kft.
Alexandra Kiadó
3. Schmedes, Christa: Bögrés sütemények
2. G. M.: Tesco titok
(könnyen, gyorsan, finomat)
B. Records Kft.
Holló és Társa
3. Stahl Judit: Végre otthon!
4. Moldova György: Kádár János I–II.
Kulinária Kiadó
Urbis Könyvkiadó
4. Oliver, Jamie: Olasz kaják
5. Stahl Judit: Végre otthon! – Családi
Park Könyvkiadó
ebédek, baráti vacsorák, ünnepi ételek
5. Horváth Ilona: Szakácskönyv
Kulinária Kiadó
6. Oliver, Jamie: Olasz kaják
Pannon Literatúra
Park Kiadó
6. Christian, A. J.:
7. Rózsa György: Magyar Elsôk
Talen – a válaszok könyve
Ki, melyik, mikor és hol volt az elsô?
Édesvíz
Kossuth Kiadó
7. Faludy György:
8. Horváth Ilona: Szakácskönyv
A Pokol tornácán
Pannon-Literatúra Kft.
Alexandra Kiadó
9. Paine, Sheila: Amulettek – A mágikus,
8. Fagyöngy – a szeretet könyve
bajûzô és szerencsét hozó erôk világa
Lazi Könyvkiadó
Cser Kiadó
9. Perjés Klára (Szerk.): Az én hazám
10. Vekerdy Tamás: Kicsikrôl nagyoknak 1.
Magyar Rádió Rt. / Kossuth Rádió
A kisgyerekkor
10. Lajos Mari – Hemzô Károly:
Park Kiadó
99 új nyalánkság 33 színes ételfotóval
Aquila Könyvkiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Marék Veronika: Annipanni, hull a hó! Gyermek, ifjúsági
Pozsonyi Pagony
1. Shan, Darren:
2. Miler – Petiska: A kisvakond nadrágja
Vérfüred – a vágás halálos
(lapozó)
Móra Ferenc Könyvkiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó
2. Hull a pelyhes fehér hó
3. Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok
Santos Kiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó
3. Olvass és játssz! – Csodalufik
4. Szutyejev, Vlagyimir: Vidám mesék
Kulturtrade Junior
Móra Ferenc Könyvkiadó
4. Zelk Zoltán: Mikulás
5. Lewis, C. S.:
Santos Kiadó Bt.
A végsô ütközet – Narnia krónikái 7.
5. Paolini, Christopher: Eragon
M & C Kft.
Európa Könyvkiadó
6. Kovács Ágnes (szerk.): Icinke-picinke
6. Stroud, Jonathan:
Népmesék óvodásoknak
Ptolemaiosz kapuja
Móra Ferenc Könyvkiadó
Animus Kiadó
7. Scarry, Richard:
7. Olvass és játssz! – Noé bárkája
Sürgés-forgás Tesz-Vesz városban
Kulturtrade Junior
Lilliput Kiadó
8. Miler, Zdenek: A kisvakond és a mackók 8. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca karácsonya
(lapozó)
Pozsonyi Pagony Kft.
Móra Ferenc Könyvkiadó
9. Mikulás nagy bulija
9. Scarry, Richard: Tesz-Vesz Város
Elektra Kiadóház
Lilliput Kiadó
10. Móricz Zsigmond: Iciri-piciri
10. Zelk Zoltán: Mikulás
Santos Kiadó
Pro Junior Kft

Szívós Mihály: KOESTLER ARTHUR
Tanulmányok és esszék Arthur Koestlerrôl, a 20. század egyik legjelentôsebb
újságírójáról, kiemelkedô regényírójáról és éles szemû politikai gondolkodójáról.

Nigel Barley: EGY ZÖLDFÜLÛ ANTROPOLÓGUS KALANDJAI
Feljegyzések a sárkunyhóból
Lefegyverzôen tiszteletlen beszámoló egy antropológusról, aki egy sárkunyhóban ütött tanyát
a doajók földjén. Azt teszi az antropológiában, amit a maga területén Gerald Durrell.

Typotex Kiadó www.typotex.hu
Keresse az Olvasók Boltjában! (Millennium Center, Pesti Barnabás u. 4.)
4
2

Lira sikerlista
2006. november 1. – november 30.
Szépirodalom
1. Müller Péter: Szeretetkönyv
Alexandra Kiadó
2. Lawrence, Leslie L.: A vízidisznók
gyöngyökrôl álmodnak 1–2.
Gesta Kiadó
3. Hoffmann, Corinne:
Visszatérés Afrikába
Ulpius-Ház Kiadó
4. Parti Nagy Lajos: A fagyott kutya lába
Magvetô Kiadó
5. Závada Pál: Kulákprés
Magvetô Kiadó
6. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Kiadó
7. Cook, Robin: Válság
Alexandra Kiadó
8. King, Stephen: A mobil
Európa Könyvkiadó
9. Ulickaja, Ludmilla: Szonyecska
Magvetô Kiadó
10. Kehlmann, Daniel: A világ fölmérése
Magvetô Kiadó
Ismeretterjesztô
1. G. M.: Tesco titok
B. Records Kft
2. Moldova György: Kádár János I–II.
Urbis Kiadó
3. Stahl Judit: Végre otthon!
Kulinária Kft
4. Ambrus Péter: Az igazi Hofi
Athenaeum Kiadó
5. Szakácskönyv, naptárral 2007
Magvetô Kiadó
6. Gati, Charles: Vesztett illúziók
Osiris Kiadó
7. Oliver, James: Olasz kaják
Park Könyvkiadó
8. Erdô Péter–Schweitzer József–
Vizi E. Szilveszter: Hit, erkölcs, tudomány
Éghajlat Könyvkiadó
9. Gyáni Gábor:
Hétköznapi élet Horty Miklós korában
Corvina Kiadó
10. Christian, A. J.:
Talen – a válaszok könyve
Édesvíz Kiadó
Gyermek és ifjúsági
1. Aliz néni: Illemtan gyerekeknek
Magvetô Kiadó
2. Johnson, Robyn:
A varázslatos babaház
Athenaeum 2000 Kiadó
3. Shan, Darren: Vérfüred – Démonvilág 3.
Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó
4. Színezd ki…és számolj Te is
Göncöl Kiadó
5. Illés Gyula: Hetvenhét magyar népmese
Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó
6. Barbie és a 12 táncoló hercegnô
Egmont-Hungary Kiadó
7. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca karácsonya
Pozsonyi Pagony
8. A Mikulás rénszarvasa
Több mint 160 újraragasztható matricával
Alexandra Kiadó
9. Fekete Annamária–Berényi Nagy Péter:
Mit hozott a Télapó
Aquila Kiadó
10. Füzesi Zsuzsa: Mondókáskönyv 1.
Urbis Könyvkiadó

Könyvkultúra

interjú

A napraforgó-ember
Újra megjelent Van Gogh levelezése
A decemberben nyílt Van Gogh-kiállítás minden bizonnyal ismét megdönti majd a nézettségi rekordokat a Szépmûvészeti Múzeumban. Miért szeretjük
az impresszionistákat és különösen Van Goghot világszerte? A kérdésre Dávid Katalin mûvészettörténésszel keressük a választ, aki az 1960-as években lefordította és válogatta Van Gogh levelezését. A levelezés a Háttér Kiadó jóvoltából immár negyedszer is
változatlan formában látott napvilágot.
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■ – Van Gogh levelezése elôször
1914-ben látott napvilágot franciául, Theo öccse felesége jelentette
meg azzal a céllal, hogy az emberek megismerjék, milyen is volt
Van Gogh, az ember. Hogyan került sor a magyar fordításra?
– A két világháború között megjelent
egy vékonyka kötet, de ebben csak
néhány levél szerepelt. A háború
után a Képzômûvészeti Kiadó egy
nagy kiadást tervezett. Én alapvetôen
nem foglalkozom modern mûvészettel, a kora középkor szakértôje vagyok, de volt néhány modern „szerelmem” egyetemista koromban, köztük Van Gogh. Jártam a nyomában, voltam Arlesban, bementem a bolondok házába, ahol élt. Az ötvenes években
lefordítottam egy gyönyörû Van Gogh mûvészetét bemutató
filmnek a szövegét, ami sajnos, nem ment adásba. Viszont én írhattam meg a Képzômûvészeti Kiadó Mûvészeti Kiskönyvtárában egy Van Gogh-tanulmányt. Azután következtek a levelek. A
levelek hallatlanul érdekesek: Van Gogh hollandul és franciául írt,
valamint van néhány angol nyelvû levele is. A fordításnál egyszerre volt elôttem a holland, a francia, a német és az angol kiadás. A
végeredmény korrekt, azóta sem változtattam rajta.
– Van Gogh csak a testvéréhez hat és félszáz levelet írt, de
számos kortársához, például festôkhöz is fordult levélben.
Mibôl válogatott?
– A szövegben kizárólag Theo öccséhez írt levelek szerepelnek és a
jegyzetben van néhány más levél, például Gauguin vagy Signac sorai. Az volt a célom, hogy az olvasó egy curriculum vitae-t vehessen a kezébe Van Goghról. Olyan életrajzot kapjon, amit a festô
maga mond el. A leveleket olvasva rájöttem, hogy Van Gogh nem
úgy írt, mintha az örök életnek tette volna. Semmit nem játszott
meg, nem stilizált. Nézzük csak meg, hogy ment le egy napja: egész
nap egyedül dolgozik, különösen az arles-i idôkben, de például lelkészként a bányászok között is. Senkihez nem szólhat, akihez köze van, aki barát, aki megérti. Ezért este, amikor már megitta a maga kis abszintját, leül és elkezd hangosan beszélni. Nem ôrültségbôl, hanem mert így beszélget az öccsével. Levélben. Ezt a fajta beszédmódot, amely az élôbeszédhez közelít, megtartottam a fordításban. Technikám az volt, hogy a nyersfordítást bemondtam magnóba. Szándékoltan van valami nyerseség a fordításban. Azt akartam megjeleníteni, ahogy magában beszélt, de nem magának, hanem a testvérének. Kivel beszélt volna a mûvészetrôl? Az utcalánnyal, akit befogadott, a kocsmárossal, ahol étkezett, a paraszttal,
akivel a földeken találkozott? Hihetetlenül magányos volt.

– Látta az eredeti leveleket, vagy
kritikai kiadásból dolgozott?
– A nagy kritikai kiadásból válogattam. Láttam sok fakszimilét.
Külön érdekesség, hogy Van
Gogh sok rajzot illesztett a levelekbe, vagy külön papíron mellékelte Theónak az ôt éppen
foglalkoztató téma vázlatait.
– Az olvasók nyilván elsôsorban arra az idôszakra kíváncsiak,
amit a híres fülcimpa-levágás után írt levelekbôl ismerhetnek
meg. A levelek azonban nem egy bomlott elme írásai, igen tisztán látta saját betegségét és gyengeségeit.
– A levelekbôl kiderül, hogy nagyon félt a rohamoktól. Epilepsziás rohamai voltak, elôre
érezte, mikor jönnek. Extravagáns volt, de nem
ôrült. Öngyilkos is azért lett, mert félt. Félelmében már a színeket sem érzékelte, márpedig ha
nincsenek színek, minek az élet. Nem szeretem
azt mondani, hogy öngyilkos lett: véget vetett
valaminek, amit nem tudott másképp befejezni. Kilépett az életbôl. Nagy figura volt.
– Mennyiben járult ennek a levelezésnek a
publikálása Van Gogh máig tartó népszerûségéhez itthon?
– Miért? Van neki?
– A nemrég megrendezett impresszionista kiállítás azt bizonyítja, hogy van.
– Van Goghról írt monográfiámat négyszer adták ki, nagy példányszámban, legalább 30 000 példányban, és elfogyott. Azt hiszem, inkább azt olvasták az emberek, mint ezt a forrásmunkát. Ennek a
példányszáma is jóval kisebb volt. Akkoriban jártuk az országot és
nagy termekben népszerûsítô elôadásokat tartottunk a legnagyobb
festôkrôl. Újabban valóban nagy érdeklôdés van néhány festô iránt.
Ami persze nem jelenti azt, hogy a múzeumok tele lennének látogatóval. Csak a szenzációra mennek be. Ami persze nem baj.
– Miért szeretjük mi Van Goghot? A képei miatt? Vagy inkább
a személyisége miatt? Mit gondol?
– Nem tudom. A személyiség elvarázsol, az igaz. De ha ott állsz
egy képe elôtt…és megpróbálod a színeket egyesével végigkövetni a vonalak mentén, szinte megszédülsz a színek kavalkádjától,
attól a hihetetlen izzástól és intenzitástól, ami a képbôl árad. A
hevület, a munka benne van az ecsetnyomokban. Arles-ban, ahol
már nincs meg a háza, csak egy emlékkô van a helyén, csak ültem
és láttam magam elôtt a házat. A vasúti híd ma is megvan. És a
nap pont úgy süt, ahogy leírja, hogy kilyukasztja az ember fejét és
belevakul a szem. A színeiért szeretem. Ez a holland, aki egy sötét és a bányavidéket járva egy szomorú világból érkezett délre,
beleszédült a déli színekbe. Ezt a két végletet – tájban, színekben,
fényben, lüktetésben – nem lehet ép ésszel végigcsinálni.
– Életében egy képet adott el összesen. Ez azonban nem érdekelte.
– De, nagyon is szomorú volt miatta. Furdalta a lelkiismeret,
hogy Theo tartja el, akinek már családja van. Theo utánahalt.
Gyönyörû történet. Amikor Vincent ott feküdt a ravatalon, dr.
Gachet hozott egy napraforgót, és aztán mások is hoztak, és a
végén beborította a koporsót a rengeteg virág. Szép szimbólum.
Van Gogh maga is napraforgó volt.
Szénási Zsófia

Könyvipar

kolofon

Kálvin Kiadó

Tarr Kálmánnal
beszélget Nádor Tamás
Kálvin János szerint az ige egyedüli forrása
a Biblia – sola scriptura –, a kálvinizmus központi tevékenysége Isten igéjének hirdetése,
ami népnyelven történik. Adva van tehát
az Írás, és adott a lehetôség: annak emberi
értelmezése. Egy könyvkiadó számára
nemes és nehéz feladat.
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■ – Azt a szellemiséget képviselik-e, amelyet egykoron Kálvin János megfogalmazott, és vissza szeretnék
hívni a ma emberét a „tiszta forráshoz, vagy a 21. században már másképp (nem csupán új technikai eszközökkel) kell és lehet bennünket megszólítani?
– Kálvin János nekünk sokat jelent, de nem „mindent”.
Ô képviseli a reformáció egyházai között, a protestantizmusban a
helvét irányzatot, amelynek számára a Biblia hitünk és életünk
zsinórmértéke. De mértékadónak tartjuk mi, mai reformátusok a
Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást is. A Magyarországi
Református Egyház kiadója így természetesnek tartotta, hogy
1992-ben, Kálvin János nevét felvéve is fémjelezze tevékenységét.
Tanulva Kálvintól és Kálvinról, ugyanakkor arra törekedve, hogy
az ô bibliai alapokon nyugvó felismeréseirôl – Szentháromság Istenrôl, Isten és ember viszonyáról, az egyházról s a többi alapvetô hitbe és életbe vágó kérdésrôl – a mai ember nyelvén és fogalomkészletével írjunk. Már csak azért is, mert a módszeres és rendszeres bibliaismeret alapján tudható: a „mai” és a „régi” ember között nincs különbség, évezredek, évszázadok során csak a „díszletek” és a „jelmezek” változtak, ám az emberiség és az egyes ember
gondjai, örömei mindenkor ugyanazok. (Hadd jegyezzem meg:
egyházunknak 1945 elôtt nem volt központi kiadója. A protestáns
Bibliát – a Károli Gáspár fordította Vizsolyi Biblia többszörösen
revideált kiadásait – egy angol missziós társaság, a Brit és Külföldi Bibliatársulat adta ki nálunk, több mint száz éven át. Egyházunk könyveit elsôsorban a nagy kollégiumok – Debrecen, Pápa,
Sárospatak – publikálták. Aztán, mivel a korábbiak folytatására
nem adott lehetôséget a politika, 1948-tól a Református Sajtóosztály végzett biblia-, könyv- és folyóiratkiadói munkát.)
– Személyes története, szakmai curriculum vitae-ja a Kálvin
Kiadóig és azóta?
– 1970-ben végeztem a Budapesti Református Teológiai Akadémián. Lelkészként egyházam Felekezettudományi Intézetébe kerültem tudományos munkatársként. Közben a Teológiai Szemle
munkatársa voltam. Egyháztörténésznek készültem; a katolikus és
protestáns egyházak hazai újraegyesítési, vagyis reuniós törekvéseinek történetével foglalkoztam. Ám amikor 1976-ban a Református Sajtóosztály osztályvezetô helyettesi állására meghívtak, habozás nélkül elfogadtam. Tudván: bár így tudományos ambíciómat
háttérbe kell szorítanom, de munkámmal talán szélesebb körben
szolgálhatom az embereket, elsôsorban református híveinket. E
feladattal párhuzamosan végeztem a tizenkét tagegyházat tömörítô Magyar Bibliatársulat titkári teendôit is, minthogy sajtóosztályunk volt e társulat kiadója is. 1978-ban az osztály vezetôje lettem, majd amikor jogutódjaként létrejött a Kálvin Kiadó, annak
irányításával bíztak meg. Ennek mindmáig igazgatója vagyok.

– Miféle célkitûzésekkel, szándékokkal és mennyire eredményesen mûködik a Kálvin Kiadó? Milyen a kapcsolatuk a hívô (és a talán nem hívô, ám nyitott, befogadó szemléletû) olvasókkal, gyülekezetekkel?
– Természetesen elsôsorban a gyülekezetre, a hívôkre gondolunk, de nem kevésbé a közeledôkre. Meg arra: a templom padjaiban ülhetnek tudós emberek éppúgy, mint alig iskolázottak.
Mindôjükre figyelmet fordítunk, elsôsorban úgy, hogy
folyamatosan kezükbe kínálunk Bibliát, énekeskönyvet,
ima- és hittankönyveket. E
mûvekben épp az a rendkívüli – ami persze számunkra
megnyugtató és lelkesítô –,
hogy szövegük és szellemiségük bárkihez eljuthat, ha esetleg más-más fokon is. Vagy
akár – igehirdetés, bibliamagyarázat révén – fokról fokra.
Ezért is feladatunk, hogy a
templomi szolgálatot végzô
lelkészeink számára fontos
szakkönyveket, bibliakommentárokat, teológiai mûveket is közreadjunk. Arra törekedve, hogy korunk sajátos problémáit, kérdéseit is próbáljuk – hazai és külföldi szerzôk tollából
származó, új meg új felismeréseket tartalmazó – kiadványainkkal megvilágítani. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy egyházunknak 1200 gyülekezete van és több száz különbözô típusú
iskolája. Ez is arra késztet bennünket, hogy ünnepeinket a magunk eszközei, lehetôségei révén éppúgy számon tartsuk, mint
az emberek mindennapi gondjait, az élhetô élet kihívásait.
– Mit publikált-publikál a kiadó? Miképpen formálja, próbálja elmélyíteni a bibliaismeretet? Milyen más kiadványokat jelentetnek meg, miféle olvasókra számítanak?
– Elsôsorban természetesen a Biblia közreadása a célunk. Új fordítású, revideált kiadásban tettük-tesszük hozzáférhetôvé a
Szentírást. Van immár Hangzó Bibliánk, vagyis kiadtuk ezt a
bibliafordítást CD-n is. Különbözôképpen próbáljuk bevezetni
a gyerekeket a bibliaismeretbe (Bibliai történetek...; Kelj fel és
járj! Jézusról szóló történetek...; Ismered a Bibliát? Bevezetés a
Biblia világába...; Játékosan a Bibliáról. Szórakoztató feladatok
és bibliai tanulságok...) Amint említettem: kiadunk különbözô
énekes-, hittan- és imádságos könyveket. (Néhány az utóbbiak
közül: Karl Barth: Ötven imádság; Sándor Endre: Örömben,
bánatban; Muraközy Gyula: A Sionnak hegyén...) Vannak természetesen az életvezetést segíteni óhajtó köteteink is. Például:
Pálhegyi Ferenc: Keresztyén házasság; Jim Winter: Depresszió:
menekülési terv. Keresztyén válasz a depresszióra; Senki sincs itt
véletlenül (egy drogterápiás otthon lakóinak történetei); LEjövök és magam mellé veszlek”. Útravaló betegeknek. Sajátos (ötszáz oldalas) dokumentumgyûjteményünk – Adalékok a Magyarországi Református Egyházban az 1956–1957-es esztendôben történtekhez – felidézi az ötven évvel ezelôtti eseményeket.
– S mit tervez a közelebbi, esetleg távolabbi jövôben a Kálvin Kiadó?
– A római katolikus egyház és a protestáns egyházak 2008-at
a Biblia évének nyilvánították Magyarországon. 2009-ben pedig Kálvin János születésének ötszázadik évfordulóját ünnepeljük. Lesz tehát bôven tennivalónk. A legfontosabb: Kálvin
segítségével visszavezetni a 21. század emberét is a Bibliához,
amely számunkra Isten hozzánk szóló szava. Amely Jézus
Krisztus személyében testet is öltött, és így életté, életgyakorlattá, életvitellé vált.

Havas Gábor –
Liskó Ilona
ÓVODÁTÓL
A SZAKMÁIG
Felsôoktatási
Kutatóintézet – Új
Mandátum Könyvkiadó,
213 oldal, 2280 Ft
A kötetben négy, a romák
társadalmi integrációjának
kérdésével foglalkozó
tanulmány szerepel: A
halmozottan hátrányos
helyzetû gyerekek
óvodáztatási helyzete;
Szegregáció a roma
tanulók általános iskolai
oktatásában; Roma tanulók a középfokú iskolákban; Roma gyerekek a
szakképzésben.

Vermes Katalin
A TEST ÉTHOSZA
A test és a másik
tapasztalatainak
összefüggése
Merleau-Ponty és Lévinas
filozófiájában
Dasein Könyvek
L'Harmattan, 205 oldal,
2000 Ft
A kötet fô tárgya a testi
érzékenység. Olyan tárgy
ez, amely nemcsak
Merleau-Ponty és Lévinas
két különálló gondolkodói
útja között teremt kapcsolatot, hanem egyszersmind a fenomenológia
jelenkori törekvéseinek is
középpontjában áll.

Szalai Erzsébet
AZ ÚJKAPITALIZMUS
ÉS AMI UTÁNA JÖHET
Új Mandátum
Könyvkiadó, 165 oldal,
2380 Ft
A szerzô egészen új
fogalmak bevezetésével
és összefüggések
bemutatásával támasztja
alá fô megállapítását:
korunkban a globális
tôke ellensúly híján
felemészti önnön létfeltételeit, és ebben az
öngyilkos folyamatban a
társadalmat is magával
ránthatja.

Thomas Hylland Eriksen
KIS HELYEK –
NAGY TÉMÁK
Bevezetés
a szociálantropológiába
Társadalomtudományi
könyvtár
A legkorszerûbb, legszélesebb értelemben tárgyalja
ennek a tudománynak a
vizsgálódási körét, belefoglalva a komplex
modern társadalmak
antropológiai kutatását is,
ezáltal kulcsfontosságú
alapozó tankönyv lehet
nemcsak a szûkebb szakterület, hanem minden társadalomtudomány oktatói
és diákjai számára.

A PEREM FELÔL
Emergenciák
és médiakonfigurációk,
1900/2000
Mû-helyek
Szerkesztette Kerekes
Amália, Peter Plener,
Teller Katalin
Gondolat Kiadó, 222
oldal, 1980 Ft
A kötet tanulmányai az
1900, illetve 2000 körül
újnak számító mediális
kapcsolatokat és
tárolási formákat járják
körül. A tanulmányok öt
tematikus csoportja:
Ikonográfiák, Kánonok,
Optikák, Visszhangterek és Archiválási
folyamatok.

Antalfai Márta
A NÔI LÉLEK ÚTJA
Mondákban és mesékben
Új Mandátum Könyvkiadó,
332 oldal, 2890 Ft
„Antalfai Márta felismerte,
hogy a magyar mese- és
mondavilág különösen
gazdag az archetípusok
szimbólumaiban. Kivált a
nôi lelki fejlôdés ábrázolódik benne sajátosan
és szemléletesen.
Izgalmas olvasmány és
egyben útmutató a saját
tudattalanunk, valamint
lelki fejlôdési egyenetlenségeinkbôl és elakadásainkból eredô komplexusaink felé.” Dr. Buda Béla
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