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Könyv

unicus

Véges végtelen
■ Több sebbôl vérzik a Kronológia 1–2. címû, a Magyar Nagylexikon Kiadó mûhelyébôl kikerült hatalmas munka (melyet kétféle köntösben is forgalmaznak: a lexikonokhoz igazodó eleganciával, illetve ötletes
zöld-barna, figyelmet vonzó borítóval). Tolnai Ottó pár hete vehette át a Kossuth-díjat
– adattárunk a tagadhatatlan megkésettséget
a 2000-es (téves) dátummal orvosolja, s máskor is felhatalmazva érzi magát csodálatos
díjszaporításra. A szaporítás a pontoskodásban is megmutatkozik ott, ahol elvileg minden betûhely drága. Például II. János Pál
pápa uralkodásának határdátumait rengetegszer újraközlik (de nem mindig, s e gyakorlat
más pápák, egyházi vezetôk, királyok esetében nem általános. Az évszámoknak az Indexben lenne a helyük). Sokszor viszont az
éves osztású, egy, majd két hasábba (Történelem; Kultúra, technika), 895-tôl négy oszlopba (Egyetemes történelem; Társadalom, kultúra, mûvészetek; Tudományok, technika; Magyar történelem, kultúra, tudományok) rendezett információtömeg elemei vagy nem illenek
be megnyugtatóan egyik vagy másik tömbbe, vagy napra
pontos idôzítést kérnének. Az olykor szubjektíven kiemelt
tények közlésébe (lásd: irodalmi címszavak stb.) ok nélkül
is kerül minôsítés. Az illusztrációk kiválogatása részben
esetleges és vitatható, a képek elrendezése, tördelése sokszor csúf,
ügyetlenül helykitöltô (s elcsúszó kép és adat randevúját csak késéssel hozza össze a szem).
A kiadvány fôszerkesztôt nem nevez meg, csupán három kötetszerkesztôt; szerzôket és lektorokat (utóbbiak vannak többen), továbbá mûvészeti, mûszaki, technikai munkatársakat (ezt is sajnálatosan csak az elsô tomuszon). Leginkább a fôszerkesztôi szem, kéz
hiányával magyarázzuk a nagy jelentôségû és így is nélkülözhetetlen újdonság egy-két példán felvillantott lényeges és kevésbé lényeges fogyatékosságait. Amirôl szót ejtettünk, nem egyszerûn elírás,
véletlen adatvétés (néha bizonyára az; az is). Típushibák és visszavisszatérô hiányosságok, ballasztok terhelik a Kronológiát. Ez azért
nem maradhat említetlenül, mert olyan patinás team, mint a Ma-

gyar Nagylexikoné, remélhetôleg bizonyos idô
múltával és a kereslet szerint ismét közzéteszi
(javítva) enciklopédiájának e kiegészítését.
Kifogásaink nem fakíthatják a heroikus nekifeszülés értékeit. Az információk óriási halmaza
lehetôség szerint „teljes” (a kifejezés ilyesféle mû
esetében csak idézôjelben alkalmazható), a tudásanyag beosztása jó és gyakorlatias, és a velôs
tömörséggel sem áll hadilábon a lexikonírók többsége. Csak köszönet
jár a 1848-49-es magyar forradalom
és szabadságharc, a két világháború,
valamint az 1956-os magyar forradalom eseményeinek külön blokkokba szerkesztéséért, a Nobel-díjasok névsoráért, a legmagasabb hazai
díjak (1948–2006) táblázatos közléséért. Pótolhatatlan forrás az Index:
hibái és hiányai eltörpülnek közvetlen és közvetett haszna mellett.
Valóban közvetett és közvetlen
praktikum, becs ad rangot a kétkötetes Kronológiának. Aki – közvetlenül – csak évszámot, címet, adatot keres, 98 %-os bizalommal fordulhat e tárházhoz, s ez nagyszerû
aránynak mondható (balszerencsés, aki a 2 % örvényébe kerül – ám ilyen kézikönyvet soha nem
tanácsos ellenôrzés nélkül forgatni). A közvetett haszonhoz sajátságos módon folyamatos, epikus olvasásra van szükség. Tessék
kipróbálni: a világtörténelem, világkultúra (benne a magyar história és mûveltség) páratlan regénye íródik adatokban! Olyan inspiratív tényegyüttes, amely a számok, adatok nyelvén beszélve
tudományszakok, mûvészeti területek – alkotói és befogadói életés magatartásformák morálja, gyakorlata irányába ösztönözhet.
Tarján Tamás
Kronológia, 1. Kezdetek – 1870. 2. 1871 – 2006
Magyar Nagylexikon Kiadó
1865 oldal, kötve 22 400 Ft
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■ A tudományos könyvkiadásról rendezett konferenciát a Politikatörténeti Alapítvány és a Napvilág Kiadó. A szakmabeliek
körén kívül kulturális intézményrendszerünk érintett hivatalait
csak dr. Harsányi László, a Nemzeti Kulturális Alap elnöke képviselte (a minisztérium illetékes államtitkára a konferencia napjának reggelén mondta le részvételét.).
Sok egyéb mellett éppen az intézményrendszert, annak cselekvési stratégiáját, (illetve a stratégia hiányát) bírálta a legtöbb hozzászóló.
A felszólalásokból azért jól körvonalazódott, hogy mi okozza a
legtöbb gondot, illetve hogy mi a legfôbb szempont, amely a tudományos és szakkönyvkiadás létét meghatározza. A magyar nyelvû tudományos könyvkiadás megmaradásának parancsoló szükségességét nemzeti tudományos létünk megmaradásának szüksége
indokolja: hiba lenne hagynunk, hogy a magyar tudomány anyanyelve az angol legyen, amire más nemzetek esetében már akad

példa. Azonban – mivel kristálytisztán piaci viszonyok között ez
lehetetlen feladat az e területen mûködô kiadók számára –, az államnak kell ehhez segítséget nyújtania, amire szintén akad külföldi példa. A Nemzeti Kulturális Alap könyvtáraknak nyújtott beszerzési támogatása a segítség egyik eleme lehet, különösen, ha az
Alap gazdálkodását megalapozó járulékok körének kiszélesítésével
az erre fordított összeg még nagyobb lehetne. A másik fontos elem
lehetne, ha az Oktatási és Kulturális Minisztérium visszatérne korábbi gyakorlatához, azaz újra biztosítaná a Felsôoktatási Tankönyv- és Szakkönyvkiadás pályázati lehetôséget, ami természetesen a korábbi években komoly anyagi segítséget jelentett fontos
könyvek megszületéséhez, mára azonban ez a lehetôség megszûnt.
A tanácskozás résztvevôi a sok konkrét ötlet mellett abban maradtak, hogy folytatni kell a kiút keresését így közösen is. A Könyvhét
is ezt teszi: mindenképpen folytatjuk...
(k.j.)

A szorongásaiddal együtt vagy szerethetô
Beszélgetés Háy Jánossal A gyerek címû regényérôl
■ – Mennyire nevezhetô önéletrajzi ihletésûnek a mû?
– Alapfeltétele a pontos és hiteles ábrázolásnak, hogy megtaláld magadban a szereplôket, a negatívat is. Lehet, nem is kell annyira kutakodni.
Dosztojevszkij lelke sem csak a jóságos Miskinbôl volt legyártva, ott van
a cinikus Sztavrogin is. Ez a regény
még ennél is önéletrajzibb, hiszen a
fôszereplô életkora megegyezik az
enyémmel, és többnyire azokon a
helyszíneken forog, ahol én is forogtam az életem során. De valójában
csak azért használtam ezeket a helyszíneket, mert ezeket ismerem, a fôhôs
története nem az én történetem.
– A regény több helyszínen játszódik, amiket többnyire megnevez
(pl.: Budapest, Szeged), de a falu,
ahol a gyerek él, névtelen, mint ahogy a gyerek is majdnem a
legvégéig az.
– Fontosnak tartom a reáliákat, hiszen ezek révén válik megfoghatóvá a szöveg. Ahol szükségesnek érzem, beleteszem, de feleslegesen nem terhelem adatokkal a könyvet. A gyerek esetében és
a szülôk esetében másról van szó. A megnevezetlenség: a nemlétezés. A megnevezettség: a lét, ahogy ez Mózes elsô könyvében
is van: az Úr sorba megnevezi a dolgokat, s kiemeli ekként a káoszból a világot. Számomra akkor válnak névszerûvé a hôsök,
amikor beváltják saját feladatukat a világban, amikor a rájuk mért
sors szempontjából önazonosak. Ezért a fôhôsöm a bukás peremén az utolsó fejezetben kapja meg a nevét. Az apa és az anya
pedig nem nevezhetô meg, hiszen ôk nem a saját, hanem a gyerek élete által akarják megvalósítani a sorsukat, folyamatosan kihelyezik a saját életüket egy leendô életbe.
– Úgy teljesítené be a gyerek a sorsát, hogy elbukik? Ezáltal
válik érdemessé a nevére?
– Nemcsak azt tekinthetjük egy sors beteljesítésének, amit pozitívan értékelünk. A gyerek névadásának pillanatában azt mutatta
meg, hogy ô az elbukásban éri el a teljességet. Bár ez a bukás-ügy
is problematikus, hogy tényleg mi is a bukás. Nem lehet-e, hogy
bizonyos szempontból, minden sors elbukás, vagy épp az ellenkezôje: egyik sem az. Mert általában, alig látunk bele más sorsokba, s legtöbbször evilági hasznok szempontjából értékelünk egyegy sorsot sikeresnek vagy kudarcosnak. Nagyon silányan és egysíkúan értékeljük az életet, s beteges ambíció van bennünk, hogy
más sorsokat leértékeljünk, hogy a magunkét fényesebbnek lássuk.
– Tulajdonképpen a könyvedben nincs pozitív példa, valamilyen szempontból minden szereplôd „elbukik”, megalkuszik a sorssal.
– A hittankönyvek feladata, hogy jó példákat mutassanak fel. Az
irodalom alapvetô célja, hogy eredendô és koncentrált létélményhez juttasson. Méghozzá bármi áron. Egyébként pedig mindannyian hordozzuk magunkban az elbukás lehetôségét vagy emlékét. Ezt nagyon fontos tudásnak tartom, mert ez az a tudás, amitôl
a másik ember megszólíthatóvá válik számunkra. Az önteltség,
ami e tudás elvesztésének következménye, elrekeszt attól, hogy
másvalaki számára érinthetô közelségbe kerülj. Holott az emberi
kommunikáció lényege, hogy akár testtel, akár szóval, akár tekintettel megérintsük egymást. Ilyen szempontból ez a regény pozitív

szemléletû, hisz arra hív, hogy gondolkodj
magadról, magad és a világ viszonyáról,
hogy ne félj attól, hogy elbukhatsz, s ha ez
látszik rajtad. Hogy merd vállalni az
esendôséget, hisz mindannyian azok vagyunk. Hogy merj szembeszállni a tökéletességprojekttel, amit ez a korszak únosuntig nyom, hogy tudd: a szorongásaiddal
együtt vagy teljes ember, szerethetô, olyan,
akinek érdemes felkelnie, s akiért érdemes
egy másik embernek felkelnie.
– Hogyan illeszkedik ez a témaválasztás
az életmûvébe? Volt korábban elôzménye valamelyik írásában?
– A gyerek egyértelmûen társítható a Dzsigerdilennel, amely a török korba helyezve mond
el bizonyos szempontból hasonló történetet, ugyancsak rokonítható A Bogyósgyümölcs kertész fia c. novellafüzérrel, de
természetesen egyik esetben sem stilisztikai vagy történeti azonosságról van szó.
Az alapgondolatában fedezhetô föl kapcsolódás. Hogy csak egy példát említsek:
mindhárom könyvben központi kérdés a
felnôttségbe való asszimilálódás. Stilisztikailag azonban A házasságon innen és túl
novelláihoz áll közel a regény, azokban a
novellákban épült ki az itt is használt, neutrális, szikár, s épp ezért sokszor könyörtelennek látszó nyelvezet.
– Az idôszerkezettel is nagyon izgalmasan bánik, minden történetbôl, sorsból kibomlik egy másik életút, a legesetlegesebbnek tûnô döntésünk is kihathat az életünk késôbbi alakulására.
– A valóság ellentmondani látszik a klasszikus, például a 19. századi regényre is jellemzô tapasztalatnak, hogy egy oknak látható okozata van, és hogy a világ egy átlátható logikai rendszer alapján mûködik. Ez szerintem egyszerûen nem igaz. Bármi, bármivel összefügghet. Egészen apró effektek jöhetnek be az életünkbe, s módosíthatják, akár gyökeresen át is alakíthatják a sorsunkat. A regény ezt
a szemléletet követi: a különbözô sorsok át-és átjárják egymást, nem
ideológiai alapon, hanem mert én így látom, s a valóságélményem,
ami megalapozza a munkámat, ezt látszik alátámasztani.
– Egy figyelmes szemû olvasó észreveheti, hogy a regény bizonyos részeinél feltûnik egy rajz, mely egy gyermeket ábrázol,
aki a regény elôrehaladtával fokozatosan változtatja a pozícióját. Lehajtott fejét szép lassan az ég felé fordítja.
– Bár azt gondolom, enélkül is érezhetô, hogy az itt megírt sorsokat nem lehet a „velem ez nem történik meg, én különb vagyok”
státuszából, a „vannak ilyen bukott alakok” vélekedéssel olvasni. A
grafika mégis egy kis figyelmeztetés akar lenni, egy apró impulzus,
hogy önazonosság-történetként is lássuk a gyerek sorsát. Hogy lássuk azt az életívet, melynek során az ember kihelyezôdik a világból, mindenfajta érdekek, napi terhelések fölé, amikor a figyelmét,
ha még van benne, már csak egyetlen irányba fordítja, az ég felé.
A grafika és a történet látszólagos ellentmondása azt is jelképezi,
hogy egyszerre vagyunk a sors által összetörtek és megalázottak, és
egyszerre próbálunk e megaláztatottságból kitörni. Fölnézni és lehajtani a fejed: mindkettôt tudni kell.
Illényi Mária
Fotó: Szabó J. Judit
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Magyar irodalom
A szabadságharc
pap hôse

■ A Helikon Kiadó egykor
bibliapapíros, vászonkötésû
klasszikus sorozatát felújított
és korszerûsített kivitelben indította újra útjára. Elsô kötetei
között szerepel Sárközi
György Mint oldott kéve címû
terjedelmes történelmi regénye, amely negyven éve jelent
meg utoljára. Sárközi Györgyöt elsôsorban nem mint regényírót, hanem mint költôt,
publicistát és a haladó magyar
parasztpolitika egyik képviselôjét ismerték kortársai. A
mára szinte teljesen elfeledett
irodalmárt valószínûleg nem
értelmetlen bemutatni az olvasónak. Hívô és áhítatos katolikus volt, a Nyugat második
nemzedékének jelentékeny és
egyéni hangú költôje, rangos
kortársa Illyésnek és Szabó
Lôrincnek, akinek élete nagyobb részében barátja is volt.
Publicistaként naturalista novellákat írt, elkötelezetten szervezte a népi írók mozgalmát,
frontembere volt a Válasz címû folyóiratnak és ösztönzôje
a népi szociográfiai irodalom
kialakulásának. A sors tragédiája, hogy ô, aki a parasztság
életérzéseivel és gondjaival
olyannyira azonosult, üldözött
zsidóként halt meg a balfi
munkatáborban, negyvenhat
éves korában.
„Pusztulunk, veszünk, mint
oldott kéve széthull nemze-

tünk/ Szívet cseréljen az, aki
hazát cserél.” – idézi a regény
címe Tompa Mihály mára
szintén elfeledett borongós sorait. A regény témáját
Mednyánszky Cézárnak
a szabadságharc pap
hôsének 1858-ban publikált emlékirata adta,
amirôl Sárközi recenziót
is közölt. A nagyívûnek
tervezett történelmi és
családregény fôhôse
szinte Jókai-regényalakként jelenik meg elôttünk, bár valójában nem
közelíti meg legnagyobb
romantikus írónk figuráinak összetettségét.
Mednyánszky Cézár egy
mágnáscsalád harmadik
fia, akit a családi vagyon
elaprózódásának megakadályozása okán papnak szánnak. A regény
végigkíséri lelki vívódásait, örökös szerelem iránti vágyát, ami
arra készteti, hogy fel-fellángoló papi tevékenysége mellett
elôbb idôlegesen, majd véglegesen levegye a papi reverendát. Mindhárom testvér részt
vesz az 1848/49-es szabadságharcban ( László bátyját fel is
akasztják), Cézár papként vezeti a forradalmárokat Görgey oldalán. A bukás után Franciaországba emigrál, tartja a kapcsolatot a többi magyarral, de Teleki Lászlón kívül nem sokan
lelkesednek már a haza ügyéért. Majdnem elveszi egy francia képviselô lányát, majd
anyagiak híján Ausztráliába
utazik szerencsét próbálni az
aranyásással, aminek az lesz a
vége, hogy egy rablótámadás
során elveszti a fél karját. Európába visszatérve még egy rövid fellángolást él át egy férjezett porosz arisztokrata aszszony oldalán, aztán csalódásában öngyilkos lesz. A regény
sem a maga korában, sem a
késôbbi kiadások során nem
részesült igazán lelkes fogadtatásban. Németh László például, aki Sárközi jó barátja volt,
pontosan jellemezte a regény
erényeit és hibáit: „Gondoljunk csak a Háború és békére,
amely mint példa, Sárközi
elôtt is ott lebegett. Hiszen az
elsô két kötetben még a módszere is a Tolsztojé. Párhuza-

mosan indít el néhány sorsot:
a három Mednyánszky-fiúét,
Görgeyét. Az egymás mellett
futó sorsok eseményekben alig
keresztezôdnek, színfoltjaik
azonban némileg kiegészítik
egymást s a regény kimagaslón
legjobb részében, a szabadságharc leírásában az önmagukban szerény, szándékosan jelentéktelen sorsvonalak, mint
az ellenponttal szerkesztett invenciók szólamai olyan zenedarabba olvadnak, mely különkülön a dallamok egyikében
sem volt benn. Ki nem ismer
rá ebben Tolsztoj moszkvai
hadjáratára?” Kitûnônek találja
a regény részleteit, viszont hiányolja, hogy nem áll össze egységes egésszé. Kritizálja, hogy
nem élnek e regényalakok, de
dicséri a mûgondot, az ízlést, a
költészetet és a józanságot, ami
végigkíséri a több mint hatszáz
oldalas mûvet. A könyvbôl
1983-ban Révész György Nemeskürty István forgatókönyve
alapján hétrészes tévéfilm-sorozatot készített, amely szintén
nem talált jó fogadtatásra.
szénási
Sárközi György:
Mint oldott kéve
Helikon Kiadó, 4290Ft

Ügyekrôl álmodók

■ Bátor könyv az elmúlt harminc évrôl, meglehetôsen pikáns aspektusból: nevezetesen
a hivatalos baloldal melletti-elleni-alatti baloldali mozgalom

szemszögébôl. Kállai R. Gábornak ebbôl a regényszervezô
körbôl ezzel a kötettel immár
trilógiája lett, az Utazás Emillel és a Krakkói gyors után.
Nyilvánvalóan kulcsregény
ez, azonosítható figurákkal,
kiknek felfedezése, az elrajzolásuk vonalaiba való belefeledkezés mindig olvasói csemege.
Egyetemi társak, oktatók, értelmiségi fészkek lakói harminc
évvel ezelôtti „nembeli” énüket keresgélik. Ideológiailag,
filozófiailag telített korszakukat, melyben mégis legszebb
volt a balatoni bohóckodás, a
dukai kirándulás, az elbagatellizált testiség. Magán- és köztörténet, „megélt élet és megélt gondolkodás” – s mindezek
deformálódása adja az alaphangot. Nosztalgia, irónia és
önirónia, amelyen át szemléljük ezt a kört. Kállai körülményeskedô, túlrészletezôen körmönfont nyelvi regisztert választ, melyet a szereplôkre való zoomolással és a pici tények
széles filozófiai háttér elé állításának lassúságával ellenpontoz, különös hangulatot adva
az alapvetôen hôseposz-pamfletnek, melyben értelmes,
„Ügyekrôl” álmodó emberek
kavarognak: legendából, emlékbôl, személyes érintettségbôl a Comandante mítoszát
kôbe örökíteni vágyva.
Cseh filmekbe illô módon
ügyetlenkedve
hurcolják végig az országon az itteni látogatásának évfordulójára
emlékezô márványtáblát. Eközben fájdalmas
halálok, furcsa szerelmek esnek. Pótcselekvés és melankólia a
kulcsszavai ezeknek az
idôbôl és valódi tenniakarásukból ki-bezökkenô figuráknak. Che
neve
természetesen
nem hangzik el: de e
másféle
gerillaharc
technikáinak ismerôsen groteszk számbavételét az ô történelembôl
kiiktathatatlan
alakja tartja egyben.
BK
Kállai R. Gábor: Elvtársalgó
Új Mandátum Kiadó
220 oldal, 1968 Ft

Nyelvészet
Nyelvemlékeinkrôl

■ Egy-egy nép korai történetét jól jellemezhetik nyelvemlékei: a magyarság a nyelvtörténetben elôször önelnevezése (illetve más, környezô népekkel összezavart elnevezései), a vezérek személy- és
méltóságnevei, a törzsek nevei, elôdeink csatakiáltása
(hui, hui!) révén jelentkezett.
Pár évszázad elteltével az
összefüggô nyelvemlékek már
szigorúan hivatalos dokumentumok (adománylevél,
alapítólevél, birtokösszeírás,
jegyzôkönyv) vagy jámbor és
épületes tartalmú írások,
utóbb szójegyzékek is. A
X–XII. század közepe körüli
idôbôl mintegy ötven, a hazai szórványemlékek legjelentôsebb részét képviselô oklevél maradt fenn. Az Árpádkorból négy, viszonylag rövid
összefüggô szövegemlékünk
maradt fönn: a Halotti beszéd és könyörgés, a Königsbergi töredék és szalagjai, az
Ómagyar Mária-siralom, valamint a Gyulafehérvári sorok.
A XIV. századból csak szórványok maradtak ránk. A
XIV. század végérôl egyszerre
egy egész könyvnyi magyar
szöveg beszéli el Assisi Szent
Ferenc életét: ez a XIV. század vége felé keletkezett,
1448 körüli másolatban fennmaradt Jókai-kódex, s a versés liturgiatörténeti szempontból egyaránt izgalmas Laskai

sorok keletkezése is erre a
korra (1433) tehetô. 1476-ban
vagy közvetlen utána keletkezett a Mátyás király
haditettét elbeszélô
legrégebbi ránk maradt históriás ének, a
Szabács viadala,
amelynek hitelességét
máig vitatják.
Rovásírásos nyelvemlékeink jelentôs része
székelyföldi templomok felirata a XV–
XVII. századból. (A
legelsô, a homoródkarácsonfalvi felirat
még régebbi, Árpádkori is lehet.)
Könyv terjedelmû
kéziratos szövegemlékeink, kódexeink
többségét a 19. század elején fedezték
fel. A fennmaradt közel ötven magyar nyelvû kódex
kétharmada két rendhez, a ferenceshez és a domonkoshoz
kötôdik. Kódexirodalmunk
elôírásokat, leckéket és úgynevezett szabadolvasmányokat tartalmaz. A legrégebbi
fennmaradt bibliafordításokat
– az 1416 utánra tehetô, mellékjeles helyesírású, délvidéki
eretnekek számára készült
Huszita Bibliát – három XV.
századi másolatban ismert
kódex ôrzi. A Bécsi kódex
(1450 körül) az Ószövetség
kisebb könyveit tartalmazza,
a Müncheni kódex (1466) a
négy evangélimot, az Aporkódex (XV. század vége–XVI.
század eleje) pedig a zsoltárok prózai fordítását. A fennmaradt kódexek – a Birk-kódex kivételével – másolatok.
Különösen érdekesek a szövegpárhuzamok, például a
Gyöngyösi, a Pozsonyi és a
Thewrewk-kódex imaszövegei igen közeli rokonságban
állnak egymással – talán azonos fordítás másolatai.
Bár magyar nyelvû ôsnyomtatvány (1500. december 31-ig készült mû), nyelvemlék nem maradt fenn,
Magyarország az ötödik volt
Európában, ahol Gutenberg
Németországa után a könyvnyomtatás – eleinte latin
nyelven – megjelent: Itáliát,
Svájcot, Franciaországot és a

Németalföldet követôen
1473-ban Budán is létesült
nyomda. Az egyre szerteágazóbb tematikájú magyar nyelvû könyvek azonban eleinte
az ország határain kívül,
Krakkóban és Bécsben jelentek meg. A külföldön kiadott
mûvek számát – a hatvanadik
kiadvány tájékán – csak körülbelül 1562–63-ban érte
utol a hazai könyvkiadás. Az
erdélyi, dunántúli és felvidéki
mûhelyek mellett különös jelentôségre tett szert a három
országrész (Erdélyi Fejedelemség, Magyar Királyság, török hódoltság) határán fekvô
Debrecen könyvnyomtatása.
A nyelvemlékeink világában
eligazódni vágyó olvasó Dömötör Adrienne könyvében
hasznos és pontos vademecumot találhat.
Kicsi Sándor András
Dömötör Adrienne:
Régi magyar nyelvemlékek
A kezdetektôl a XVI. század végéig
Akadémiai Kiadó, 188 oldal,
2600 Ft

Pedagógia
Társadalmi kihívások
– oktatáspolitikai
válaszok

■ Kozma Tamás könyve a
jól képzett polgárokból álló
társadalomhoz vezetô út fontos sajátságaira mutat rá. Az
igazán sikeres embernek idegen nyelveken kell tudnia,

nemzetközi kapcsolatokkal
kell rendelkezzen, kell legyen
külföldön is hasznos szakterülete, s pályafutása során fel
kell készülnie váratlan fordulatokra, váltásokra. Ilyen személyiségek képzéséhez pedig
nemzetközi összehasonlításokon alapuló neveléstudományra van szükség.
A Magyarországon legalább
a 20. század elsô feléig visszavezethetô összehasonlító pedagógia az adott kor gazdasági, társadalmi és demográfiai
kihívásaira adott válaszokat
kínáló oktatáspolitikával foglalkozik. A közoktatás, a
szakképzés, a felnôttoktatás
mind átalakulóban van, a változások azonban a felnôttoktatásban a legdrámaiabbak, s
ebbôl azok profitálnak leginkább, akik az oktatás addigi
lépcsôibôl is sokat profitáltak.
A könyv bemutatja az európai országokra jellemzô „kontinentális oktatási rendszert”
továbbá az angolok és amerikaiak által kialakított „atlanti
rendszert”. A felvilágosodás,
illetve a napóleoni korszak
eredményeképpen kialakult
kontinentális rendszer középpontjában a klasszikus középiskola állott, amely a központi államapparátus hivatalnoki
intézményébôl az elmúlt két évszázad során fokozatosan az
egész közoktatás
meghatározó intézménytípusává vált.
Az atlanti rendszer
középpontjában a
népiskola állott, amelyet a helyi közösségek hivatottak megalapítani és fönntartani. Az oktatásügy
nem a közigazgatás
mintájára épült ki,
hanem a helyi intézmények hálózataként. Kozma Tamás
az Európai Unió oktatáspolitikájának bemutatásával zárja
könyvét.
KSA
Kozma Tamás:
Az összehasonlító
neveléstudomány alapjai
Új Mandátum Könyvkiadó
296 oldal, 2980 Ft
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Tanár úr

■ Bertalan László (1941–2001)
tanár volt, az egyik legkiválóbb. Igen nagy tudású, félénk,
szerény mosolyú ember. Életmûve nem a polcon sorakozó
vaskos kötetek feszes szemléje;
a corpus – oszló-foszló bôrkötésben – jószerivel mi magunk, a tanítványok vagyunk.
Mindig keserûen beszélt a magyar gondolkodás történetére
olyannyira jellemzô idôszakos
emlékezetkihagyás és megkésett birtokbavétel – ô mondta
így: szívet szorító – kettôsségérôl. Tanári, szerkesztôi tevékenységének köszönhetôen
ebben sok minden változott
azóta.
A hetvenes évek derekától ô
vigyázta féltô gonddal intellektuális Odüsszeiánkat itt, a létezô Barbaricumban. „Korszakunk sorsa, hogy ettünk a tudás fájáról; tudnunk kell, hogy
a legalaposabb történelmi kutatásból sem olvashatjuk ki a
világtörténés értelmét; hogy
csak mi magunk adhatunk neki értelmet, hogy »világnézetek« sohasem lehetnek a szüntelenül fejlôdô tapasztalati tudás gyümölcsei…” Gyakran
idézte és elemeztette velünk
Max Webernek ezt a passzusát. Nem véletlenül. Tanári hitvallása az volt, hogy a katedrán
a prófétának és a demagógnak
hallgatnia kell. És ô hallgatott,
de nem valamirôl. Tudta, hogy
különféle csendek vannak.
A „tudomány szerszámait”
adta a kezünkbe. Módszereket
sajátíttatott el velünk. Max
Weberrel vallotta, hogy az „értékek” nem meríthetôk magából a vizsgált anyagból. Nem
a saját értékeszméit kényszerítette ránk. A „katedrapróféciától” irtózott. A világnézetek

gazdag tárházába vezetett be
bennünket – „akarókat” –,
hogy megmutassa a készletet,
amelybôl választhatunk, ha
már egyszer meg akarjuk hozni az „intellektus áldozatát”.
Azt tanította, hogy az értékelô
állásfoglalások nem vezethetôk le a világból, viszont
szigorú tudományos vizsgálódás tárgyává tehetôk.
Ha mégis illetlenek voltunk,
és a szünetben vagy már kint,
az utcán afféléket kérdeztünk,
hogy mi jó, mi a helyes, mi a
követendô, akkor huncutul elmosolyodott, és azt mondta:
„Nono!” Bele is pirult, mint
egy gyerek. Roppant komoly
volt, mint aki a legvégsô dolgokról beszél, ha ugyan vannak olyanok: döntse el ki-ki
saját maga! Majd, már gúnyorosan, Wittgensteint idézte, a
Filozófiai vizsgálódások
elôszavából: „…nem szeretnék
másokat a gondolkodástól
megkímélni.”
Tudta, hogy a (magyar) szociológia nem mozgalom, hanem

domány születésénél. Megkésett köszönet érte, amiképpen
köszönet illeti a Helikon Kiadót is, hogy a közelmúltban
felvállalta egy igényes tudományos sorozat gondozását.
A Bertalan László Társadalomtudományi Könyvtár
(BLTK) formás, jól kézbe illô
könyveinek anyaga zömmel a
Szociológia címû folyóirat Tájékozódás rovatában jelent
meg elôször, 1978 és 1987 között. A sorozatnak eddig négy
kötete van. Mindegyik nélkülözhetetlen annak, aki a behatóan akar foglalkozni társadalomtudományokkal. Nehéz is
mit mondani róluk, hiszen
mindegyikük külön tanulmányt érdemelne.
A társadalomtudományi fogalmak logikája címet viselô kötet
klasszikus tudományfilozófiai
írásokat tartalmaz. A tudományos fogalomalkotást, az osztályozást, a sokak által félreértett
ideáltípust, az alakzat fogalmát, a rész és egész kérdéskörét, valamint a funkcionális

társadalom érvényes elemzésének többé vagy kevésbé kifejtetten magában kell foglalnia
a világra, sorsra, az intézményekre, az eszményekrte vonatkozó ismereteknek és normáknak az elemzését is.”
Frank C. Zagare Játékelmélet
címû könyve közérthetô, mégis alapos bevezetés ebbe a számos tudományágat – a közgazdaságtant, a lélektant, politikatudományt stb. – hatékonyan összekapcsolni képes
matematikai teóriába. Igazolódott tehát Jürgen von Kempski lassan fél évszázados elôrejelzése: „A jövôt illetôen a társasjátékok mint társadalmi folyamatok modelljei a társadalomtudományok szempontjából valószínûleg olyan jelentôségre tehetnek szert,
mint amilyennel a mechanika
rendelkezik az elméleti fizika
szempontjából.”
A sorozat negyedik darabja
A kvantitatív társadalomkutatás
modelljei címû válogatás klasszikus módszertani írásokat tartal-

a maga alkotta tényekbe fulladó szocialista kameralisztika,
az egyéni megváltást keresô,
irodalmias szociográfia és a
megtépázott tekintélyû rokon,
a történettudomány között helyét keresô társadalomtudomány. Az elemzett – és közreadott szövegek – kiválasztásában egyedül ez a felismerés vezette. Szelíd mosollyal hirdette, hogy a tudomány nem
arisztokratikus, nem a titkos
társaságok, nem a cinkosan
összemosolygó beavatottak
ügye, hanem csupán tehetség,
szorgalom és mélyen gyökerezô hagyomány dolga.
Ott bábáskodott a komolyan
vehetô magyar társadalomtu-

elemzés mibenlétét a legkiválóbb szerzôk – csak néhányat
említve közülük: Max Weber,
Hempel, Nagel, Rescher, Saarnio – taglalják.
Max Weber Vallásszociológiája (a Gazdaság és társadalom.
A megértô szociológia alapvonalai címû fômûvének egyik,
önmagában is monográfia értékû fejezete) páratlan vállalkozás arra, hogy értelmezôen
megértsük, osztályozzuk és
okságilag magyarázzuk az emberi cselekvést. A cselekvô
egyének ugyanis különféle vallások, világképek keretében
fogják fel és értékelik saját
helyzetüket. „Ezért – olvashatjuk az Elôszóban – bármely

maz. A kötetbe gyûjtött szövegek arra próbálnak rávilágítani,
miképpen lehet mérhetô kapcsolatot teremteni az elemek
adott sokasága és a szóban forgó elemekre vonatkozó megfigyelések között, ami szükségképpen felveti az összefüggések
értelmezésének, magyarázatának és az érvényesség ellenôrzésének kérdéskörét is.
Köszönjük neked, Tanár úr,
régi és a Helikon Kiadó jóvoltából új tanítványaid, hogy
megpróbáltál – akarom mondani, megpróbálsz – rászoktatni bennünket az olykor fájdalmasan nehéz gondolkodásra.
E. Bártfai László

Az összeállítás a Könyvkeresô
adatbázisa alapján készült.
A mûvek további adatai a

www.konyvkereso.hu

honlapon tekinthetôk meg.

ÁLTALÁNOS MÛVEK

közgazdaságtan
Gareis, Roland: Projekt? Örömmel! Projekt- és programmenedzsment, Projektportfóliómenedzsment, Projektorientált szervezetek menedzselése. HVG, 4990 Ft
Hámor Szilvia: Amit a magánnyugdíj-pénztárakról tudni kell. ETK, 980 Ft
Kövesi János (szerk.): Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan. Typotex, 3300 Ft
Veress József: Meztelen jel. Kairosz, 2000 Ft

néprajz, népszokások
ismeretterjesztô
Bíró Judit: A cowboy, a disznó és a piros cseresznye. Új Mandátum, 2980 Ft
Bogdán Tibor et al.: Takarítás lépésrôl lépésre. Perfekt, 3600 Ft
Szemadám György: Hihetetlen lények könyve. Méry Ratio, 4900 Ft

könyvtártudomány és könyvkiadás
Csáky Sörös Piroska: A Forum Könyvkiadó bibliográfiája (1957–2007). Forum, 2500 Ft

lexikon
Bozóki Antal: Európai Integrációs Lexikon. Forum, 2500 Ft
Fóris Ágota; Tóth Szergej (szerk.): Ezerarcú lexikon. BDTF, 4000 Ft
Világtörténelmi enciklopédia 1. Ôstörténet és a korai civilizációk. Kossuth, 299 Ft
Világtörténelmi enciklopédia 2. Az ókor nagy birodalmai. Kossuth, 1490 Ft
Világtörténelmi enciklopédia 3. Az antik görög civilizáció. Kossuth, 1490 Ft
Világtörténelmi enciklopédia 4. Róma virágkora és bukása. Kossuth, 1490 Ft

FILOZÓFIA. PSZICHOLÓGIA
filozófia
Bultmann, Rudolf: Hit és megértés. Válogatott tanulmányok. L’Harmattan, 2700 Ft
György Péter: A hely szelleme. Magvetô, 2990 Ft
Hódi Sándor: A tudás határai. Forum, 2000 Ft
Laertiosz, Diogenész: A filozófiában jeleskedôk élete és nézetei 2. VI–X.könyv. Jel, 2900 Ft
Merleau-Ponty, M.: A látható és a láthatatlan. L’Harmattan, 2700 Ft
Platón összes mûvei kommentárokkal. Protagórasz. Atlantisz, 1895 Ft
Sutyák Tibor: Michel Foucault gondolkodása. Attraktor, 2800 Ft
Tengelyi László: Tapasztalat és kifejezés. Atlantisz, 2895 Ft
Vajda Mihály: Sisakrostély-hatás. Kísérteteim. Kalligram, 2900 Ft
Várkonyi Zsuzsa, F.; Kalo Jenô et al.: Gyors élet, lassú halál? A fogyasztói társadalom csapdái.
Saxum, 980 Ft

pszichiátria, pszichológia
Beer Miklós; Polcz Alaine et al.: Élet, hit, lélek. Éghajlat, 2900 Ft
Benedek István: Aranyketrec. Könyvmolyképzô, 2999 Ft
Birkenbihl, Vera F.: Játsszunk együtt! Személyiségfejlesztô társasjátékok. Saxum, 1980 Ft
Budavári Ágota: Sportpszichológia. Medicina, 2600 Ft
Csibra Gergely; Gergely György: Ember és kultúra. A kulturális tudás eredete és átadásának
mechanizmusai. Akadémiai, 2800 Ft
Gosztonyi János: Életálmok. Argumentum, 2600 Ft
Streatfeild, Dominic: Agymosás. Fejezetek a tudatmódosítás titkos történetébôl. HVG, 3990 Ft
Veckó József : Gyermekvédelem pszichológiai és pedagógiai nézôpontból. Tankönyvkiadó,
3500 Ft
Vekerdy Tamás: A szülô kérdez, a pszichológus válaszol. Sanoma Bp., 2500 Ft

VALLÁS
Ádám Antal: Bölcselet, vallás, állami egyházjog. Dialóg, 3980 Ft
Armstrong, Karen: Buddha. Tericum, 2870 Ft
Béky Gellért: A lótuszvirág titka. Új Ember, 1200 Ft
Bolberitz Pál: Ateizmus és keresztény hit. Jel, 2300 Ft
Gyürki László: Szent Pál útjain. Jel, 1950 Ft
Ipacs Katalin (szerk.): Eucharisztikus csodák. Kairosz, 1500 Ft
Nigg, Walter: Nagy szentek élete 3. Jel, 980 Ft
Popper Péter: Út az istenektôl Istenhez. Saxum, 1780 Ft
Raj Tamás: Hol lakik Isten? A Biblia titkairól. Makkabi, 3588 Ft
Ratzinger, Joseph: Új éneket az Úrnak! Krisztushit és liturgia korunkban. Jel, 1850 Ft
Sándor Endre: Csak légy erôs és bátor! Józsué élete és üzenete. Kálvin, 900 Ft
Walther, Wilhelm: Luther jelleme. Bibliaiskolák Köz., 1150 Ft

Burány Béla : Mé piros a gólya csôre? Erotikus és obszcén népmesék a Délvidéken. Timp,
7700 Ft
Callmeyer Ferenc: Erdôelve meséi. Mundus, 5900 Ft
Camus, William: Tûzmadarak. Indián mítoszok. Tericum, 2670 Ft
Csáky Károly: Szécsénykovácsitól Zalabáig. Tizenöt falukép. Madách-Posonium, 2990 Ft
Kámán Erzsébet (szerk.): Mélységek könyve. Orosz vallásos népénekek. L’Harmattan, 2600 Ft
Komoróczky Pál: Regék és mondák a Nagysárrétrôl. Alterra, 2300 Ft
Magyar Zoltán: Népmondák a Bekecs-alján. Mentor, 1995 Ft
Máté Imre: Yotengrit 3. A rábaközi tudók (sámánok) hagyatéka. Püski, 2600 Ft
Tamás Ildikó: Tûzön át, jégen át. A sarkvidéki nomád lappok énekhagyománya. Napkút, 2790 Ft
Vasas Samu; Salamon Anikó: Kalotaszegi ünnepek. Kráter, 3500 Ft

Megjelent könyvek

2007. május 17. – 2007. június 13.

politika
Ádám Péter: Franciaország alkotmányos rendje és politikai intézményei. Corvina, 3200 Ft
Békés Csaba (szerk.): Evolúció és revolúció. Magyarország és a nemzetközi politika 1956-ban.
Gondolat, 3950 Ft
Bence György: Politikai-filozófiai tanulmányok, 1990-2006. L’Harmattan, 2600 Ft
Bozóki András: Ars Politica. Jószöveg, 2990 Ft
Bozóki András; Sükösd Miklós: Anarcho-demokraták. Az anarchizmus elmélete és magyarországi
története. Gondolat, 3490 Ft
Domonkos László : Az Auróra utolsó lövése. Válogatott publicisztikák 1997–2007. Püski,
1500 Ft
Gazdag László: A Bokros-csomag mítosza és a valóság. Laurus, 1990 Ft
Kiss Balázs; Mihályffy Zsuzsanna et al. (szerk.): Tükörjáték. A 2006-os országgyûlési választási
kampány elemzése. L’Harmattan, 2700 Ft
Kornai János: Szocializmus, kapitalizmus, demokrácia és rendszerváltás. Akadémiai, 4200 Ft
Kulcsár Kálmán: Kína a világpolitikában. Akadémiai, 3885 Ft
Lezsák Sándor: Költészet a politikában. Antológia, 2500 Ft
Lugosi Gyôzô: Gazdaság, társadalom, állam. L’Harmattan, 2200 Ft
Major Nándor: Szerbia Milosevics után II. Forum, 2500 Ft
Orbán Viktor: Egy az ország. Helikon, 2950 Ft
Romhányi Tamás: Az elsikkasztott szamár. Népszabadság, 2580 Ft
Stumpf István; Fodor Gábor, G. (szerk.): Ôszöd árnyékában. A 2. Gyurcsány-kormány elsô éve.
Századvég, 3465 Ft
Székelyhidi Ágoston: Nemzet és rendszerváltozás. Antológia, 2500 Ft
Trencsényi Balázs: A politika nyelvei. Eszmetörténeti tanulmányok. Argumentum, 3100 Ft
Ugrin Emese; Varga Csaba: Új állam- és demokráciaelmélet. Századvég, 3675 Ft

társadalomtudományok
Albert Fruzsina; Dávid Beáta: Embert barátjáról. A barátság szociológiája. Századvég, 3150 Ft
Benedek András, S.: Kárpátaljai írás. Intermix, 500 Ft
Fekete György: Befelé tágasabb. Széphalom, 2000 Ft
Felkai Gábor: A német szociológia története a századfordulótól 1933-ig 2. köt. Századvég, 3675 Ft
Gadó János; Novák Attila et al. (szerk.): Új antiszemitizmus. M. Zsidó Kult. Egy., 2190 Ft
Hewstone, Miles: Szociálpszichológia európai szemszögbôl. Akadémiai, 5985 Ft
Kamarás István: Az irodalmi mû befogadása. Szociológiai és szociálpszichológiai megközelítés.
Gondolat, 2980 Ft
Kósáné Kovács Magda; Petô Andrea (szerk.): Mérleg. Hátrányos helyzetû társadalmi csoportok
Magyarországon 2007-ben. Napvilág, 2200 Ft
Kovács Tímea, N.: Helyek, kultúrák, szövegek: a kulturális idegenség reprezentációjáról.
Csokonai, 2200 Ft
Paulus Alajos: A magyar falu. Mezôhék küzdelme a megmaradásért (1972-2006). Püski, 2330 Ft
Sándor György: A föld hátán. Pont, 2100 Ft
Somlai Péter; Bognár Virág et al.: Új ifjúság. Szociológiai tanulmányok a posztadoleszcensekrôl.
Napvilág, 2700 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNY
biológia
Morris, Desmond: A csupasz nô. Tanulmány a nôi testrôl. Dialóg, 5980 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNY
fizika
globalizáció
Marján Attila: Európa sorsa. Az öreg hölgy és a bika. HVG, 3990 Ft
Rácz Margit: Uniós kihívások és válaszutak a 2000-es években. Akadémiai, 3675 Ft

jog
Egedy Gergely: Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok elméletébe. Hvg-Orac, 3465 Ft
Majtényi Balázs: A nemzetállam új ruhája. A többkultúrájú politikai közösség magyarországi
intézményesülése. Gondolat, 2890 Ft
Petrik Ferenc: Tulajdonjogunk ma. A dologi jog mai érvényében. Hvg-Orac, 6800 Ft
Tóth Zoltán József: Magyar közjogi hagyományok és nemzeti öntudat a 19. század végétôl
napjainkig. Szt. István Társ., 2450 Ft

Öveges József: Az élô fizika 1. Mechanika. Móra, 2490 Ft
Röthlein, Brigitte: Schrödinger macskája. Bevezetés a kvantumfizikába. Dialóg, 1980 Ft

kémia
Bilow, Uta: Az elemek nyomában. Bevezetés a kémiába. Dialóg, 1980 Ft
Csákvári Béla (szerk.): A kémia újabb eredményei 97. Akadémiai, 3750 Ft

környezetvédelem
Carson, Rachel: Néma tavasz. Katalizátor, 2600 Ft
Higa Teruo: Forradalom a Föld megmentéséért. Effektív mikroorganizmusokkal (EM) oldjuk meg
Földünk problémáit. Agroinform, 3390 Ft

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

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

matematika
Kirchner István: Lineáris algebra és vektoralgebra. Tankönyvkiadó, 2800 Ft
Thomas, George B; Weir, Maurice D. et al.: Thomas-féle kalkulus 3. Typotex, 4500 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
állatgondozás, kedvtelésbôl tartott állatok
Fogle, Bruce: Kutyák. Mérték, 4999 Ft
Taylor, David: A kutyák titkos élete. Partvonal, 1790 Ft
Taylor, David: A macskák titkos élete. Partvonal, 1790 Ft
Theby, Viviane: Értsük meg a kutyánkat! Sziget, 2350 Ft

barkácsolás
Sebald, Anne: Gyöngybôl fûzött virágok. Cser, 798 Ft

betegápolás és gyermekgondozás
Blanc, Gorg: Gyermekeink egészsége. Alexandra, 2999 Ft
Csépe Andrea (szerk.): Összefogás a depresszió ellen. Kézikönyv a segítô foglalkozásúak
számára. Semmelweis, 3000 Ft
Lemhényiné Tass Olga: A tudatos mozgás mûvészete. (DVD-vel). Semmelweis, 5700 Ft
Nagykálnai Tamás (szerk.): Daganatos betegségek. SpringMed, 2680 Ft
Orenstein, Julian: 365 ötlet a tipegôévekre. Alexandra, 1999 Ft

egészség és higiénia
Blanc, Gorg: A nôk egészsége. Alexandra, 2999 Ft
Schardt, Friedrich Wilhelm: Útidoktor. Utazási medicina mindenkinek. MKM Computer, 1980 Ft
Sears, Alan; Osten, Craig: Hollywoodtól az óvodákig. Homoszexuális propaganda kontra
vallásszabadság Amerikában. Aeternitas, 1800 Ft
Varró Mihály (szerk.): Családi patika 2007. Gyógyszerek, homeopátiás szerek, gyógytermékek,
táplálékkiegészítôk. K.u.K., 1800 Ft

építés, építôipar
Szeredi Istvánné (szerk.): Építôipari költségbecslési segédlet, 2007. ÉTK, 3290 Ft

kertészet
Lovas Katalin: Egzotikus növényvarázs. Új Ember, 2900 Ft
Simonits Mária (fôszerk.): A kert kézikönyve. Átfogó kézikönyv a kertmûvelés gyakorlatának
kérdéseirôl. Mérték, 8999 Ft

orvostudomány
Békefi Dezsô: Gyermekkori diabétesz. Tanácsok szülôknek és gyermekeknek. SpringMed, 2480 Ft
Böszörményi Nagy Klára: Non-Hodgkin limfóma. SpringMed, 650 Ft
Csalay László (szerk.): Családorvosok kézikönyve, 2007. Anonymus, 6900 Ft
Hebden, John; Rickets, Mark et al.: Gastrointestinalis betegségek. Lélekben Otthon, 3990 Ft
Pasternak Alfred: Embertelen kutatás. Orvosi kísérletek a német koncentrációs táborokban.
Akadémiai, 4830 Ft
Rubner, Jeanne: A tudásról és az érzésrôl. Bevezetés az agykutatásba. Dialóg, 1980 Ft

sajtó
Bajomi-Lázár Péter; Monori Áron (szerk.): A rendszerváltás és az újságírók. Jaffa, 2490 Ft
Gács Anna (szerk.): A folyóiratok kultúrája az elektronikus kor szemszögébôl (magyar–angol ny.).
L’Harmattan, 1950 Ft
Miller, Miranda: Médiacápák ...mert mindig van egy nagyobb hal. Media Lumina, 2970 Ft

vezetés és üzletvitel
Kotler, Philip; Lee, Nancy: Vállalatok társadalmi felelôsségvállalása. HVG, 4900 Ft
Kresalek Péter; Pucsek József: Feladatgyûjtemény és példatár a vállalkozások tevékenységének
komplex elemzéséhez. Perfekt, 2300 Ft
Robbins, Anthony: Határtalan siker. A személyes eredményesség új tudománya. Bioenergetic,
3500 Ft

MÛVÉSZET, SPORT
építészet és várostervezés
Nagy Gábor: Nem is tudom...másodszor. Válogatott és új írások mûemlékvédelemrôl és másról.
Hungarovox, 1500 Ft
Schleifer, Simone (szerk.): KIS apartmanok – Small Apartments – Apartamente mici. Vince, 3245 Ft
Schleifer, Simone (szerk.): KIS házak – Small Houses – Case mici. Vince, 3245 Ft

fényképészet
Kolta Magdolna; Tôry Klára: A fotográfia története. Digitális Fotó Mag., 4500 Ft

film és televízió
Juhász István: Kincses Magyar Filmtár 1931-1944. Kráter, 3000 Ft
Lakatos György: 13 elnök embere voltam. Duna, 2998 Ft

mûvészet, általában
Ars longa. Juhász Gyula a képzômûvészet ihletésében. Bába, 1950 Ft
Balázs-Arth Valéria: Délvidéki magyar képzômûvészeti lexikon. Timp, 10994 Ft
Bauer, Hermann; Prater, Andreas: Barokk. Vince, 2275 Ft
Beke László: Haász István. Vince, 4295 Ft
Brogyányi Kálmán: Festmômûvészet Szlovenszkón. Ab-Art, 1500 Ft
Cseh Szilvia; Gosztonyi Ferenc (szerk.): A Magyar Nemzeti Galéria Gyûjteményei. Vince, 3495 Ft
Éles Csaba: Ember és esztétikum. Napkút, 2490 Ft
Farkas Zsuzsa; Kaján Marianna et al.: Erzsébet királyné emlékezete képeslapokon. Kossuth,
5990 Ft
Gyôrffy Sándor: Szekvenciák. Rajzok és monotípiák (magyar–angol ny.). Muravidék Baráti Kör,
3990 Ft
Gyurkovics Tibor: Magyar extázis. 107 kép – 107 vers. Kráter, 3500 Ft
Rózsa Gyula: Hordozható emlékmûveink kora. Esszék. Jószöveg, 2590 Ft
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Suckale, Robert; Weniger, Matthias: Gótika. Vince, 2275 Ft
Szegedy-Maszák Mihály: Szó, kép, zene. Kalligram, 2990 Ft
Szmrecsányi Boldizsár: A Boldi. Helikon, 4990 Ft
Vadas József: A magyar konstruktivizmus. Corvina, 3990 Ft
Wundram, Manfred: Reneszánsz. Vince, 2275 Ft

színház
Kékesi Kun Árpád: A rendezés színháza. Osiris, 3980 Ft
Molnár Gál Péter: A pesti kabaré. 40 éves a Mikroszkóp Színpad. Kossuth, 2800 Ft

zene
Bartók Béla: Magyar népdalok II. Akadémiai, 9980 Ft
Baumann, Gunther: Zawinul – életem a jazz. Aposztróf, 6825 Ft
Engleheart, Murray; Durieux, Arnaud: AC/DC Maximum Rock & Roll. ShowTime, 6500 Ft
Földes László: Hobo Sapiens. Cartaphilus, 3500 Ft
Jávorszky Béla Szilárd; Sebôk János: A rock története 2. Glória, 5980 Ft
Juhász Elôd: Amerikai zenehíd. Kairosz, 3800 Ft
Láng György: A Tamás-templom karnagya. Könyvmolyképzô, 2799 Ft
Láng György: Te szôke gyerek. Egy kocsmazongorista emlékei. Glória, 3690 Ft
Pajor Tamás: Kötetlen kötet. Jószöveg, 1790 Ft
Uhrman György: Mozart csendestársa? Intarziajáték egy különös élet lapjaival. Vince, 3995 Ft

NYELVTUDOMÁNY, IRODALOMTUDOMÁNY
irodalomtudomány
Balassa Péter: Mindnyájan benne vagyunk. Nádas Péter mûvei. Balassi, 3800 Ft
Báthori Csaba: Bestiarium Literaricum. Stílusgyakorlatok. Scolar, 2495 Ft
Berszán István: Terepkönyv. Koinónia, 2000 Ft
Bodor Béla: Már az avantgárda Carneválra ütött. Tanulmányok, kritikák az aktuális avantgárd
tárgykörében. M. Mûhely Al., 1890 Ft
Csehy Zoltán: Parnassus biceps. Kalligram, 2500 Ft
Csiki László: Az író árnyéka. Kortárs, 2200 Ft
Devescovi Balázs; Szilágyi Márton et al. (szerk.): Kolligátum. Tanulmányok a hetvenéves Bíró
Ferenc tiszteletére. Ráció, 3200 Ft
Dobos László: Évgyûrûk hatalma. Esszék, cikkek, interjúk 2. Madách-Posonium, 2100 Ft
Domokos Mátyás; Lakatos András (szerk.): A magyar esszé antológiája III. Irodalom. Osiris,
5500 Ft
Elek Tibor: Árnyékban és fényben. Kalligram, 2700 Ft
Erôs Kinga: Könyvbölcsôm. Tanulmányok, kritikák, interjúk. M. Napló, 1575 Ft
Fábry Zoltán: Irodalom és magyarság. Madách-Posonium, 3600 Ft
Fekete J. József: Mit ér az irodalom, ha magyar? zETNA, 2500 Ft
Földényi F. László: ‘Az irodalom gyanúba keveredett’. Kertész Imre-szótár. Magvetô, 2990 Ft
Hafner Zoltán (szerk.): Búcsútáviratok. In memoriam Mátis Lívia. Kortárs, 1942 Ft
Harkai Vass Éva: Tolsztoj és Kierkegaard Berlinben. Forum, 2000 Ft
Heiser Krisztina: Jólánka. Bába, 950 Ft
Heller Ágnes: Sámson. Múlt és Jövô, 2100 Ft
Horváth Györgyi: Nôidô. A történeti narratíva identitásképzô szerepe a feminista
irodalomtudományban. Kijárat, 2000 Ft
Kántor Zsolt: Madarak, puha gépek. Esszék Báger Gusztáv költészetérôl. Tiszatáj Al., 1800 Ft
Kelecsényi László: Nagy kópéságok. Krúdy-titkok nyomában. Fekete Sas, 1878 Ft
Krúdy Gyula: A nô, akiért szenvedünk. Krúdy-breviárium. Fiesta, 2990 Ft
Lovász Andrea: Jelen idejû holnemvolt. Szeminárium a mesérôl. Krónika Nova, 1590 Ft
Margócsy István: Égi és földi virágzás tükre. Tanulmányok magyar irodalmi kultuszokról. Holnap,
2300 Ft
Nagy Péter, H.: Hagyománytörténés. A ‘szlovákiai magyar’ líra paradigmái 1989-2006. Ab-Art,
890 Ft
Nagy Péter, H.: Hibridek. Nap, 1900 Ft
Nagy Péter, H. (szerk.): Idegen univerzumok. Tanulmányok a fantasztikus irodalomról a science
fictionrôl és a cyberpunkról. Lilium Aurum, 2250 Ft
Pethes Nóra; Vilcsek Andrea (szerk.): Babits Mihály levelezése IV. 1912–1914. Akadémiai, 4830 Ft
Pomogáts Béla: A szellem stratégiája. Mentor, 2100 Ft
Reményi József Tamás: Zsurnál. Kortárs, 2000 Ft
Standeisky Éva: Kassák, az ember és a közszereplô. Gondolat, 1990 Ft
Szabó Dezsô: Tanulmányok, esszék. Kortárs, 4500 Ft
Szántó F. István: A hüperióni hang. Hamvas Béla és a Sziget-mozgalom. Kortárs, 2000 Ft
Szegedy-Maszák Mihály (szerk.): A magyar irodalom történetei II. 1800–1919-ig. Gondolat,
6000 Ft
Szegedy-Maszák Mihály (fôszerk.): A magyar irodalom történetei III. 1920-tól napjainkig.
Gondolat, 6000 Ft
Széles Klára: ‘Mit látsz az íróasztalon?’ Lászlóffy Aladár világa. Napkút, 3190 Ft
Takáts József: Ismerôs idegen terep. Kijárat, 2200 Ft
Téglás János (szerk.): A Baumgarten Alapítvány. Dokumentumok, 1941–1951 4–5. Argumentum,
5000 Ft
Testre szabott élet. Írások Nádas Péter Saját halál és Párhuzamos történetek címû mûveirôl.
Kijárat, 2000 Ft
Tolnai Ottó: Feljegyzések a vég tónusához. Forum, 2500 Ft
Vilcsek Béla: A telített pillanat. Tipp-Cult, 980 Ft

nyelvtudomány
Bálint Tibor emlékezete. Polis, 2500 Ft
Ballai László: Rettenetes csend. Alföldi Ny., 1600 Ft
Csetri Lajos: Amathus. Válogatott tanulmányok I. L’Harmattan, 2200 Ft
Csillag a máglyán. In memoriam Sütô András. Nap, 2900 Ft
Csoóri Sándor: Tizenhét kô a parton. Esszék. Nap, 2900 Ft
Fáklya volt kezemben. In memoriam Móricz Zsigmond. Nap, 2790 Ft
Forgács Tamás : Bevezetés a frazeológiába. A szólás- és közmondáskutatás alapjai. Tinta,
2100 Ft
Fráter Zoltán: Egyfülû kosár. Karinthy Frigyes szerelmei. Holnap, 2100 Ft
Kabdebó Lóránt: Rögeszmerend. Turczi István mûvének tragikus derûje. Balassi, 2000 Ft
Kodolányi János, ifj.: Balatoni vadludak. Szt. István Társ., 1600 Ft
Körmendy Zsuzsanna: Arthur Koestler. Harcban a diktatúrákkal. XX. Század Int., 2900 Ft
Ladik Katalin: Élhetek az arcodon? Nyitott Könyvmûhely, 2980 Ft
Lénárt Gábor: Szerepéletek. Vámos Miklós regényeirôl. Ab Ovo, 1990 Ft

FÖLDRAJZ, TÖRTÉNELEM
életrajz, önéletrajz
Antall Péter; Várkonyi Balázs (szerk.): Antall József élete képekben. Alexandra, 4999 Ft
Bockris, Victor: Keith Richards. Cartaphilus, 4900 Ft
Borbély László; Dózsa László: Bohóc vérben és vasban. Kairosz, 3200 Ft
Borgos Anna: Portrék a Másikról. Alkotónôk és alkotótársak a múlt századelôn. noran, 3499 Ft
Breitwieser, Stéphane: Egy mûkincstolvaj vallomásai. Jószöveg, 1990 Ft
Dalí, Salvador titkos élete. Cartaphilus, 3200 Ft
Dávid Gyula (szerk.): Lehet, mert kell. Reményik Sándor emlékezete. Nap, 2800 Ft
Dziwisz, Stanislaw: Egy élet Karol Wojtyla mellett. Új Ember, 2200 Ft
Fejtô Ferenc: Budapesttôl Párizsig. Kossuth, 3600 Ft
Granasztói Pál: Vallomás és búcsú. Balassi, 2800 Ft
Hegedôs Györgyi: Balettpatkány. Duna, 3298 Ft
Hilton, Paris: Egy örökösnô vallomásai. Csajos-cserfes kukucs a mísz póz mögé. Athenaeum,
3990 Ft
Kántor Sándorné: Híres matematikatanárok és tanítványok a debreceni iskolákban. OPKM, 840 Ft
Karátson Endre: Otthonok I–II. Jelenkor, 3200 Ft
Keserû János: Parasztsorsfordítók között. Napvilág, 2200 Ft
Koncz Gábor: Kaszkadôr nélkül. Koncz, 3750 Ft
Kôrössi P. József (szerk.): Idônk Eörsivel. noran, 2999 Ft
Maderspach Viktor: Az oláhok vérnyomában a Fekete-tengerig. Masszi, 3490 Ft
Maltby, Richard: Beatrix Potter élete. General Press, 2200 Ft
Máté Pál (szerk.): Máté Péter. MIMA MUSIC, 3800 Ft
O’Beirne, Kathy: A Magdolna nôvérek. Kathy története. noran, 2499 Ft
Pázmándi Kinga (szerk.): Sárközi Tamás. Ünnepi kötet. Hvg-Orac, 5040 Ft
Pfeiffer Ede: A kommunizmus gyermeke. Püski, 2600 Ft
Robb, Brian J.: Johnny Depp. Egy modern lázadó. Édesvíz, 3490 Ft
Sinkovits Péter (szerk.): Kondor Béla. Kossuth, 2900 Ft
Slaven, Neil: Frank Zappa. Elektronikus Don Quijote. Cartaphilus, 3900 Ft
Tandori Dezsô: A komplett tandori – komplett eZ? Palatinus, 2600 Ft
Turcsány Péter (szerk.): Wass Albert, a nemzetféltô. Kráter, 3500 Ft
Ujlaky István: Tiberius és Sztálin. Kettôs portrék. Flaccus, 1880 Ft
Wehner Tibor: Drégely. Szárnyas idô. Glória, 6980 Ft

mûvelôdéstörténet
Banfi, Florio: Itáliai magyar emlékek. Romanika, 3990 Ft
Benkô Mihály; Khinayat, Babakumar: A keleti magyarság írott emlékeibôl. Masszi, 2790 Ft
Ízek városa: Firenze. Gasztronómiai ajándék a mûvészet, kultúra és hagyomány városából.
Holnap, 2700 Ft
Kelemen Lajos: Mûvelôdéstörténeti tanulmányok. Kriterion, 3500 Ft
Kocsis András Sándor: Buddha gyermekei. Kossuth, 2990 Ft
Kovács Emôke: A 19. századi Balaton világa. Széphalom, 1900 Ft
Kríza Ildikó: A Mátyás-hagyomány évszázadai. Akadémiai, 2835 Ft
Magyar Zoltán: Árpád-házi Szent Erzsébet. Történelem, kultusz, kultúrtörténet. Kairosz, 3800 Ft
Mayer Erzsébet: A féltékenység zöldszemû szörnye. Erdélyi Mûh., 1670 Ft
Messmann, Stefan: Tipegô lábak, törékeny testek. A kínai nôk lábelkötésérôl, tabuk nélkül. Dóm,
2280 Ft
Runciman, Steven: A bizánci teokrácia. Bizánci stílus és civilizáció. Gondolat, 2890 Ft
Ugrai János: Önállóság és kiszolgáltatottság. L’Harmattan, 1950 Ft
Zubánics László: Víz tükrére történelmet írni... Intermix, 500 Ft

történelem
Domenici, Davide: Az aztékok. Gabo, 7990 Ft
Göbölyös N. László: Hatvannyolc – akkor és azóta. (H)ôsök, utódok, szellemek. Páholy, 2900 Ft
Hermann Róbert: Kossuth hadserege, Kossuth fôvezérei. Argumentum, 2900 Ft
Kahler Frigyes: ÁVH történelmi olvasókönyv 4. kötet. Kairosz, 3400 Ft
Kiss Réka; Kiss Sándor, M: A csalogány elszállt. Tóth Ilona tragikuma. Kairosz, 4900 Ft
Lukacs, John: Magyar írások. Európa, 2500 Ft
Menczer Gusztáv: A Gulag rabtelepei. Századvég, 3150 Ft
Miskolczy Ambrus: A felvilágosodástól a liberalizmusig. Lucidus, 2800 Ft
Nótári Tamás: A salzburgi historiográfia kezdetei. Szegedi Középkorász Mûh., 2500 Ft
Ouredník, Patrik: A huszonnégyes év. Progymnasma 1965–89. Kalligram, 1700 Ft
Pál Antal Sándor: Marosszék a XVIII. század elején. Mentor, 3990 Ft
Romsics Ignác: A 20. század rövid története. Rubicon, 3990 Ft
Tóth Eszter Zsófia: ‘Puszi Kádár Jánosnak’. Napvilág, 2100 Ft
Urbán Aladár: Gróf Batthyány Lajos Magyarország elsô alkotmányos kormányfôje. Holnap,
2700 Ft
Várdy-Huszár Ágnes; Várdy Béla: Magyarok a Gulag rabszolgatáboraiban. Kairosz, 3800 Ft
Végh Ferenc: Birodalmak határán – A Balaton partján. Keszthely végváros a XVI–XVII.
században. Históriaantik, 3500 Ft

SZÉPIRODALOM
gyermek- és ifjúsági könyvek
Balázs Tibor: Félkalap. Littera Nova, 1500 Ft
Benedek Elek: A táltos kecske. Válogatott mesék. noran, 3999 Ft
Borbély Szilárd: Fény a magasból. Koinónia, 1500 Ft
Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány. Könyvmolyképzô, 1999 Ft
Boszik a köbön. Tini boszik mágikus évkönyve. Egmont, 1499 Ft
Böszörményi Gyula: A Gutenberg Lovagrend. Könyvmolyképzô, 1999 Ft
Brashares, Ann: Örökké egy gatyában. Geopen, 2590 Ft
Brezina, Thomas: A szülôszelidítô varázsige. Egmont, 1699 Ft
Bujdosó Miklós: Mesetekercs. Gabo, 2100 Ft
Csontos Erika (szerk.): Kalózok. A kalózkodás kézikönyve. Egmont, 4499 Ft

Csukás István: Ló az iskolában. Könyvmolyképzô, 1999 Ft
Dala Sára; Puskás Katalin (szerk.): A három tündérnarancs. Különleges magyar népmesék Urai
Erika rajzaival. Enciklopédia, 3900 Ft
Ende, Michael; Rettich, Rolf: A kis firkások. Könyvmolyképzô, 1799 Ft
Fletcher, Charlie: Kôszív. Mûszaki, 2980 Ft
Gál Éva; Varró Dániel: Verses-képes gyerekjóga. Jaffa, 2490 Ft
Guibert, Francoise de; Cambournac, Laure (szerk.): Larousse. Mi micsoda? Officina ‘96, 3450 Ft
Havas Katalin (szerk.): Majd megnövök én. Verses történetek. Holnap, 2500 Ft
Kálnay Adél: Tündérhajszál. Mesék kicsiknek, nagyoknak. Alexandra, 1499 Ft
A királykisasszony jegyei. Magyar népmesék. Alexandra, 1999 Ft
Lackfi János; Molnár Jacqueline: Kövér Lajos színre lép. General Press, 2200 Ft
Lesznai Anna: Idôdíszítés. Mesék és rajzok. Tankönyvkiadó, 5500 Ft
Mezey Katalin: Holdének. És más versek gyerekeknek. Széphalom, 1400 Ft
Miler, Zdenek; Zacek, Jiri: A kisvakond tudja már (lapozó). Móra, 1290 Ft
A mindent járó malmocska. Magyar népmesék. Alexandra, 1999 Ft
Mitchell, Melanie: Jó reggelt! Jó éjszakát! Simogatós könyv. General Press, 2300 Ft
Nagy Bandó András: Szappanbuborék. Versek gyerekeknek és szüleiknek a szerzô rajzaival.
Szamárfül, 2800 Ft
Nógrádi Gábor: Marci öröksége. Presskontakt, 1680 Ft
Raden, Matthias: Rejtvényes barangoló. Vadállatok. Tessloff, 1290 Ft
Radvány Zsuzsa: Csip, csip csóka... Mondókák. Pro Junior, 599 Ft
Rege Sándor: Mesék gumimókusról. Sanoma Bp., 1990 Ft
Roncaglia, Silvia; Mignone, Sebastiano Ruiz : A szomszéd néni titokzatos eltûnése. Móra,
1690 Ft
Rosoff, Meg: Majd újra lesz nyár... Animus, 2290 Ft
Schmidt Egon: Csirip Afrikában repül. Új Ember, 1300 Ft
Sharouni, Yacoub; El-Masri, Hani: A fáraó menyasszonya. Seherezádé meséi. Kráter, 2600 Ft
Stilton, Geronimo: Egy bajuszmeresztô hétvége. Alexandra, 1299 Ft
Suhai Pál: Gyermekrajzok. Holnap, 1700 Ft
Swift, Jonathan: Gulliver az óriások között. Alexandra, 1999 Ft
Szabó Judit, G.: A Madárijesztô-ház. Móra, 1390 Ft
Szalay Lenke: Mogyoró kinövi a kabátját. Ciceró, 1980 Ft
Tarcsai Szabó Tibor: Segítség, megszöktünk! General Press, 2500 Ft
Václav Kinga (összeáll.): Mátyás királysága. Lilium Aurum, 3500 Ft
Világokon túl. Egmont, 1299 Ft
Wass Albert: A kis szürke nyúlról. Kráter, 1400 Ft
Weninger, Brigitte: Pauli. Rosszcsont Pauli! Naphegy, 1990 Ft
Yoo Jin-il; Szûts Zoltán (szerk.): A tigris és a nyúl. Koreai mesék és történetek. Ráció, 1890 Ft

Megjelent könyvek

Rousseau, Jean-Jacques: Esszé a nyelvek eredetérôl – amelyben a dallamról és a zenei
utánzásról is szó esik. Attraktor, 2800 Ft
Szilágyi Imre: Önismeret és egzisztencia. Széphalom, 2200 Ft
Tóth Eszter: Családi emlékek Tóth Árpádról. Széphalom, 2000 Ft

költészet
Ágens (Gyimesi Ágnes): Kúrós versek. Barrus, 1980 Ft
Babics Imre: Hármashatár-heg. Napkút, 1490 Ft
Bachmann, Ingeborg: A kimért idô. Jelenkor, 2600 Ft
Barak László legszebb versei. Ab-Art, 1900 Ft
Bárdos László: A készlet. Tipp-Cult, 980 Ft
Beszédes István: Messzirôl Andromeda. zETNA, 1000 Ft
Csontos János: Para. Hódolat a magyar költészetnek. M. Napló, 1490 Ft
Cvetajeva, Marina versei. Európa, 2300 Ft
Czóbel Minka: Az erdô hangja. Széphalom, 2000 Ft
Dénes Mónika: Hiány és beteljesedés. Kairosz, 1300 Ft
Dsida Jenô: Azrael árnyékában. Mentor, 2940 Ft
Dsida Jenô: Misztrál – Dsida Jenô (CD-vel). Helikon, 4990 Ft
Falusi Márton: Rádnyitva ablak, ajtó. Stádium, 1900 Ft
Ferencz Gyôzô; Szuhay Péter (szerk.): Székely és csángó balladák. Sziget, 2380 Ft
Füzesi Magda: Szôttes pirossal, feketével. Intermix, 500 Ft
Gál Sándor: Kihalt évszakok. Madách-Posonium, 1450 Ft
Gérecz Attila: Szökés a nagy árvíz idején. Töredék. Stádium, 2600 Ft
Gyôrffy Ákos: Nem mozdul. Magvetô, 1990 Ft
Haja, haja, virágom (CD-vel). Kriterion, 4000 Ft
Iancu Laura: Karmaiból kihullajt. M. Napló, 1490 Ft
Igmándi Szûcs István: A változás hintajába zárva. Kráter, 2000 Ft
Jánosi György: Néma angyalok. Korona, 2300 Ft
Jász Attila: XANTUSiana avagy Egy regényes élet kalandjai. Kalligram, 2000 Ft
Juhász Ferenc: Halandóság-mámor. Tiszatáj Al., 2400 Ft
Király Farkas: Szósav. Napkút, 1290 Ft
Kiss Benedek: Szomorún és boldogan. Holnap, 2300 Ft
Kovács István: Az idô torkában. Válogatott versek. M. Napló, 2415 Ft
Kovács Vilmos: Csillagfénynél. Intermix, 500 Ft
Mesterházi Mónika: Sors bona. Új és válogatott versek. Osiris, 2680 Ft
Nádasdy Ádám: Az az íz. Magvetô, 1990 Ft
Nagy Cili: A részeg erkély. Stádium, 2200 Ft
Nagy Gáspár összegyûjtött versei. Püski, 5980 Ft
Oláh András: Gyalogáldozat. Kráter, 1400 Ft
Ördög A. Róbert: Csontvázlíra. Új versek (2005-2007). Fekete Sas, 1600 Ft
Petôfi Sándor: János vitéz. Magvetô, 2990 Ft
Polner Zoltán: Idôtlen szegedi képek. Bába, 1200 Ft
Rapai Ágnes: Mindenhol jó. Novella, 990 Ft
Rékasy Ildikó: Volt-e a Kert? Stádium, 1750 Ft
Sebôk Éva: Mibenlét. Széphalom, 1500 Ft
Sinka István: Válogatott versek. Osiris, 780 Ft
Sütô Csaba András: Meredek út. Napkút, 1290 Ft
Szabó Ferenc: Ôszi ámulat. Összegyûjtött versek. Új Ember, 2800 Ft
Szenti Ernô: A körkérdés vége. Széphalom, 1200 Ft
Szentmártoni János (szerk.): Az év versei, 2007. Antológia. M. Napló, 2730 Ft
Szép versek 2007. Magvetô, 2000 Ft
Szijj Ferenc: Kenyércédulák. Jelenkor, 1600 Ft
Tandori Dezsô legszebb versei. Ab-Art, 1900 Ft
Thomas, Ronald Stuart: Egy pap, népéhez. Fekete Sas, 1500 Ft
Tolnai Ottó legszebb versei. Ab-Art, 1900 Ft
Turczi István: Áthalások. Palatinus, 2100 Ft
Ványai Fehér József: A feloldott bûbáj. Kráter, 1500 Ft
Varga Dániel: Stanzák Tatjanának. Fekete Sas, 1500 Ft
Zseliczki József: Hír. Intermix, 500 Ft
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Megjelent könyvek

naplók, levelek, riportok
Bálint Péter: ‘Végbúcsúmat tiszta szívvel fogadjátok’. Csokonai naplófeljegyzései. Széphalom, 2600 Ft
Bors Mari: Micsoda különbség. Igaz szerelmi történetek: amikor a férfi fiatalabb a nônél. Jaffa, 2490 Ft
Cieger András (szerk.): Levelek az Andrássy-házból (1864-1869). Egy angol nevelônô levelei.
General Press, 2500 Ft
Déry Tibor levelezése I/B. 1927-1935. Balassi, 3200 Ft
Fehér Klára: Hová álljanak a belgák? Ciceró, 2200 Ft
Gyurkovics Tibor; Szemadám György: Az alkotás vegetatív bája. Napkút, 2490 Ft
Hovanyecz László: Értékteremtôk 2007. Kossuth, 1980 Ft
Illyés Gyula; Gara László: ‘Hadúr megfizet érte, reméljük!’ Illyés Gyula és Gara László levelezése
1939–1966. Akadémiai, 2000 Ft
Julesz Miklós: Kirándulás a pokolba. Medicina, 2400 Ft
Kántor Lajos: Az idô vaskalapja. Kalligram, 2100 Ft
Kibédi Varga Áron: Lépések. Napló 2005-2006. Kalligram, 1700 Ft
Malgot István: Fuldokló Istenek. Pont, 1920 Ft
Máté Gabriella; Dobos Mariann, Gy.: Ezerarcú tehetség. Gabo, 2300 Ft
Orbán Ottó album. Napkút, 2980 Ft
Ötvös László: Czine Mihály népközelben. Nap Al., 2500 Ft
Papp Tibor; Prágai Tamás: A pálya mentén. Napkút, 2490 Ft
Rónay László: Földindulás elôtt. Három hónap krónikája. Kairosz, 2400 Ft
Sándor György; Nagy Bandó András: Furcsa pár-beszéd. Beszélgetôkönyv. Szamárfül, 3200 Ft
Sirbik Attila: eXoból Endóba. zETNA, 2000 Ft
Vaszary János: Zörgetik az ajtót. Naplójegyzetek 1944 karácsonyától 1946 júniusáig a megszállt
Magyarországon. Szabad Tér, 3000 Ft
Vincze Attila: Nagy Bandó világa. Szamárfül, 1947 Ft
Vincze Attila: Ranschburg Jenô világa. Szamárfül, 1935 Ft

szépirodalom
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Ajtmatov, Csingiz: Dzsingisz kán fehér fellege. Holnap, 2300 Ft
Anar, Ihsan Oktay: Ködös kontinensek atlasza. M. Napló, 1890 Ft
András Sándor: Szent Kujon megkísértése. Kalligram, 1900 Ft
Aszlányi Károly: Sok hûhó Emmiért. Ulpius-Ház, 2999 Ft
Balázs F. Attila: Casanova átváltozásai (magyar-szlovák ny.). Plectrum, 1600 Ft
Balázs Tibor (vál.): Szép írások 2007. Accordia, 2000 Ft
Balogh Elemér: A tanár úr. Kráter, 2500 Ft
Balogh Robert: Schvab diariom. Kortárs, 2500 Ft
Bán Zoltán András: Susánka és Selyempina. Scolar, 1495 Ft
Bánffy Miklós: Milolu. Három kisregény. Balassi, 2200 Ft
Bánlaki Viktor: Aranyfelhô muzsikál. STB., 3000 Ft
Baranyi Ferenc: 7 x 10. Hetvenkedô könyvecske. Hungarovox, 1900 Ft
Baxter, Charles: A szerelem bôsége. Athenaeum, 2890 Ft
Behn, Ari: Rohadt szomorú. Nagyvilág, 2000 Ft
Benedek István Gábor: Varázs. noran, 2699 Ft
Benedek Szabolcs: Rózsakereszt avagy kalandregényes tanulóéveink. Pont, 2420 Ft
Berniczky Éva: Méhe nélkül a bába. Magvetô, 2490 Ft
Bíró Gergely (szerk.): Az év novellái, 2007. M. Napló, 2730 Ft
Bors Mari: Fiatal férfit szeretni. Elmesélô könyv felnôtteknek. Jószöveg, 1790 Ft
Brusselmans, Herman: A férfi, aki munkát talált. Jelenkor, 990 Ft
Bukowski, Charles: Nôk. Cartaphilus, 3000 Ft
Cartarescu, Mircea: Miért szeretjük a nôket? Jelenkor, 990 Ft
Csernák Árpád: Kék korláton sárga ernyô. Hungarovox, 2500 Ft
Csomós Róbert: Csirip. Timp, 2500 Ft
Czirok Ferenc, N.: Körhinta avagy Elmeszelt történetek. Muravidék Bar. Kör, 1000 Ft
Dantes, Cristan: Budai feleségek gyémántkalitkában. A Rózsadomb csillogó titkai. Mérték, 2499 Ft
Déry Tibor: Ítélet nincs. Ciceró, 3500 Ft
Dodd, Christina: Közel hozzád. Alexandra, 999 Ft
Dodd, Christina: A lelkész lánya. Alexandra, 999 Ft
Dodd, Christina: Majdnem szerelem. Alexandra, 999 Ft
Dózsai Mónika; Gönczy Gabriella et al. (szerk.): ‘Berlin, drágám. Csukja be, kérem, a szemét.’
Magvetô, 2490 Ft
Duba Gyula: Az élet lehajló ága. Madách-Posonium, 3200 Ft
Dunajcsik Mátyás: Repülési kézikönyv. JAK, L’Harmattan, 1500 Ft
Ekler Andrea; Rosonczy Ildikó (vál.): Az év esszéi, 2007. Antológia. M. Napló, 2730 Ft
Ember Mária: Hajtûkanyar. noran, 2499 Ft
Enright, Anne: Hordozható Szûz Mária. Gondolat, 2190 Ft
Ephron, Nora: Sirámok a nyakamról és más hervasztó történetek. Park, 2000 Ft
Farkas Péter: Nyolc perc. Magvetô, 1990 Ft
Ferdinandy György: A bolondok királya. Orpheusz, 2000 Ft
Ferdinandy György: Szél ellen. Orpheusz, 2200 Ft
Fulghum, Robert: A harmadik kívánság. Cartaphilus, 3600 Ft
Gáspár Ferenc: Ördögvér. Pont, 1910 Ft
Gion Nándor: Latroknak is játszott. Négy regény. noran, 3999 Ft
Görgey Gábor: Kísértések könyve. Utolsó jelentés Atlantiszról. Elektra, 2400 Ft
Graves, Lucia: A rabbi, a feleség és a szeretôje. Ulpius-Ház, 2999 Ft
Grendel Lajos; Tôzsér Árpád (szerk.): Szlovákiai magyar szépirodalom 2007. Szlovákiai M. Írók Társ., 2700 Ft
Grunberg, Arnon: A zsidó messiás I-II. A remény hal meg utoljára. Ulpius-Ház, 4999 Ft
Guéne, Faiza: Soha sehol senkinek. Ulpius-Ház, 2699 Ft
Hajnóczy Péter összegyûjtött írásai. Osiris, 4200 Ft
Hedry Mária: Emlékkönyv. Felnôttmesék. Széphalom, 1000 Ft
Hedry Mária: Létezések. Emlékkönyv. Széphalom, 1200 Ft
Hegyi Béla: Léleküzenet. Hungarovox, 1500 Ft
Hermans, Willem Frederik: Soha többé alvás. Jelenkor, 3500 Ft
Hiaasen, Carl: Sztriptíz. Athenaeum, 2690 Ft
Hoffman, Alice: A tizenharmadik boszorkány. Geopen, 2990 Ft
Hollós Korvin Lajos: Komédiások + A szürke eminenciás. Gabo, 2900 Ft
Hoppál Mihály (szerk.): Fehérlófia. L’Harmattan, 2100 Ft
Horváth Gergely: A szív útjai. Európa, 2500 Ft
Huelle, Pawel: Castorp. Európa, 2500 Ft
Jelloun, Tahar Ben: A szentséges éjszaka. Jószöveg, 1790 Ft
Jókai Anna: Godot megjött. Széphalom, 2900 Ft
Juhani Nagy János: Mihály könyve. Szamárfül, 2000 Ft
Kemény János: Víziboszorkány. Mundus, 2600 Ft
Kesey, Ken: Olykor egy nagy ötlet. Cartaphilus, 4980 Ft
Kiss József: Budapesti rejtelmek. Argumentum, 4200 Ft
Kornis Mihály: Egy csecsemô emlékiratai. Képeskönyv. Kalligram, 2900 Ft
Kosztolányi Dezsô összes novellái I-II. Osiris, 8500 Ft
Körkép 2007. Magvetô, 2490 Ft
Kramer Tamás: Durchmars. Jaffa, 1470 Ft
Krauss, Nicole: Betéved az ember egy szobába. Magvetô, 2690 Ft
Krúdy Gyula: Regények és nagyobb elbeszélések 5. Kalligram, 2900 Ft
Krúdy Gyula: Szindbád II. Kossuth, 990 Ft
Kushner, Harold S.: Amikor rossz dolgok történnek jó emberekkel. Egy bölcs rabbi tanácsai.
Animus, 1980 Ft

Kutszegi Csaba: Titkosügynök pirszingfényben. Pont, 1810 Ft
Lackfi János: Halottnézô. noran, 1999 Ft
Lajta Erika: Egy életem, két halálom. Korona, 2300 Ft
Lányi Irén: Kálvária. Antológia, 2000 Ft
Lászlóffy Csaba: Hiányzol-e magadnak? Napkút, 1490 Ft
Légrádi Gergely: Titokfa. Partvonal, 2490 Ft
Lovas Ildikó: Spanyol menyasszony. Lány, regény. Kalligram, 2300 Ft
Macfarlane, Linda; Macfarlane, Stuart: Hajrá, lányok! Alexandra, 1299 Ft
Majoros Sándor: Emberrel esik meg. Timp, 2850 Ft
Márai Sándor: Jób... és a könyve. Helikon, 4490 Ft
Márton László: Ne bánts, Virág! Jelenkor, 990 Ft
Marton Mária: Istentelen század. K.u.K., 2980 Ft
Mazzucco, Melania G.: Vita. Európa, 3000 Ft
McInerney, Jay: Fények, nagyváros. Európa, 1900 Ft
Méhes Károly: Hollander Emôke meztelenül. Rövid életek. Pro Pannonia, 2490 Ft
Ménes Attila: Egy délután Noémivel. Balassi, 1600 Ft
Mérey Katalin: Elszakított föld. Forum, 1800 Ft
Mészöly Miklós: Pannon töredék. Elbeszélések. Jelenkor, 2100 Ft
Mirtse Zsuzsa: Lovag Kór. Méry Ratio, 2400 Ft
Móricz Zsigmond: Csibe. Válogatott novellák. Holnap, 1900 Ft
Morrison, Toni: A kedves. Novella, 2790 Ft
Mumcu, Cem: Törökfürdô avagy Sírbolt. Ráció, 2300 Ft
Németh Gábor: A tejszínrôl. Kalligram, 2200 Ft
Nyírô József: A zöld csillag. Pallas-Akad., 2000 Ft
Oravecz Imre: Ondrok gödre. Jelenkor, 2800 Ft
Osztovits Levente: Szóló. Jegyzetek. Európa, 2600 Ft
Ozkan, Serdar: A megtalált rózsa. Trivium, 2390 Ft
Palladino, Amy Sherman: Szívek szállodája. Szeretlek, te idióta! Ciceró, 1890 Ft
Péter I. Zoltán: Ady Endre regényes életrajza Nagyváradon. noran, 3499 Ft
Petri György munkái IV. Próza, dráma, vers. Magvetô, 3490 Ft
Pirandello, Luigi: Mattia Pascal két élete. Palatinus, 3200 Ft
Polcz Alaine: Karácsonyi utazás. Jelenkor, 1800 Ft
Prágai Tamás: Pesti Kornél. Napkút, 2490 Ft
Quignard, Pascal: Minden reggel. Ráció, 1560 Ft
Radich Géza: Elmozdult a csend. Kossuth, 1800 Ft
Radnóti Miklós összegyûjtött prózai írásai. Osiris, 3980 Ft
Remarque, Erich Maria: A paradicsomban is ott a pokol. Alexandra, 2499 Ft
Remarque, Erich Maria: Szeresd felebarátodat. Alexandra, 2499 Ft
Renan, Ernest: Jézus élete. noran, 3499 Ft
Rezzori, Gregor von: Egy antiszemita emlékiratai. Konkrét, 3999 Ft
Roth, Philip: Akárki. Európa, 1900 Ft
Rubina, Dina: Felsô-Maszlovkán. Gabo, 2490 Ft
Rufin, Jean-Christophe: Vesztett ügyek. Európa, 2400 Ft
Sárközi Mátyás: Pesten, Londonban és a nagyvilágban. Jelenkor, 1900 Ft
Schäffer Erzsébet: Ómama és a fôpincérek. Sanoma Bp., 2600 Ft
Scott Kent, Agnes: Ráhel. Evangéliumi, 1500 Ft
Sebald, Winfried Georg: Austerlitz. Európa, 2700 Ft
Sebôk László: Más világok. Göncöl, 1890 Ft
Smith, D. L.: Santo Fico csodái. Szerelmek és varázslatok története. Geopen, 2990 Ft
Somogyváry Gyula: A tûzoszlop. Auktor, 3800 Ft
Steel, Danielle: Fenség. Maecenas, 1498 Ft
Sukaszaptati. A papagáj hetven meséje a csalfa asszonyokról. Holnap, 2700 Ft
Swann, Leonie: Glennkill. Birkakrimi. Athenaeum, 2890 Ft
Swarup, Vikas: Semmit és mindent. Glória, 2590 Ft
Szabó Ádám: Hegyi mesék. Korona, 2300 Ft
Szakmány György: Apu nem megy sehová. Palatinus, 2400 Ft
Szalay Károly: Kutyaregény. Egy boldog életû törpetacskó emlékiratai. Kairosz, 2500 Ft
Szalay Zoltán: Nyelvjárás. Madách-Posonium, 2500 Ft
Szappanos Gábor: Ajándéknapok a túlvilágról. Kráter, 1500 Ft
Székács Vera; Réz Pál (szerk.): Carmen, Svejk és az égi kártyaparti. Réz Ádám emlékezete.
Európa, 3000 Ft
Szilágyi Ákos: Halálbarokk. A semmi polgárosítása. Palatinus, 3400 Ft
Szomory Dezsô: Horeb tanár úr. Múlt és Jövô, 2500 Ft
Tábori László: Pesti ember jármûveken. Napkút, 1990 Ft
Takács Zsuzsa: A megtévesztô külsejû vendég... Magvetô, 2490 Ft
Tandori Dezsô: Bûnös-szent lófogadás. Jaffa, 2590 Ft
Tarján Tamás: Körnégyszög. Pont, 2670 Ft
Tolnai Ottó: A pompeji szerelmesek. Fejezetek az Infaustusból. Alexandra, 2999 Ft
Tóth Gábor Ákos: Hôsök gatyában. Ó, azok a nyolcvanas évek... Trivium, 2190 Ft
Török Miklós: Kutyadolgok. Pont, 1810 Ft
Vajda Mary: Elátkozott élet II. Alterra, 1200 Ft
Várdy Huszár Ágnes: Mimi. Mundus, 2990 Ft
Vaszary János: Szajna-parti kaland. Ulpius-Ház, 2999 Ft
Villamont, Viviane: Kisdarázs. Cartaphilus, 2800 Ft
Vincze Ferenc: A macska szeme. Napkút, 1790 Ft
Wharton, William: Éjfélre kitisztul. Cartaphilus, 2800 Ft
Zeller, Florian: Lehetetlen szeretôk. Ráday Kház, 1500 Ft
Zilahy Lajos: Halálos tavasz. Ulpius-Ház, 2699 Ft

színmûvek
Bereményi Géza: Az arany ára. Napkút, 3190 Ft
Hubay Miklós: Lábnyomok a porban. Elektra, 2800 Ft
Láng Zsolt: Játék a kriptában. Koinónia, 1800 Ft
Mándy Iván: Hangjátékok. Palatinus, 3500 Ft
Szögedi színház. Bába, 900 Ft

Minden könyv egy helyen!

TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

Budapest V., Honvéd u. 5. (A Parlamenttôl egy percre.)
Telefon: 428-1010
Az általános és középiskolai tankönyvek közel teljes
választékával várjuk kedves vásárlóinkat.
Minden könyvet egy helyrôl!

Megjelenik
júliusban
Thomas Gifford

ASSASSINÓK
Fordította
Sóskuthy György
664 oldal
kötve 2990 Ft

Kiss József Könyvkiadó
1114 Budapest
Hamzsabégi út 31.
Telefon/fax: 466-0703
„Nyolc – törte meg a csendet a pápa, és minden szem feléje fordult. – Nyolc gyilkossággal állunk szemben, nyolc gyilkosság
történt az egyházunkban. Nem tudjuk, miért. Nem tudjuk, ki a
gyilkos. Még azt sem tudjuk, minek alapján választja ki az
áldozatait. Nem tudjuk megjósolni, ki lesz a következô, de
abban biztosak lehetünk, hogy még lesznek áldozatok.”
Ben Driskillnek, az amerikai társadalom felsôosztályából származó férfinak, a jezsuita rendet fiatal novíciusként elhagyó sikeres ügyvédnek meggyilkolják szeretett húgát, aki felforgató
szellemû apácaként borzolta az egyház hatalmasságainak kedélyét. A gyilkos vagy gyilkosok ezzel nagy hibát követtek el.
Ben Driskill a nyomukba ered, és üldözi ôket a végsô leszámolásig. Eközben ködös tájakon és sivatagi hôségben megbúvó
kolostorokat kell fölkeresnie a világ különbözô tájain, az egyház
magas köreihez vezetô szálakat kell követnie, szembesülnie kell

a történelmi múltba és a II. világháborúig visszanyúló ármányokkal, cselszövésekkel, és meg kell birkóznia egy fájdalmas
szerelem érzelmeket próbára tevô terheivel is.
Ben Driskill és segítôtársai egy kirakójátékhoz hasonlóan
rakják össze az információmorzsákat: a nyomok az egyházon
belüli titkos csoporthoz, az assassinókhoz vezetnek. Az utolsó
titokra is fény derül: az igazság dermesztôen döbbenetes.
Thomas Gifford regénye a krimi mûfaj nagyregénye; alakjai,
cselekményvezetése, hangulatteremtô ereje, stílusa mind-mind
biztosíték arra, hogy az olvasó maradandó élménnyel gyarapodva csukja be a könyvet az olvasás végeztével.
A szerzô az Egyesült Államokban rendkívül sikeres, tizenöt
regénye jelent meg, az egyik mûve szolgált alapjául az 1981ben Elliott Gould fôszereplésével készült Piszkos trükkök
címû filmnek.

A BUDAPESTI TELEKI TÉKA AJÁNLJA

Ira Cohen
BÔSÉGSZARU
Új Mandátum Kiadó,
A/5, 116 oldal
1980 Ft

Szûcs Endre
A MEGFESTETT FÉNY
Díszüveges munkák a
történelmi Magyarország
építészetében 1945-ig
Geobook Kiadó,
album, Keménytáblás
7980 Ft

Márton László
KOESTLER,
A LÁZADÓ
Pallas Könyvek, A/5,
406 oldal
Keménytáblás
2900 Ft

Pozsony Ferenc
ERDÉLYI
NÉPSZOKÁSOK
Néprajzi Egyetemi
jegyzetek 1.
Kriza J. Néprajzi
Társaság, B/5, 408 oldal
3400 Ft

Tánczos Vilmos
FOLKLÓRSZIMBÓLUMOK
Néprajzi Egyetemi
jegyzetek 2.
Kriza J. Néprajzi
Társaság, B/5, 344 oldal
3400 Ft

Haider Edit –
Ridovics Anna
PIPAGYÛJTEMÉNY
A TÁPIÓSZELEI BLASKOVICH
MÚZEUMBAN
Pest Megyei
Múzeumok Igazgatósága,
B/5, 224 oldal
keménytáblás,
4900 Ft

A kötetek megvásárolhatók: Budapesti Teleki Téka 1088 Budapest, Bródy S. u. 46. Tel.: 787-5661, Fax: 266-0857, e-mail: otkonyv@chello.hu, www. telekiteka.com

Tolsztoj, Cvetajeva, Troyat
■ Idén március elején, élete kilencvenhatodik évében
hunyt el a francia irodalom „grand monsieur”-je, Henri
Troyat. Nem francia földön látta meg a napvilágot:
Moszkvában született. Az apai ágat tekintve nem orosz,
hanem örmény volt. Új hazájában már kora huszonévesen elnyerte a Populiste-, majd hamarosan a valóban
fokmérô Goncourt-díjat. 1959-tôl tagja a Francia Akadémiának. Hajlott koráig fáradhatatlanul dolgozott. A Cathédrale Saint
Alexandre Nevskyben búcsúztatták,
a Montparnasse temetôben nyugszik.
A kettôs – francia és orosz – tematikai kötôdés Troyat konzervatív eleganciájú, Mauriacot idézô epikáját és
nagyszabású életrajzi regényeit is
meghatározta. Tolsztoj élete címû
munkáját – miként a jelen áttekintés
valamennyi kötetét – az Európa Kiadó
jelentette meg ismét a minap. Ésszerûen igazítva a Lev Tolsztoj kisregényeinek, elbeszéléseinek javát (szám
szerint ötödét, érték szerint jóval tekintélyesebb részét) tartalmazó két
gyûjteményhez (Családi boldogság;
Szergij atya). Az utóbbiakat válogató,
szerkesztô, jegyzetelô Gerencsér Zsigmond maga is támaszkodott Troyat
mûvére, akinek regényes biográfiáját
szintúgy gondozta (bizonyára M.
Nagy Miklóssal osztva meg a tennivalókat. Az 1978-ban eltávozott Réz
Ádám fordítása évtizedekkel ezelôtt
készült, a 866 oldalas mostani kiadás
viszont 2004-es forrást jelöl meg, s bizonyos filológiai kérdésekrôl a Jegyzetek is tudósítanak). Primer és szekunder irodalom szépen összesimul az
Európa szándéka szerint. Könnyû (bár
gyorsan öregedô) papírra nyomták a nagy formátumú, küllemben is harmonizáló három tomuszt. Egy-két szépséghibát (például épp egy jegyzetelt szó jelöletlenségét) nem számítva megbízhatóak a szövegek. Színvonalas a válogatás:
meglepetésekkel ugyan nem szolgál, de tán A hamis szelvény
kivételével mindent hoz, amire az olvasó (és az újraolvasó)
e keretek közt igényt tarthat.
Lev Tolsztoj élete és halála a lehetô legnyilvánosabb írói élet és halál, mivel maga a zseni, s családtagokból, munkatársakból, tisztelôkbôl, orvosokból álló házanépe is megörökített ezernyi eseményt. (Ebben a vonatkozásban a halhatatlanok közül csak Thomas
Mann életérôl és pályájáról áll rendelkezésünkre hasonlóan sokrétû
dokumentáció.) Jellemzô a folytonosan (bár nem egészen ôszintén
és következetesen) elvonultságot áhító Tolsztoj utolsó földi állomására – tudvalevôen tényleg egy vasúti állomás volt az –, hogy a haldoklót a Szent Szinódus nevében az egyház kebelébe visszatéríteni
hivatott Varszonofij atya csupán a nôi mellékhelyiségnek alkalmilag
használt odúban talált nyomorúságos fekhelyet. (S a tobzódó és kegyelettelen sajtónyilvánosság miként hatványozódott volna, ha
1910-ben már a mai szinten áll az elektronikus információ-továbbítás…!) Troyat nem érzéketlen a hasonló groteszkumokra, a tolsztoji sors paradoxonaira. Markáns textusa mindig tartózkodik az „ítéletosztástól” – a feleség, Szonya és a famulus, Csertkov eléggé közismert, örökös morális, jogi, anyagi torzsalkodásait tárgyalva is –, de

közvetve segíti az élet és életmû kérdéseiben
nem járatos érdeklôdô tájékozódását, a tolsztoji oeuvre és filozófia együtt nem is oly könnyû
el- és befogadását. A mérhetetlen részletezés
(helyenként bôbeszédûség) immár korszerûtlen. Aki idônként átugrik öt oldalt, jól teszi. Az
ismétlô-molekularizáló bemutatás folytán nem
marad le semmirôl.
Tolsztoj kisprózája a modernitás évszázada
után az elbeszélôi pozíciók cirkalmak nélküli
történetmondó és analizáló voltával nyûgöz
le. A szituáció és a beszédmód tökéletes, türelmes kihasználása a domináns fordítók, Németh
László és Szöllôsy Klára magyarításaiban a géniuszhoz méltó kiváló közvetítést nyer. Egyikük tolmácsolása sem kelti az elavultság
benyomását, bár lassan elkezdhetünk álmodozni (a következô generációk érdekében) egy teljes, 3. évezredbeli Tolsztoj-újrafordításról…
Troyat magyarul Marina Cvetajeva, az
örök lázadó címet nyert könyve már felvet
fordítási kérdéseket. N. Kiss Zsuzsa plasztikusan ültette át nyelvünkre a feszesebb
struktúrájú, ám ugyancsak idôzô technikájú életrajzot, azonban a versfordítások
(nem csupán az övéi) hiányérzetet hagynak. A Lyra Mundi sorozatba ékelt kötet, a
Marina Cvetajeva versei sajnos elmélyíti e
tapasztalatot. Azt kell mondanunk, hogy
egyetlen tolmácsoló sem vált a Cvetajevahang letéteményesévé. Rab Zsuzsa Jeszenyinjét minden problémájával együtt
adaptálta a magyar vers, vershallás. Cvetajeva-átköltéseit nem. Veress Miklóséit, Baka Istvánéit sem. Másokét sem. Szórendi
dilemmák, rímbogok, jelentésárnyalatok
sajognak. Alapvetô értelmezési kérdések
várnak megoldásra. A Pór Judit korábbi válogatását kiegészítô (jegyzet- és utószóíró,
fordító) Gy. Horváth Lászlónak így is hálásak lehetünk. Esetleg éppen ô lehetne az,
aki a teljes (a szemelvényesség zavaró hiátusait felszámoló) magyar Cvetajevát tetô
alá hozza!
A biográfia kulcsszava ezúttal is a megértés, megértetés. (Ehhez
Névmutató segít. Milyen jól jönne hasonló – mégoly terjedelmes –
lista a Troyat-Tolsztojban!) A férjezett, gyermekes asszony leszbikus
szerelmi kalandja vagy az apadó élet- és alkotóerôt felváltó apátia:
a francia író magyarázón belesimít mindent a végzetes sorsú nagy
poetessa rajzába. Forrásai és képzelete alapján színez, dramatizál.
„Megigézi egy horog a plafonon. Igazából csak egy meghajlított
szeg. De jó erôsnek látszik” – szerepel ott, ahol az öngyilkosság egyszerû közlése megrendítôbb lenne.
Tolsztoj halálos ágyánál (festô apja oldalán) a fiatal Borisz Paszternak is tisztelgett. A késôbbi Nobel-díjas író – aki talán Marina Cvetajeva végsô futásának is más irányt szabhatott volna, ha egy kényes
helyzetben önzetlenebb. Személye mintegy összeköti Tolsztojt és
Cvetajevát, két különbözô kor és kultúra egy-egy író reprezentánsát. Összeköti hármukat. Hiszen Henri Troyat 2006-ban Paszternakról is könyvet publikált.
Tarján Tamás
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Volt egyszer egy Héttorony…
Verô László halálára
„Amikor egy könyv megjelenik, általában nagy örömmel és elégedettséggel nézünk egymásra, szaglászgatjuk
és ízlelgetjük. Amikor az elsô nyomdai példány ebbôl a kötetbôl a kezünkbe került, egymásra néztünk Gáborral, elég szomorúan, és szinte egyszerre mondtuk: kár, hogy ennek a
könyvnek meg kellett jelennie.”
Az utóbbi néhány napban, mióta
tudom, hogy Verô Laci 53 évesen és
váratlanul meghalt, sokadszor hallgatom vissza a másfél évtizeddel ezelôtti magnetofonfelvételt. 1992. április
10-én, az Írók boltjában vezette be az
idézett szavakkal életem legfájdalmasabb könyvét, a Volt egyszer egy Magyar Nemzet? címû sajtótörténeti
krónikámat.
Ekkor már két-három éve ismertük
egymást, szerzôje voltam, kiadóm
volt, a rendszerváltás mámoros
idôszakában ez a kapcsolat is mást jelentett, mint korábban. A kiadó, a Verô által alapított
Héttorony nem képviselt
mást, csak a kiadót. Nem volt
az állami akarat megtestesítôje, a kiadó vezetôje nem
töltötte be – az elviekben
nem létezô – cenzor szerepét. A kiadó felfedezni, kiadni akart, gondolatokat közvetíteni – és a piacon szolid üzleti sikert aratni. A szerzô pedig, végre, nem a közlés útjában álló leküzdendô akadálynak, hanem szakmai segítôtársnak tekintette kiadóját. Olyan valakinek, aki járatos az új módiban, akinek vannak nyomdai kapcsolatai, aki
határidôket és ígéreteket tart, aki olyan lektorokat alkalmaz,
akiknek fontos a tényszerûség, a szabatos mondat, akivel konzultálni lehet, aki valódi hibákra és nem gondolatokra vadászik, aki… aki…
…aki: Réz Pál, a Héttorony keresztapja, az indulás éveiben
„Verô úr” legfontosabb támasza, tanácsadója, lektora.
Leveszem a polcról a kiadó elsô könyveit. Többségüket
1990 februárjában kaptam tiszteletpéldányként Verô úrtól.
(Akkor még magázódtunk, a fene tudja, hogy abban a tegezôdôs világban mi, egy évben születettek, miért tettük ezt,
mint ahogy azt sem tudom, hogy hány hónap után váltottunk.) A tp-k egy nagyszabásúnak szánt, de a New York kávéházba alig néhány sajtómunkást vonzó sajtótájékoztatón
kerültek birtokomba. A Hol zsarnokság van, ott zsarnokság
van címû hatszerzôs (Jávor István, Kardos Sándor, Kenedi
János, Kováts Albert, Petô Iván és Vági Gábor jegyezte) dokumentumkötet ugyanúgy féltett és szeretett kincse könyvtáramnak, mint Kántor László erdélyi fotóskötete vagy az
elsô „hivatalos” – vagyis engedély nélkül „engedélyezett” –

Jászi Oszkár-mû, A kommunizmus
kilátástalansága.
A sajtó érdektelensége miatt Verô
urat alig lehetett megvigasztalni, annak ellenére, hogy ô azt elôre megmondta, ahogy a nagy állami kereskedô cégek sem engedték a piacon
„megméretni” a Héttorony-mûveket
– merthogy nem vették át terjesztésre ôket – a sajtót sem érdeklik majd
a mûvek. Ez utóbbiban azonban tévedett, mert ha a sajtótájékoztatóra
megrendelt szendvicsek a nyakán
maradtak is, a Héttorony-köteteknek
híre, majd olvasói és hívei támadtak.
Különösen azután, hogy útjára indult legnagyobb szabású vállalkozása, a Szabó Zoltán-i életmû-sorozat.
(Másutt és máskor elmondandó,
hogy a Hazugság nélkül címû, három vaskos kötetnek miért nem, illetve milyen késéssel és miért másutt
lett csak folytatása.)
Nem életútösszegzést
írok, nem is szabályos nekrológot (már ha nekrológból létezik egyáltalán „szabályos”), elfogult vagyok,
szomorú és pofáncsapott.
Eszemben sincs mérlegelni
Laci örök naivitását, a nagyszerû felívelés(ek) utáni zuhanásokat, a muszájherkulesi gyürkôzéseket és ügyeskedéseket, bántásait és
sértôdéseit könyvesháziként, sajtóháziként, politikusként, tv-riporterként,
magánzóként.
Nekem,
mint írtam, Ô a kiadóm. Az
elsô kiadóm. Aki a sajtószabadbeszéd héttornyos hírnöke, a
munkatársait, szerzôit baráti kompániába szervezô, az újra és
újra felcsattanó, a felhevülten fogalmazó örök veszekedôpartner, a házi pálinkák és az orosz ételek ínyence, az elvesztett
barátra, a parlamenti képviselôségbe és a komolyan vett újságírásba belerokkant Bossányi Katalinra, a kevesek egyikeként mindvégig figyelô, Kati öngyilkossága után emlékkönyvvel és róla elnevezett díjjal emlékeztetô valaki…
…volt. Kell hozzá tennem néhány napja.
Sajog és felfoghatatlan ez a múlt idô.
Több mint egy éve nem találkoztunk.
Nem beszéltünk arról, hogy…
Nem tisztáztuk azt, hogy…
Nem adtam oda azt, amit…
Nem reagált arra, amiért…
S nem látta soha ezt az ezredforduló tavaszán nálunk készült fényképet, ami, úgy tûnik, éppen az idô tájt került a kezembe, amikor Lacinak megállt a szíve.

„Eszemben sincs mérlegelni Laci örök
naivitását, a nagyszerû felívelés(ek)
utáni zuhanásokat, a muszájherkulesi
gyürkôzéseket és ügyeskedéseket,
bántásait és sértôdéseit könyvesháziként,
sajtóháziként, politikusként,
tv-riporterként, magánzóként.”
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Murányi Gábor

A Maecenas Könyvkiadó ajánlata

Gyerekeknek:

Kurt Vonnegut:
A TITÁN SZIRÉNJEI

Charlie Fletcher: KÔSZÍV
Mûszaki Könyvkiadó Kft.
368 oldal, ár: 2980 Ft

320 oldal, 1950 Ft

Akit foglalkoztat, hogy mi az emberi
lét értelme és célja, aki tudni szeretné,
hogyan üdvözülhet az a milliárdos, aki
puszta kézzel megfojtja a legjobb
barátját és megerôszakolja majdani
szerelmét, és akinek a fia kék madárrá képezi át magát, mert a boldogságot csak így tudja birtokba venni, az
tartson Vonneguttal, a groteszk mese
nagyszerû mágusával.

Skandi Wald Könyvkiadó Kft.
312 oldal, ár: 2490 Ft

Eliot Rosewater a Rosewater Alapítvány elnöke. A társaság alapszabálya
szerint az elnököt csakis akkor lehet
elmozdítani tisztségébôl, ha bizonyíthatóan elmebeteg. Eliot annak látszik.
Önkéntes tûzoltónak áll és nekilát,
hogy dollármillióit szétossza azok között, akik az ô gyermekeinek nyilvánítják magukat. A család ügyvédei sem
tétlenkednek: mielôbb be kell bizonyítaniuk, hogy Eliot Rosewater megbolondult.

Maecenas Könyvkiadó Kft.
1054 Szemere u. 21. V. 1.
T/F: 311-28-36; Fax: 354-11-10
E-mail: maecenas@hu.inter.net

Kft. ajánlja

Librotrade Kft. 1173 Budapest Pesti út 237.
Tel: 254-0-254 Fax: 257-74-72 E-mail: books@librotrade.hu
Famulus Könyvesbolt 1137 Budapest, Újpesti rkp. 6.
Tel: 288-0771 Fax: 288-0769 E-mail: famulus@chello.hu

és felnôtteknek:

1661 – A NAPKIRÁLY TITKA

264 oldal, 1950 Ft

Oxford English for Careers: Technology Student’s Book
Slavenka Drakuliæ: Café Europa: Life After Communism
John Updike: Terrorist
Niall Ferguson: The War Of The World

A tizenkét éves George és társa, Edie egy
véletlen folytán foglyaivá válnak az életre
kelt szobrok birodalmának. Menekülésük
egyetlen kulcsa a titokzatos Kôszív. Ennek
megtalálására kevesebb, mint 24 óra áll a rendelkezésükre, miközben menekülniük kell az
ôket üldözô kô-szörnyek elôl.

Yves Jégo – Denis Lépée:

Kurt Vonnegut:
ÁLDJA MEG AZ ISTEN,
MR. ROSEWATER!

A Librotrade

NYÁRI OLVASMÁNYOK

3719 Ft
2861 Ft
1837 Ft
3062 Ft

Egy halott bíboros, egy fiatal színész, egy léha
király, egy bájos udvarhölgy, egy összeesküvés és
egy végzetes titok. „Lélegzetelállító rejtély. A
három testôr találkozása A Da Vinci-kóddal.”
A Kiadó további
ajánlatai:
AZ ÉDEN LEÁNYAI, a VIRÁGOK HÁZA
– nôi sorsok a történelem viharaiban –
Charlotte Bingham lélegzetelállító kémregényei most végre magyarul is olvashatók!
www.muszakikiado.hu
vevoszolg@muszakikiado.hu
Tel.: 06-1-437-2448
A könyvek kaphatók könyvesboltunkban: 1033, Budapest,
Szentendrei út 89–93., illetve a nagyobb könyvesboltokban.

Könyv

gyermek, ifjúsági

Zûrös és könyves vakáció
■ Max Bollinger–Peter Sís Manómeséje a Naphegy Kiadó Mûvészi Mesekönyvek sorozatában
látott napvilágot, melynek to-

vábbi darabjai: Csillagmese,
Hol lakik az idô?, Az állatok karácsonya. Bendegúznak, a se
nem csúnya, se nem szép, szóval átlagos manónak volt egy ritka kincse, a gyönyörûen csengô,
kristálytiszta hangja. Aki hallotta énekét, boldog volt. Ám egyszer megkívánt egy drágaköves
gyûrût, aztán egy aranyló koronát, majd egy fényes hintót, ezeket mutogatta-élvezte, úgyhogy
nem maradt ideje énekelni. Hiába kérték hûséges társai, Bendegúz kinevette ôket. Hát csoda, hogy magányos lett? A Szigethy Katalin fordította bûbájos
mese folytatásából kiderül, végül is mi volt a fontosabb aprócska barátunknak.
A General Press könyvheti
újdonsága Tarcsai Szabó Tibor
Segítség, megszöktünk! c. meseregénye. Ebben a gyönyörûen illusztrált, sziporkázóan ötletes,
alapvetôen vidám és fordula-
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tokkal az olvasót többször
meglepô könyvben a népmesei
alapszituációt (ti. a királylány
egy szegény pásztort szeret,
csak hozzá hajlandó feleségül
menni) a szerzô alaposan feldúsította modern eszközökkel,
egyéni témabeli, név- és szóleleményeivel. Az említett szereplôkön kívül annyi különleges meselény jelenik meg e
könyv lapjain, Faltisz Alexandra lágy tónusú, a mese sokszínû világát nagyszerû ráérzésekkel megjelenítô képein, hogy
lehetetlen felsorolni ôket. Csak

egy-két példa: varázsló és darázsló, kobold és szuszmanó, a
szôrgombóc Kerpeléti Áskompáskom és a vörös hajú emberágy (vagy ágyember?) A fô kérdés: milyen feladatot kell megoldani annak, aki (na, ki?) feleségül kapja Tilinti királykisasszonyt.
A Móra Kiadó nemrég indított Mesterdetektív sorozatának
eddig két kötete jelent meg,
elôzô számunkban írtam A
szomszéd néni titokzatos eltûnésérôl, most Christian Tielmann A három nyomozó c. munkájára szeretném felhívni a gye-

rekkrimi-kedvelôk figyelmét. A
három ifjú nyomozó, Alisa,
Henrietta és Larry – amúgy
testvérek, féltestvérek egy bonyolult sokgyerekes családban
– csavaros eszû mûkincstolvaj
nyomába ered. A tolvaj azt
használja ki, hogy nyugdíjas
milliomosok rendszeresen rablórömit játszanak a klubjukban. Ilyenkor rámolja ki nagy
szakértelemmel a lakásukat, és
viszi el az értékes mûtárgyakat.
Az ifjú nyomozók, akik maguk
is gyanúba keverednek, nem a
rendôrség, hanem a Schellerhof
Szálló detektívjének, Sherlock
Hausmann-nak a segítségét veszik igénybe... (Fordította: Tapodi Rika.)
Cikkem címében ifjú olvasóim feltételezhetôen nyugodt,
kellemes és könyvek társaságában (is) eltöltött nyári szünidejére utaltam egyrészt. Az ellen-

kezô variáció Balázs Ágnes Lufi
és a zûrös vakáció c. kötetében
fordul elô. Az írónô korábbi regényeibôl ismert Lufi június

18–28. között vándortáborban
lesz, illetve mire lapunk megjelenik: volt. Ott lesz (volt) Gizi
néni (az ofô) meg Tototó (a tornatanár) és persze Szamóca, aki
csaknem féltékeny, amikor feltûnik Hanna mellett Somfai
Géza. Mi az a DALMÉTA
HANTAMEMÔ, miféle kalandokat élnek át a Bakonyban, és
mikor születik meg Lufi kistestvére (amíg távol van, vagy csak
utána?), nos, minden kiderül
ebbôl a jópofa, ugyanakkor kellôen komoly Pöttyös-kötetbôl,
melyet Békés Rozi illusztrált.
Sokak emlékezetes olvasmánya lehetett a Stanley, a
szerencse fia, valamint a Bradley, az osztály réme c. Louis Sachar-kötet. Az Animus idén a
texasi Austinban élô írónak a
Carla nem adja fel c. munkáját jelentette meg. A címszereplô ünnepelt tinisztár, akit állandóan
követ, szemmel tart a testôre, s
akinek ügynöke és üzleti menedzsere nem más, mint az édesanyja férje. (Carla deLeon édesapját megölték Iraqban.) – Ha
nagykorú leszek, azonnal kirúgom Fredet („a Kukkolót”) és El

Geniust (a mostohaapát) – fogadkozik a lány. A romantikus
történet másik szereplôje egy
Hónalj gúnynevû srác, akit
Röntgen nevû haverja belerángat egy kétes ügyletbe: Carla
koncertjére szóló, feketén árult
jegyekkel próbálnak egy kis
pénzhez jutni. (A két jegyüzér
a javítóintézetbôl ismeri egymást.) A balul sikerült akciónak köszönheti azonban Hónalj, hogy megismerkedik Carlával. A lány menti ki a jó útra
térni akaró, ám majdnem
rendôrkézre kerülô srácot szorult helyzetébôl...(Fordította:
Pálfalvai Ilona.)
„A hidakban és alagutakban,
bármilyen különbözôek is, sok
a közös vonás. Mindkét építmény hatalmas kihívást jelent

az építôk számára, és mindkettônek hasonló a feladata:
le kell gyôznie a közlekedés
számára rendkívüli akadályt
jelentô hegyeket, völgyeket,
folyókat és tengeröblöket” –
olvashatjuk a Tessloff és Babilon Hidak és alagutak c. kiadványának ismertetôjében. A Mi
micsoda sorozatban megjelent
kötet – Rainer Köthe munkája

– szól, többek között, a fa- és
kôhidakról, vas-, acél- és betonhidakról, a sziklán keresztül fúrt, a városok és vizek alatti, s röviden titkos alagutakról.
A remekül illusztrált könyv elmeséli a híd- és alagútépítés
több évezredes történetét, bemutatja a gigantikus munkákhoz használt gépeket. Metróépítés idején különösen ajánlott olvasmány! (Fordította
Rónaszegi Éva.)
Végül, de nem utolsó sorban
– a hasznosság jegyében –
hadd ajánljak a Napraforgó Kiadótól egy olyan kiadványt,
amely nemcsak a hûvös, esôs
nyári napokra nyújt barkácsötleteket, hanem egész évre. Manuela Martín Barkácsolás és kézimunka c. kötete 237 nagy oldalon 113 saját kezûleg is könynyen elkészíthetô egyedi ötletet
tartalmaz. A páratlan oldalakon

láthatjuk a várható végeredményt, pl. mozaikdoboz, kosár,
pillangó, papírsárkány, tükörtartó, névtábla. A párosakon pedig az anyagok és szerszámok
találhatók, illetve az adott tárgy
elkészítésének rövid, pontokba
szedett leírása és pontos képi
ábrázolása.
Cs. A.

Csányi Vilmos elmélete
Genetikailag kódolt az olvasás szeretete
A tekercsektôl a digitális irodalomig címmel tartott
kerekasztal-beszélgetést a könyvfesztiválon a Könyvtáros klub. Az egyik meghívott résztvevô, Csányi
Vilmos etológus professzor Kultúra, fantázia, könyv
címmel fejtette ki véleményét a témáról, s megvilágította a hallgatóság elôtt: az emberben genetikailag
kódolt az olvasás szeretete.
■ A történet megértése érdekében érdemes megnézni, hogyan épültek föl az ôsi
archaikus kultúrák. Már abban a korban is
látszott, hogy az embernek közösségei
vannak, szeret együttes akciókat végrehajtani. Szeret közös hiedelmekben hinni,
azonosan gondolkodni bizonyos dolgokról, amilyen például a munka, a gyereknevelés. Szeret közös konstrukciókban részt
venni. Ennek szintén közösségalakító szerepe van, mert ha ott vagyunk valaminek
a kialakulásánál, úgy érezzük, szavunk van
abban is, hatásunk van arra, hogy a késôbbiekben miként mûködik az „alkotás”.
Tudni kell, hogy a kulturális evolúció sokkal gyorsabb folyamat, mint a biológiai. Az ember anatómiai felépítése száz-százötven éve nem változott, de hihetetlen változások következtek
be a gondolatokban és a tárgyakban A csoporttársadalmak legfontosabb tényezôjének a csoportokban kialakult közösségi képviselet nagyobb egységeit, az ideákat kell tekintenünk.
Az emberi viselkedés címû könyvében így részletezi ezt Csányi Vilmos: „Amíg a csoportkultúrák zártak, nincsen a közösségek között különösebb kapcsolat…Ha idegen csoportokkal ütközött, egyszerûen továbbállt. Igen ám, de… néhány tízezer év
múlva nem volt hova menni. A klánok, törzsek, törzsszövetségek kialakulása után a csoportlény társakat kap… Megszûnik az
ideák magától érthetôsége, megjelenik a »jó«, a »rossz«. A mítoszok megjelenése jelzi a közös eredet szükségességének kifejezését, a lazább kapcsolatok, csoportszövetségek kulturális megerôsítésének igényét.”

Többet kommunikáltunk, mint gyûjtögettünk
– A kulturális antropológusok minden egyes tárgyat és gondolatot a kultúra részének tekintenek, tehát a tevékenykedést is,
amelynek egyik formája a beszélgetés. A busmanoknál végzett
vizsgálat bebizonyította, hogy az ôsi körülmények között élô
nép nem a gyûjtögetéssel, a vadászattal tölti a legtöbb idejét, hanem a beszélgetéssel. A személyes sorsok, a családiak, az egy
néphez vagy történelmi korszakhoz kapcsolódó történetek
mind-mind folyamatos kommunikáció közben és annak hatására alakulnak, módosulnak. A kommunikációs kényszer létrehozta az emberi konstrukciós aktivitást, ami nem állítható le, nem
szüntethetô meg.
– Humán etológusok bizonyítani tudják – mondta az elôadó
–, hogy ha a közös hiedelemvilág, a közösen gondolkodás és az
együttalkotás megvan, akkor megjelenik az adott közösség tagjaiban a hûség, vagyis az arra való hajlandóság, hogy az ember saját érdekeit alávesse a közösségi céloknak.

Könyvkultúra

háttér

– Az ember beleszületett a közösségbe – hallgathattuk tovább
az etológus okfejtését –, a gyermek hosszú szocializáció után
úgy lesz tagja a csoportjának, hogy megtanulja a közös hiedelmeket, rájön, hogyan vehet részt ô is a konstrukcióban. Az egyik
lehetôséget ebben a szocializációban a történetek nyújtják. Az
ember vonzódik a mesékhez, amelyekben a közösség tagjai vagy
fantázialények vesznek részt, ugyanúgy harcolnak, ahogyan ezt
a mindennapokban a csoport tagjai teszik. Az ember olyan lény,
amelynek genetikai adottsága, hogy vonzódik a mesékhez, mert
ezekben lel rá az igényelt hármas egységhez: közösségbe tartozni, közös hiedelmekhez ragaszkodni és részt
venni az együttes alkotás folyamatában.

Személyiségbe épült meseelemek
További érvek, amelyek a legendák mellett szólnak: sok
felhasználható információt tartalmaznak az ôsi történetek, a szabályaik könnyen érthetôek s mesérôl mesére
azonosak, megmutatják: miként jár az, aki megszegi a tilalmakat. Megtudhatja ezekbôl a hallgatóság: hogyan
bánjon a baráttal, mi módon viszonyuljon az ellenséghez, miként neveljen utódot. Az agy észrevétlenül feldolgozza, magába olvasztja a tanulságokat. Ugyanúgy nem
tudatosul ezen ismeretek beépülése, ahogyan kommunikáció közben sem töprengünk azon: mikor is tanultuk meg a
használt szavakat. Az ismeret megszerzésére vonatkozó emlékek
elhalnak, az eszköz, amelyet a mindennapokban használnunk
kell, megmarad. Sôt, ha új, eddig ismeretlen helyzetbe kerülünk,
a legendákban foglalt hasonló minták alapján tudjuk, milyen szabályokat kell betartanunk. A követendô viselkedést egy idô után
erkölcsnek fogjuk tekinteni.
– Így vesznek részt a legendák az integráló folyamatban, miközben kultúrát hoznak létre, kultúrát, vagyis közösségszervezô erôt
– mondta ki az egyik legfontosabb megállapítást Csányi Vilmos.

Közösségteremtô tömegkultúra?
– De mi lett ebbôl a modern világban, amikor már nemcsak szóban terjednek a mesék, hanem jelen van a könyvnyomtatás – tette föl a kérdést a professzor. – Milliók olvashatják a szellemi termékeket, de erre szükség is van, mert ezek a történetek már bonyolultabbak, néhol vissza kell lapozni bennük, el lehet mélázni rajtuk. Hol van már az az ôsi társadalom, amelyben kis csoportok hoztak létre közös konstrukciókat? Nagy lett a tömeg, kialakult a tömegkultúra. S ez, bármily ellentmondásosan hat is:
újból kisközösségeket hoz létre. Amikor könyveket olvasunk,
körülnézünk, ki olvassa ugyanazokat a mûveket, amelyeket mi
kedvelünk, ki emlékszik arra a versre, amelyik nekünk is a kedvencünk. Ha megtalálom ezeket az embereket, velük lesz mirôl
beszélgetnem. Hasonló az ízlésünk, tehát rokonszenvezni fogunk egymással. A könyvnek feladata, hogy bizonyos ízlésû, felfogású közösségeket hozzon létre. Szellemi közösségeket. Ezek
léte, egymással folytatott kommunikációja hihetetlenül fontos,
mert az azonos erkölcsi normák, gondolatok így tudnak gyökeret verni. Az archaikus közösség meghittségét a könyvek vissza
tudják hozni. Kódolt az igényünk erre a meghittségre. Vagyis:
az emberben genetikai alapjai vannak a könyv szeretetének.
Mátraházi Zsuzsa
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Nyugalom, béke, nyitottság:
világunk antitézise, a buddhizmus
Kocsis András Sándor, a Kossuth
Kiadó elnök-vezérigazgatója feleségével és néhány kedves barátjával
Burmában töltött három hetet.
Ebbôl született egy élménykönyv,
a Buddha gyermekei: gyönyörû képekkel, és buddhista idézetekkel. A
rengeteg élmény újabb lapokat követel, nemsokára a boltokba kerül
egy különleges, szubjektív útikönyv: a Bangkoktól Burmáig.
Mindkettô a Kossuth Kiadó
gondozásában.

3
0
0

■ – Hogyan készült a könyv?
– Ez a második könyvünk. Tavaly Thaiföldön és Kambodzsában voltunk, akkor készült az elsô könyv. Ágh Attila írta az
elôszavát, és a könyvet a feleségem szerkesztette, írta: ez az
Angkor elsüllyedt világa. Most januárban Thaiföld és Burma
volt a cél: ebbôl született a Buddha gyermekei, amely imidzs
könyv, hogy elôszót írtam hozzá,
és fotókhoz választott buddhista
idézetekbôl álló oldalpárokból épül
föl. Karácsonykor jelenik meg az
útról egy hosszabb könyv: Bangkoktól Burmáig.
– Élménybeszámoló?
– Igen, és inkább egy útikönyv.
Olyan lesz, mint az Angkor elsüllyedt
világa, kombináljuk a hasznos tanácsainkat az élményeinkkel.
– Úgy mentek, hogy könyvet fognak készíteni?
– Persze, abszolút. Hatan voltunk:
Ágh Attila politológus, Varga Gyula professzor úr, aki a kaposvári
egyetemen vezeti a doktori képzést,
és a feleségeink. A tavalyi könyvbôl
okulva már eleve tudatosan csináltuk, olyannyira, hogy vezetônk magyarázatait – aki,
fantasztikus felkészült volt, és jól beszélt angolul –, egy
hangrögzítôvel vettük végig. A könyvben nagyon sok
olyan információ lesz, amit útikönyvekbôl nem tudhatna meg az ember. Varga professzor úr fotózott meg
én, mindkettônknek körülbelül 1300–1400 képe van.
– Sorozat lesz? Terveznek utazni máshova is?
– Igen, de a döntés még nem született meg, hogy hova. Szóba került esetleg Laosz–Kambodzsa, vagy
Malajzia–Indonézia körút.
– Mivel egész életében könyvkiadással foglalkozott, a
saját könyvét már tudatosan úgy szerkesztette, hogy csak
olyant tett bele, amirôl tudja, hogy szeretni fogják az emberek?
– Ez nagyon érdekes, mert ezt nem terveztem. A Bengáliöbölben döntöttem el egy fantasztikus helyen, amikor végignézegettem a fotóanyagot, hogy bár egy nagyobb könyvhöz

gyûjtjük a képeket, a Buddha gyermekeihez
hasonló kiadványt is megpróbálunk összeszerkeszteni. Felkerestük a Kôrösi Csoma
Sándor Buddhista Egyetem szellemi vezetôjét: Farkas Lôrincet, aki eljött, megnézte a képeket, és tanártársaival együtt összeállította az idézeteket. Ez egy hangulatkönyv,
buddhista gondolatokon és képeken keresztül próbál visszaadni egy számunkra teljesen
ismeretlen világot.
Az elôszó után a feleségem beleszerkesztett
egy kérdés-felelet párbeszédet, amely az
egész világképüket bemutatja. Az alapértékek egyek és oszthatatlanok, amelyek nagyon sok vallásban megjelennek, csak itt
egészen máshogy manifesztálódnak.
– Mi ragadta meg a térségben?
– Burma – ma: Myanmar – végtelenül
nagy ország, az alapterülete majdnem megegyezik Franciaország és Anglia területével. Potenciálisan a világ egyik leggazdagabb országa, ugyanakkor az egyik legszegényebbként
tartják számon.
Katonai diktatúra van, ennek lehet látni a jeleit, még akkor
is, ha mi nem mentünk be az észak-burmai polgárháborús
övezetbe, mivel oda nem lehet. Egyébként ott van az arany háromszög, a világ
ópiumtermésének 30 százalékát onnan
adják. A kormány ezt ugyan tiltja, de sokan élnek a gyanúval, hogy az egész a
katonai rezsim kezében van.
A köznapokban nagyon erôsen lehet
érezni, hogy a buddhizmus minden ideológiai teret elfoglal. A burmaiak döntô
többségének fogalma sincs, hogy katonai
diktatúrában él. Nagyon rurális ország,
egyáltalán nem urbanizált, a legnagyobb
városuk Yangon is egészen kicsi ahhoz,
hogy egy 52 milliós ország fôvárosa legyen. A katonai rezsim is nagyon okosan
rájött, hogy támogatnia kell a
buddhizmust, és
tökéletesen kihasználni a hatalmi technikai eszközeik sorában.
– Merre jártak?
– Rengeteg kézmûves helyen fordultunk meg, szerájokban, amit mi
itthon még az Egri csillagok elolvasása után is csak
nehezen tudunk elképzelni. A selymeik fantasztikusak, és mindezt napi egy-másfél dolláros bérért szövik, ami hihetetlenül kevés.
Fantasztikus élmény volt az 1300 méter magasan fekvô Inle-tó. A falvak is a vízen léteznek, úszó piacok, cölöpökön álló házak. Úszó kertek, amelyek úgy készülnek, hogy a vízen
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úszó zöld növényeket összegyûjtik, a folyó aljáról földet hoznak föl, és azt elterítik rajta. Kilométer hosszan parcellákat
képeznek, és mindent ott termesztenek. Bambuszrudakkal
rögzítik a tó aljához az egészet, hogy el ne ússzon. Kiszálltam
a csónakból, és amikor rajta álltam, olyan volt, mintha egy
gumimatracon ringatóznék.
Ennek a régiónak kulturális szempontból két kiemelt centruma volt: Angkor 1431-ig létezett, aztán elpusztították, 1998
óta látogatható újra hivatalosan. A másik, Bagan, Burmában
található, 42 négyzetkilométeren 2300 sztupa és pagoda van.
A sztupát ôk pajanak
hívják és különbözik
a pagodától. A templom és a pagoda gyakorlatilag egy, a sztupa egy fizikai méretet
jelent. Lehet tíz méter magas is, de ami
nagyon fontos, hogy
nincs belsô szentély,
belül nem járható,
csak egy szakrális emlékhely. Yangonban
van a világ egyik legfantasztikusabb pagodája: a Swedagon
Pagoda. Hajnaltól
késô estig nyitva áll,
és a leggazdagabb és
legszegényebb emberek töltik ott napjukat, van, aki szinte
mozdulatlanul, más
sétálgatva. A könyv elôszavában hosszan írok errôl. Ebben az
országban csak úgy hömpölyög, folyik az élet, de senki nem
fut, vagy siet, nyugalom van: lassú, évszázados körforgás.
– Milyen lesz az útikönyvkiadás?
– Vigyáznék az útikönyv kifejezéssel. Nemsokára megjelenô
könyvünk, amit a feleségem fog szerkeszteni, nem lesz teljes,
hiszen vannak olyan részek, ahová mi nem jutottunk el. Lesz
egy bangkoki élménysor, nagyon sok hasznos tanáccsal. Kultúrtörténeti információkat fogunk összeszedni: lehet majd
belôle készülni egy útra oda, de nem az a célunk, hogy Yangon összes szállodáját felsoroljuk.
– Máshogy ír könyvet az, aki könyvek kiadásával foglalkozott egész életében?
– Be kell, hogy valljam: persze. Az ember megengedi magának azt a luxust, hogy a 230 könyv mellé egy ilyet kiadjon.
Nagyon ôszinte akarok lenni: egyáltalán nem biztos, hogy ha
egy ember beesne egy ilyen Burma-könyvvel, akkor azt vállalnánk. Persze ilyenkor könnyíti a helyzetet, hogy nincs honorárium. 2500 példányban jelentettük meg a Buddha gyermekeit, és nagyon örülök, hogy a kollégák egy ilyen szép könyvet csináltak.
– Az élménykönyvek jobban fogynak, mint a nagyobb lélegzetvételû kiadások?
– Ez változó. A buddhizmusnak reneszánsza van most Magyarországon, de ez talán Európára és az egész világra jellemzô. Nem feltétlenül magának a vallásnak, de a nyugalomnak, békének, nyitottságnak, ami árad a buddhizmusból. Ez
a világszemlélet egyáltalán nem kirekesztô, soha nem viszonyítja magát máshoz. Globalizációs világunkban ez a versenyszellem antitézise. Megnyugtató ez a miliô.
Ócsai Dorottya

A JÓSZÖVEG MÛHELY ajánlja
szórakoztató nyári olvasmányait
TAHAR BEN JELLOUN: A SZENTSÉGES ÉJSZAKA
200 oldal, 1790 Ft
A Goncourt-díjas mû megrázó természetességgel beszél egy marokkói nô, Zahra nemi
identitás-keresésének megpróbáltatásairól,
hányatott sorsáról, s a kiút meglelésének fájdalmairól.
BORS MARI: FIATAL FÉRFIT SZERETNI
200 oldal, 1790 Ft
Igazi nôi regény: egy érzékeny, szeretetre,
szerelemre vágyó középkorú asszony
ôszinte kitárulkozása fiatalabb partnereivel megélt színes, sokrétû, nem kizárólag a
szexre koncentráló kapcsolatáról.
STÉPHANE BREITWIESER:

EGY MÛKINCSTOLVAJ VALLOMÁSAI
224 oldal, 1990 Ft
Stéphane Breitwieser több mint hét éven át
fosztogatott múzeumokban, kastélyokban
és árveréseken, s végül kétszázharminc értékes mûtárgyat gyûjtött össze. Elfogása
nagy vihart kavart. Elôször e könyvben vall
fantasztikus „kalandjairól”.

Kaphatók a jobb könyvesboltokban.
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A világ arcai gyerekeknek
■ A Helikon Kiadó jelentette meg az
mányt folytatja. Az utóbbi évek legsikeresebb
Gyôrfi András illusztációja a Holnap
kiadványában
Ünnepi Könyvhétre A világ tizenkét téverseskötetei közé tartozik továbbá egy klasszitelben c. gyönyörûen illusztrált, album
kussá vált kötet, Orbán Ottó Kati-patikája, és a
formátumú antológiát, amely a szerZelk Zoltán születésének 100. évfordulójára kikesztô, Falcsik Mari kifejezésével élve,
adott Gólyavirág, gólyahír.
versolvasókönyv. „Kötetünk az egyes
– A gyermekversek igénylik a szép, míves ilnépek és korok irodalmából igazán
lusztrációt. Kik dolgoznak a Mórának?
szûk keresztmetszetet ad (leginkább a
– A Kiadó mindig alaposan megfontolja, melyik
magyar irodalomra és a 20. századra
grafikust választja a költôhöz. Leginkább Damó
helyezve a hangsúlyt, s kerülve a frisIstván, Kalmár István, Paulovkin Boglárka és
sen megjelent önálló szerzôi gyermeSzalma Edit illusztrátorokra esett a kiadó válaszkverskötetekbôl való átvételt) – hiszen
tása az elmúlt években, akik gyönyörû verseskönem rendszerezett gyermekversgyûjteteteket alkottak, elnyerve mind a közönség, mind
mény szeretne lenni, hanem egy érdea szakma elismerését.
kes versolvasókönyv, amiben a költôk
– A Holnap Kiadó ilyen jellegû kiadváCsilléry Orsolya
tucatnyi oldalról villanthatják fel a vinyairól Nagy Borbála Réka adott átteillusztrálta
a Helikon
lág különbözô arcait” – olvashatjuk az
kintést.
Versolvasóáltala írt elôszóban. (A válogatásban a szerkesztôt
– Kiadónk egyik legkedvesebb antológiakönyvét
Árvai Zsuzsa és Zai Dóra segítette.) A kötetben Bacsaládjának tagjai közül a Kóc, kóc Urai
bits, Kosztolányi, Szép Ernô, Szabó Lôrinc, József
Erika és Gyôrfi András illusztrációival az
Attila, Zelk Zoltán, Weöres Sándor, Nemes Nagy
egytôl ötéves gyermekekhez szól. A Kicsi
Ágnes immáron klasszikusnak számító életmûvévagyok én – számos népi mondókával –,
bôl is olvashatunk lírai darabokat. A mai költôket
az Altató – gyermekdalokkal – látott naptöbbek közt Tarbay Ede, Tandori Dezsô és Kovács
világot, és a Majd megnövök én Gyôrfi
András Ferenc képviseli.
András bájos, eleven rajzaival a KönyvAz alábbi két rövid interjú arról próbál – persze csak
hétre jelent meg. Mind a három kötet –
töredékes képet adni –, mi módon (milyen antológiéletkor alapján is – tematikusan rendezi
ák és önálló kötetek segítségével) isa gyerekkor fontos állomásait – elalvás, a
merkedhetnek a gyerekek manapság a
természetre való rácsodálkozás, állatvinekik szóló magyar lírai alkotásokkal.
lág, évszakok, iskola –, melyekben a
Egy költô hozzászólása pedig az alkoklasszikus (Arany János, Petôfi Sándor)
tó oldaláról világítja meg a helyzetet,
és a ’45 utáni irodalom (ide sorolható Weöres Sándor,
amely nem olyan „fényes”, mint amiGazdag Erzsi, Zelk Zoltán), a kortárs szerzôk (Buda Felyen a 70–80-as években volt, amikor
renc, Kányádi Sándor) valamint a népnyelv szólnak fôleg
klasszikusaink és a kortárs költôk gyera 3 és 10 év közötti gyerekekhez.
mekversei nagy számban és a mainál
A fenti sorozatba tartozik egyik legnépszerûbb válogasokkal nagyobb példányszámban láttásunk, mely Kányádi Sándor ajándéka: a gazdagon iltak napvilágot, de...
lusztrált Zümmögô, mely Fitz-díjas könyv. Újdonságunk
Dian Viktória, a Móra Kiadó fôKiss Benedek: Színek vándorlása. A kötetet Kass János viszerkesztô-helyettese:
dám grafikái díszítik. Suhai Pál: Gyermekrajzok címû
Szalma Edit rajza
– A Kiadó örökzöld kiadványai kögyûjteményének darabjaihoz óvodások és iskolások kéNyulász Péter kötetében (Móra)
zé tartozik két verseskötet: a Bóbita,
szítették a képeket.
Weöres Sándor klasszikusa, illetve a
Reich Károly illusztrációi összefonódnak Donászy MagCici-cini muzsika, amely az óvodai anyanyelvi nevelés elengedhe- da könyveivel is, ilyen például a Csóka, róka, móka, valamint az Áltetlen kellékévé vált. 2006-ban jelent meg a Tündérkert virágai c. latos ABC és az Arany ABC, amiken generációk cseperedtek és tagyermekvers-antológia, amely elsô ízben nyújt reprezentatív vá- nultak meg olvasni. Reich-naptárunk minden hónapra kínál egylogatást egy régió, nevezetesen Erdély gyermekverseibôl, Feren- egy verset például Kányádi Sándor és Ágh István mûvei közül.
czes István csíkszeredai költô szerkesztésében.
– Lackfi János az alábbiakat tartotta érdemesnek elmondani
– Milyen önálló versesköteteket jelentettek meg az elmúlt saját indíttatását és gyerekeknek szóló munkáit illetôen, ide
években?
sorolva nemrég megjelent gyerekregényét is:
– Kiss Ottó Csillagszedô Máriója, Lackfi János párkötete A buta – Akinek gyermekei vannak, s mellesleg éppen írással foglalkofelnôtt és a Törpe és óriás között, valamint Kántor Péter Kétszáz lép- zik, elôbb-utóbb törvényszerûen gyerekirodalmat fog mûvelni.
csô föl és le címû köteteirôl valóban elmondható, hogy a modern Minthogy öt gyermekem van, természetesen az én fejembe is
magyar gyermeklíra legelsô vonalát képviselik. Ezt bizonyítja az szöget ütött a dolog, megpróbálkoztam vele, és lassan összegyûlt
IBBY által adományozott Az év gyermekkönyve-díj, melyet a Két- 2004-es kötetem, A buta felnôtt anyaga. Egész jó belépônek bizoszáz lépcsô föl és le, illetve A buta felnôtt is elnyert, valamint az nyult, két díjat is kaptam rá, az illusztrátor, Kalmár István is küArany János Alapítvány Év könyve díja, amellyel A buta felnôtt lön még egyet. Aztán szenvedéllyé válik a dolog, máig sokkal felhôtlenebbül és magabiztosabban dolgozom gyerekeknek szánt
mellet Kiss Ottó kötetét is jutalmazták.
A Móra kiadványai közül régen is nagy sikert arattak azok a mûveimen, mint a felnôtteknek szólókon. Ez afféle örömzene.
lapozók, amelyek a klasszikus vagy kortárs versekkel ismertették Nem mondom, hogy nem kell megküzdeni vele, de mindenmeg a legkisebbeket. Az Egyszer egy királyfi, Petôcz András Csi- képp kevesebb kínlódással jár.
Csokonai Attila
gaházi Eduárdja, vagy Zelk Zoltán A három nyúla ezt a hagyo-

Furcsa pár-beszéd a Könyvhéten
Beszélgetés Nagy Bandó Andrással
Furcsa pár-beszéd címmel jelent meg Sándor
György és Nagy Bandó András beszélgetôkönyve, melyben a két eltérô karakterû
humorista ismét komolyabb arcát mutatja
meg. A szerzôk közel huszonöt éve ismerik
egymást, ám – saját bevallásuk szerint –
„mintha egy láthatatlan páncél óvta volna
ôket attól, hogy szellemileg és lelkileg is megérintsék a másikat”. A beszélgetôkönyv, melyben a két mûvész az élet-halál nagy dolgairól:
azonosságról és különbségrôl, mûvészetrôl,
emberi szolidaritásról és még számtalan egyébrôl elmélkedik – talán erre is lehetôséget adott. A Párbeszéd
egyik tagjával, Nagy Bandó Andrással beszélgettünk.
■ – A Furcsa pár-beszéd – amely a pécsi Harmadik Színház pódiumán elhangzott beszélgetések szerkesztett változata – egyedülálló vállalkozás. Mi adta a beszélgetôkönyv ötletét?
– Több apropója van: Gyuri jövôre lesz 70, én idén 60 éves. Egyikünket jobbra, másikunkat balra „sorolták” be, nem adva meg a lehetôséget, hogy magunk nyilvánuljunk meg hovatartozásunkról
vagy sehova sem tartozásunkról. 43 illetve 35 éves pálya áll mögöttünk, több ezer (fejenként 10-10 különféle) önálló esttel. Beszélgetésünk egy kor lenyomata lett, mely sokak számára emlékidézésre is
alkalmas, de „titkainkat” is kibeszéltük. Példát adtunk: ha egymás
értékeire figyelünk, másként nézünk arra is, akit esetleg nem fogadunk el. Az eddigi visszajelzések szerint mindez átjött, hatott.
– A könyv egyfajta páros önéletrajz, ugyanakkor számtalan témát felölel az emberi kapcsolatok, a kultúra, a vallás, a közélet
stb. témaköreibôl, de olvashatunk benne irodalmi/filozófiai szemelvényeket is. Önök hogyan definiálnák ezt a kötetet?
– Olvasó emberekként írunk, számtalan íróhoz és mûhöz kötôdünk.
Könyvünkben ôk a mankóink és erôsítôink, ugyanakkor sokak számára ötlet is egy új mû megismeréséhez. Ez az elsô könyv, mely két
humorista-író közönség elôtti beszélgetéseibôl íródott, moderátor
közbeiktatása nélkül. Magunk indultunk el kérdéskörök mentén, és
mondtunk le a szereplésrôl, hogy leírható anyag születhessék. Több
a beszélgetôkönyvnél: emlékezô és gondolatébresztô kötet.
– Többször szó esik a könyvben az embereket elválasztó, nagyrészt mesterségesen kreált ellentétekrôl. Néhány kérdésben –
mint látjuk – az Önök véleménye is igen különbözô. Mennyiben volt fontos az eltérô nézetek ütköztetése?
– Más emberek különbözôségei is kreáltak: vallás, politika, miegyéb osztja meg az egyébként teljesen azonos sorsú embereket, s
mindezt maguk is gerjesztik. És közben elszáll az élet, mely barátságban és szeretetben egészen élhetô lehetne. Csak a sírköveken
tisztul le minden.
– Hogyan illeszkedik az életmûbe a Pár-beszéd? Mennyiben
kapcsolódik a korábbi írásokhoz, vagy fejti tovább az ott megjelenô gondolatokat? Sokszor reflektál pl. más írásokra: a hit köré szervezôdô beszélgetés az András-könyvekben elhangzottak
„kivonata”, a szemlélôdô élet kapcsán felmerül a 2005-ben megjelent haiku-kötet, a betegség/halál témakör kapcsán pedig a Sosemvolt Toscana.

– Nehéz újrabeszélni, amit már kiírtam magamból, másrészt pedig a már rögzült gondolataim is erôsítôim voltak. Ha igaz, életünkben egyetlen könyvet írunk, óhatatlan, hogy
ne kapcsolódjanak össze így is.
– A Pár-beszéd alaphangulatát – a derûs
anekdoták, szójátékok ellenére sem – a humor határozza meg elsôdlegesen. A beszélgetések zöme komoly, sôt olykor
komor kérdéseket (pl. betegség, elmúlás, kirekesztettség) feszeget.
Hogyan fogadja a közönség két humoristától ezeket a problémafelvetéseket?
– Mindkettônket ismernek a rajongóink, tudják, ilyenek is vagyunk. Már
azok sem várták el, hogy nevettessük
ôket, akik az esteken hallgattak bennünket. Öntörvényû elôadók, erôs karakterek vagyunk, elvárták tôlünk a
magvas gondolatokat.
– Mekkora súllyal szerepel a jelenlegi életciklusukban az irodalom, illetve a színház? Az utóbbi években
mintha az irodalom, az írás kezdené átvenni a fôszerepet.
– Gyuri is könyvekben gondolkodik, ez az eddigi legnagyobb vállalkozása, de A 20. század idill-kollázsa is fontos szemelvénygyûjtemény. Újabb könyvtervérôl nem tudok, én viszont lassacskán már
csak könyvekben gondolkodom. Az irodalom a hétköznapi maszatból, rendetlenségbôl és gyûlölködésbôl való menekülés birodalma,
az írás pedig tolódás a szép, a fontos és az érték, a maradandó felé.
– Egymást érik a kötetei, melyben külön vonulatot alkot a gyermekeknek és szüleiknek írt verseskötetek sora. A Madarak tolláról és a Fából vasparipát címû válogatásokkal egyszeriben sikeres költôvé vált.
– Mondjuk úgy, és ezen máig ámulok, sokak szívéig eljutottam.
Amikor a Gyöngykaláris és a Szappanbuborék megjelent, már meg
sem lepôdtek az olvasóim, egyszerûen a másik kettô mellé tették
ôket a polcaikon. Gyermekkönyvtárak vendégeként tapasztaltam
meg, mit jelent értéket adni a jövô nemzedékének.
– A Madarak tolláról versei tankönyvekbe kerültek, a Sosemvolt
Toscana címû regényét hetekre elôre lefoglalják a könyvtárak olvasói. Hogyan éli meg ezt a sikert?
– Soha semmit sem kaptam olcsón, kemény munkával telt az életem.
Semmitôl sem szállok el, de minden boldoggá tesz. Ki ne örülne annak, hogy elsô regényét többször kell kiadni, és hogy film lesz belôle?
Nálam kissé elnyúlt a boldog gyermekkor. Egymás után pakolom ki
a láthatatlan kéz által batyumba pakolt, ide szánt, tovább nem vihetô
dolgokat. Furcsa, amit mondok: sietve élek kényelmesen. Számtalan
tervem van, még sok mindent szeretnék kiírni magamból.
– A közeljövôben milyen új mûvekre számíthatunk? Lesz esetleg folytatása a Pár-beszédnek?
– Vázlataiban kész kisregényemet meg kell írnom, sokáig nem cipelhetem már. Ugyanakkor készen áll a Bibliatéka címû ironikus
hangvételû, végtelenül fura könyvem. A 60. születésnapomra talán
sikerül kihoznom egy válogatást a legjobb írásaimból, és persze új
versek is születnek. A pár-beszéd lezárult.
Maczkay Zsaklin
Fotó: Szabó J. Judit
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az irodalmi kánon természetrajza

Az irodalmi kánonról
Az irodalmi kánont elsôsorban az iskolarendszer
közvetíti felénk, és ahogy a Hansági Ágnessel készült beszélgetésbôl is kiderül, alapvetôen az általános iskola. Ám, mivel középiskolai oktatásban ma
már a lakosság nagyobb része részt vesz, itt a folyamat nem szakad meg, hiszen a középiskolai irodalomtanítás lényegében az általános iskolai részletesebb kifejtése, vagy mondhatnánk úgy is: ismétlése.
Az egyetemi képzésben már csak egy kicsi, szûk réteg vesz részt: belôlük kerülnek ki a jövô irodalomtudósai, költôi, szerkesztôi és tankönyvírói. Tehát
egyrészt a kánon alkotói, befolyásolói, másrészt
olyanok, akik e kánonban szerepet szeretnének
kapni maguknak.

Befolyással lehetnek/vannak a kortárs irodalomban elfoglalt
pozícióra, hogy kinek milyen díjakat ítélnek, milyen elismerésben részesítik. Bár az irodalmi díjak manapság annyira
sokfélék, átláthatatlanok és sokszor nem szakmai fórumok által odaítéltek, így egyre kevésbé orientálnak. Persze erre is találunk ellenpéldát, hiszen például Kertész Imre Nobel-díjának ténye igencsak sikeressé tette az addig inkább csak a szakma vagy kevesek által ismert írót. (Méltán.)
Hatással vannak a megítélésre a kritikák, a recenziók, illetve a szakmai megítélés alapján kialakult konszenzus. A kritikák viszont annyi helyen és módon látnak napvilágot (nyomtatott sajtó, internet, rádió, esetleg és ritkán televízió), hogy
nehezen követhetôek, bár közvetve befolyásolni tudják például a példányszámot, de nem hatnak a mû hosszú távú megítélésére, végsô soron a kánonban elfoglalt helyére. Az irodalmi élet pedig olyan, mint oly sok minden ebben az országban: azokat fogadja be, akik részei a „körnek”, és akiket tagjai elfogadnak. Tehát szinte tökéletesen mindegy, milyen az
alkotás, ha az adott kör alkotójának mûve, örömmel fogadják
és az évszázad mûveként emlegetik,
■ Hogy miképpen ítélünk
ha a másik vagy harmadik köré, akkor
meg egy adott mûvet vagy altudomást sem vesznek róla. (Ez a
Azért a népszerûség is kétélû dolog:
kotót, az koronként változik.
hozzáállás igencsak megnehezíti az
nem egyszer megtörtént az utóbbi években, hogy
Nagyobb robbanást az elmúlt
irodalomba újonnan érkezôk dolgát,
különbözô könyvkiadók marketingfogásokkal
korok irodalmának megítéléhiszen akik nem részei egyik tábornak
és egyéb eszközökkel biztosították valaki rövid
sében a rendszerváltás hozott.
sem, sehol nem találnak támogató
távú népszerûségét, aki nem hogy a kánon
Viszont a jelenkori irodalmat
szavakra sem, nemhogy írásaikat bárilletôen mindig is nehéz volt
ki megjelentetné.)
részévé nem válhat soha, hanem még az
eligazodni – ezúttal, már csak
Jó néhány évtizedenként próbálkozás
olvashatóság szintjét sem éri el. E jelenség
a mûvek megszámlálhatatanul
történik az aktuális kánon rögzítésére
elgondolkodtatja az embert arról, kik azok az
magas száma miatt is, szinte
is, olykor egyetlen ember, ritkábban
olvasók, akik több százezres példányszámban
lehetetlen. A folyamatra teregy szerzôcsoport által. Sokszerzôs
megvásárolnak ilyenfajta mûveket – persze
mészetesen hatással lehetnek
vállalkozás az évtizedikig használt,
az is kérdés, hogy elolvassák-e ôket.
a könyvkiadók, hiszen, ha
Spenótként emlegetett Magyar Irodamegjelentetnek egy frissen fellom Története, vagy a nemrég elkezfedezett tehetséget, avval bizdett Magyar Irodalom Történetei.
tosítják számára a publicitást, és ha szerencséje is van, a népSzerintem a kortárs irodalom mûvei csak kánon elôtti állaszerûséget is. (Persze ugyanígy tehetnek, és tesznek is, elfele- potban lehetnek, ilyenkor még nem lehet eldönteni senkirôl,
dett íróinkkal, költôinkkel is.) A következô lapokon olvashat- hogy valamikor a kánon része lesz-e. Adódik ez abból is, hogy
ják Morcsányi Gézával, a Magvetô Kiadó igazgatójával ké- ahhoz, hogy egy életmûvet kellôen meg tudjunk ítélni, az életszült beszélgetést errôl a problémáról.
mûnek lezártnak kell lennie. És el kell telnie egy bizonyos
Azért a népszerûség is kétélû dolog: nemegyszer megtörtént idônek is ahhoz, hogy függetleníteni tudjuk magunkat attól,
az utóbbi években, hogy különbözô könyvkiadók marketing- hogy milyen volt az alkotó mint ember, hogyan viselkedett bifogásokkal és egyéb eszközökkel biztosították valaki rövid tá- zonyos szituációkban, milyen megnyilvánulásai voltak stb.
vú népszerûségét, aki nem hogy a kánon részévé nem válhat
Tehát ahogy az eddigiekbôl is kiderül, az, hogy valaki sikesoha, hanem még az olvashatóság szintjét sem éri el. E jelen- res, korántsem befolyásolja, hogy a késôbbiekben milyen
ség elgondolkodtatja az embert arról, kik azok az olvasók, lesz a megítélése. Arról nem szólva, hogy a megítélés is koakik több százezres példányszámban megvásárolnak ilyenfaj- ronként változik, függ az aktuális trendektôl, irodalmi divata mûveket – persze az is kérdés, hogy elolvassák-e ôket. toktól. Ahhoz, hogy valaki a végsônek tekinthetô helyét elFôleg annak tudatában, hogy tudjuk, az olvasók csak olyan foglalja az irodalmi kánonban, nagyon sok idônek kell eltelkönyveket vásárolnak meg, mely beleillik az önmagukról al- nie a halála után: évtizedeknek legalábbis. Fôként a korai
kotott „olvasói” képbe, tehát ha önmagukról úgy tartják: „én magyar irodalomban találunk számtalan példát arra, hogy bikrimiolvasó vagyok”, akkor semmilyen körülmények között zonyos mûvek korántsem esztétikai értékeik alapján kerültek
nem nyúlnak a magas irodalmat kínáló könyvesbolti polc fe- be a kánonba, és vannak ott ma is, hanem egyrészt egyedüllé. Ahhoz hogy az ilyen olvasókhoz eljussanak az öndefiníci- állóságuk okán, másrészt bizonyos nemzeti tartalmak hordoójukon kívül esô könyvek, magukat a könyveket kell megvál- zása okán, mellyel erôsítik a nemzet öndefinícióját. (Más
toztatni, illetve a róluk alkotott képet. Tehát azt kell sugallni kérdés, hogy épp ezek a mûvek bizonyulnak befogadhatatvalamilyen módon, hogy ez a könyv beleillik abba a képbe, lannak tanításuk során.)
Azaz az irodalmi kánonokra is igaz, mint annyi mindenre a
amit az olvasó önmagáról alkot. Sokszor ez valamilyen könyvön kívül esô eszközzel sikerül. Hatással lehet az olvasóra, ha világon: a végsô szót a bölcs idô mondja ki.
lát egy jól sikerült filmadaptációt vagy hall egy hangjátékot,
Jolsvai Júlia
mely az adott mûbôl készült.

Kánonok
Beszélgetés Hansági Ágnessel
■ – Az Ixión-szindróma címû könyvében külön tanulmányt szentel az irodalmi kánon(ok)nak. Ebben
történik hivatkozás Harold Blommra, aki megalkotta a „saját” kánonját.
– Harold Blomm „A nyugati kánon” címmel írt egy
könyvet, amely meglehetôsen nagy vihart kavart: 26
szerzôt tárgyal Dantétôl Borgesig, vagyis azokat a
szerzôket és mûveket, akik az ô elképzelése szerint a
nyugati kánont jelentik. Egyébként nagyon sok ilyen
próbálkozásra ismerünk példát, az irodalomtörténet
története során mindig voltak ilyenfajta kísérletek, többen megpróbálták „összeállítani” a kánont. Meghatározni például, hogy melyik a legjobb száz könyv vagy
száz vers.
– A Nagy Könyv játék is arra irányult, hogy képet
kapjunk arról, melyik a ma legjobbnak tartott száz
könyv.
– A Nagy Könyv játék egyértelmûen azt igazolta, hogy az a
könyv vagy az a mû tud bekerülni eredményesen egy ilyen játékba, amelyiket még az általános iskolában tanítanak, vagyis
ami az alapképzés része. Az olvasásvizsgálatok eredményei
szintén ezt igazolják: ha az embereknek a kedvenc olvasmányaikat kell felsorolniuk, akkor a gyerekkori olvasmányaikat
említetik, például az Egri csillagokat vagy A kôszívû ember fiait. Az iskola felelôssége és szerepe a Nagy Könyv játékban és
ezekben a reprezentatív vizsgálatokban is egyértelmûen visszaigazolódik. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy mit tanítunk
az iskolában. Az Egri csillagok példája azonban azt is bizonyítja, az sem mindegy, hogy melyik mûbôl készül filmadaptáció,
illetve, hogy az az adaptáció, filmként, milyen minôségû.
– Nyilvánvaló, hogy a televíziózás hatással van az olvasásra
is – más értelemben is.
– Igen, de nem olyan mértékben szorítja vagy szorította vissza
az olvasást, ahogy azt gondolni szokták. A nyolcvanas évek végén, kilencvenes évek elején elkezdôdô folyamat, tehát, hogy
az emberek sokkal kevesebb klasszikus mûvet olvasnak vagy
egyáltalán sokkal kevesebbet olvasnak, nem csak a televíziózással van összefüggésben. Részint ez az oka, de fôleg a diktatúra
lebomlásával függ össze. Több empirikus vizsgálat is megerôsítette, hogy a zárt társadalmakban sokkal magasabbra értékelik
az emberek a szépirodalmat, sokkal többet olvasnak, és lényegesen nagyobb arányban „klasszikusokat”, elitirodalmat. Hiszen a társadalmi nyilvánosságnak nincsenek más formái. Az
irodalom ilyenkor olyanfajta szabadságot kínál, ami máshol
nem adatik meg az átlagember számára. Már a rendszerváltáskor is sejthetô volt, hogy abban a pillanatban, amikor nyitottá
válik a társadalom, nálunk sem fognak annyit olvasni az emberek, és arányaiban talán kevesebben magas irodalmat.
– Különféle kánontípusokat különböztet meg a könyvében.
– A nyolcvanas-kilencvenes évek kánonszakirodalmában megjelennek olyan fogalmak, amelyeket többé-kevésbé szinte
minden szerzô használ, hiszen pusztán „a kánon”, az borzasztóan általános dolog. Az antikvitásban például, egy rétoriskolában konkrét szövegeket jelent a kánon, tehát az a szöveg,
amin megtanítják a rétort a mesterségre, a mesterség fogásaira. Itt még a szöveg a maga egyediségében, konkrétságában része a kánonnak, egy olyan lista, amelyben tulajdonképpen a
szöveg a maga testiségében jelen van. A késôbbiekben ez persze nagyon átalakul, mert szaporodnak a szövegek, és – nagy-

jából már a reneszánszot követôen
– de a felvilágosodástól mindenképpen, inkább azért kell ismerni egy
bizonyos szöveget, mert az más szövegek helyett megmutatja, hogy egy
adott szövegcsoportra, amelybe maga is beletartozik, mi a jellemzô. Ha
a 19. századi, nagyon erôsen memoritercentrikus képzést vizsgáljuk, akkor szinte emblematikus szövegeket
találunk. Tehát a kánon fogalma
történetileg is változik. Amikor ma
kánonról beszélünk, akkor különbözô aspektusairól beszélünk egy
olyan jelenségnek, ami történetileg
is sokat változott.
Amikor például valaki egy egyetemi szigorlatra készül, kezébe
nyomnak egy listát nevekkel és mûcímekkel, és mindenki tudja, hogy ezt nem lehet elolvasni. Ez a „materiális kánon”. A
benne szereplô mûvek viszonylagos állandóságot mutatnak, keveset mozdulnak, vagyis ami erre a listára kerül, az nagyon nehezen kerül le róla. Ha megnézzük Toldy Ferenc irodalomtörténeti szöveggyûjteményét, ami a maga nemében az elsô, akkor
hiába a lassan másfél százados korkülönbség, nem lesz radikális az eltérés a mai egyetemi olvasmánylistákhoz képest. Persze
vannak különbségek, mások a hangsúlyok, de a gerincük azonos. Nagy változás abban, hogy kik tartoznak bele és milyen
mûvekkel, nem következett be. Nagyon változékony viszont a
kánonnak egy másik aspektusa: a „jelentéskánon”, vagyis, hogy
hogyan értelmezzük ezeket a mûveket és milyen jelentôséget
tulajdonítunk nekik egy adott kultúra, egy nemzet, egy régió
életében, ez a rétege a kánonnak nagyon változékony. Az, hogy
hogyan lehet a materiális kánonban benne tartani szövegeket,
a jelentéskánon függvénye. Ez utóbbi pedig idôrôl idôre átíródik. Akkor van baj, ha a jelentéskánonban beáll egyfajta stagnálás, amikor nem születnek új értelmezések. Ez azt jelenti, hogy
az adott szöveg nem tudja megszólítani a kritikusokat, az olvasókat. Megindul egy lassú felejtôdés, és az érintett mû kisodródik a perifériára. Az „aktív kánon” ezzel szemben tulajdonképpen azoknak a mûveknek vagy szerzôknek az összessége,
amik/akik nagyon sok helyen, éppen az intermediális utalások
révén, jelen vannak az életünkben. Tehát benne vannak a köztudatban. Például a Shakespeare-szonetteket az egyik biztosító
felhasználta a reklámkampányában. Mindenki betéve tudta a
reklámban elhangzó citátumokat, és egy könyvesboltban dolgozó ismerôsömtôl hallottam, hogy többen úgy keresték a kötetet, hogy nem is tudták, ki a szerzô, csak elszavalták az eladónak azokat a sorokat, amelyeket megszerettek, hogy azt a könyvet kérik, amelyben ez benne van.
A „magkánon” az, amit a nyelvközösséghez tarozó emberek
zöme ismer, nálunk ilyen mû például a Bánk bán. Sokszor
nem közvetlen olvasási élmény révén ismerjük, hanem valamely más médium által. Ez persze nemcsak a tévé, mozi vagy
rádió lehet, hanem például a plakát vagy diafilm, illetve az
elôbb említett reklám. Lehet, hogy a Bánk bánról valaki csak
annyit tud felidézni, hogy „Hazám, hazám”, esetleg el is tudja
énekelni, tehát valamit tud hozzá kötni, valamilyen tudással
rendelkezik róla.
Jolsvai Júlia
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Többé nincs biztos iránytûnk
Morcsányi Géza az irodalmi kánon cseppfolyósságáról
A mindenkori és folyton változó irodalmi kánon, nem csak az irodalomtörténészi és kritikai véleményeket
tükrözi, de megjelenik a kiadók mindennapi életében is. Egyrészt a kiadók maguk is alakítják a kánont/kánonokat, másrészt éberen figyelik az
egyes szerzôk kánonban betöltött
helyét. A kortárs mûveket kiadó
Magvetô Kiadó a mérvadó kritikusokkal karöltve erôteljesen részt vesz
a kánon formálásában. Morcsányi
Géza igazgatónak számos kétsége
van a témában.
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■ – Kezdjük talán azzal, hogy a kánont nem lehet definiálni.
Nincs egy meghatározott kánon, miközben gyakran használjuk a fogalmat és ha nem kell túl pontosan fogalmazni, általában még hasznos is. Vannak jelenségek, amelyeket jól le lehet írni vele. Például amikor valaki sértettnek, kirekesztettnek
érzi magát, amirôl a magyar kabaréirodalomból tudjuk, hogy
„Nyomják Krahácsot!” Tisztán kell látnunk azonban, hogy
mivel maga a kánon cseppfolyós, ezért minden formája és
példája is cseppfolyós, nem nagyon van értelme keseregni
sem alkotói, sem kiadói oldalról. Kiadói tevékenységem alatt
a magam számára gyakorlati tudásként az fogalmazódott
meg, hogy nekem kutya kötelességem figyelni a változó irodalmi kánont. Egyrészt kiadóként befolyásolni akarom a kánont és óhatatlanul befolyásolom is (noha nem ez az elsôdleges cél, hanem, hogy könyveket jelentessünk meg és minél
nagyobb sikereket érjünk el), vagyis minden információt be
kell gyûjtenem, ami az alakuló kánonhoz kapcsolódik, legyen
az irodalmi vagy piaci szempont. Másodszor, a tágabb kulturális közegre nézve is következtetéseket kell tudnom levonni.
Ennek a cseppfolyósságnak különféle fokozatai vannak: voltaképpen a piaci ítélet (ami a legkönnyebben mérhetô) éppen
úgy egyfajta kánon, mint a
legáttetszôbb irodalmi gondolkodás. Egyre nehezebb
koherens listákat találni. És
nem a piaci listákra gondolok, mert azok csak addig
érdekesek, amíg számokról
és eredményességrôl van
szó, de tudnunk kell, hogy
egy ponton túl mögülük kivész a kultúra. A piac híve
vagyok, és nagyon sok pozitív fejleményt tudnék felsorolni, ami az elmúlt két
évtizedben történt a kultúrának ennek a területén,
mégis a magam értelmiségi
kultúrájához hozzátartozik,

hogy meszszebbre nézzek mint a piac. Amint efféle munkálkodó közösségként kezdek el gondolni magunkra, mint végcél vagy alapvetô
tényezô, egyre kevésbé kap jelentôséget a kánon. Bármennyire jó
információkat szerzünk be egy
adott szerzôrôl, vagy mûrôl, csak
utólagos verifikálásra van lehetôség.
Egy kiadói közösség azért és úgy ad
ki könyveket, hogy igyekszik minél
tehetségesebben mûködni (a pénztermelésben, szép könyvek és jó
könyvek létrehozásában – persze
egyiket sem lehet egzakt meghatározni), de a mi ízlésünk a megkérdôjelezhetetlen iránytû abban,
mit adunk ki, illetve ennek pandanjaként mit tekintünk tehetségnek.
Értelmiségiként fontos számunkra a visszajelzés: a mérvadó
recenziók, szakmai értékelések, olvasói vélemények.
– Mondják, a szépirodalom egyre inkább szubkultúrává
válik, azaz az irodalmi kánon kevesebbekhez jut el.
– Mi hagyományos értelemben vett szépirodalmi könyvkiadó
vagyunk – jóllehet a szépirodalom fogalma is kopik, erodálódik, de az én generációm még tudja, mit értünk alatta. A szépirodalom lassanként valóban szubkultúrává alakul. A rendszerváltozás elôtti kánon szerepe megkopott, ahogy az értelmiség is háttérbe szorult, valamint elvesztette kritikai és normatív funkcióját, amit meg kellett volna ôriznie a tôkével,
méghozzá a globalizált tôkével szemben... A hagyományos kánonok, normák sorban széttöredeznek és a különféle boltok,
hálózatok és könyves üzletek sikerlistái mind egy-egy kánont
adnak. Maga a média is egy kánon. Ezekre nekünk mind figyelnünk kell, de természetesen ugyanolyan fontos a a hozzánk
közel álló baráti, értelmiségi vagy pártolói tábor véleménye is.
Nekünk, akik még egy poroszosabb kánonban nevelkedtünk,
nehéz megszokni, hogy minden széttörik, kopik és átalakul és
nincsenek biztos iránytûk, csak a tôke és a piac. Persze az már
a kiadó döntése, melyik kánont fogadja el és mit ad ki, mit tart
értéknek. De: hosszútávon eltérni a piaci kánontól nem lehet,

az öngyilkosság lenne a kiadónak. Ha versesköteteket is meg
akarunk jelentetni, nem árt, ha évente legalább egy bestsellert
is közreadunk. A könyvkiadói lét legfôbb átka és szépsége,
hogy nem nagyon lehet megmondani elôre semmit.
– Hogyan tud megfelelni a kiadó a piaci és az irodalmi kánon egyidejû érvényesítésének?
– Ha nem lett volna sokszorosan szerencsénk azzal, hogy olyan
mûveket jelentettünk meg, ahol az irodalmi és a piaci kánon fedte egymást, most nem beszélgetnénk itt, mert már nem lenne kiadó. A Jadviga párnája jó példa erre. Závada Pál jószerivel ismeretlen szerzô volt e könyve megjelenéséig, mégis, ez a könyv lett
a rendszerváltás utáni elsô nagy irodalmi bestseller. A véleményformáló értelmiségi kritika azonban nem volt elragadtatva
annyira, mint mi, meg az olvasók. Závada aztán megküzdött a
pozícióiért. Itt elsôként a közönség döntött, és majd dönteni fog
az idô. Jelenleg teljes a pluralitás egészen a blogokig: az interneten egymás mellett szerepelhetnek egészen különbözô fajsúlyú
vélemények, mindenre és minden ellenkezôjére is lehet példát
találni. A másik eset is tanulságos: Esterházy Péter. Azon kevés
író közé tartozik, aki már a rendszerváltás elôtt is sikerszerzônek
számított, egyértelmû volt a kanonizáltsága. Ô mind az olvasók, mind a kritikusok körében meg tudta ôrizni ezt a szerepét.
Azonban közbejött egy másik tényezô: az ország politikai megosztottsága. Ahogy a negyvenéves tetszhalálból kezdett magához térni a jobboldali kiadói kultúra, újabb választóvonalat húzott a kánonok között. Ez megjelent például az Esterházykönyvek értékelésében is. Vannak olyan általunk kedvelt szerzôk
is, akiket jól fogad a kritika, a jobboldali sajtó azonban nem vesz
tudomást róluk. Szerencsére sok új, fiatal tehetség jelentkezett
az utóbbi években, így Varró Dani vagy Tóth Krisztina verseskötetei jelentôs közönségsikert arattak. Igaz, az irodalomkritikusok másképp néznek a két szerzôre.
– Úgy tûnik, az irodalmi kánon és az ún. elit irodalom egyre kevesebbek kiváltsága lesz.
– Én ebben semmi félelmeteset nem látok. Ez szerves folyamat,
nem érdemes jeremiádokkal siratni az elmúltat. A szabadság,
ahogy a rendszerváltás óta használjuk, nagyon termékenyen hat
erre a folyamatra is. Úgy vélem, egy finom, szûk hatókörben
mûködô könyvnek a hatása nem kell, hogy összehasonlítható legyen egy bestsellerével. Kertész Imre Nobel-díja után a sajtó
folyton azt szajkózta például, hogy itthon nem ismeri senki. Ez
egyszerûen nem volt igaz. Mi abban bízunk, hogy a fontos
könyvek megtalálják a közönségüket. Akkorát, amekkora kell nekik. Semmiféle katasztrófáról, vagy apokalipszisrôl nincs szó,
ezek a mûvek szûk körben, de ugyanolyan intenzíven hatnak.
Szénási Zsófia
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BRIAN HAIG: ÖSSZEESKÜVÉS
A nagysikerû tévésorozat, a JAG szerzôjének regénye a katonai és nagyvállalati jogi összecsapások, a politika és a nagy üzletek világába repít
minket, ahol rejtélyes gyilkosságsorozatok történnek. Elmebeteg ôrült vagy hidegvérû profi a
tettes? Ezt kell kiderítenie a különleges erôk jogi
szakértôjének. Csalások és csalódások szövevényes hálózata fogadja, melynek következô áldozata kétségtelenül ô lesz…
Fûzve, 480 oldal
Fogyasztói ára: 2890 Ft
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„Felelôs vagyok a rózsámért” (A. de Saint-Exupéry)
Imádott édesanyja utolsó kívánságát követve Diana páratlan felfedezôútra indul a varázslatos Keleten – ahol ráébred a szeretet hatalmára, s megérti,
mit jelent „felelôsnek lenni a rózsánkért”, s hogy a
nemes rózsák sohasem halnak, még azután is
árasztják illatukat, miután elvirágzottak...
Kötve, 182 oldal
Fogyasztói ára: 2390 Ft

JANE GREEN: ANYÓSOK VÁROSA
Szórakoztató, megindító, tanulságos regény egy
összetett és bonyolult kapcsolatrendszerrôl, a
fiús anyáról, aki nem hajlandó tudomásul venni,
hogy egyszer csak nem ô a legfontosabb nô
a fia életében… A Nôk városa és Férfiak városa
után e könyvvel lesz kerek a szerzônô alkotta
hiteles és ragyogó humorral megírt családi
kör- és kórkép.
Fûzve, 316 oldal
Fogyasztói ára: 2590 Ft
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Kánon vagy káosz?
A fô motívumot hiányolja Szegedy-Maszák Mihály
Az Irodalmi kánonok címû kötete elôszavában Szegedy-Maszák Mihály a mûvészetek egyetemességérôl és
viszonylagosságáról értekezik. Így ír: „Nincs olvasó, ki
ne venne tudomást kánonokról, melyek egyrészt segítenek a megismerendô mûvek kiválogatásában, másrészt viszont korlátozzák az ízlés nyitottságát. A két világháború között Babits Mihály a kánon megôrzésének szükségességét hangoztatta, Kosztolányi Dezsô viszont múlékonyságukra figyelmeztetett.” E gondolatokat továbbgyûrûztették A magyar irodalom történetei
címmel a közelmúltban napvilágot látott háromkötetes mû fôszerkesztôi munkálatai, amelyeket ugyancsak
Szegedy-Maszák Mihály végzett el.
■ – Áthelyezôdtek a hangsúlyok, ma már nem feltétlenül azok számítanak íróóriásoknak az irodalomtörténészek szemében, akik ötven éve, a „spenót” kiadása idején megfellebbezhetetlen nagyságoknak
tûntek, s nem is azok, akik Szerb Antal hajdani irodalomtörténetében uralták a lapokat. Min múlik az
értékítélet változása?
– Nyilvánvalóan minden nemzedék átértékeli a múltat,
a jelenben több oka van ennek. Már akkor érzékelni lehetett a változás közeledtét, amikor korábban néhányan tankönyvet írtunk. Lendületet adott a változásnak
a világra ható egységesülés, ami bizonyos mértékig hat
a magyar irodalom értékelésére is.
– Mi módosul, talán az ízlésvilág, hogy korábban
Adyt, Babitsot helyeztük piedesztálra, a nyugatosok közül most inkább Kosztolányi kerül elôtérbe?
– Erre nehéz válaszolni. Az új irodalomtörténet munkálatai során nehezen tudtam embert találni, aki szívesen foglalkozott volna Juhász Ferenccel vagy Móricz Zsigmonddal. Az Ady-fejezet szerzôje Ady bizonyos költeményeivel szemben fönntartásokkal él. A korai Babitsról
szóló részt fiatal pályatárs írta, aki vitathatóan, de nem érdektelenül úgy
jellemzi a szerzôt, hogy költészete e szakaszában külföldi mintát követ.
Az Esti kérdésrôl azt állítja, hogy Hugo von Hoffmannsthal egyik versének az átköltése. Ezt ilyen súllyal senki nem állította eddig, bár Szabó Lôrinc is megpendítette már annak idején. Kosztolányi mûvei pedig az utóbbi tíz-húsz évben több értelmezést váltottak ki pályatársak
különbözô nemzedékeibôl, mint más kortársainak alkotásai. A változás egyik oka nyilvánvalóan az, hogy az irodalomtörténészek egy része
megpróbálja nemzetközi összefüggésbe helyezni a magyar irodalmat.
Ez nem azt jelenti, hogy a külföld dönti el: jó-e a mû vagy rossz, de a
határokon túli véleményekkel számolni kell. Más kérdés, hogy milyen
mértékig kell tudomást venni ezekrôl a véleményekrôl.
– Abból levezethetjük-e bizonyos szerzôk mai népszerûségét, hogy
saját korukban sikerük volt-e vagy éppen visszhangtalanok maradtak a mûveik?
– Elôfordul olykor, hogy egy-egy szerzô vagy mû „föltámad”. Ott van
például Asbóth János esete, akinek egyetlen regénye van, az Álmok álmodója, amely száz év alatt kevesebbszer jelen meg, mint az elmúlt tíz
esztendôben. E szépen megírt regénynek a múltban is voltak értô olvasói, Rónay György és Németh G. Béla sokra tartotta, de ôk kisebbségben maradtak. Úgy látszik, ma valahogy idôszerûbb a regény, mint
a maga korában. Visszahathat a szépirodalmi mû megítélésére az is,

hogy Asbóth érdekes, konzervatív értekezô prózát szintén írt, s
mint ilyen szerzôvel többen is
foglalkoznak az akadémia filozófiai intézetében, mert sokat publikált a Balkánról, látta, mennyi
feszültség van abban a térségben,
s olyan jóslatokat fogalmazott
meg a XIX. században, amelyek a
XX. század végén, sajnos, beteljesedtek. Tehát siker és siker között
is különbség van, de egy kicsit aggodalommal látom, hogy a piac
sokat számít. Nem elég az, ha jó
ízlésû emberek valamit jónak tartanak, hanem nagy példányszámban kell elkelnie a könyvnek is. S én egyre kevésbé szeretem a piacot. Az igazi olvasó az, aki fölfedez magának olyan
mûvet, amelyet nagyon kevesen ismernek. De sajnos a piac
hat az emberek irodalom-felfogására, részint azért, mert a
legtöbb embernek nincs ideje fölfedezésre. A legaggasztóbb
talán az angol nyelvû piac óriási kiterjedése.
– Miként fogadják a piaci szemlélet elôrenyomulását az
irodalomtörténészek, hiszen Önök nyilván másként ítélnek a minôség kérdésében?
– Kénytelen vagyok azt mondani, hogy a mai magyar irodalomtörténész közösség nem egységes, nagyon különbözôképpen ítélik meg, akár a múlt, akár a jelen szerzôit. Van
olyan jelentôs pályatársam, aki úgy gondolja, hogy nem az
irodalmár, hanem az irodalom változtatja meg a kánont. Én
úgy fogalmaznék, hogy a kánonok, sajnos, léteznek, folyton
le kell rombolni ôket, ugyanakkor nélkülük például nem lehetne oktatni az irodalmat.
– Mennyiben lehet nemzetközi érték egy magyar mû?
– Ennek is sok összetevôje van. Durva példáként feltehetem azt a kérdést, hogy nagyobb költô volt-e Madách Imre Arany Jánosnál. Nem
biztos. Madáchnak mégis sokkal nagyobb a nemzetközi visszhangja.
Egy amerikai professzor, Harold Bloom több évvel ezelôtt írt egy nagyhatású könyvet a nyugati világirodalomról. A magyar irodalom érdemtelenül szerepel benne. A könyv végén található azoknak a könyveknek a jegyzéke, amelyeket a szerzô a nyugati kánon részének tart. A magyar mûvek közül a neki megmutatott kiadványok sorából egy Németh
László-regényt, egy József Attila-válogatást és egy fél kötet Juhász Ferencet említ meg. Furcsa választás, de ezeket a köteteket akkor újra kiadták, s a József Attila-válogatás díjat is kapott Amerikában, tehát
Bloom miatt került bele a véleményformáló emberek irodalomképébe.
A magyar irodalom külföldi fogadtatását nehezíti, hogy számos alkotásunk nagyon erôsen kötôdik a magyar történelemhez, s ezt nem nagyon ismerik Magyarországon kívül.
– Hogyan hangolódik össze ebbôl a sokféleségbôl a kánon? Vagy a
disszonancia uralkodik, káosz van?
– Ma úgy látom, hogy semmiféle egység nincs. Nem akarok végletesen
fogalmazni, nem káosz van, hanem itthon is különbözô hagyományok
élnek az emberekben, ezek néha vitatkoznak egymással, néha egymásnak ellentmondanak. Számolni kell azzal, hogy egy kistelepülésen élô
erdélyi magyar egészen másként látja a magyar múltat és jelent, mint a
budapesti belvárosban élô. Egy kánon ez, de nincsen fôsodor, fô motívum, amelynek a létéhez a múltban hozzászoktunk.

Mátraházi Zsuzsa

Az ógörög nádpálca
Minden kultúra kanonizál arra méltó szövegeket.
A kánon alapjául szolgáló, elô-ázsiai sémi nyelvekbôl eredô ógörög kanón szónak eredetileg
'nádpálca', majd 'mérték, szabály', sôt 'lista, katalógus' jelentései voltak. A kétféle átvitt jelentés
egybeolvad a bibliai kánon, mint mértékadó
mûvek jegyzéke, esetében.

egyszer elnyert centrális pozíció nehezen vehetô el birtokosától. Például az említett, Donne-t felemelô angolszász kritikusok
P. B. Shelley (1792–1822) költészetének elvetését hirdették. Ennek ellenére Shelley megôrizte központi rangját a romantikus
költôk között.
A kanonizálás eleve értékelést jelent, s ez mûfajok sorsát is
meghatározhatja. Például a mai irodalmi kánonok a didaktikus
irodalmat a maga általánosságában lebecsülik, ám legelterjedetebb modern mûfaját, az esszét magasra tartják.
Az irodalmi kánon drasztikus átrendezésére viszonylag ritkán
adódik alkalom. Egyes nyugati (például
■ A világi kritikában a kánon szónak legamerikai, francia) irodalmakban nevezetes
alább háromféle jelentését különböztetvolt a feminista és fekete kritikusok, illetve
hetjük meg: (a) a kritika, szöveghagyomáírók teret hódítása. Magyarországon kivényozás szabályai, (b) egy szerzô mûveinek
teles lehetôséget kínált a rendszerváltás.
listája és (c) a kulturálisan központinak
Továbbra is hálás feladat egy-egy különcvagy klasszikusnak minôsített szövegek
nek számító szerzô – például a XVIII. szálistája. Ez utóbbi lista kifejezôdhet az irozadi Kalmár György – elhelyezése a kádalomtörténeti, kritikai vélemények összenonban, s erre gyakran nemcsak irodalomgezôdéseként.
történészek, kritikusok vállalkoznak, haMindenesetre a világi szövegek általában a
nem írók, költôk is. (Tömegesen emelt be
vallásosak, speciálisan a mi kultúránkban a
például költôket Weöres Sándor: Három
bibliaiak analógiájára kanonizálódnak, válveréb hat szemmel. Antológia a magyar
nak mértékadóvá. A hellénizmus korában
költészet rejtett értékeibôl és furcsaságaimár készítettek kanónokat, mértékadó – fôból. Bp., Szépirodalmi 1977.) Ráadásul
leg irodalmi – mûjegyzékeket. Ezek a kánoegy-egy magyar szerzô külföldön a hazait
nok sok furcsaságot mutatnak. Például az
felülmúló elismertséget élvez. Például Kíalexandriai filológusok a mûfaji
nában az 1950-es évektôl egy
sajátságokat szinte teljesen figyelidôben valóságos Petôfi-kultusz
men kívül hagyva, alapvetôen a
volt, s ugyanitt Fazekas Mihály
„Az angol irodalomból jó példa a kései
versmérték szerint osztályozták a
Lúdas Matyiját (1804) szinte heelismerésre John Donne (1572–1631) esete.
költôi szövegeket.
lyi népi hôsként tisztelték.
A kánon szót a Bibliára a Kr. u.
Az irodalomtudományban a káBár korában jelentôs költô volt, a XVIII. századtól
IV. századtól használják. Középnon a legkülönbözôbb elméleti
elsôsorban érdekes különcként tartották számon,
kori, már nem biblikus kánon a
spekulációk hálás tárgya. Példámíg T. S. Eliot és követôi kritikai munkássága
patrisztikus, majd még a középul Szerdahelyi István a hivatalos
korban sorra kanonizálták a keirodalom legértékesebb alkotásaaz 1930-as évektôl igen elôkelô helyre emelte
resztény és pogány szerzôket.
it tartja kanonizált irodalomnak.
az angol irodalomban.”
Ezek a latin kánonok az Itáliából
Szerinte a kánon „a szövegekkel
eredô reneszánsz és a nemzeti
szemben statikus szûrô feladatonyelvek térhódításával vesztették
kat lát el csupán: kiválasztja azoel jelentôségüket. A XVII–XVIII. század folyamán nemzeti és kat a mûveket, amelyeket a kanonizált irodalom részeként megösszehasonlító szempontból számos kánon fogalmazódott meg, ôrzésre, továbbhagyományozásra méltónak ítél, s távol tartja e
sôt a kanonizálás szabályairól is érdekes vélekedéseket tettek szférától azokat, amelyek saját szempontjainak nem felelnek
közzé. Például Samuel Johnson Shakespeare mûveihez írt elô- meg. Aktív szerepet játszik viszont a kánon akkor, amikor az iroszavában (1765) egy évszázadot tartott az irodalmi érdem határ- dalmiság követendô modelljeként, instrukcióként, a kanonizált
idejének. Ebben a korban vált világossá ugyanis, hogy egyes, egy alkotómódszer elveként jelenik meg” (Irodalomelméleti encikloideig divatos szerzôk méltatlanok a hivatalos kanonizálásra. A pédia. Bp.: Eötvös József Könyvkiadó 1995: 177).
romantika koráig az irodalmi fejlôdés fô árama túlnyomóan a
*
múltbeli, klasszikusként kanonizált mintaképek viszonylag staA képzômûvészetben a kánon a görög és a reneszánsz mûvébil körének követése jegyében haladt elôre.
szetre jellemzô szabálytan, illetve arányrendszer. Egyrészt a töAz angol irodalomból jó példa a kései elismerésre John kéletes arány, a belsô szükségszerûség összefüggésének kutatása,
Donne (1572–1631) esete. Bár korában jelentôs költô volt, a másrészt a felismert törvények normatív alkalmazása. Az elsô káXVIII. századtól elsôsorban érdekes különcként tartották szá- nont Polükleitosz görög szobrász foglalta írásba és konkretizálmon, míg T. S. Eliot és követôi kritikai munkássága az 1930-as ta Lándzsavivô (Dorüphorosz) címû szobrával. A reneszánszban
évektôl igen elôkelô helyre emelte az angol irodalomban.
jelentôs volt Dürer, Leonardo, Piero della Francesca és az épíVallási, ideológiai és esztétikai értékek egyaránt hozzájárulnak tész L. B. Alberti ilyen jellegû kutatása. A kánont elsôsorban az
a kánon kialakulásához. A bibliai és világi kánonkritika pedig emberi test ábrázolásakor juttatták érvényre, s lényegében körénemcsak a kánonok kialakulását, hanem a meglevôek tovább- be tartozik az aranymetszés is. A kanonikus normák szolgai köélését is tanulmányozza. Hosszú periódusok után is a legérde- vetése az akadémizmus jellegzetes vonása volt.
mesebb szerzôket illetô konszenzus laza határokat mutat, de
minden irodalmi kánon ismer központi és marginális írókat. Az
Kicsi Sándor András
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Kanonizáltak és klasszikusok
■ A szótár a sokjelentésû kánon szó elsô értelmezéséül tó Móricznak csakúgy, mint a nietzschei értelemben görögös,
ilyen szinonimákat sorol: irányadó mérték, szabály, köte- ugyanakkor az egész modern európai irodalomra nyitott s
lezô minta. Az irodalmi kánon a kritika hangadó részének mély nemzeti önismerettel fölvértezett Babitsnak. Nagy szükálláspontja, amely szerint a mûveket a zsinórmértéknek ki- ség volt a dzsentri századvégi, századfordulói hanyatlását és
kiáltott írócsoport stílusához és világnézetéhez kell mérni. haldoklását nagy mûvészettel kifejezô, új érzékenységet és
A kanonizált mûveket széltében-hosszában idézgetik, hivat- idôszemléletet hozó Krúdyra is. A Nyugat szervezôi munkákoznak rájuk, és etalonként emlegetik az irodalmi publicisz- ját s az értékkiválasztást vállaló szerkesztôk és kritikusok, Ostika népszerû fórumain. A kánon véglegességre törekszik, de vát, Ignotus, Schöpflin figyelme kiterjedt a napszámosok és
néhány év, évtized múltán új kánon szorítja le a katedráról, lumpenrétegek életét a regényirodalomban megjelenítô Teréppoly kíméletlenül, mint ahogy ô taszította félre a koráb- sánszkyra éppúgy, mint Kassák vasmunkás világára és avantbit. A kánont tekintélyes kritikusok hozzák létre, és a stré- gárd stílusára. S bár Kosztolányi és Ady közt nem volt egyetberek meg az üzletemberek terjesztik el a demokráciahiá- értés, ôk is jól megfértek egymás mellett, és egyikük sem várnyos irodalmi életben.
ta el a kritikától, hogy csak ôt méltassa, a másikról pedig hallNe tévesszük össze a klasszikus mûvek és szerzôk kiválását gasson, vagy ellenségesen szóljon. A Nyugat mecénásai sem
a kanonizálással. Elôbbi természetes, utóbbi mesterséges fo- törekedtek a kiszorítósdira.
lyamat. Megkülönböztetésük csak utólag könnyû, a kiválaszNem volt kánonja a Nyugatnak, elég volt az eredetiség ahtódás közben könnyen összemosódnak. A példaadónak kiki- hoz, hogy valaki otthont találjon a folyóiratnál. A Nyugat
áltott mûvek korszellemet kifejezô tulajdonságai nélkül a ka- kritikusai türelmesebbek is voltak az ellenfélnél. A szabadelnonizálás éppúgy elképzelhetetlen, mint egy ismeretlen vû Ignotus csak a régiek mellett követelt helyet az újaknak,
szerzô váratlan berobbanása az irodalomba, vagy mint egy Kosztolányi pedig nem kirekesztéssel válaszolt a kireírói életmû klasszikussá érlelôdése. Voltunk már tanúi kesztôknek, Rákosi Jenônek vagy Herczeg Ferencnek: megírklasszikusok kanonizálásának,
ta róluk mindazt a jót is, ami
és kanonizált írókból is lettek
róluk elmondható. Udvarias
már klasszikusok – mégis fonvolt, és ami még fontosabb,
„Az irodalomtankönyvek összeállítói
tos a megkülönböztetés. Egy
helyreállította a dolgok terméa klasszikusokat szeretnék megismertetni
mû akkor válhat klasszikussá,
szetes rendjét. Az új nemzedék
ha megjelenésekor az újdonság
nem az apagyilkos dühével
a diákokkal, de ôket is befolyásolja a kánon.
varázsával bûvöli el a közönséesett neki Bródy Sándor, Heltai
A tankönyvek elsôsorban a megszilárdult,
get, de nem minden lesz maraJenô és Gárdonyi Géza nemzekikristályosodott értékeket közvetítik az ifjúságnak,
dandó, ami újkorában izgaldékének, hanem elfoglalta hemat kelt. Mégis elôfordul,
lyét, ha nem is egy közös asztalde nem zárkózhatnak el a közvéleményt
hogy etalonként állítanak be
nál, de a szomszéd kávéházban.
foglalkoztató újdonságok elôl.”
olyasmit, amirôl még nem dôlt
Ma nincs békesség kettészakadt
el, hogy maradandó-e, vagy
irodalmunkban, és nem látom
mulandó divatjelenség. Az iroazt a semleges fórumot, amedalomtankönyvek összeállítói a klasszikusokat szeretnék lyen egyenlô mértékkel méltatják és/vagy bírálják mindkét olmegismertetni a diákokkal, de ôket is befolyásolja a kánon. A dal íróit. Joggal mondhatná valaki, hogy nem szeretné folytankönyvek elsôsorban a megszilárdult, kikristályosodott ér- tatni a pártállam irodalompolitikáját, és nem kér az „egy kitékeket közvetítik az ifjúságnak, de nem zárkózhatnak el a rály, egy cigány” szemléletbôl. Ezzel egyet is értenék, de a
közvéleményt foglalkoztató újdonságok elôl. A tanárnak vá- gyakorlatban levont következtetéssel már nem. Én elfogulatlaszolnia kell, amikor tanítványai kérdésekkel ostromolják ar- lan irodalomszemléletet szeretnék, nem pedig az elfogultság
ról az íróról, akirôl mindenki beszél, mert nevétôl hangos a korlátlan szabadságát, amikor csak a kedvezményezettek igazsajtó, és jó, ha a tankönyvek is igyekeznek segíteni ebben.
sága érvényesül.
A múltat nem érdemes utánozni, de a régi idôk tanulságai
Nemrégiben azt hallottam a nemrég elhunyt irodalmárról,
segítenek abban, hogy ne kövessük el újból azokat a hibákat, Balassa Péterrôl a róla megemlékezô tévémûsorban, hogy ô
amelyekbe eleink már beleestek, és kivívott erényeiket ne ve- „megcsinálta” a nyolcvanas évek új hullámát a szépprózában.
szítsük el. Irodalmunk egyik nagy korszaka a 20. század ele- Természetesen írók is kellettek ehhez (a névsor annyira isjére, a Nyugat induló éveire esik. E szellemi mozgalom vonz- mert, hogy fölösleges nekem is újracsócsálnom). „Megcsinálerejét növeli, hogy nem volt kánonja. Egy volt fontos, a ta” az új szépprózát – és más irodalmárok közremûködésével
minôség s a mögötte álló tehetség. A Nyugat-kör vezéralakjá- posztmodernként kanonizálta. De ha ez csakugyan úgy mûnak elismert Ady Endre maga is arra törekedett, hogy kívüle ködik, hogy a kritikusok csinálják az irodalmat, akkor szükmás tehetségek is a napos oldalra kerüljenek – versben és ség lesz egy-két független, szabad szellemû fórumra, ahol hecikkben köszöntötte kiemelkedô pályatársait. Rokonszenvet lyük van a kanonizáltaktól eltérô tehetségeknek is.
kifejezô költeményei, amelyeket például Móriczhoz vagy BaLétezik a kánon szónak olyan jelentése is, hogy a kórus
bitshoz írt, nem csupán gesztusértékûek, hanem életmûve egyik szólama elkezdi az éneklést, majd két ütemmel késôbb
legjavához tartoznak. Éreztetik, hogy a Nyugat nagyszabású rázendít a másik, esetleg a harmadik is, és szép összhang ketoborzó munkát folytat, és minden jelentôs tehetséget moz- letkezik ebbôl a két- vagy sokszólamúságból. Ha azonban a
gósít a maradi, millenniumi dicsôségbe beleragadt irodalom- kórusvezetô (legyen bár kulturális miniszter vagy irodalmi
szemlélet képviselôinek ellenében. Helye volt ebben a moz- guru) csak az egyik szólammal törôdik, akkor elviselhetetlen
galomban a kifinomult világpolgári szellemet a hazai ôsiség- kakofónia támad.
gel és a reformátussággal egyesítô, kurucos Ady mellett a paraszti ôserôt éreztetô és az esendô szegénységet is megmutaAlföldy Jenô

Az értékzavar értékrendje
■ Egy orvos barátnôm azt
amely kiegyenlítôdés felé tör.
mondja, a jó ápolónô megfizetEgypólusú világ nincs. Az egy
hetetlen és lefizethetetlen.
pólus maga hívja életre a máOlyan érték, amit nem lehet
sik, esetleg a harmadik pólust,
megfizetni, és nincs az a pénz,
a kettô (három) entitás közötti
ami egy rossz ápolónôbôl jó
összecsapás megszüli az (ideigápolónôt csinálna. De hogy ki a
lenes) kiegyenlítôdést: egy új
„jó ápolónô”, az tudható. Ki a jó
minôséget.
író? Fôleg: ki dönti el? Erre neHogy jön ide a megfizethehezebb a válasz.
tetlen, jó ápolónô? Úgy, hogy
Én Füst Milánt mesteremnek
a kapitalista értékrend, vagyis
tartom, elképesztôen sokat taa pénz, a piac, a kereslet-kínánultam tôle, bár Milán bácsi solat értékrendje, ami mára minsem tanított „írni”. Olvasni taden más értéket kiszorított,
nított. Arra, hogy ismerjük föl,
irodalmi, mûvészi értéknek is
mi a szép. Nem arra, hogy mácsak azt fogadhatja el, ami
sok mit tartanak szépnek, arra,
pénzre konvertálható. De ha
hogy nekünk mi a szép. Arra tamég egy jó ápolónô értéke
nított, hogy nincsenek szent tesem fejezhetô ki pénzzel,
henek, hogy a mûvészetben
hogy képzelhetô el, hogy a
nincs divat, hogy érték az, ami
mûvészi teljesítmény pénzzel
nekünk örömöt okoz, és nem
lenne mérhetô?!
az, amit a sznobok, a hivatalos
Mi mérhetô? Mondjuk, az elkirálycsinálók kanonizálnak.
adott példányszám. De hogy
Nem idézte az ismert Andersen
mibôl lesz a bestseller, az még
mesét a csaló szabókról és a
akkor is manipuláció, bunda és
suszterinasról, aki el merte kiálumbulda dolga, ha van tapasz„Én Füst Milánt mesteremnek tartom,
tani magát, hogy a király meztetalatunk arról, hogy a jó lektûr
elképesztôen sokat tanultam tôle, bár Milán bácsi
len, de arra tanított, ne dôljünk
fogy a legjobban. Meg persze a
sosem tanított „írni”. Olvasni tanított. Arra,
be csalóknak, ne higgyük el,
botrányirodalom. A politikai
hogy ismerjük föl, mi a szép. Nem arra, hogy
hogy mi vagyunk a hülyék, ha
vagy a szexbotrány. Ki kivel,
mások mint tartanak szépnek, arra, hogy nekünk
nem látjuk azt, ami nincs is! Az
mikor és hol, és ki a buzi, ki a
mi a szép. Arra tanított, hogy nincsenek szent
ötvenes években, amikor még
leszbikus… Meg az olyan sznob
tehenek, hogy a mûvészetben nincs divat, hogy
Füst Milán tanított, természetedivat (avantgard, nouveau roérték az, ami nekünk örömöt okoz, és nem az,
sen nem ez volt a hivatalos álman, posztmodern), amirôl
amit a sznobok, a hivatalos
láspont – ez az ô véleménye
mindenki beszél, amit mindenkirálycsinálók kanonizálnak.”
volt, amit sokan osztottunk, és
ki vásárol, de senki sem olvas.
nemcsak a tanítványai, hanem a
Mi, szakmabeliek tudjuk, ha
független magyar szellemi élet
valaki, író, színész, rendezô,
nagy része.
zenész nincs a helyén. Tudjuk, de tehetetlenek vagyunk,
A hivatalos álláspont persze akkor is, mint a félfasiszta nem mi döntünk, hanem a pénz. Pontosabban azok a mamúltban, mindig a magyar gondolkodásból kiirthatatlan nipulátorok, akiket a pénz birtokosai megbíznak. Hogy mimerev feudális értékrend volt. A kanonizált értékek, a kizá- ért fektetnek bizonyos tôkés körök pénzt ebbe a szakmába?
rásos esztétika alapján kialakult sorrend. Amikor – például Mert a megtérülési ráta meglepôen magas.
Azt a naivak képzelik, hogy valahol, egy sötét szer– a magyar irodalmi életbe berobbant a posztmodern, leginkább az esztétáknak, kritikusoknak az a szinte kórusban kesztôségben szemüveges esztéták és kritikusok azon tûnôdhallható kijelentése hökkentett meg, hogy ezentúl már nem nek, hogy kibôl csináljunk írót. A kritikus urak legföljebb
lehet úgy írni, mint azelôtt. Nofene! Arról sosem hallottam azon tûnôdnek a rendelkezésükre álló adatok alapján, hogy
még (addig), hogy egy mû, egy mûvészi technika, irányzat a szakmába befektetô pénzmogulok kibôl akarnak írót csiérvénytelenítené az összes megelôzôt. (Amikor még most is nálni, hogy azt aztán jól pörgô filosz dumával a mennybe
vitatkozunk Arisztotelésszel!)
vigyék. Talán színvonalasabban csinálják, mint ama cég,
És mi a helyzet ma, amikor a posztmodern kezd kimenni amelynek reklámja szerint hülye, aki nem ünnepel (vagyis
a divatból, mert elenyésztek e divat társadalmi-politikai lehülyézik csaknem az egész országot), de nem sokkal. Mert
alapjai? Kiderült, hogy mégsem ért véget a történelem, na- azt sugallják, hogy aki nem veszi észre, hogy XY zseni, az
gyon is folytatódik. Sajnos, mert rémisztô perspektívákkal bunkó, és annak a Gyôzike való. Ki az, aki önként vállal
terhes a jövô és hála istennek, mert talán a jövô mégis hor- ilyen minôsítést?
doz valamiféle kibontakozást a méhében. Nem tudni…
A hamis értékrend éltetôje egyrészt a kortárscsoport terrorMindenesetre az utolsó két évtized történelme visszahe- ja: senki nem szeret kilógni a sorból, mindenki olyan akar
lyezte jogaiba a mesét, a narrációt, és a mesébôl levonható lenni, mint a többi. A másik a szellemi restség. Ha megerkölcsi tanulságot is. A krízis mégsem permanens állapot, mondják, mi a jó, mi a szép, nem kell gondolkodni.
átmeneti, mint az egyensúly is, annak mindennemû megbomlása, az újabb feszültség bárminemû kialakulása is,
Kertész Ákos
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Szun Ce: A hadviselés tudománya
A kínai irodalom mintegy
háromezer éves
egységes folyamatot alkot.
Ôsi
rituális
szövegek, költôi mûvek mellett fennmaradtak olyan „szakkönyvek” is,
mint a Kr. elôtti 5. században
élt Szun Ce
hadtudományi munkája. Kései kommentátorai szerint valóban katonaként gyûjtötte tapasztalatait, hiszen roppant tájékozottnak mutatkozik a katonaélet mindennapjaiban. „Munkáját Kínában a legjobb
katonai szakkönyvként tartották számon,
és a katonák kézikönyve lett több mint egy
évezreden keresztül.” Európában a 18. században vált ismertté, egy francia jezsuita
szerzetes, sinológus által, aki hevenyészve
lefordította. Az elsô gondos, szakszerû, tehát hiteles kiadás a 20. század elején született meg – ebbôl az angol verzióból készült Édes Bálint fordítása. (Ô írta az
elôszót.) Szun Ce hadtudományi mûve
mára filozófiává nemesedett. A mai olvasó éppen azt élvezi ebben a tizenhárom fejezetre osztott írásban, amit korábban sokan kritizáltak: a egyszerû, világos fogalmazást. A tömör, rövid mondatok nagy
emberismeretrôl tanúskodnak. Stratégiai
gondolkodása, meglátásai, éles logikája és
ismeretei az emberi természetrôl napjainkban az üzleti „hadviselésben” nyújthatnak
segítséget. A kiadványt 18. századi kínai fametszetek díszítik.
(X)
112x164 mm, keménytáblás, papírkötés
125 oldal, 1290 Ft

Herbert
Vorgrimler:
Új teológiai
szótár
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A szerzô –
habár a rendszeres teológia szakterületét képviseli –
a fogalmakat
messzebbre
tekintve, számos résztu-

domány felôl igyekszik megvilágítani.
Ökumenikus szellemiségû munkájának másik fontos vonása abból ered,
hogy – mint mondja – saját felfogását
nem rejtette semleges és objektív tárgyalásmód mögé. A szótárban teológiai, dogmatikai-dogmatörténeti, vallásés egyháztörténeti szócikkek mellett
filozófiai-filozófiatörténeti, logikai,
etikai, pszichológiai, szociálpszichológiai és antropológiai fogalmak magyarázata kap helyet. Ma, amikor alapvetô
középiskolai követelmény a Biblia ismerete, a világvallásokról, kivált a kereszténységrôl, Jézusról, az apostolokról, az egyházatyákról, a reformáció
nagy alakjairól, a pápákról, és egyáltalán a spiritualitásról, egyre több (ismeretterjesztô) kötet lát napvilágot, nélkülözhetetlen egy ilyen munka, amely
megmagyarázza az alapvetô teológiai
fogalmak eredetét, jelentését és tartalmát, feltárja kialakulásuk és változó
értelmezésük hátterét. Az idôszerû,
közérthetô és könnyen áttekinthetô
kézikönyvet akár csak kedvtelésbôl is
érdemes olvasgatni, mûveltségünket
gyarapítandó.
(X)
138x202 mm, keménytáblás, védôborítóval,
730 oldal, 4830 Ft
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Meg Cabot: Hívószám 1-800
Isten veled, Villámlány!
Tök jó könyvek
Fordította: Szabó Mária
Jessica Mastriani, aki sokak
véleménye
szerint erôsen
problémás tinédzser volt,
semmire se
vágyott anynyira, mint
arra,
hogy
„normális” legyen.
Ennek a vágyának azonban búcsút kellett mondania egy viharos délutánon, amikor hazafelé tartott az iskolából. Egyik napról a másikra világhírû lett „Villámlányként”,
aki mindenkirôl, aki eltûnt – akár él,
akár meghalt – tudja, hol kell keresni.

Hamarosan az Egyesült Államok kormánya is igénybe veszi különleges képességét.
Új munkájának azonban súlyos ára
van, s Jess hónapok múltával önmaga
árnyékaként tér vissza otthonába. Különleges adottságát elveszítette, a „Villámlány” nincs többé.
Azt reméli, hogy egy New York-i fôiskolán új életet kezdhet. Ám egy szép
napon volt szerelmese, Rob Wilkins
csönget be hozzá, és arra kéri, segítsen
megtalálni eltûnt húgát...
Az Isten veled, Villámlány! a Hívószám
1-800 sorozat befejezô, 5. kötete.
A sorozat elôzô kötetei:
1. Tudom, hol vagy
2. Fedôneve: Kasszandra
3. Veszélyes terepen
4. Hajsza
(X)
130x200 mm, 224 oldal, 1890 Ft

Arthur Ransome:
Fecskék és Fruskák
Klasszikusok fiataloknak
Fordította: Baloghy Mária
10–12 éves olvasóinkat örvendeztetjük
meg ezzel az
angol ifjúsági
regénnyel,
amely reméljük, kis olvasóink apjának,
anyjának
is
kedves emléke. Hogy mirôl szól? Hát
gyerekekrôl,
10–14 évesekrôl, fiúkról, lányokról, versenyzésrôl, nyárról és örömrôl.
Mert ez aztán a vakáció!
Ez az igazi nyaralás!
Nem kell hozzá más, csak néhány vidám, derék gyerek, no meg egy kis fantázia, amely ôserdôvé varázsolja a kis
erdôt, tengerré a tavat és „bennszülötté” minden felnôttet, a szülôket is beleértve. Akkor aztán kezdôdhet a játék!
Az izgalmas lopakodás, a „tengeri” hajsza, az ellopott kincsesláda felkutatása
mind-mind egy csodálatos vakáció maradandó emléke lesz. S nemcsak a regény kis hôsei, a Walker gyerekek számárára. Az olvasó sem tud szabadulni
az angol gyermekirodalom nagy
klasszikusának hatása alól, aki minden
sorában azt súgja nekünk: próbáljátok
meg, hátha nektek is sikerül!
(X)
A/5, 320 oldal, kötött, 1980 Ft

Az alkotó befogadás
Éles Csaba az élményre teszi a hangsúlyt
Milyen sajátosságai vannak egy irodalmi, egy zenei mû,
egy építészeti vagy képzômûvészeti alkotás befogadásának és miért éppen azok a klasszikusok, akik? Hogy
mennyire számosak és sokfélék az esztétikai befogadás
élményvilágai – kiderül Éles Csaba Ember és esztétikum címû, az Ünnepi Könyvhétre megjelent legújabb
munkájából. Éles Csaba a debreceni egyetem kifutó
mûvelôdésszervezôi szakán, illetve induló andragógia
szakán tanít mint egyetemi docens és kötetét, az immár
másodszorra megjelenô, Lukács Györgyrôl szóló monográfiával együtt (A tradíció kalandjai) az esztétika
iránt fogékony szélesebb közönségnek (is) ajánlja.
■ – Mindkét most megjelent könyvérôl elmondható, hogy tankönyvként is megállja a helyét, hiszen egyetemi elôadásai kapnak bennük helyet.
Ezzel a céllal készültek?
– Már sokan visszatérünk ahhoz a II. világháború
elôtti gyakorlathoz, hogy az adott tanár – praktikus
okokból – azokat az elôadásokat írja elô kötelezô olvasmányként, amelyeket évközben megtart. Az Ember és esztétikum címû kötet döntôen az esztétika
szakosoknak és a tárgyat fölvevô hallgatóknak ajánlott. Ugyanakkor mûvelôdés- és mûvészettörténetbôl is használható, az építészettel és a képzômûvészetekkel foglalkozó fejezetei okán.
A debreceni egyetemen Esztétika I. és II-t is tanítok, elsô félévben
az esztétikatörténettel, másodikban a befogadás-esztétikával foglalkozom.
– A befogadás-esztétika kiváltképpen érdekli a kortársakat,
így az egyetemi hallgatókat is. Mennyiben nyújt az Ön könyve újat vagy mást a témában szép számmal publikált mûvekhez képest?
– A másságra teszem a hangsúlyt. Újdonsága abban áll, hogy –
merész analógiával élve –, a reformációhoz hasonlóan visszatér a
gyökerekhez. Az elôszóban is kiemelem, hogy Bacsó Béla, a kiváló esztéta és kedves pesti kollégám, már régen úgy gondolja, hogy
az esztétikát föl kell váltania a hermeneutikának. Én ezt egy kicsit
másképp látom, mert a hangsúlyt a befogadás problémakörében az
élményvilágra helyezem. Úgy vélem, hogy mûvem egyben visszatérés az évtizedekkel korábbi és azóta elsorvadt hagyományokhoz.
Titkos szándékom az esztétika reneszánszának elômozdítása, és
közelebb vitele a szélesebb értelmiségi közönséghez. A hermeneutikusok régi, részben forrásértékû történelmi szövegeket is szem
elôtt tartva boncolgatják az interpretáció problémáját. Ez szükséges ugyan, de érzésem szerint egyfajta ezoterikus irányzattá vált.
Ezért éppoly szükséges egy kevésbé szikár, nem csupán a legújabb
irányzatokhoz kapcsolódó, érzékletes megközelítés is. Ami, ha
nem is ismeretterjesztés (bár azzal sincs semmi baj), de közérthetô,
és átlátható. Nem véletlen, hogy kevés esztétát idézek a könyvemben. Inkább magukat az írókat vonultatom fel, az ô dokumentumaik révén közelítem meg az esztétikai befogadás kérdéskörét. Ôk
adják a legjobb példát, modellt vagy mintát, amihez közelíteni kellene. „A fároszok fénye mindenkinek világít, azoknak is, akik a partot nem érik el.”

– Az Ön könyve a példák terén is gyakorlatias.
– Közismert példákat is kerestem minden területrôl. Az építészet területén például a római Szent Péter-bazilika és más híres templomok, kastélyok köré szervezôdnek az irodalmi megközelítések, a városok esetében Nürnbergtôl elindulva Francia- és Spanyolországon
át Itáliáig terjed a vizsgálódás folyamata. A mûalkotásokkal mint
befogadói élményforrásokkal foglalkozom elemzôen; ôket természetesen egy rövid történeti bevezetôvel kiegészítve, hogy a laikus
olvasó is könnyedén eligazodjon a témában. Igyekeztem azonban
a didaktikusság csapdáját is elkerülni.
– Nagy mûvek, nagy alkotók jelennek meg a kötetben. Mit gondol, miért éppen ôk lettek klasszikusok, és mi a véleménye a kánonokról és az irodalmi mûvek kanonizációjáról?
– Amikor terveztem a könyvet, az irodalmi befogadásnak is külön
fejezetet szántam, mivel több ilyen irányú tanulmányom és esszém
is megjelent már különbözô folyóiratokban. Írás közben fogant az
ötlet, hogy Könyvek és olvasók címmel az irodalmi befogadásról
egy külön kötet szülessék, ami szerves összhangban áll
a mostanival. Jelen könyvben külön fejezet foglalkozik
a város, az épület, a zene, a szobor vagy festmény, a társadalmi és természeti esztétikum befogadásával – számos irodalmi illusztrációval. A kánont pedig úgy is lehet értelmezni, hogy melyek az európai kultúrában a
leginkább meghatározó, jelentôs mûvek. Én tudatosan
tradicionalista vagyok ebben a kérdésben, ami nem a
modernitás vagy a posztmodernitás kizárását jelenti az
értelmezésbôl. De úgy gondolom, hogy
az elhamarkodott ítéletek helyett várjuk
meg, hogy a kortárs munkák megérjenek.
Bizonyítsák be, hogy méltán kérnek helyet abban a Pantheonban, ahol Homérosztól Thomas Mannig ível a „háziurak”
sora. Egy író alapvetôen akkor válhat
klasszikussá, ha minél mélyebben és érzékletesebben képes ábrázolni korának típusait és sorshelyzeteit.
– Lukács Györgyrôl szóló könyve már
másodszorra jelenik meg.
– Ez a könyvem mint kandidátusi értekezés született meg 1986–89 között, és
1996-ban jelent meg elôször. Ez a munka a kulturális örökséggel
foglalkozik, egy szerzô életmûvére és kortársaira fölfûzve.
– Ha a kanonizáció felôl vizsgáljuk, Lukács György személyisége és értelmezése máig megosztja az értelmiséget. Állást foglal
ebben a kérdésben?
– Messzemenôen tisztelem és intellektuális értelemben szeretem is
rendkívül gazdag és mély életmûvét. Tudjuk, hogy voltak szerencsétlen és félreérthetô megnyilvánulásai, részben tollal a kezében,
részint azon kívül, de ez az életmû egyedülállóságát és nemzetközi
elismertségét nem csorbítja. Arra törekedtem, hogy ahol egyértelmûen bizonyítható volt szemléletének korlátozottsága, ott határozottan kritizáljam. Például, amikor ideológiai alapon teljesen
elutasítja Nietzschét vagy Madáchot. Összefoglalva: méltányos
és argumentált kritikai szemléletre törekedtem, ahol a hangsúly
nyilvánvalóan elbillen az életmû jelentôsége értékelésének irányába. A tradíció szempontjából vizsgálom a pályát, keresztmetszetszerûen próbálom „átvilágítani”. Azokat a részeket emelem
ki belôle, ahol a hagyomány és a hagyományhoz való viszony
dominánsabban van jelen.
Szénási Zsófia
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az irodalmi kánon természetrajza

Gyermekkönyvek a Kánon-folyóban
Az irodalmi kánon olyan, mint egy ôsrégi, hatalmas,
hömpölygô folyó, mely egyre csak duzzad, forrása ismeretlen, útja elôre láthatatlan. Természetesen a Kánon-folyó nem változ(tat)hatatlan egyes szövegek kikophatnak (folyószabályozás), míg az elfeledettnek hittek, tiltottak, és persze az újak bekerülhetnek a fôsodorba. Ezek az újra felfedezett és a friss szövegek kis
folyókként haladnak a kanonizált áramlat felé, azonban zsilipek zárják el az útjukat. Kérdés, ki nyitja ki a
zsilipet? Ki kanonizál: az olvasó, a tankönyvszerzô, a
kritikus, a pedagógus vagy a könyvkiadó?

■ Régóta hangoztatott alaptétele a gyermekirodalomról szóló diskurzusnak, hogy a gyermekek
és a felnôttek olvasmányai között nem szabad
esztétikai szempontból különbséget tenni, hiszen lehetetlenség irodalomértô embereket nevelni igénytelen, gyermekmódra gügyögô mesécskékkel, versikékkel. Németh László az igényszintet magasra téve egyenesen azt ajánlja Lányaim (költôk a gyermekszobában) címû írásában,
hogy a magyar irodalom klasszikus alkotásait adjuk a gyermekek kezébe. Németh László meglehetôsen lesújtó kritikája óta sokat változott a
gyermekirodalom, viszont továbbra is nehezen
eldönthetô kérdés, mit és mikor olvassanak a
gyermekek, fiatalok, mi az elfogadott mérce és ki
határozza meg a minôség kritériumait.
Kétségtelen, hogy a gyermekirodalom klasszikus alkotásai is a kánon nagy folyójában hömpölyögnek, igaz mennyiségre kis része a gyermekirodalom a nagy egésznek, mégis a legtöbb szöveg közmegelégedésre kanonizálódott, ez egyfelôl jó: melyik irodalomtörténész, magyartanár gondolná megkérdôjelezhetônek Weöres Sándor vagy Nemes Nagy Ágnes gyermekverseinek kanonikus pozícióját, szegényebb lenne a fôsodor Janikovszky
Éva, Lázár Ervin vagy Csukás István mûvei nélkül; másfelôl
azonban a mûhely hiányára utal, hogy a fôáramba kerültek
olyan szövegek is, melyeket leginkább irodalomtörténeti jelentôségük miatt tisztelünk és „felejtünk ott” a kánonban.
Gondos kritikusi munka hiányában a gyermekkönyvek áradata gátlástalanul ömlött a kánonba: Bezerédj Amália Flóri
könyve és Pósa Lajos versei megfértek Benedek Elek vagy Móra Ferenc meséi mellett. A válogatás hiánya nem egy jóérzésû
nevelôt Németh Lászlóéhoz hasonló drasztikus megoldásra –
a zsilip teljes lezárására – kényszerített. Az utóbbi évtizedek
gyakorlata és a fôiskolai gyermekirodalom-tanítás hozott némi kritikai frissességet, ennek és az egyre több elhivatott, gyermekirodalommal foglalkozó irodalmárnak köszönhetôen végre a megfelelô kritikával illetjük a klasszikusokat, illetve sikerült megnyitni a kánon zsilipjeit a kortárs mûvek elôtt.
Miként a felnôtt irodalomban, a gyermekek olvasmányainál
sem feltétlenül kanonizációs tényezô az olvasottság.
Amennyiben ez így lenne, akkor biztosan nem hiányoznának
a fôsodorból Darren Sahn vámpírkönyv-író sikerkönyvei,
vagy a Harry Potter-könyvek. Ez utóbbi sorozatnak a hihetetlen olvasottság ellenére is meglehetôsen labilis a kanonikus

helyzete, míg külföldön J. K. Rowling könyvei szép lassan
ajánlott általános iskolai olvasmánnyá válnak, és szövegértési feladatokat oldanak meg Harryék segítségével a tanulók,
addig sajnálatos módon a hazai diskurzus az esztétikai vonatkozások helyett csupán az etikai dimenziót érintette.
A kritikusok azonban nemegyszer olyan mûvet is Parnasszusra emelnek, mely az olvasó ízlésével nem, vagy alig találkozik. Jó példa erre az évente átadásra kerülô Év Gyermekkönyve-díj, melyet a Gyermekönyvek Nemzetközi Tanácsa
által delegált grémium az elmúlt év legértékesebbnek tartott
gyermekirodalmi alkotásának ítél oda – érdekes módon nem
ezek a könyvek vezetik a sikerlistákat, társadalmi elismertségüknél nagyobb a kritikai visszhang. Elég, ha csak a Szuromberek királyfira, a Nefelére vagy a Túl a Maszat-hegyenre gondolunk. A gyermekirodalom-kánon alakulásánál problematikusnak tartom azt, hogy a kritika által akceptált szövegek
nem terjednek el a köztudatban.
Ha folyamatában szemléljük a kanonizációt, akkor a kortárs gyermekirodalmi szövegekre fokozottan igaz,
hogy fôáramba kerülésükben egyre
nagyobb szerepe van a kritikának. Az
utóbbi évtizedben megsokasodó
gyermekirodalommal foglalkozó fórumok (folyóirat, konferencia, fesztivál) a hagyományos gyermek-kedvencek mellett a kortárs mese- és versírók
legbiztosabb szereplési lehetôségét is
jelentik. Csak egy példát kiragadva a
számos örvendetes jelenségbôl: a Friss
tinta címû versantológia határozott
kanonizációs törekvést mutat, a kötet
szerkesztôi ezt a célt az utószóban így
fogalmazzák meg: „az volt a célunk,
hogy összeállítsunk egy olyan kötetet,
amilyen már régóta nem volt: amelyben Weöres, Nemes Nagy és Tamkó Sirató méltó követôiként
mai költôk (kortárs klasszikusok) szerepelnek, mai gyerekekhez
szóló versekkel.” A könyvet üdvözlô kritika, valamint a Kaláka
együttes a kötet anyagából zenésített Madáretetô címû albuma
csak erôsítette ezt a folyamatot, olyannyira, hogy a Friss tinta mára megkerülhetetlen gyermekirodalmi szövegkorpusszá vált, gyerekek-felnôttek olvassák, idézik. Innen pedig már csak egy lépcsôfok, hogy az alsó tagozatos olvasókönyvekbe is bekerüljenek
(és ezzel országos ismeretségre tegyenek szert) Varró Dani, Kukorelly Endre vagy akár Tóth Krisztina versei.
És, ha már a tankönyveknél tartunk: sem a sokszor frissített
NAT, sem a tankönyvszerkesztôk nem elég bátrak ahhoz,
hogy a kritika által is értékesnek ítélt szövegeket integrálják a
tantervekbe. Az évrôl évre feladott kötelezô olvasmányok
mellett nincs egy gazdag, a kanonizált gyermekkönyveket is
ajánló olvasmánylista, mely népszerûsítené a jónak vélt gyermekirodalmat (talán egy ilyen bôvülés a kiadóknak is érdekükben állna).
Persze az sem ártana, ha a sokat kritizált, elôször 1999-ben
megjelent Gyermekirodalom címû monográfia mellé két vagy
három újabb (tan)könyv kerülne, mely szemléletében és vizsgálati módszereiben frissítené a (gyermek)irodalom-történeti diskurzust, és nyitogatná-csukogatná a még most is bôven
áradó gyermekkönyv-folyók elôtt a zsilipeket.
Pompor Zoltán

N

o végre! Ez nem akar más lenni, mint
ami. Mesefüzér. A szavaknak külön is,
együtt is értelmük van, a történet önmagát jelenti, elrepít egy másik világba, ami úgy
fiktív, hogy létezik. Vagyis irodalom. Petôcz
András A születésnap, Palatinus, 2006.
Schnitzler Körtánca még valamihez képest kiürült világ, ott érzem benne a lehetôségek nosztalgiáját: lehetne gyémánt is, de csak hamu. Kornis parafrázisából, a Körmagyarból, az ellenpólus feszültsége hiányzik. Csupa mocsok, viszonyítani már csak az emlékeihez tud, akinek vannak még emlékei. Akinek emlékei sincsenek, az
zavartalanul lubickolhat a csatornában.
Petôcz András Születésnapja
körbeérô mesefüzér, de csak az
önmagába visszatérô körforma
emlékeztet az elôdökre – talán
nem is elôdök… csak a recenzens
keresi a történelmi kapaszkodókat. Nem felnôtt visszaemlékezés, nem is a gyerek meséje, szerencsésen helyezkedik el a kettô között. Ettôl stilárisan a föld fölött lebeg, de földközelben; nem éri a sár, de érzôdik rajta a fû,
a föld szaga, a vakondtúrás, a giliszta szaga, a lúdbôrzô esô szaga és a napsütés keltette pára szaga: szóval csupa gyönyörûség.
Az emberek olyanok, amilyennek a gyerek látja, meg nem
is, mert az Apa is látja ôket és minôsíti, Anya is, „nôvérem,
az Irma” is; és az egész felnôttvilág. Így csak kedves bumburnyákok, de nem szörnyetegek, pedig hát, végeredményben lehetnének azok is, szemlélet kérdése az egész. „A kisgyerek,
aki voltam, ma is él, s a felnôttet a bánat fojtogatja, de nem
könnyezik”. Ettôl a mondattól éppúgy nem tudok szabadulni, mint József Attila másik mondatától, hogy: „Makacs elmúlás tolja a világot.” És én sem könnyezem. Hisz az egész
szívmelengetôen jópofa, ettôl olyan fájdalmas, hogy a rezignált elmúlás mégis meglegyint.
Szeretnivaló világ, jól érzem magam benne, fáj, hogy véget
ér – a történetek sora is, maga a regény is, még elidôznék a

lapok között. Mert szeretet van a lapok között, mert jóság van a lapok között és még
humor is; vajon ismerünk-e ma fájóbban hiányzó hiánycikkeket?
Petôcz költôként kezdte, ezt tudom, de
most nincs jelentôsége, mert a kötet nyelvi
leleményei (nem fukarkodik velük), nem
olyanok, mint amikor a prózaíróban, ahogy
mondani szokás, egy költô veszett el, hanem nagyon is prózai nyelvi lelemények.
Világos, hogy a nyelvvel legjobban a költô
tud bánni, de egészen más módszereket igényel a költészet, mint az epika, Petôcz tudja ezt, és a nyelvi bravúrjai epikai bravúrok.
Nagy-Máté Jani, a kifôzdés,
nem csak úgy a vakvilágban kiabálja a konyha felé, hogy egy
marha kér szépen meggyel a
nyakában – fôtt marhahús
meggymártással –, vagy éppen,
ha a hölgyvendég egy kakaós
palacsintát szeretne, hogy kakis
a hölgy pintája! – ennek nem értelme van, hanem szigorú
nyelvi logikája, és bármilyen vicces, sôt imádnivaló, a következményei tragikusak, mint az élet. Errôl mondtam én, hogy
a könyv szemlélete a gyerekvilág és a fölnôtt világ közé van
„belôve”, a gyerek emlékei nem szállnak el a légbe, mert a valósághoz szögezi az Apa vagy Anya, vagy az Irma kommentárja, amin persze éppúgy megcsillan már az emlék opálos
visszfénye, mint a gyerek történetein, és ettôl olyan, hogy lebeg, és egyszerre lengi be a földszag és a szférák illata.
Költészet, de nem vers. Hangsúlyosan epika. Nem is Gellérit idézi, hanem Füst Milánt, aki rajongani tudott Gelléri tündéri realizmusáért, ahol a realizmus a lét, az egzakt és kegyetlen tények sora, és a tündéri az érzelem, a legtisztább,
mélyrôl jövô empátia és szeretet. S ez sugárzik át Petôcz prózáján; s én hiszem, hogy ez a legfôbb érték ma, amikor az atomizált ember riadtan szégyenkezik az érzelmeiért – ha még
maradtak érzelmei.

Kertész Ákos

Körmesék

Julia Navarro
A SZENT LEPEL
TITKOS
SZÖVETSÉGE
(Fordította Cserháti Éva)
464 oldal, 2980 Ft
Küzdelem a
torinói lepelért,
évszázadokon át...

Pogány György
A MAGYAR
KÖNYVGYÛJTÔ
KALAUZA
317 oldal, szövegközti
illusztrációval, 4400 Ft
A bibliofíliáról,
a könyvgyûjtés,
a bibliofília gyakorlati
tudnivalóiról.

Révay Mór János
ÍRÓK, KÖNYVEK, KIADÓK
Egy magyar könyvkiadó
emlékiratai (1920)
Reprint kiadás, I–II. kötet,
408+496 oldal, 8500 Ft
A Révai Testvérek Rt.
igazgatójának, a Révai
Nagy Lexikona fôszerkesztôjének emlékirata
1920-ból.

Judy Allen
FANTASY ENCIKLOPÉDIA
(Fordította Gálvölgyi Judit)
144 oldal, 400 színes
fotó, kép illusztrációval,
4480 Ft
Tündérek, sárkányok,
varázslók, mágia
és bûbáj – a fantázia
világának kézikönyve

Csak keresni kell – a könyvesboltokban

Kicsi Sándor András
MAGYAR
KÖNYVLEXIKON
360 oldal, szövegközti
illusztrációval, 4900 Ft
„A magyar könyv”
betûrendben,
függelékként
A könyv filozófiája

Könyvkultúra

kertész

Sikerlista

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája

2007. május 18. – június 14.

Bookline sikerlista
2007. május 18. – június 14.

Libri sikerlista
2007. május 1. – május 31.

Líra sikerlista
2007. május 1. – május 31.

Széprodalom
1. Leslie L. Lawrence: Portugál április I–II.
Gesta Könyvkiadó
2. Danielle Steel: Fenség
Maecenas Könyvkiadó
3. Nora Roberts: Nyári örömök
Harlequin Magyarország Kft.
4. Paulo Coelho: A portobellói boszorkány
Athenaeum 2000 Kiadó
5. Tisza Kata: Magyar Pszicho
Alexandra Kiadó
6. Nora Roberts: A szív útjai
Gold Book Kft
7. Vavyan Fable:
Mesemaraton – Emlékfutam
Fabyen Kiadó
8. Agatha Christie: Az alibi
Európa Könyvkiadó
9. Romhányi József: Nagy szamárfül
Alexandra Kiadó
10. Nyerges András: Voltomiglan
Noran Kiadó

Szépirodalom
1. Eco, Umberto:
Loana királynô titokzatos tüze
Európa Könyvkiadó
2. Coelho, Paulo: A portobellói boszorkány
Athenaeum Kiadó
3. Adler, Elizabeth: Párizsi randevú
Ulpius-Ház
4. Eco, Umberto: A rózsa neve
Európa Könyvkiadó
5. Hofmann, Corinne: Visszatérés Afrikába
Ulpius-Ház
6. Bächer Iván: Ruccanások
Ulpius-Ház
7. Harsányi Zsolt: Whisky szódával I–II.
Ulpius-Ház
8. Aszlányi Károly: Sok hûhó Emmiért
Ulpius-Ház
9. Vaszary János: Szajna-parti kaland
Ulpius-Ház
10. Picoult, Jodi: Elrabolt az apám
Athenaeum Kiadó

Szépirodalom
1. Coelho, Paulo: A portobellói boszorkány
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
2. Hofmann, Corinne: Búcsú Afrikától
Ulpius-Ház Könyvkiadó
3. Süskind, Patrick: A parfüm
Partvonal Kiadó
4. Fekete István: Tüskevár
Móra Ferenc Könyvkiadó
5. Tisza Kata: Magyar Pszicho
Alexandra Kiadó
6. Mayes, Frances: Egy év a világban
Tericum Kiadó
7. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
8. Eco, Umberto:
Loana királynô titokzatos tüze
Európa Könyvkiadó
9. Adler, Elizabeth: Párizsi randevú
Ulpius-Ház Könyvkiadó
10. Márai Sándor: Füves könyv
Helikon Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Schobert Norbert: –10 kg/hó
Norbi Update Worldwide
2. Müller Péter: Szeretetkönyv
Alexandra Kiadó
3. Lévai Anikó: A konyhaablakból
Jokerex Kiadó
4. Antik városok
Alexandra Kiadó
5. Rubint Réka:
Otthoni edzésprogram kártyák
Norbi Update Zrt.
6. Cserna-Szabó András, Darida Benedek:
Jaj a legyôzötteknek, avagy süssünkfôzzünk másnaposan
Alexandra Kiadó
7. A világ legszebb nemzeti parkjai
Alexandra Kiadó
8. Franka Tibor:
Hazugságipar Magyarországon
Zsófialiget Kkt.
9. Nagy Bandó András, Sándor György:
Furcsa pár-beszéd
Szamárfül Kiadó
10. Sztevanovity Dusán: Csak szöveg
Partvonal Könyvkiadó

Ismeretterjesztô
1. Popper Péter:
Praxis – avagy angyalok a tû fokán
Saxum Kiadó
2. Lévai Anikó: A konyhaablakból
Jokerex Kiadó
3. Hosch, Harald: Egészség savtalanítással
– A sav-bázis egyensúly visszanyerése
Z-Press Kiadó
4. Müller Péter: Szeretetkönyv
Alexandra Kiadó
5. Hogg, Tracy – Blau, Melinda:
A suttogó mindent megold
Európa Könyvkiadó
6. Savill, Julie:
101 fortély lakótereink növeléséhez
Alexandra Kiadó
7. Fajcsák Györgyi: Keleti mûvészeti lexikon
Corvina Kiadó
8. Béres Alexandra: Súlykontroll program
Súly-kontroll Kft.
9. Moldova György: Kádár János I–II.
Urbis Könyvkiadó
10. Popper Péter: Út az istenektôl Istenhez
Saxum Kiadó

Szépirodalom
1. Leslie L. Lawrence: Portugál április I–II.
Gesta Kiadó
2. Paulo Coelho: A portobellói boszorkány
Athenaeum Kiadó
3. Corinne Hoffmann: Búcsú Afrikától
Ulpius-Ház Könyvkiadó
4. Vavyan Fable: Mesemaraton – emlékfutam
Fabyan Kiadó
5. Thomas Harris: Hannibál ébredése
Magvetô Kiadó
6. Wilbur Smith: A küldetés
Delej Kiadó
7. Agatha Christie: Az alibi
Európa Kiadó
8. Corinne Hoffmann: Visszatérés Afrikába
Ulpius-Ház Könyvkiadó
9. Maria Nazar – Nasima Nazar:
Tíz év apám fogságában
Ulpius-Ház Könyvkiadó
10. Tisza Kata: Magyar Pszicho
Alexandra Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Geronimo Stilton:
Egy bajuszmeresztô történet
Alexandra Kiadó
2. Awdry, W.: Thomas a gôzmozdony
Válogatott mesék 1.
Egmont-Hungary Kiadó
3. David Langford: Harry Potter világa
és a hetedik könyv titkai
Gold Book Kiadó
4. Ashley Olsen, Mary-Kate Olsen:
16 leszek
Aquila Könyvkiadó
5. Varázslatos mesevilág 3.
Alexandra Kiadó
6. Bartos Erika: Anna és Peti
Alexandra Kiadó
7. Erich Kästner: A két Lotti
Móra Ferenc Könyvkiadó
8. Meg Cabot:
A neveletlen hercegnô naplója 8. –
Hercegnô a szakadék szélén
Ciceró Könyvstúdió
9. W.i.t.c.h.: Hogyan bulizzunk?
Egmont-Hungary Kiadó
10. Bartos Erika: Bogyó és Babóca beteg
Pozsonyi Pagony Kft.

Gyermek, ifjúsági
1. Awdry, W.: Thomas a gôzmozdony
Válogatott mesék 1.
Egmont Kiadó
2. Awdry, W.: Thomas a gôzmozdony
Válogatott mesék 2.
Egmont Kiadó
3. Móricz Zsigmond:
A török és a tehenek – Kis Bence
Pro Junior Kft.
4. Szutyejev, Vlagyimir: Vidám mesék
Móra Ferenc Könyvkiadó
5. Móricz Zsigmond: Iciri-piciri
Pro Junior Kft.
6. Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes:
Ablak–Zsiráf
Móra Ferenc Könyvkiadó
7. Radvány Zsuzsa: Kerekecske dombocska...
– vidám mondókák
Pro Junior Kiadó
8. Rowling, J. K.:
Harry Potter és a Félvér Herceg
Animus Kiadó
9. Bartos Erika: Bogyó és Babóca beteg
Pozsonyi Pagony
10. Kovács Ágnes (szerk.): Icinke-picinke –
Népmesék óvodásoknak
Móra Ferenc Könyvkiadó

Ismeretterjesztô
1. Lévai Anikó: A konyhaablakból
Jokerex Kiadó
2. Müller Péter: Szeretetkönyv
Alexandra Kiadó
3. Popper Péter: Praxis
Saxum Kiadó
4. Feldmár András: Feldmár mesél
Jaffa Kiadó
5. Badár Sándor – Horváth János: Jappán
Jaffa Kiadó
6. Béres Alexandra: Súlykontroll program
Súly-Kontroll Kft
7. Albert Györgyi: Miért pont ôk?
Park Könyvkiadó
8. Horváth Ilona: Szakácskönyv
Pannon Literatúra Kiadó
9. Csányi Vilmos:
Az emberi viselkedés
Sanoma Budapest Kiadó
10. Müller Péter: Boldogság
Édesvíz Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Awdry, W.: Thomas a gôzmozdony –
Válogatott mesék 1.
Egmont-Hungary Kft.
2. Awdry, W.: Thomas a gôzmozdony –
Válogatott mesék 2.
Egmont-Hungary Kft.
3. Cabot, Meg:
A neveletlen hercegnô naplója 8.
Ciceró Könyvstúdió
4. Tigris nagy matricáskönyve kicsiknek
Egmont-Hungary Kft.
5. Bartos Erika: Bogyó és babóca beteg
Pozsonyi Pagony Kft.
6. Barber, Shirley:
Nyuszkó Márti kalandjai
Egmont-Hungary Kft.
7. Rowling, J. K.:
Harry Potter és a félvér herceg
Animus Kiadó
8. Fessünk vízzel! – hercegnôk kifestô 5.
Hófehérke
Egmont-Hungary Kft.
9. Langford, David: Harry Potter világa –
és a hetedik könyv titkai
Gold Book Kiadó
10. Fessünk vízzel! – hercegnôk kifestô 4.
Hamupipôke
Egmont-Hungary Kft.

Ismeretterjesztô
1. Lévai Anikó: A konyhaablakból
Jokerex Kiadó
2. Müller Péter: Szeretetkönyv
Alexandra Kiadó
3. Popper Péter: Praxis – avagy angyalok a tû fokán
Saxum Kiadó
4. Haraszti György:
Vallomások a holtak házából
Corvina Kiadó
5. Monspart Éva; Scherter Judit:
Nagymamakönyv
Athenaeum 2000 Kiadó
6. Melton, H. Keith: Nagy kémkönyv
Aréna 2000 Kiadó
7. Treben, Maria: Gyógyulás a természet erejével
Duna Könyvkiadó
8. Deák Sándor: Gyógyítás fény- és színterápiával
Dr. Deák Eü. Szolg. Bt.
9. Taraborrelli, J. Randy: Elizabeth
Athenaeum 2000 Kiadó
10. Feldmár András:
Feldmár mesél – Egy terapeuta történetei
Jaffa Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Awdry, W: Thomas a gôzmozdony
Egmont-Hungary Kiadó Kft.
2. Fessünk vízzel! Hercegnôk kifestô 4.
Hamupipôke
Egmont-Hungary Kiadó Kft.
3. Langreuter, Jutta:
Cápa kapitány és a kincses sziget rejtélye
Manó könyvek
4. Százholdas tanoda 3. Tigris
Egmont-Hungary Kiadó Kft.
5. Fessünk vízzel! Hercegnôk kifestô 5.
Hófehérke
Egmont-Hungary Kiadó Kft
6. Disney, Walt:
Micimackó hordozható kincsestár
Egmont-Hungary Kiadó Kft
7. Cabot, Meg: A neveletlen hercegnô naplója 8.
Ciceró Könyvstúdió
8. Moost, Nele–Rudolph, Annet: Ide vele!
Manó könyvek
9. A három kismalac
Napraforgó Könyvkiadó
10. Barbie és a 12 táncoló hercegnô
Egmont-Hungary Kiadó Kft.

Járhattak-e római hajósok Amerikában? Kik voltak az antik Róma legnépszerûbb sztárjai? Beszélhetünk-e
vallásszabadságról az ókori Rómában? Mekkora hadsereggel hódították meg a fél világot a rómaiak? Hogyan
használta ki a tömegmédiát a római hatalmi gépezet? Felkereste-e kínai küldöttség a római császárt?
És még sok ehhez hasonló, modern korunkat izgató kérdésre kaphatunk választ:

GRÜLL TIBOR: AZ UTOLSÓ BIRODALOM
Az Imperium Romanum természetrajza,Typotex Kiadó, 3200 Ft

A kiadóban (Bp. 1024 Retek u. 33–35. Telefon: 316-3759) és az Olvasók boltjában
(Bp. 1052 Pesti Barnabás u. 4. Telefon: 266-0018) akár 20%-os kedvezménnyel!
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Könyvipar

kolofon

Tessloff és Babilon Kiadó

Babai Évával
beszélget Nádor Tamás
Kezdjük egy kis névmagyarázattal. Ragnar
Tessloff úr a német alapító atya, s a kiadó
egyrészt az ô nevét viseli. Másrészt – a hozzánk adaptálásban, a „honosításban” – a cég a
Babilon elnevezést is kapta. Az ókori birodalom szék- és fôvárosának neve, sémitára fordítása elôtt, „az élet berkét” jelentette. Gyermekeink éppen ebbe a berekbe születnek, ebben
kezdenek élni, itt kezdik megtudni – amiként
e kiadó könyveibôl is –, „mi micsoda”.
No de, a játékos belemagyarázásból épp elég
ennyi. Tessloff és Babilon Kiadó, punktum.
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■ – Honnan származik valójában a kiadó elnevezése? Mit
fed a Tessloff, és mit a Babilon név? És mit jelent – a kiadó
arculatát illetôen – a kettô együtt?
– Hamburgban, ötvenegy évvel ezelôtt, a fent említett Ragnar
Tessloff alapította azt a könyvkiadót, amely – 1960 óta – kiadja
a Was ist was ifjúsági ismeretterjesztô sorozatot. Jómagam a
Közgazdaság-tudományi Egyetem piackutató szakán végeztem,
továbbá angol, német, orosz nyelvtudást szereztem. Külkeres
elemzô közgazdász voltam, majd angol nyelvet tanítottam.
1983-ban alapítottam a Babilon Nyelvstúdiót. Tesslofféknak tolmácsoltam, amikor épp kiadót kerestek nálunk. A néhány napos
közös munka ismeretében úgy döntöttek, velem szeretnének a
továbbiakban együtt dolgozni. 1990-ben alapítottuk a Tessloff
és Babilon Kiadót nyolcvanszázalékos német, húszszázalékos
magyar tulajdonnal. A könyvek szeretete s a kihívás okán az új
feladatot – a kiadást és az alkotó átültetést – örömmel vállaltam.
– Kiknek a számára ad ki könyveket, egyebeket a Tessloff és
Babilon? Mennyiben különbözik más gyermek- és ifjúsági
könyvkiadóktól?
– Legfontosabb kiadványunk éveken át a Mi micsoda sorozat
volt, s mindmáig könyveink jelentôs hányadát ez teszi ki. Kulcsszó: a naprakész tudás. E kötetek adaptálásában, gondozásában
igyekszünk is magunkat a kettôs célkitûzéshez tartani. Tíztôl tizenhat évesek számára készítünk olyan ismeretalapozó és
-bôvítô munkákat, amelyek nem csupán bôséggel kifejtett definíciókkal, tényekkel szolgálnak e korosztálynak, de fel is frissítjük a tudnivalókat, és mintegy honosítjuk az eredeti szövegeket.
Vagyis a német vonatkozásokat, példákat magyarra cseréljük, új
szövegekkel, képekkel egészítjük ki az eredeti anyagot. Arra törekszünk, hogy a lehetô legpontosabb, informatív, ugyanakkor
lendületes, olvasmányos könyveket adjunk ki. (A tekervényes,
hosszú, zárójeles, idézôjelekkel bonyolított megoldásokat kerülve.) Gyakran indul filmszerûen egy-egy Mi micsoda-könyv: peregnek az egykori események, késôbb derül ki, milyen kutatás
valószínûsíti, hogy ezek csakugyan így történtek. A kötetek kérdésekre épülnek, hiszen az adott korosztály is kérdezve ismerkedik a világgal. Rövidesen napvilágot lát a sorozat századik darabja. Ebbôl is következik: van, aki egykori élménye nyomán, már
gyermekének vásárol ilyen könyvet. Csak jelzésképpen néhány
Mi micsoda-cím: Bálnák és delfinek; Cápák és ráják; Macskák;

Kutyák; Lovak; Madarak; Vadállatok; Medvék; Ôsemlôsök;
A csillagok; A Nap; Otthonunk, a Föld; Otthonunk, a világegyetem; Az ôsember; Az ókori Egyiptom; Az ókori görögök;
Az ókori Róma; A népvándorlás; Az idô; Lovagok; Felfedezôk
és utazásaik; Elektromosság; A vasút; Komputerek és robotok;
Multimédia és a virtuális valóság stb. Elnézést a hosszú, de,
remélem, kifejezô felsorolásért.
– Listája nem tér ki arra, hogy „kérdezve felelgetô” köteteire a kiadó kape valamiképpen ifjú közönségétôl választ. Magyarán: milyen közvetett és
személyes kapcsolatot építettek ki olvasóikkal?
– El ne feledjem: a Mi micsoda sorozat
kiegészítôje, a „Tudod-e a választ? 180
kérdés és felelet” füzetek hosszú sora –
például a technika, a természet világa, a
tudomány, a történelem, a sport, az ûrkutatás, a találmányok, az emberi test
tárgykörében... Jelentôs arculatbôvülésünk, hogy megjelentettünk hangoskönyveket, sôt Mi micsoda DVD-ket is.
Ez utóbbiak valójában látványos, élvezetes ismeretterjesztô filmek. Ami a közönségkapcsolatot illeti: mûködik Mi
micsoda klubunk, tagjai számára hetente fölteszünk egy-egy kérdést, amelyre feleletképpen rövid fogalmazásokat várunk. Vetélkedôink, nyereményjátékaink igen népszerûek. (Nem csoda, hiszen efféle humoros kérdéssel is találkozhatnak ifjú barátaink:
miért nem esik ki a papagáj szeme, amikor kopácsol?) Kiadványaink kelendôségét mutatja: az elmúlt tizenhat évben 2,5 millió kötetet adtunk ki. (Az 1990-ben, elsôként megjelent Bálnák
és delfinek címû könyvbôl eddig 73 ezer példány fogyott el.)
– A Tessloff és Babilon kiadói katalógusát lapozgató érdeklôdô kisebb gyermekek számára írt és rajzolt könyvecskék címével is találkozhat...
– Ezt a korosztályt is meg szeretnénk szólítani – képpel, szöveggel – eszmélése pillanatától. Az Ovi-suli tematikus feladatokat
tartalmaz – fejtörôk, képkeresôk, kifestôk formájában. Az Egérovi játékos feladatokat ad óvodásoknak (például ilyen témákban: szülinap, tûzoltóság, falu, vonat, játszótér, állatkert). A Suli-kezdô és a Suliba járok! játékos készségfejlesztô, illetve gyakorlófüzet. A Közlekedés-suli címe, úgy hiszem, önmagáért beszél.
A Suli plusz újdonság, saját fejlesztésünk. (Tehát nem adaptáció.)
A kisiskolások precíz (kezdô, gyakorló, haladó), szövegértô olvasását kívánja segíteni ennek Olvasóka sorozata. Célunk, hogy a
gyermek kíváncsiságát fölébresszük a rövid mesével. (Nyilván
tudni akarja például, hogy mi történik a fához kötött oroszlánnal. Szöveg és kép könnyíti, hogy – újraolvasások árán, szavakat
kiválasztva, sorrendet keresve – megoldást találjon. Humorérzéke is segítheti ebben.) Hasonlóan újszerû élményt nyújthat a Suli plusz Környezetünk sorozata – mondjuk az évszakok, a növények, az állatok világában.
– Megítélése szerint mi jellemzi köteteik „külalakját”? Minek a révén vonzhatja, „nyerheti meg” ez az olvasókat, felhasználókat?
– A Mi micsoda sorozat darabjai nem egyszerûen lapozgatnivaló képeskönyvek. A szöveg és a kép sajátos aránya, a tesztelt betûméret illik a korosztály igényéhez, ízléséhez. A Suli plusz köteteinek dupla oldalas, levegôs elrendezése is igen kedvezô fogadtatásra talál. Az elôbbieket használó pedagógusok elégedettek, az utóbbiak alkalmazói egyebek közt a humort, a harsány,
vonzó színeket dicsérik. S kiemelik az összhangot, az eltalált arányokat. A puding próbája az evés, s a mi kiadványainkat sokan,
élvezettel fogyasztják.

