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Akcentusok Hollandiából
A szemlélôdéstôl a menekülésig
■ Jó negyedszázada annak, hogy Dedinszky Erika költô nagykövetéül szegôdött a magyar–holland kulturális, fôleg irodalmi kapcsolatoknak. Tizenéves volt, amikor szülei úgy döntöttek, elhagyják
Magyarországot; Hollandiában telepedtek le. Erika, érzékeny serdülôként megsínylette a változást, elvesztette itthoni baráti körét, s
felnövekedvén nemcsak megírta, hogy „Tupolevvel teniszezik a
honvágy, s a szerelem is törve beszél minden nyelvet”, hanem tett
is annak érdekében, hogy összehozza két életét. Egy baleset, sajnos,
véget vetett közvetítôi szerepének,
tolókocsiba számûzte a mozgékony költôt. A folyamatot azonban
továbbvitte egyebek mellett a budapesti holland követség, s az erôfeszítések nyomán 1986-ban magyar
kulturális rendezvénysorozatra került sor Hollandiában, majd késôbb
viszonzásként a németalföldiek
mutatkoztak be hazánkban.
A lendület máig sem szakadt
meg. Az amszterdami Irodalmi és
Mûfordítói Alapítvány (Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds) rendszeresen holland kulturális fesztivált szervez,
és támogatják íróik más, például
magyar nyelven való megjelenését is. Az alapítvány
vezetôje az idei budapesti Könyvfesztiválon mondta el, mennyire fontosnak érzik a más nemzetek
irodalmával való kapcsolattartást, hiszen az írókat
a világ más-más tájain gyakran ugyanazok a kérdések foglalkoztatják. A tapasztalat azt mutatja, hogy
a kis nemzetek nyitottabbak egymás iránt,
könnyebben veszik át egymás kulturális értékeit. A
holland irodalom ismert, noha nem annyira híres,
mint a németalföldi festészet.
Az alapítvány képviselôje azért vett részt a Könyvfesztiválon, mert a Gondolat Kiadót támogatták sorozatindítási
szándékában. Akcentusok (Holland nyelvû irodalom) a sorozat címe, szerkesztôje pedig Gera Judit, aki az elsô két kötet könyvbemutatóján elmondta: régi álom valósult meg az Akcentusokkal, mert
a holland irodalomnak hosszabb ideje van egy kis hazai rajongótábora. Kulturális missziónak tekintik, hogy a magyarhoz hasonlóan kevéssé ismert nyelv irodalmát és kultúráját bemutassák, megismertessék a hazai közönséggel. A terv szerint mindig párban jelennek meg a kötetek, az egyik klasszikus, a másik kortárs szerzô
munkája. A válogatás az idôbeli különbség ellenére tematikus. Lehet, hogy a kolonializmusról szól majd mindkettô, a gyarmatokról, amelyek nélkül a sok-sok ellentmondásossággal együtt, Hollandia jóléte, gazdagsága elérhetetlen lett volna. Lehet, hogy nô
írókat állítanak párhuzamba, s megeshet, hogy a hollandok egyik
büszkesége, a polgármodell kerül majd terítékre. Ezt a témát sem
nehéz kétoldalúan megmutatni, hiszen méltán dicsekednek el vele Hollandiában, hogy náluk az emberek békésen le tudnak ülni a
kerekasztalhoz megbeszélni a nézeteltéréseket, de igaz a képlet másik fele is: a demokrácia soha sincs készen, mindig csak formálódik, alakul. S a sokszor irigyelt polgári lét kibírhatatlan, zárt világa
bizony kegyetlen, kizsákmányoló is tud lenni.
A párban megjelenô kötetek nem feltétlenül témájukban mutatnak majd hasonlóságot, hanem, mondjuk a stílusukban. A mosta-

ni két kötet, Nescio három elbeszélését, illetve Marga Minco kisregényét tartalmazza. Mi a közös bennük? Hiszen az elôbb említett
szerzô a 19–20. század fordulójának világát mutatja be, a másik pedig a második világháború alatti hollandiai zsidóüldözést. A mûvek
miniatûr perspektívájúak, a cseppet találják meg a tengerben, ahogy
Gera Judit fogalmazott. Optikájuk a mikroszkópéhoz hasonló, s
mint tudjuk, a szemmel láthatatlan dolgokat tanulmányozhatóvá
tevô szerkezetet is holland tudós találta fel.
Az 1882-ben született Nesciót (1961-ben hunyt el) gyakran
nevezik misztikus szerzônek. Hôsei az untig ismétlôdô, hiábavaló mindennapi nyüzsgésnek nem látták értelmét, a
belôle való egyik menekülési lehetôséget a hinduizmus vallotta szemlélôdésben, a tétlenségben, a természet csodáinak
megfigyelésében vélték megtalálni.
Álnév a Nescio. Latinul azt jelenti: nem tudom. A szerzô J.
H. F. Grönloh néven, kereskedô-kézmûves családban látta meg
a napvilágot. Ô maga kishivatalnokként kezdte pályáját, amely
magasra ívelt, egészen a Holland–Bombay Trading Company
igazgatói székéig. Írói tevékenységét sokáig titkolta, bizonyos
körökben az 1930-as években fedte fel Nescio kilétét, de haláláig nagyon kevesen tudták, hogy üres óráit az irodalomnak szenteli.
„Nesciót olvasni – folyamatos találkozás egy
fiatalemberrel, aki valaha voltál. Aki ezt a szánalmas sürgölôdést az ég alatt reménytelennek és nevetségesnek találta, aki ki akart iratkozni az élet iskolájából, egy szikláról kívánta nézni egy életen át a tengert, vagy ellenkezôleg, meghódítani a világot szôröstôlbôröstül. Aki nem kíváncsi a protestantizmus
amúgy tökéletesen mûködô receptjére. Jobb
családok elôbb-utóbb végeznek vele, elássák
a hulláját a körömnyi hátsókertben.” Németh Gábor, a most megjelent három novella (Az élôsködô, Titánok, Költôcske) fordítója ír így a szerzôrôl.
Marga Minco kortárs alkotó a nagy öregek közül: nyolcvanhét
éves. Életmûve kisprózákból áll, s amint fordítója, Gera Judit írja: a
leghosszabb regénye is elolvasható egy-két óra alatt. Egyetlen témáról ír: „hogyan élte át a holokausztot az, akit nem vittek gyûjtô-, illetve koncentrációs táborba, akit nem lôttek agyon az utcán, aki
nem pusztult el a Gestapo kínzókamráiban”. A szerzô családja a
második világháborúban a holokauszt áldozata lett, ô maga bujkálni kényszerült, s most megjelent könyve, Az üveghíd hôse ugyanezt teszi. Egy másik nô személyazonosságát kapja meg, s jóval a háború végeztével kezd el kutatni „névadója” kiléte után. Takács Zsuzsa méltatása szerint: „…letehetetlen, akár egy kalandregény, s ráadásul katartikus élményben részesíti olvasóját”. S ráébreszt arra is,
hogy „az igazi író – világszerte és az idôk kezdetétôl – ezerszer inkább kivetett, mint befogadott”.
Mindez indokolja, miért lett Akcentusok a sorozat címe. De még
további magyarázat is kínálkozik: a könyvfolyamba az ugyancsak
figyelemre méltó flamand irodalom is be fog kapcsolódni. A két
nyelv úgy viszonyul egymáshoz, mint a brit angol az amerikai angolhoz. A kultúrában is hasonlóak az akcentusok. Európa olyan
szögletérôl van szó, amely a maga problémáival egész Európát leképezi. S mostantól könyvek formájában is eljut Magyarországra.
Mátraházi Zsuzsa

„Megtart a föld. Táplál az ég.”
Beszélgetés Jókai Annával
Jókai Anna legújabb írását kíváncsi várakozással vettem kézbe. Magam is láttam a dedikáltatni vágyók hosszú sorát, s tapasztalhattam,
hogy az Ünnepi Könyvhétre megjelenô könyvébôl a kiadó pavilonjában már az elsô napon
elfogytak a példányok. A cím magában is igen
figyelemfelkeltô: Godot megjött. De vajon
hogyan zajlik majd a nagy találkozás? – találgattam magamban. Bevallom, kicsit szomorúan konstatáltam a regény elolvastával, hogy
ezt most még nem tudhattam meg, de a hangsúly a még-en van....
■ – Legújabb regényében a líra, a dráma, az epika mûfaja egyként jelen van; ahogyan Godot is minden mûfajban honos, miért nem akad senki, aki beengedné Ôt, mikor zörget a kapun?
– Nagyon nehéz megfogalmazni, hogy minek kellene változni
az emberekben, hogy ki merjék nyitni az ajtót Godot-nak. Az Istennel való tusakodásnak irodalmunkban nagy elôzményei vannak. Katarzis nincs katabázis nélkül. Alá kell szállnunk, mielôtt
sorsunkat felröptetjük. Azt keressük, ami régebben még a miénk
volt és egyszer már meg is nyilatkozott nekünk. Ha figyelmesen
olvasod, észreveheted, hogy van a regényben két szereplô, akik
igen keveset beszélnek, és általában megnyilatkozásaik rejtélyesek; Beáta és Beátus a maguk titokzatosságukban hirdetik azt a
misztikus igazságot, hogy aki felismeri Godot, annál voltaképpen már ott is van. Az jelen pillanatban a személyes lélek felelôssége, hogy ki az, aki ki tudja nyitni a lelke kapuját, és ki az,
aki nem. A regényben a legmeghatározóbb szereplô a hajléktalan, csonka családban megjelenô Fiú, az a Krisztus-szimbólum,
akinél a kulcs van. Nem véletlen, hogy nem szól egy szót sem.
Ôk tehát hallgatnak, és mégis, körülöttük képzelhetô el a megoldás.
Az is fontos szimbólum, ahogy ez a sebes lábú, mezítlábas hajléktalan kiskamasz egy rafiaszatyorral jár körbe, amire az van írva:
SZERETETSZOLGÁLAT. Tárogatja, odatartja az emberek orra elé
a szatyrát, és gyakorlatilag mindenki, kivéve Beátust és Beátát, azt
hiszi, hogy koldul, hogy ô akar valamit elvenni, holott kínál. A jóra legfogékonyabb szereplôk sem jutnak el a tudatos ráismerésig.
Tehát én azt gondolom, hogy az a kapu, amit Szemadám
György gyönyörû, sejtelmesen kifejezô festménye ábrázol a borítón, a hosszan elhúzódó választóvonal középen, az megvan
még az emberek többsége és az Univerzum Istene között.
De valójában nem is azt tartottam fontosnak, hogy eljátsszam
a gondolattal, hogy milyen lesz az a világ, ahol mindenki befogadja, hanem inkább azzal, hogy mindenkinek a lelkében, még
a cinikus, gyûlölködô emberében is, él a sóvárgás a lét valódi
magyarázatára. Ez az éjszakai jelenetben, az úgynevezett közjátékban lesz világos, amikor a Fiú megérinti a lelküket.
– Nyelvezetében is rendkívül komplex a mû; hol gunyoros,
hol emelkedett, néhol szatirikus, néhol profán, számos irodalmi és bibliai idézet, és még annál is több közmondás található benne, és mindez mégis nagyon szikár, már-már naturális.
– A nyelvi megoldások nagyon fontosak a számomra. A tudatállapotuknak és az alkati minôségüknek megfelelôen szólalnak meg
a szereplôk. Nem véletlen, hogy a legalsó, esetenként a legotrom-

bább szleng is megszólal, mert
sajnos ez jellemzi a közvilágunkat. Ahhoz, hogy ezt érzékletesen ábrázolni tudjam, nem lehettem finnyás és szégyenlôs.
Amikor azonban, mintegy ellenpontként megszólalnak az én
úgynevezett tanulóangyalkáim,
Masha és Michy, megjelenik az
emelkedettség, amiben, ha van
is még némi földi humor, már
egy fokkal tisztább nyelvezeten.
A harmadik nyelv pedig az az
írói megszólalás, amivel a környezetet jellemzem. Egy egészen tömör, sallangoktól mentes, esetenként bölcseletfilozófiai nyelv. Ez a három réteg ütközik egymással, és ezáltal a különbségek is, a világ lesüllyedt állapota is jobban látszik.
A közmondások, a szólások bôsége részben abból táplálkozik,
hogy én szeretem ezeket az érzékletes közmondásokat, de ezek
a közmondások sokszor az egymásnak ellentmondó helyzeteket
is képesek igazolni. Nem lehet közmondások sémaszerû szintjén mindig mindent egyformán értelmezni.
– Hogy a két elôzményként emlegetett mûre utaljak (Beckett: Godot-ra várva és Madách Imre: Az ember tragédiája),
mi a három mû közös nevezôje, és miben haladja meg azt?
– A közös nevezô Az ember tragédiájával: az én mûvem is az emberi sorsról szól, csak nem lineárisan halad a történet, hanem egy
olyan emberállapotot ábrázol, ami a jelennek a sajátossága, de
feltételezi azt, hogy van egy teremtô akarat mögötte. Nagyon
fontosnak tartom a tragédia fô gondolatát: „Ember küzdj és bízva bízzál!”. Hangsúlyos a küzdj szó, mert nem elég a hit, tenni
is kell érte. A létnek van értelme, de ezt meg kell keresni; jelen
pillanatban olyan tragikus létállapotban élünk, amikor azt sem
tudjuk, a kezdetén vagyunk-e valaminek vagy már a végén. A tudást, amit számomra a Fiú hordoz, nekünk kell megszerezni a világról, mintegy kifaggatni Ôt. Az az évezred feladata, hogy társteremtôvé bírjunk válni. Nem értek egyet azzal, hogy be van fejezve a világ; van egy szakadatlan teremtési folyamat, és a tudati
lélek korában az ember már elég erôs ahhoz, hogy az eszével, az
agyán keresztül is felfogja azt a hatalmas misztériumot, hogy mit
jelent az Univerzum polgárának lenni. Szinte várja tôlünk az Istenség, hogy belépjünk ebbe a folyamatba, de sajnos az emberek
nagy része éppen az ellenkezôjét teszi, ellene dolgozik, rombol,
és félô: egy ember alatti emberiséget fog lassanként létrehozni.
Beckett Godot-jával pedig annyiban rokonítható, hogy itt is tébláboló és kétségbeesett emberek vannak, de nem csak kétségbeesettek és nem csak téblábolók, és az a Godot, akit itt várnak, az ténylegesen létezô szellemi erô. Beckett Godot-ja pedig az ember képzelgése, és a felelôsség áthárítása egy nem létezô lényre. Az emberi tunyaságnak, az örökös „oblomovságnak”, „patópálságnak” egy
leképzése; ennek nagyon kevés köze van az én Godot-mhoz.
– Albert Einstein egyszer feltette a következô kérdést: „Volte a Teremtônek választása, amikor megteremtette a világot?”
– Én azt gondolom, hogy választása az embernek van: követi-e
a szellem útját, az Univerzum célját, vagy lesüllyed és beleveszik
az anyagba.
Illényi Mária

Címlap

interjú
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Néprajz
„Büdös paraszt,
civilizált polgár,
finom úr”

■ „Mosakodjál szépen az
aranylavórból/ Törölközzél
szépen az aranytörlôvel/ Fésülködjél szépen az aranyfésûvel,/ Imádkozzál szépen az
aranyasztalnál…”Az archaikus paraszti tisztálkodásban a
természetközeliség éppoly jellemzô, mint a munkában és
az ünnepeken. Alapvetôen
vagy természetes vízforrásokból, vagy a természet minimális átalakításával, kézi szerszámokkal létrehozott kutakból folyt a tisztálkodás, jellegzetes mozdulatokkal és technikával. Az idôjárás és az évszak alapvetôen meghatározta
a tisztálkodás gyakoriságát és
milyenségét, hasonló módon
a mosást. Nagyobb fürdôzésre csak kalendáris ünnepeken,
illetve nyáron kerülhetett sor,
víz helyett a pásztoroknál
például disznózsíros kenéssel
tartották távol a férgeket, falun a lányok gyakran olajjal
kenték be a hajukat. Rituális

tisztálkodásra sor kerülhetett
egyes jeles napokon, vagy
gyógyítási célból. A hévizes
forrásokat és fürdôket a paraszti rétegek elsôsorban gyógyulásra használták. Juhász
Katalin néprajzkutató munkája
alapos monográfia, a népi
tisztálkodás feltérképezése,
bôséges szakirodalmi kitekintéssel ellátva. A
tisztálkodás
eszközei, helye,
rendje, alkalma
és módja mellett körbejárja a
fürdôéletet is.
Vizsgálja, melyek az archaikusnak, és melyek a polgárosodottnak tekinthetô szokások, és hogyan
változott meg a
paraszti tisztálkodás egésze a 19. század végétôl a második világháború
utáni idôkig. Külön tárgyalja
a rituális tisztálkodás alkalmait, így a gyógyításban, az
emberi életfordulókban (születés, lakodalom, halál), valamint a kalendáris ünnepeken (Nagyhét, Húsvét, Karácsony és Újév) betöltött szerepét, valamint azt, mit is jelentett a tisztaság, mint tisztátalan állapot. Könyve a higiéniára talán túlságosan is
sokat adó korunkban majdhogynem egzotikus olvasmány lehet egy nem is olyan
régen (elzárt területeken
még ma is) élô szokásrendszerrôl, elôdeink tisztaságkultúrájáról.
(szénási)
Juhász Katalin:
Meg is mosakodjál
Magyar népi tisztálkodás
a 20. században
Timp Kiadó, 3200 Ft

Nyelvészet
Az új értelmezô
szótárról

■ A magyar szótárírás közel
öt évtizedes, az 1990-es évek
közepén lezárult „aranykoráról”, valamint a szótárbirtoklás szociológiájáról tanulságosan emlékezett meg Kontra
Miklós (Szótárhasználók a
magyar szótárírás aranykorában. Ebben: Szavak – nevek –
szótárak. Írások Kiss Lajos 75.
születésnapjára. Bp., 1997.
228–232). 1988-ban a Magyar
Nemzeti Szociolingvisztikai
Vizsgálat során 832 adatközlô
50%-a válaszolt úgy, hogy otthonában van magyar értelmezô szótár (Kontra i. m. 230).
A jelzett piaci igény kielégítésére az utóbbi idôkben új kiadók is jelentkeztek, egészen eltérô stratégiákkal. Nyelvünk tehát több értelmezô szótárt is
megérdemelt. Ezúttal a kezdetben a Magyar szókincstárról
(1998), majd több hasonló vállalkozásáról nevezetes TINTA
Könyvkiadó jelentette meg Eôry Vilma szerkesztésében a sajátját, mint Értelmezô szótár+-t,
amely már egyben szinonima-,
ellentét- és etimológiai szótár is.

A legkorábbi magyar értelmezô szótár Czuczor Gergely
és Fogarasi János hatkötetes A
magyar nyelv szótára (Pest,
1862-1874) volt. Ezt kétkötetes, egyszemélyes
vállalkozások követték, mégpedig Ballagi Mór: A magyar
nyelv teljes szótára
(Pest, 1867–1872, 83
ezer szócikkel) és
Balassa József: A
magyar nyelv szótára (Bp., 1940, mindössze 28 ezer szócikkel), majd megjelentek az Akadémiai Kiadó alapmûvei (A
magyar nyelv értelmezô szótára I–VII.,
1959– 1962, 58 ezer
szócikkel, Magyar
értelmezô kéziszótár, 1972, 70 ezer értelmezett szóval).
Az Értelmezô szótár+ a szókincs feldolgozásának igen intenzív stílusát képviseli. A kétkötetes mû ugyan
mindössze 16 065 címszót tartalmaz, szócikkei azonban
minden eddigi vállalkozáséinál
jóval igényesebben vannak kidolgozva. Az úgynevezett szócikkfej nemcsak a címszót, a
szófaj megjelölését és a toldalékolás módjának megadását tartalmazza, hanem utal a szó
gyakoriságára is. A szócikktörzsben találjuk az értelmezéseket, stílusminôsítéseket, példákat, majd a szócikkláb közli a
szó szinonimáit, ellentéteit, etimológiáját, sôt nyelvhasználati
tanáccsal is szolgál. Mindezeket hasznos illusztrációk egészítik ki. A második kötetet a címszavak fogalomkörök szerinti
csoportosítása zárja.
Kicsi Sándor András
Értelmezô szótár + I–II.
(A Magyar Nyelv Kézikönyvei
XIII–XIV.)
Fôszerkesztô Eôry Vilma
TINTA Könyvkiadó
1826 oldal, 11 990 Ft

Könyvkiadó keres: KERESKEDELMI VEZETÔT legalább 3-5 éves könyvkereskedelmi vagy könyvkiadói gyakorlattal. Felsôfokú
végzettség és angol nyelvtudás elôny. PÉNZÜGYI ADMINISZTRATÍV ÜGYINTÉZÔT szakirányú végzettséggel és legalább 5 éves
gyakorlattal. ÁRUFORGALMI MANAGERT nagykereskedésébe szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
A jelentkezést fényképes szakmai önéletrajzzal kérjük az alábbi címre elküldeni: laszlo@mandala-veda.hu. Telefon: 30/311-5604.
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Popper Péter: egy marslakó itthon
■ Akinek igen hosszú életet kívánok, s utána teljes halhatatlanságot, arról nekrológot írok –
elôlegbe. E mûfajnak megbocsátják, ha dicsér. Hôsét sem irigylik;
méltathatom teljes hangerôvel.
De mai alanyom nemcsak hosszú
életû, de hosszú halhatatlanságú
is lesz. Popper Péter a marslakók
egyike: legalább annyian irigylik,
pletykálják, csepülik, csodálják,
mint némely „Mars-lakót”: az
USA-ban egykor befutott magyar
tudóst. Érzik, hogy zsenivel van
dolguk, aki megértô iróniával
mosolyog rajtunk. Sok tízezer rajongója van, ujjongója meg cöcögôje, hisz' népszerûsége némelyeknek idegesítô. Ajkbiggyesztve
mondják: „No igen, ügyes. Jó
kompilátor. Remekül idéz. Kicsit
pikáns is, de nem rajtakapható:
szöveg alatt sikamlós. S rejtjelezve politizál. Szellemi siker-koktélokat kever, bájitalokat: tehát rövidesen mindenki ôt olvassa.” Remek szerzô, erôs íróegyéniség,
aki tanult a magyar s a világirodalom rokon
nagyjaitól; úgy újít, eredetien, a mesélésben, a
költôi meditációban, poentírozásban, hogy nem
felejt el semmit a megtanulhatókból. Költô és tudós. Gúnyos és érzelmes. Önmagát is összehúzott szemmel, mosolygó-gyanakvón figyeli. Ravasz varázsló.
Tudom, szinte blaszfémia, ha azt mondom:
új könyve, a Praxis – a terapeuta pszichológus
vallomása – pompásan szórakoztató mû, csattanós sztori-sor, csupa kedves provokáció, az
ember szemét ellepik a könnyek – igaz: gyakran a kacagástól.
E méltatásnak talán csak száz év múlva ad (majdnem) mindenki igazat; addig tán szívrepesve elfogultnak nézik. Majdan könynyû lesz elhencegni vele széles mosollyal, hogy „Popper is magyar író”, mikor a nagyvilágban már millió példányt adtak el e
mûbôl is számtalan nyelven. Akkor majd nagy nehezen elhiszik,
hogy ez a kis jegyzet színigazat mondott: P. P. ritka-jó szerzô.
Remek ismeretterjesztô, aki erôs szépírói tehetséggel igyekszik
gondolkodásra és érzelemre tanítani az emberiséget.
Hogy sikerült-e?
Alig. A magyarul olvasó emberiség zöme is érzelem- és gondolatszegény marad. Ahogy megannyi remek gyógyító ellenére a
homo sapiens sapiens beteg.
A közönség rajong Popper Péterért, de minden olvasóteremben akad legalább két gyûlölôje. A körülrajongott ember, akit
senki sem gyûlöl, unalmas, nem is érdemli meg a rajongást. Popper Péter ugyan barátságos, de éles, szinte durván, kellemetlenül szókimondó. Így hát igaz, hogy akit senki sem irigyel és gyûlöl, az maga a senki. Csak a szellemi csokit imádja mindenki –
ami majdnem annyi, mintha senki sem szeretné.
Pozôr – fintorogják, miközben zúg a taps és könyvei gyorsan
fogynak. Fogynának bármely világnyelven is. A „hogyan gondolkodjunk” leckének sok jó elôadója van. Popper azonban arra is tanít, hogy min gondolkodjunk. Tudja magáról, hogy szö-

vegteremtô költô, drámaíró és publicista, az irónia bûvésze; kutatásának,
kíváncsiságának legfôbb tárgya-alanya bizonyos Popper Péter, akit
idônként leleplez, kicsit nevetségessé
tesz, kivallat, mulat rajta, lehetetlen
helyzetekbe hozza, úgy bánik vele,
mint egy kísérleti medvével, miközben tudja, hogy valójában Ô a gazda,
és már rég az Ô hatalmában vagyunk.
Amikor azt játszották, hogy ki milyen
állat szeretne lenni, (idézek) Ô az örvösmedvét választotta. Miért? – kérdezték. Mert hatalmas állat – felelte –
és mégsem húsevô.
Mentségére szolgál, persze, hogy
ezt a klienst, kísérleti állatot is szereti, néha mulat rajta, együttérez vele
– mert hiszen ô elsôsorban lírai (és
szatirikus) novellista, pompás anekdotákban mondja el olykor a legfontosabbat, és kimondom most, hogy
a Praxis, avagy angyalok a tû fokán címû új könyvét – melynek hosszú alcíme: „Vallomás a lelki gyógyító ritka diadaláról és gyakori bukásáról” -- tíz nap alatt
másodszor is sokat könnyezve-kuncogva,
kacagva, röhögve, néha kicsit sírva olvastam, amit magára valamicskét is adó férfiember nem szívesen vall be. A Praxis után
újraolvastam hét könyvét – csak az utolsót
mondom, a Rekviemet Indiáért; közvetlenül az után olvastam, hogy a fiam a családjával hazatért hosszabb indiai barangolásból, és vetített képes elôadást tartott, miután, jóval korábban, Körösi Csoma Sándor
nyomában filmezve magam is hetekig jártam a régi India északi felét, Pakisztánt, a
Kabulhoz vezetô Khyber-hágótól a Himalája nyugati hegyvonulatáig, Rawalpinditôl Lahore-ig és Quettától Peshawarig, s az
Indiai-óceánra nyíló Karacsiig. Ezer oka van tehát annak, hogy
Popper életmûve lenyûgöz. (Ô is tudja: akik a Khyber-hágót
ôrzik, máig hiszik, hogy Nagy Sándor parancsát teljesítik.)
Idézeteket másoltam ki magamnak a 33 legkedvesebb
szerzôjérôl, illetve regényérôl írott könyvébôl. Ezek gyúrták, változtatták azzá, ami lett ô, a közismert dühös ember. Franz Werfel egyik regényérôl írott esszéjébôl a következô sorokat írtam ki
magamnak, mert a gyûlöletrôl talán elkészülô könyvem bevezetôje fölött ez lesz a mottóm: „A pszichológia ma is tanácstalan és választalan az olyan kérdésekre, hogy vajon honnét ered
a »zsigeri« gyûlölet vagy rajongás, honnét származik a végzetes
szerelem, a baráti vonzódás és elutasítás, minden racionális ok
nélkül feltámadó rokonszenv és ellenszenv, mi az oka két ember szexuális egymásra találásának, vagy a legpozitívabb érzelmektôl független idegenkedésének? Talán elôzô életeinkbôl
hozzuk? Vagy az idegrendszer eddig még felderítetlen áramlatai
felelôsek az emberi kapcsolatok alakulásáért? Vagy más, ismeretlen csatornákon keresztül érvényesül az Úr akarata?”
Diurnus (Bodor Pál)
(SAXUM kiadó)
Fotó: Szabó J. Judit
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Fôszerepben a jazz
■ Kerekes György, építész és szociológus,
a Pro Die Kiadó pro toto sorozatában
megjelentette Jazzportrék címû második
(záró jellegû? nem biztos), több mint 600
oldalas, remek kiállítású kötetét. A második vaskos, CD-vel fölszerelt együttes
sem okoz csalódást, sôt, mert kedvencünk a jelen, a mához közelebbi világ a
dzsesszben is, nos, mint interaktív könyvet olvassuk. Azonnal hozzászólunk.
Akit szerettünk volna még külön fejezetként, portréként látni (én csak Eric Dolphyt, bár Coltrane-nél méltó említés van
róla), esetleg Garner, Evans (Bill), Jarrett
és Brubeck révén „sok” a zongorista? S talán Coleman kevés a félmúltbeliek közül?
Másképp azonban: alapmû.
Objektív képek, ragyogó kronológia, még gyakorlottabb
stílus, hozzáértés, lelkesedés… valóban egy életforma
tükre. És személyes élményt
egyedinek kell venni.
Angliában az ilyesmit (ahogyan én magam „rajzolok”,
más foglalkozásúak további-egyéb szakterületekrôl írnak) a
lovaséletben verseny esetén a
„Mr” vagy „Mrs” elôtaggal jelölik. S az ilyen „amatôrök”
sokszor nyernek versenyt, a
legmagasabb derby-szinten,
Grand National-osztályú világban is. Kerekes György a
profizmust a lehetôségek határáig eszményien közelíti.
A portré-sor nem kritikai összehasonlító mû sosem, itt
mindenki lelke-mûvészete legszebb ruhájában feszít,
sôt, ilyképp emberközeli és lezser. Dzsessz-szakértôk
lelkesednek a mûért, magam ehhez mindenestül csatlakozom, mint egyszerû dzsessz-kedvelô. Letehetetlen
könyv, azaz mindig újra leemelhetô a polcról. Elragadtatással olvasgatom, kiemelkedô helyek egyikén van a
manapság nem oly gyenge
magyarországi dzsesszirodalomban. A tárgyalt mûvészek
megválogatása szellemi koncepciót mutat, rákérdezésre
ösztönöz. „Teljes.” Csak a
helyszûke az akadálya: 1000
oldal se lenne elég.
■ Bánki M. Csaba, a neves
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pszichiáter-pszichofarmakológus remek összefoglalóval
jelentkezik a maga „terepének” egyik mezejét ismertetve, Agyunk fogságában e mû
címe. Szintén, megvallottan,
interaktív könyv: rákérdezésekre serkent. Alapvetôen,
közérthetôen, felesleges tudo-

mánycentrikusságok, latin szakkifejezések ügyes elhagyásával, esetek ismertetésével, elfogultságok nélkül, de bölcsen
vezetô kézzel szerez élményt… agyunknak. Már ha agyunk irányít minket. Itt
az elsô nagy kérdés. Engem ez telibe talál, újabban sokat foglalkoztat az érzésérzet-érzület hármasság, s ebben az agy
szerepe mi lenne – íme, Bánki M. Csaba válaszai ajtókat tárnak, semmit ki
nem zárnak. Nem gyorstalpaló öngyógyító-könyv, tudományos értéke csorbíthatatlan marad azzal együtt is, hogy
nem sziklamászásra hív az agytekervények szürke állományán (képzavar a részemrôl?) Bôven oxigénezve végezzük a
hegymászást, remekül szórakozunk,
nem a pletykák szintjén döbbenünk
meg, és táblázatok stb. sem terhelnek minket. A
könyv ajánló szövege méltán hangsúlyozza a szellemességet is a nagy tudás mellett. Eszembe jut a
kórboncnok-pápa, Helpern életérôl szóló amerikai
könyv, ott említi írója, hogy ne feledjük, itt egy
roppant kedves emberrôl is szó van. Bánki M. esetében is. Ez adja interaktivitásának nagyobbik felét.
Vessük rá magunk a közel 700 oldalas, igen elérhetô áron beszerezhetô könyvre.
■ Természetesen: van

még, lesz (volt nemrég
épp?) új Maigret-trió. Az
elsô nyomozás története… Madame Maigret
barátnôjének esete a nekem legkedvesebb „Maigret
türelme”
zsánerbôl… és egy nagyon
jól sikerült tengerentúli
kaland (összetett, több
rétegû sztori Franciaország és New-York közti
ívvel). Hajrá, rajongók
ezrei. – Még valami. Az
egyre jelesebben, kitûnôbben teljesítô Jaffa
Kiadó egy valóban hiánypótló póker-könyvvel állt
elô. A póker már sportnak számít, így nézzük (tévén is, könnyen ráakadunk). És a könyvet úgy vegyük, hogy szabályok, versenyek, póker-élet, bevezetô kezdôknek, továbbfejlesztés haladóknak…
minden. Ha Maigret, persze, Park Kiadó, a Jaffa
meg (e cikk megjelenéséhez közel, elôtte: utána?)
szerénységem lófogadási tankönyvét is a placcra
teszi. Címe lesz (volt): Bûnös-szent lófogadás. Mottója: „Hadd bizonyítsa ez a könyv, hogy azért én
is értettem valamihez e világon. Jellemzô módon
olyasmihez, amihez nem lehet.” Remélem, a
könyvekkel szerencsésebb vagyok.
Tandori Dezsô

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

www.konyvkereso.hu

honlapon tekinthetôk meg.

PRÓZA
Magyar irodalom
Aszlányi Károly: Sok hûhó Emmiért. Ulpius anno. Ulpius-Ház Könyvkiadó, 2999 Ft
Bánlaki Viktor: Aranyfelhô muzsikál. Stb Könyvek Könyvkiadó, 3000 Ft
Behn, Ari: Rohadt szomorú. Nagyvilág Könyvkiadó Bt., 2000 Ft
Bistey András: Papírkápolna. Bíbor Kiadó, 1600 Ft
Csomós Róbert: Csirip. Széptár. Timp Kiadó Kft., 2500 Ft
Gyurkó László: Azt soha. Népszabadság Zrt., 2990 Ft
Harsányi Zsolt: Whisky szódával I–II. Ulpius anno. Ulpius-Ház Könyvkiadó, 3999 Ft
Kerekes Tamás: Az eltûnt ütô nyomában. Pingpongregény, szett 11 pontig. Bíbor Kiadó,
1500 Ft
Móricz Zsigmond: Nem élhetek muzsikaszó nélkül. Európa Könyvkiadó, 2500 Ft
Vaszary János: Szajna-parti kaland. Ulpius anno. Ulpius-Ház Könyvkiadó, 2999 Ft
Zilahy Lajos: Halálos tavasz. Ulpius anno. Ulpius-Ház Könyvkiadó, 2699 Ft

Világirodalom
Allende, Isabel: Zorro. Geopen Könyvkiadó Kft/Geohold, 2950 Ft
Amicis, Edmondo de: Szív. Helikon Kiadó, 2990 Ft
Austen, Jane: Büszkeség és balítélet. Jane Austen sorozat. Ulpius-Ház Könyvkiadó, 2999 Ft
Austen, Jane: Értelem és érzelem. Jane Austen sorozat. Ulpius-Ház Könyvkiadó, 2999 Ft
Austen, Jane: Lady Susan. Jane Austen sorozat. Ulpius-Ház Könyvkiadó, 1999 Ft
Austen, Jane: Meggyôzô érvek. Jane Austen sorozat. Ulpius-Ház Könyvkiadó, 2999 Ft
Bahrampour, Tara: Visszatérés Iránba. Ulpius-Ház Könyvkiadó, 3499 Ft
De Blasi, Marlena: Ezer nap a palotában. Új otthonom Toszkánában. Stahl-könyvtára.
Kulinária Kiadó Kft, 2490 Ft
De Carolis, Patrick: A provence-i kisasszonyok. General Press Kiadó, 3500 Ft
Duras, Marguerite: A szeretô. Ulpius-Ház Könyvkiadó, 2699 Ft
Edugyan, Esi: Samuel Tyne második élete. JAK világirodalmi sorozat. L’ Harmattan Kiadó,
2700 Ft
Evans, Nicholas: Viharhegy. Európa Könyvkiadó, 2800 Ft
Gaskell, Elizabeth: Észak és dél. Velünk élô klasszikusok 1. Artemisz Kiadó, 3490 Ft
Golding, William: Ripacs Martin. Európa Könyvkiadó, 2500 Ft
Hszinran: Égi szerelem. Egy tibeti asszonysors. Ulpius teaház. Ulpius-Ház Könyvkiadó,
2999 Ft
Josikava Eidzsi: Muszasi I. – A szamuráj útja. Ulpius-Ház Könyvkiadó, 3499 Ft
Josikava Eidzsi: Muszasi II. – A háború mûvészete. Ulpius-Ház Könyvkiadó, 3499 Ft
Klíma, Ivan: Szerelmes nyár. Ulpius-Ház Könyvkiadó, 2999 Ft
Kosinski, Jerzy: A festett madár. Európa Könyvkiadó, 2500 Ft
Laidler, Keith : Madagaszkár királynôje. Különleges könyvek. General Press Kiadó,
2900 Ft
Lawrence, David Herbert: Lady Chatterley szeretôje. Ulpius klasszikusok. Ulpius-Ház
Könyvkiadó, 2999 Ft
Lever, Evelyne: A nyakék-ügy. Európa Könyvkiadó, 3000 Ft
Limb, Sue: Girl, 15 problémás csaj. Ulpius-Ház Könyvkiadó, 2499 Ft
Martínez, Tomás Eloy: A tangóénekes. Ulpius-Ház Könyvkiadó, 2999 Ft
Mayle, Peter: Monaco, mon amour. Ulpius-Ház Könyvkiadó, 2999 Ft
Revazov, Arszen: Magány – 12. Gabo Könyvkiadó, 2490 Ft
Rodriguez, Deborah: A kabuli szépségszalon. Ulpius-Ház Könyvkiadó, 2999 Ft
Sa, Shan: A gójátékos. Ulpius teaház. Ulpius-Ház Könyvkiadó, 2999 Ft
Schlink, Bernhard: A felolvasó. Ulpius-Ház Könyvkiadó, 2999 Ft
Schlink, Bernhard: Hazatérés. Ulpius-Ház Könyvkiadó, 2999 Ft
Shalev, Meir: Négy lakoma. Ulpius-Ház Könyvkiadó, 3999 Ft
Shelley, Mary: Frankenstein. Ulpius klasszikusok. Ulpius-Ház Könyvkiadó, 2999 Ft
Uyterlinde, Judith: Peteérés. Belladonna. Európa Könyvkiadó, 1900 Ft
Viewegh, Michael: Regény nôknek. Ulpius-Ház Könyvkiadó, 2999 Ft
Wei Liang, Diane: A jáde átka. Ulpius teaház. Ulpius-Ház Könyvkiadó, 2999 Ft
Wilde, Oscar: Dorian Gray arcképe. Ulpius klasszikusok. Ulpius-Ház Könyvkiadó, 2999 Ft
Zola, Émile: Tisztes úriház. Ulpius klasszikusok. Ulpius-Ház Könyvkiadó, 2999 Ft

Dráma, vers, magyar
Cohen, Ira: Bôségszaru – cornucopion. Inter-Active Team Kft, 1980 Ft

Dráma, vers, világirodalom
Ó, napkorong, ura a fénynek... Himnuszok az ókori Egyiptomból. Balassi Kiadó Kft., 1600 Ft

Antológia, novella, karikatúrák
Bartis Attila: A kéklô pára. Magvetô Könyvkiadó Kft., 1990 Ft
Block, Arthur: Murphy törvénykönyve: jogászok. Gabo Könyvkiadó, 1490 Ft
Enright, Anne: Hordozható Szûz Mária. Gondolat világirodalmi sorozat. Gondolat Kiadói
Kör, 2190 Ft
XIV. Dalai Láma (Tensin Gyatzo): A bölcsesség óceánja. Idézetek ôszentsége, a XIV.
Dalai Láma mûveibôl. Trajan Könyvesmûhely, 2000 Ft

Krimi, lektûr
Abnett, Dan: A becsület ôre – Warhammer 40 000. Szukits Könyvkiadó, 1990 Ft
Adler, Elizabeth: Nyár Capri szigetén. Ulpius-Ház Könyvkiadó, 2999 Ft
Allen Newman: Vasemberek. Lovagok és királyok trilógia. Cherubion Könyvkiadó, 2798 Ft
Anderson, Catherine: Örökké a szívemben. Romantikus regények. General Press Kiadó,
1990 Ft
Barker, Susan: Sayonara bar. Jaffa 4 Kiadó Kft., 2490 Ft
Brashares, Ann: Örökké egy gatyában. Geopen Könyvkiadó Kft/Geohold, 2590 Ft
Calman, Claire: Leckék vasárnapi apukáknak. Ulpius-Ház Könyvkiadó, 3999 Ft
Christie, Agatha: Éjféltájt. Christie sorozat. Európa Könyvkiadó Kft., 1900 Ft
Decandido, Keith: Nova – starcraft ghost. Szukits Könyvkiadó, 1790 Ft
Delinsky, Barbara: Vakmerô nyár. Gabo Könyvkiadó, 1990 Ft
Dugoni, Robert: Az igazság bajnoka. Világsikerek. General Press Kiadó, 1990 Ft
Feist, Raymond Elias: A démonkirály dühe II. A kígyóháború legendája III. Beholder
Fantasy Kiadó, 2298 Ft
Foster, Alan Dean: Transformers. Gold Book, 1999 Ft
Gerritsen, Tess: A gyanúsított. Harlequin Magyarország Kft., 1895 Ft
Goodkind, Terry: A teremtés oszlopai I. Démoni suttogás. Excalibur Könyvkiadó, 2200 Ft
Goodkind, Terry: A teremtés oszlopai II. Jagang orgyilkosa. Excalibur Könyvkiadó, 2200 Ft
Goodkind, Terry: A teremtés oszlopai III. A Rahl-egyensúly. Excalibur Könyvkiadó, 2200 Ft
Hamilton, Laurell K.: Égkék bûnök. Anita Blake, vámpírvadász 11. Agave Kiadó, 3180 Ft
Holt, Victoria – Plaidy, Jean: Jezabel királyné. Medici-trilógia. I.P.C. Könyvek Kft, 1499 Ft
Horn, Stephen: Egy gyilkos védelmében. Világsikerek. General Press Kiadó, 1990 Ft
Kasztovszky Béla: Grin. Galaktika Fantasztikus Könyvek. Metropolis Media, 2490 Ft
King, Stephen: Carrie. King sorozat. Európa Könyvkiadó Kft., 1900 Ft
Knaak, Richard A.: Végtelen forrás – Warcraft. Az ôsök háborúja-trilógia 1. kötete. Szukits
Könyvkiadó, 1890 Ft
Knight, Eric E.: A farkas útja. A leigázott föld I. Beholder sci-fi. Beholder Fantasy Kiadó,
2498 Ft
Koontz, Dean R.: Összetörve. Hajsza két óceán között. Animus Kiadó Kft., 1690 Ft
Landy, Derek: Skrupulus fondor. Egy jó koponya kalandjai. Ulpius-Ház Könyvkiadó, 2999 Ft
Lukjanyenko, Szergej: Éjszakai ôrség. Galaktika Fantasztikus Könyvek. Metropolis Media,
2990 Ft
M. Cain, James: Dupla vagy semmi. Európa Könyvkiadó Kft., 2000 Ft
Nemes István (Szerk.): Ellenérdek. Science fiction antológia. Cherubion Könyvkiadó, 2098 Ft
Pardoe, Blaine Lee: Hôsi nagyság. Beholder Fantasy Kiadó, 2298 Ft
Roberts, Nora: A legjobb terv. Harlequin Magyarország Kft., 1195 Ft
Roberts, Nora: A szív útjai. Gold Book, 1999 Ft
Roberts, Nora: Az angyal markában. Gabo Könyvkiadó, 1990 Ft
Sheldon, Sidney: Egy idegen a tükörben. I.P.C. Könyvek Kft, 1499 Ft
Sparks, Nicholas: Elsô látásra. Romantikus regények. General Press Kiadó, 1990 Ft
Spindler, Erica: Sarkadban a halál. Harlequin Magyarország Kft., 1795 Ft
Stirling, S. M.: Terminátor – A jövô háborúja. A t2 és a Közelgô vihar hivatalos folytatása.
Szukits Könyvkiadó, 2490 Ft
Weis, Margaret – Hickman, Tracy: Új nemzedék. Dragonlance. Delta Vision Kiadó Kft.,
1990 Ft
Whitman, John: Macskakarom 24. M&C Marketing Kft, 2490 Ft
Wilson, Robert Charles: Pörgés – spin. Galaktika Fantasztikus Könyvek. Metropolis
Media, 2990 Ft

Megjelent könyvek

2007. június 14. – 2007. július 19.

Kétnyelvû könyvek
Balázs F. Attila: Casanova átváltozásai. Premeny Casanovu. Plectrum Kiadó, 1600 Ft
Doyle, Arthur Conan Sir: Sherlock Holmes történetei 3. Adventures of Sherlock Holmes 3.
Lingvaport Fordítóiroda, 1490 Ft
Nemes Nagy Ágnes: 51 vers – 51 poems. Maecenas Könyvkiadó Kft., 2490 Ft

Képregény
A gemini jelentés 1. Ikervadászat. Képes Kiadó, 1590 Ft
Bayer Antal (Szerk.): Papírmozi. Képregényantológia 2. Eduárd képregények. Képes
Kiadó, 1995 Ft
Gosciny, Morris Lucky Luke 5. – A daltonok gyógyulása. Lucky Luke. Pesti Könyv, 1499 Ft
Loeb, Jeph – Lee, Jim – Williams, Scott: Batman – hush 3. rész. Képes Kiadó, 2490 Ft

Gyermekkönyv, ifjúsági irodalom
Barnett, Amanda: My little pony – vidám pónimesék. Muzsikáló kincsestár. EgmontHungary Kft., 3999 Ft
Blyton, Enid: Noddy – nagy mesekönyv 1. Egmont-Hungary Kft., 2599 Ft
Blyton, Enid: Noddy – nagy mesekönyv 2. Egmont-Hungary Kft., 2599 Ft
Bringsvaerd, Tor Åge: Locspocs, a kis tengeri szörny úszni tanul. Móra Ferenc
Könyvkiadó, 1990 Ft
Bujdosó Miklós: Mesetekercs. Garbo Kiadó, 2400 Ft
Daloskönyv. Válogatás a legszebb magyar gyermekdalokból. Pro Rehabilitáció Kiadó,
1768 Ft
Egy torkos szörnyeteg – Amit a medvékrôl feltétlenül tudni kell. Animus Kiadó Kft., 998 Ft
Erdei Zsolt – Burseg, Karin: A bátor tûzmadár és a kis üstökös. Könyvmolyképzô Kiadó,
1499 Ft
Freund, Peter: Laura és a tûzkígyó gyûrûje. M-Érték Kiadó, 2999 Ft
Jowett, Simon: Verdák – rajongói kézikönyv. Egmont-Hungary Kft., 2199 Ft
Kálmán Jenô: Sicc a slamasztikában. Móra Ferenc Könyvkiadó, 2190 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

My little pony – a hercegnô parádéja. Mesekönyv és játék – ajándék pónival és ...
Egmont-Hungary Kft., 3999 Ft
Noddy – keressünk kincset! Mesekönyv varázsnagyítóval 1. Egmont-Hungary Kft., 999 Ft
Noddy – micsoda meglepetés! Mesekönyv varázsnagyítóval 2. Egmont-Hungary Kft., 999 Ft
Ransome, Arthur: Fecskék és fruskák. Klasszikusok fiataloknak. Ciceró Könyvstúdió Kft.,
2190 Ft

Ifjúsági ismeretterj.
Bálnák és delfinek + Bálnák és delfinek dvd 1. Angol – német – és magyar nyelven. Mi
micsoda sorozat. Tessloff és Babilon Kiadói Kft, 3300 Ft
Beaumont, Émilie: A tengerekrôl. Válaszoljunk a gyerekek kérdéseire. Passage Kiadó és
Étoile Kiadó Kft., 2490 Ft
Bencze Mariann (Szerk.): Tudod-e a választ? – Labdarúgás. Tessloff és Babilon Kiadói
Kft, 850 Ft
Dinoszauruszok + dinoszauruszok DVD 29. Angol – német – és magyar nyelven. Mi
micsoda sorozat. Tessloff és Babilon Kiadói Kft, 3300 Ft
Rübel, Doris: Fedezd fel a tested! Mit? Miért? Hogyan? Scolar Bt, 2950 Ft

Egyéb gyerekkönyv, leporelló, foglalkoztató
1000 elsô szavam. Napraforgó, 1690 Ft
A sárkány hegy – kifestôfüzet. Mesék a világ minden tájáról. Totem Plusz Kiadó, 199 Ft
Babszem Jankó. Arany János meséje alapján. Puzzle könyvek. Elektra Kiadóház Bt.,
1490 Ft
Csigabiga, gyere ki – kifestôfüzet. Kedvenc gyermekmondókáink. Totem Plusz Kiadó, 199 Ft
Disney hercegnôk – az én kincsestáram. Egmont-Hungary Kft., 649 Ft
Disney Micimackó – az én kicsestáram. Plakáttal és matricákkal. Egmont-Hungary Kft.,
649 Ft
Gazdag Erzsi: Mesebolt. Pro Junior Kft, 599 Ft
Hápi és barátai. Licium-Art Kiadó, 357 Ft
Hercegnôk báli ruhája. Foglalkoztatókönyv 154 csillogó matricával! Egmont-Hungary Kft.,
899 Ft
Jancsi és Juliska. A Grimm testvérek meséje alapján. Puzzle könyvek. Elektra Kiadóház
Bt., 1490 Ft
Kandurka és a többiek. Licium-Art Kiadó, 357 Ft
Közlekedés. Licium-Art Kiadó, 357 Ft
Maros Edit: Csibe Rozi születésnapja. Totem Plusz Kiadó, 249 Ft
Maros Edit: Erdei énekverseny. Totem Plusz Kiadó, 249 Ft
Mesék Mátyás királyról – kifestôfüzet. Totem Plusz Kiadó, 199 Ft
Mókus és társai. Licium-Art Kiadó, 357 Ft
Ragassz, írj és színezz! Napraforgó, 1190 Ft
Szélike királykisasszony – mesés kifestôfüzet. Totem Plusz Kiadó, 199 Ft
Trujillo, Eduardo: Tanuljunk érdekes szavakat! Napraforgó, 1490 Ft
Trujillo, Eduardo: Tanuljunk számolni 20-ig. Napraforgó, 1490 Ft
Usenko, Natalia: A pici baba nagy könyve – kék. Egmont-Hungary Kft., 2299 Ft
Usenko, Natalia: A pici baba nagy könyve – rózsaszín. Egmont-Hungary Kft., 2299 Ft
Vidám állatok. Licium-Art Kiadó, 357 Ft

Ifjúsági irodalom tizenéveseknek
Brezina, Thomas: Penny – árulás a lóversenypályán. Hét tappancs gazdája, Penny.
Napsugár és Holdsugár Kft., 1690 Ft
Brezina, Thomas: Penny – gidákról és más kecskékrôl. Hét tappancs gazdája, Penny.
Napsugár és Holdsugár Kft., 1690 Ft
Brezina, Thomas: Penny – piknik a vadlovakkal. Hét tappancs gazdája, Penny. Napsugár
és Holdsugár Kft., 1690 Ft
Cabot, Meg: Isten veled, villámlány! Hívószám 1-800. Tök jó könyvek. Ciceró Könyvstúdió
Kft., 1890 Ft
Dale, Anna: Boszorkányoknak suttogó. Európa Könyvkiadó Kft., 1800 Ft
Grey, Zane: A sivatag aranya. A western klasszikusai. Rodeó könyvek. Dénes Natur
Mûhely Kft, 2100 Ft
Hill, Stuart: Jégvár csatája 1. Egmont-Hungary Kft., 2599 Ft
Hill, Stuart: Jégvár csatája 2. Egmont-Hungary Kft., 2599 Ft
Jones, Allan Frewin: Quilla amulettje. Talizmán sorozat. Móra Ferenc Könyvkiadó, 1790 Ft
Jorgensen, Lene Moller: A csillagok szava. Witch zsebkönyv. Egmont-Hungary Kft.,
1299 Ft
Kertész Erzsébet: Négylevelû lóhere. Móra Ferenc Könyvkiadó, 1690 Ft
Kömmerling, Anna – Brinx, Thomas: A boldogság virága. Deák és Társa Kiadó Bt., 1750 Ft
Masannek, Joachim: Rocco, a labdazsonglôr. Vad focibanda 12. Fabula Studió Kft., 1990 Ft
Max Brand: Beszéljenek a fegyverek. A western klasszikusai. Rodeó könyvek. Dénes
Natur Mûhely Kft, 2100 Ft
Mulazzi, Paola: Witch tesztek – milyen vagy másokkal? Tesztek, képek és remek
szórakozás! Egmont-Hungary Kft., 1199 Ft
Olsen, Mary-Kate – Olsen, Ashley: 16 leszek – A tökéletes nyár 3. Aquila Könyvkiadó,
799 Ft
Sütô András: Hargitai vadászkalandok. Cerkabella Könyvkiadó, 2500 Ft
Witch – kisokos tini bosziknak 4. Egmont-Hungary Kft., 899 Ft
Ziegesar, Cecily von: Bad girl. Ulpius-Ház Könyvkiadó Kft, 2999 Ft

Ifjúsági ismeretterj. tizenéveseknek
Hanász Annamária: Magyar írók, költôk. Nagykönyv Kiadó, 1036 Ft

Iskolai foglalkoztató
Krefta, Ben: Manga – rajzolás kezdôknek. Egmont-Hungary Kft., 1299 Ft
Witch – dekor ötletek 3. – taranee. Dupla poszter! Rengeteg matrica. Egmont-Hungary
Kft., 999 Ft
Witch foglalkoztatókönyv 1. Plakáttal ás matricákkal. Egmont-Hungary Kft., 699 Ft
Witch foglalkoztatókönyv 2. Plakáttal és matricákkal. Egmont-Hungary Kft., 699 Ft

Lexikonok, enciklopédiák
Cserháti Endre – Tulassay Tivadar: A múlt öröksége – The Heritage of the Past. Az I.
Számú Gyermekklinika története... Semmelweis Kiadó és Multimédia St., 3760 Ft
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Dokumentumok, események, tények
Gadó János – Novák Attila – Szántó T. Gábor: Új antiszemitizmus. Magyar Zsidó
Kulturális Egyesület, 2190 Ft
Hajba Ferenc: Az átlátszó kutya. Média Network Lapkiadó Kft., 1890 Ft

Üzleti könyvek
Bettger, Frank: Az üzletkötés iskolája. Bagolyvár Könyvkiadó és Kult. Szolg. Kft., 1850 Ft
Henczi Lajos Dr. – Zöllei Katalin: Kompetenciamenedzsment. Perfekt Kiadó, 3600 Ft
Hoffmann Istvánné: Sport, marketing, szponzorálás. Akadémiai Kiadó Rt., 3500 Ft
Kövesi János (Szerk.): Menedzsment és vállakozásgazdaságtan. Baccalaureus scientiae.
Typotex Kft., 3300 Ft
Maxwell, John C.: Etika 101. Amit mindenkinek tudnia kell. Motiváció. Bagolyvár
Könyvkiadó és Kult. Szolg. Kft., 1450 Ft

Média, kommunikáció
Anderson, Chris: Hosszú farok. A végtelen választék átírja az üzlet szabályait. Hvg
Könyvek. Hvg Kiadó Zrt., 4500 Ft
Szekfü András: Kommunikáció, nyilvánosság és esélyegyenlôség Magyarországon – a
távírótól a web 2.0-ig. Jel – kép könyvtár. Gondolat Kiadó, 1980 Ft

Gazdaság, közgazdaság, pénzügy
Garami Erika: Pénztörténet. Tas Kft., 2940 Ft
Zugorné Rácz Éva (Összeáll.): Az egyéni vállalkozás alapismeretei 2007.
Képzômûvészeti Kiadó Kft., 1900 Ft

Életrajz, önéletrajz
Habsburg-Lothringen, Catharina: Marie Antoinette. Ulpius-Ház Könyvkiadó, 3499 Ft
Kaszkadôr nélkül. Koncz Kulturális Kft., 3750 Ft
Szilágyi Ágnes Judit: Érdekes személyiségek, emlékezetes viták a magyar
történetírásban – 27 történészportré. Ismerd meg! Sorozat. Új Palatinus-Könyvesház Kft.,
1490 Ft

Tankönyv, feladatgyûjtemény
Kiss György – Szônyi Tamás: Véges geometriák. SzTE Bolyai Intézet, 2800 Ft
Tomasovszkyné Szilágyi Ildikó: Sulibúvár – kötelezô olvasmányok röviden. Sulibúvár.
Aquila Könyvkiadó, 1250 Ft

Oktatási segédkönyvek
Andicsné Székely Éva: Diákszótár: történelmi kislexikon. Általános iskola felsô
tagozatosainak. Aquila Könyvkiadó, 1790 Ft
Bányai Katalin: Sulibúvár – kötelezô olvasmányok szereplôi A-Z-ig. Sulibúvár. Aquila
Könyvkiadó, 1250 Ft
Dona Magdolna: Diákszótár: ki kicsoda a magyar irodalomban. Általános iskola felsô
tagozatosainak. Aquila Könyvkiadó, 1790 Ft
Fekete Gábor: Diákszótár: számítástechnikai kislexikon. Általános iskola felsô
tagozatosainak és középiskolásoknak. Aquila Könyvkiadó, 1790 Ft
Gaska Judit: Sulibúvár – római, kelta, germán regék. Csodálatos regék, mítoszok.
Sulibúvár. Aquila Könyvkiadó, 1250 Ft
Herczeg Zsuzsanna: Sulibúvár – híres nagyjaink. Sikeres, híres avagy hírhedt emberek
hazánk történetében. Sulibúvár. Aquila Könyvkiadó, 1250 Ft
Jenei Teréz Dr.: Sulibúvár – drámák a középiskolában. Drámák rövid ismertetôje.
Sulibúvár. Aquila Könyvkiadó, 1250 Ft
Jenei Teréz Dr.: Sulibúvár – szólások és közmondások. Sulibúvár. Aquila Könyvkiadó,
1250 Ft
Kukkné Fekete Zsuzsa: Diákszótár: ki kicsoda a magyar történelemben. Általános iskola
felsô tagozatosainak. Aquila Könyvkiadó, 1790 Ft
Kukkné Fekete Zsuzsa: Diákszótár: ki kicsoda a világtörténelemben. Általános iskola felsô
tagozatosainak. Aquila Könyvkiadó, 1790 Ft
Medveczky Zsuzsa: Sulibúvár – a magyarok nagy csatái. Fontos csaták a magyar
történelembôl. Sulibúvár. Aquila Könyvkiadó, 1250 Ft
Mezei Virág: Diákszótár: általános kislexikon. Általános iskola felsô tagozatosainak. Aquila
Könyvkiadó, 1790 Ft
Minya Károly Dr.: Diákszótár: idegen szavak kislexikona. Általános iskola felsô
tagozatosainak és középiskolásoknak. Aquila Könyvkiadó, 1790 Ft
Nagy Mariann: Sulibúvár – irodalmi fogalomtár. Fogalmak és versek értelmezése.
Sulibúvár. Aquila Könyvkiadó. 1250 Ft
Pásti Csaba: Diákszótár: biológiai kislexikon. Általános iskola felsô tagozatának. Aquila
Könyvkiadó, 1790 Ft
Pásti Csaba: Diákszótár: földrajzi kislexikon. Általános iskola felsô tagozatosainak. Aquila
Könyvkiadó, 1790 Ft
Rácz Anikó: Sulibúvár – magyar uralkodók. Történelmünk királyai és erdélyi fejedelmei.
Sulibúvár. Aquila Könyvkiadó, 1250 Ft
Szerepi Erika: Sulibúvár – görög mitológia. Istenek, félistenek, földi halandók. Sulibúvár.
Aquila Könyvkiadó, 1250 Ft
Szikszayné Dobronyi Erzsébet: Diákszótár: zenei kislexikon. Általános iskola felsô
tagozatosainak. Aquila Könyvkiadó, 1790 Ft
Veres Zsuzsa: Sulibúvár – híres nagy csaták. Jelentôs csaták a világtörténelembôl.
Sulibúvár. Aquila Könyvkiadó, 1250 Ft

Történelem, politika
Békés Csaba (Szerk.): Evolúció és revolúció Magyarország és a nemzetközi politika
1956-ban. 1956-Os Intézet – Gondolat Kiadó, 3950 Ft
Brandt, Hartwin: Nagy Konstantin, az elsô keresztény uralkodó. Királyi házak. Gabo
Könyvkiadó Kft., 2190 Ft
Csiffáry Tamás: Széchenyi István. A legnagyobb magyar. Fix-Term Kft., 4375 Ft
Csizmadia Ervin: Politikai változáselmélet. Miért változnak pártok, kormányok, politikusok?
L’ Harmattan Kiadó, 2000 Ft
Deák Péter (Szerk.): Biztonságpolitikai kézikönyv. Osiris kézikönyvek. Osiris Kiadó,
5500 Ft
Fadlán, Ibn: Beszámoló a volgai bolgárok földjén tett utazásról. Corvina Kiadó Kft.,
3400 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNY
Biológia, földrajz
Sándor György: A föld hátán. Tessék kapaszkodni! Pont Kiadó, 2100 Ft

Útikönyvek, útleirások
Bailey, Rosemary: Franciaország – útitárs. Útitárs. Panemex – Grafó, 8000 Ft
Benson, Andrew: Barcelona. Spirál könyvek. Well-Press Kiadói Kft., 3950 Ft
Calder, Simon: Amszterdam. Spirál könyvek. Well-Press Kiadói Kft., 3950 Ft
Csiffáry Tamás: Isztria, az Adria gyöngyszeme. Fix-Term Kft., 4375 Ft
Észak-Európa. Adac, 4900 Ft
Fehér György Dr.: Isztria ezer csodája. 48 térképpel, 600 fényképpel. Varázslatos tájak.
Hibernia Nova Kiadó Kft., 3980 Ft
Gyöngyösi Imre: Szingapúr. Dél-kelet Ázsia kapujában. Panoráma országkalauzok.
Medicina Könyvkiadó Rt., 4600 Ft
Gyulafi József: Nagy kerékpáros túrakönyv I. Egynapos körtúrák Magyarországon. Gyulafi
József, 2790 Ft
Kempingkatalógus 2007. Dél-Európa. Adac, 4900 Ft
Mead, Rowland: Milanó és az olasz tavak. Útikalauz. Booklands 2000 Könyvkiadó,
2600 Ft
M é h e s L á s z l ó : A Balaton és környéke. Vendégváró. Well-Press Kiadói Kft.,
3200 Ft
Miles, Rebecca: Brüsszel – útitárs. Bruges, Gent és Antwerpen. Útitárs. Panemex –
Grafó, 5500 Ft
Morris Elisabeth: Bretagne. Útravaló. Alexandra Kiadó, 1999 Ft
Nichols, Fiona: Andalúzia útikönyv. Booklands 2000 Könyvkiadó, 2600 Ft
Nordmann, Christine: A világ fôvárosai. Titán Computer, 4375 Ft
Reader, Lesley: London. Spirál könyvek. Well-Press Kiadói Kft., 3950 Ft
Somorjai Ferenc: Kecskemét. Panoráma – magyar városok. Medicina Könyvkiadó Rt.,
3600 Ft
Stein Aurél: Homokba temetett városok. Új Palatinus-Könyvesház Kft., 3400 Ft
Szántó László: Egyiptom útikönyv. Dekameron útikönyvek sorozat. Dekameron
Könyvkiadó Kft., 3990 Ft
Szarka Sándor: A horvát tengerpart. Panoráma regionális útikönyvek. Medicina
Könyvkiadó Rt., 4600 Ft
Törökország – útitárs. Útitárs. Panemex – Grafó, 6800 Ft
Wagner – Wittula, Renate – Wagner, Christoph: Tirol. Útitérképpel. Marco Polo
útikönyvek. Corvina Kiadó Kft., 1990 Ft
Williams, Roger (Szerk.): Balti államok. Észtország – Lettország – Litvánia. Nyitott
szemmel. Kossuth Könyvkiadó Zrt., 5990 Ft

Esszé, irodalomtörténet
Bartók Béla: Magyar népdalok egyetemes gyûjtemény II. Akadémiai Kiadó Rt., 9980 Ft
Blanchot, Maurice: Az irodalmi tér. Kijárat Kiadó, 2800 Ft
Csetri Lajos: Amathus – Válogatott tanulmányok I. L’ Harmattan Kiadó, 2200 Ft
Kemény Gábor (Szerk.): Nyelvi mozaik. Válogatás négy évtized nyelvmûvelô írásaiból.
Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához. Tinta Könyvkiadó, 2940 Ft
Kemény Zsigmond levelezése. Balassi Kiadó Kft., 4000 Ft

Kultúrtörténet, népmûvészet, néprajz
Csibra Gergely – Gergely György (Szerk.): Ember és kultúra. A kulturális tudás eredete és
átadásának... Pszichológiai szemle könyvtár. Akadémiai Kiadó Rt., 2800 Ft
Erdély kulturális öröksége. Kapuk, kopják, haranglábak. Közdok, 4800 Ft
Gajdos Zsuzsa – Száraz Miklós György (Szerk.): Fiesta – spanyolok és ünnepeik. Paletta.
Kortárs Kiadó Kft., 3500 Ft
Géczi János: A rózsa és jelképei – A keresztény középkor. Gondolat Kiadói Kör, 3200 Ft
Kríza Ildikó: A Mátyás-hagyomány évszázadai. Néprajzi tanulmányok. Akadémiai Kiadó
Rt.,2835 Ft
Lanczendorfer Zsuzsanna: Mindent apámról... Egy sokoróaljai iparos emlékei. Akadémiai
Kiadó Rt., 4200 Ft
Nádor Judit: Sámánság: a mûvelés mûvészete. Akadémiai kiskönyvtár. Akadémiai Kiadó
Rt., 1500 Ft
Sebestyén Kálmán: Körösfôi riszeg alatt. Akadémiai Kiadó Rt.,3500 Ft
Szále László: Az én jászságom. A Jászságért Alapítvány, 2900 Ft

Megjelent könyvek

Flesch István: A Török Köztársaság története. Corvina tudástár. Corvina Kiadó Kft.,
1600 Ft
Guevara, Che (Ernesto ): A gerillaharcos kézikönyve. Ulpius-Ház Könyvkiadó Kft.,
2999 Ft
Horn Ildikó: A könnyezô krokodil. Jagelló Anna és Báthory István házassága. Múltidézô
Zsebkönyvtár. L’ Harmattan Kiadó, 2000 Ft
Kajetán Endre: Fehér terror? Vörös terror... azóta is!!! Szenci Molnár Társaság,
1780 Ft
Kemp, Barry: Az egyiptomi Halottak Könyve. Bevezetés. Corvina tudástár. Corvina Kiadó
Kft., 1600 Ft
Kepel, Gilles: Dzsihád. Természet- és társadalomtudomány. Európa Könyvkiadó Kft.,
4200 Ft
Koncz Attila: Miért Sarkozy? Korona Kiadó Kft., 2450 Ft
M. Szabó Miklós: A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia története 1955–1960. Zrínyi Kiadó,
2980 Ft
Majtényi Balázs: A nemzetállam új ruhája. Gondolat Könyvkiadó Kft., 2890 Ft
Ormos Mária: Magyarország a két világháború korában 1914–1945. Történelmi
kézikönyvtár. Csokonai Kiadó Kft., 2200 Ft
Praschl-Bichler, Gabriele: A Hofburg fehér asszonya. Természetfeletti jelenségek a
Habsburg-udvarban. Királyi házak. Gabo Könyvkiadó Kft., 2190 Ft
Takács Erika: Magyarország krónikája. A honfoglalástól az új demokráciáig. Fix-Term Kft.,
4375 Ft
Ugrin Emese – Varga Csaba: Új demokrácia- és államelmélet. Századvég Kiadó,
3675 Ft
Vadász Sándor: Rádiós történelem. Nyitott Könyv Kiadó, 2200 Ft
Webster, Nesta H.: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak. Gede Testvérek Bt.,
3200 Ft
Wood, Michael: A sötét középkor. A brit-szigetek népeinek korai története. Alexandra
Kiadó, 2999 Ft

Építészet
Janáky István – Janáky György: Id. Janáky István könyve. Terc Kereskedelmi és Szolg.
Kft., 6800 Ft

Pszichológia, szociológia
Budavári Ágota: Sportpszichológia. Medicina Könyvkiadó Rt., 2600 Ft
Kamarás István: Az irodalmi mû befogadása. Gondolat Kiadó, 2980 Ft
Kast, Verena: Engedd el ôket és találj magadra. Leválás a gyermekeinkrôl. Mérleg
sorozat. Európa Könyvkiadó Kft., 1700 Ft
Somers, Barbara – Gordon-Brown, Ian: A gyógyító utazás. Emberközpontú pszichológia.
Ursus Libris, 3900 Ft

Filozófia
Kállay Géza: Személyes jelentés. Filozófiai tanulmányok. Liget Mûhely Alapítvány,
2500 Ft
Ratzsch, Del: Mibôl lesz a tudomány? Rövid bevezetés a tudományfilozófiába. Harmat
Kiadói Alapitvány, 1980 Ft

SZAKKÖNYVEK
Társadalomtudomány
Elôzetes vizsgálat – hatásvizsgálat – ippc. Környezetvédelmi kiskönyvtár. Complex Kiadó,
4515 Ft
Fábián Ferenc Dr. – Sághy Mária Dr.: Polgári jog I. – Kötelmi jog I. Jogi szakvizsga
kézikönyvek. Novissima Kiadó Bt., 3300 Ft
Hatályos pótlap 248. Complex Kiadó, 46830 Ft
Hatályos pótlap 249. Complex Kiadó, 43575 Ft
Ingatlan – nyilvántartás egybeszerkesztve. Hvg Orac Lap és Könyvkiadó Kft., 13650 Ft
Ingatlan-nyilvántartás 2. Pótlap. Hvg Orac Lap és Könyvkiadó Kft., 7344 Ft
Kôrös András Dr. (Szerk.): A családjog kézikönyve 2007 I-II. Hvg Orac Lap És
Könyvkiadó Kft., 14000 Ft
Közigazdasági jog egybeszerkesztve. Hvg Orac Lap és Könyvkiadó Kft., 25000 Ft
Magyar munkajog egybeszerkesztve. Hvg Orac Lap és Könyvkiadó Kft., 39000 Ft
Polgári eljárásjog 22. Pótlap. Hvg Orac Lap és Könyvkiadó Kft., 19872 Ft
Polgári eljárásjog egybeszerkeztve. Hvg Orac Lap és Könyvkiadó Kft., 39000 Ft
Polgári jog 20. Pótlap. Hvg Orac Lap és Könyvkiadó Kft., 23760 Ft

Mezôgazdaság
Bálint Katalin (Szerk.): Csodabogarak – divatos állatok. Társállatok 3. Gazda Kiadó, 3150 Ft
Csányi Sándor: Vadbiológia. Mezôgazda Kft., 2900 Ft
May, Danny – Sharpe, Andy: A bor mindentudó nagykönyve. Alexandra Kiadó, 2999 Ft
Rimóczi Imre Dr.: Gombaválogató 1. Szaktudás Kiadó Ház Zrt., 2490 Ft
Velich István – V. Nagy Enikô: Egzotikus gyümölcsök csodálatos világa. Kertészkönyvtár.
Mezôgazda Kft., 3900 Ft

Orvosi
Albumok, képzômûvészet, mûvészettörténet
Banfi, Florio – Sárközy Péter: Itáliai magyar emlékek. A Szent Korona öröksége.
Romanika Kiadó, 3990 Ft
Estók János. Kreatéka Kft., 1300 Ft
Estók János: A városligeti Vajdahunyadvár. Kreatéka Kft., 2860 Ft
Gruber Béla (1936-1963) élete és mûvei. His life and art. New Science Könyvkiadó,
12600 Ft
Horváth Hilda: Gróf Pálffy János mûgyûjteménye. Mûvészettörténeti füzetek 29.
Akadémiai Kiadó Rt., 3990 Ft
Kerekes György: Az én természetem. Kornétás Kiadó Kft., 2490 Ft
Kováts István: Atyánkfiai, székelyek... Udvarhelyszék képekben 1900-1941. Litera-Veres
Kiadó, 4800 Ft
Szvoboda Dománszky Gabriella: Az Operaház. Építészeti séta. Corvina Kiadó Kft.,
1480 Ft
Takács Erika: 1000 év mûvészete. Titán Computer, 4375 Ft
V a d a s J ó z s e f : A magyar konstruktivizmus. Stílusok-korszakok. Corvina Kiadó Kft.,
3990 Ft
Vofkori László: Utazások Székelyföldön. Pro-Print, 4880 Ft

Band, Thomas A.: A hyperthymiás zavarok komplex diagnosztikai értékelése.
Semmelweis Kiadó, 2500 Ft
Gyógyszerkompendium 2007. + cd. Cmp Medica Információs Kft/Medi Media, 26674 Ft
Kalmár Sándor – Kalmár Patrícia: Neurológiai szótár. Semmelweis Kiadó, 2730 Ft
Kalmár Sándor – Kalmár Patrícia: Pszichiátriai szótár. Semmelweis Kiadó, 2730 Ft
Rozgonyi Ferenc: Klinikai, járóbeteg-szakorvosi és háziorvosi microbiológiai
gyorsdiagnostica – I. kötet. Semmelweis Kiadó, 6980 Ft
Spitzer, Robert L. – First, Michael B. (Szerk.): Dsm-iv-tr – esettanulmányok 2. kötet.
Szakemberek beszámolói pácienseik kezelésérôl. Lélekben Otthon Kiadó, 3600 Ft

Egyéb alkalmazott tudomány
Middleton, Chris Kreatív digitális zene és hang + CD-ROM. Házi zenestúdiók átfogó
kézikönyve. Scolar Bt., 5995 Ft
Navracsics Judit A kétnyelvû mentális lexikon. Balassi Kiadó Kft., 2500 Ft

Számitástechnika
Boardman, Ted: 3ds max. A 3d világa + CD-ROM. Perfact – Pro Kft., 6090 Ft
Csörnyei Zoltán: Lambda-kalkulus. A funkcionális programozás alapjai. Az informatika
elmélete. Typotex Kft., 3500 Ft

www.konyvkereso.hu
3
3
1

Megjelent könyvek

Greant, Zak – Newman, Christopher: Mysql zsebkönyv. Kiskapu Kiadó, 2500 Ft
Kotsis D. – Légrádi G. – Nagy G. – Szénási S.: Többnyelvû programozástechnika. Object
pascal, c++, c#, java. Programozók könyvtára. Panem Kft., 3900 Ft
Mcfedries, Paul: Microsoft windows vista – korlátok nélkül. Kiskapu Kiadó, 9800 Ft
Sommerville, Ian: Szoftverrendszerek fejlesztése. Software engineering. Panem Kft.,
7200 Ft
Tanenbaum, Andrew S. – Woodhull, Albert S.: Operációs rendszerek. Tervezés és
implementáció cd melléklet. Panem Kft., 6900 Ft
Tikk Domonkos (Szerk.): Szövegbányászat. Az informatika alkalmazásai. Typotex Kft.,
3700 Ft
Tóth Bertalan – Tamás Péter – Kuzmina Jekatyerina: Programozzunk turbo delphi
rendszerben! Turbo delphi explorer telepíthetô változat. Computerbooks Kiadói Kft.,
4490 Ft
Zakas, Nicholas C. – Mcpeak, Jeremy: Professzionális ajax. A második kiadás fordítása.
Szak Kiadó Kft., 9000 Ft

Mûszaki
Hack Emil (Szerk.): Kresz – a közúti közlekedés szabályai és értelmezésük. Springer
Media Magyarország Kiadó Kft., 1690 Ft
Ipolyi-Keller Imre (Szerk.): Autóvezetôk tankönyve „b” kategóriás jármûvezetôi vizsgához
– lezárva: 2007. május. Springer Media Magyarország Kiadó Kft., 1590 Ft
Ipolyi-Keller Imre: A jármûvezetôi vizsgateszt kérdéseinek gyûjteménye – lezárva: 2007.
május. Springer Media Magyarország Kiadó Kft., 2490 Ft
Toperczer István: Forgószárnyas huszárok. Magyar légierô 1991–2006. Zrínyi Kiadó,
3980 Ft

Ismeretterjesztô, orvosi
A hosszú élet taoista titkai. Módszerek százai, hogyan éljünk 100 évig. Lunarimpex,
1980 Ft
Allergiás gyermekek táplálása télen. Gazella Kiadó Kft., 1475 Ft
Schardt, Friedrich Wilhelm Dr.: Útidoktor. Utazási medicina mindenkinek. Mkm Computer
Network Kft., 1980 Ft
Urbán, G. E.: Cukorbetegek gyakorlati kézikönyve I-II. 52 heti önellenôrzô napló. Magyar
Zsidó Kulturális Egyesület, 3680 Ft

Természetgyógyászat

Vallás

Kliment Emilia: Otthoni gyógynövényhasználat. Lpi Produkciós Iroda Kft., 2490 Ft
Treben, Maria: Fejfájás és migrén. Duna Könyvkiadó Kft/Budapest-Print, 1498 Ft

Jr.Worthington, Everett L.: Lelkigondozói abc. Harmat Kiadó, 1980 Ft
Leinsle, Ulrich G.: A skolasztikus teológia története. Osiris Kiadó, 4200 Ft

Szakácskönv
Clark, Pamela (Szerk.): Olasz kedvencek. Ízvarázs füzetek. Aréna 2000 Kiadó, 849 Ft
Clark, Pamela (Szerk.): Villámgyors ebédek és vacsorák. Ízvarázs füzetek. Aréna 2000
Kiadó, 849 Ft
Clark, Pamela: Egyszerû, gyors sütemények. Ízvarázs füzetek. Aréna 2000 Kiadó, 849 Ft
Clark, Pamela: Zsírszegény ételek. Újszerû és egészséges, gyorsan elkészíthetô...
Ízvarázs füzetek. Aréna 2000 Kiadó, 849 Ft
Jéghideg nyalánkságok. Fagylaltok és sörbetek. Ízvarázs füzetek. Aréna 2000 Kiadó,
849 Ft
Kiss Szilvia: A nagy kuglófkönyv. Aquila Könyvkiadó, 2990 Ft

Sport
Borbély Attila – Jóvér Béla: Szamurájok útján. A budo sportok kézikönyve. PanorámaMedicina, 3900 Ft
Ládonyi László (Szerk.): Magyar sportévkönyv 2007. Aréna 2000 Kiadó, 6980 Ft
Moncz Attila – Kormanik Zsolt: A Manchester United legjobb 50 futballistája 1878–2007.
Aréna 2000 Kiadó, 1190 Ft
Rubint Réka: Személyi edzôd: Rubint Réka. Otthoni edzésprogram-kártyák. Norbi Update
Zrt., 2990 Ft

Szabadidô
Katona Renáta (Szerk.): Logikai egypercesek. Trükkös feladványok 9–99 éves korig.
Dft-Hungária Kft., 987 Ft
Siemund, Andreas Holger: Fürdômedencék és pezsgôfürdôk kezelése. Cser Könyvkiadó
és Ker. Kft., 3998 Ft

Hobbi
Bergene, Lisa: A foltvarrás szenvedélye. Több mint 100 steppelt tárgy – minden
évszakhoz. Praktika-könyvek. Sanoma Budapest Kiadói Rt., 3300 Ft
Harrington, Dan – Robertie, Bill: Hold ‘em versenystratégia. Második kötet: végjáték.
Ekren Kft., 4750 Ft
Kiss Judit: Szecessziós hatású minták. Színes ötletek – mintaívek 10. Színes ötletek.
Cser Könyvkiadó és Ker. Kft., 398 Ft
Klemme, Brigitte: Allergiamentes kertek. Lépésrôl lépésre. Sziget Könyvkiadó Bt., 1650 Ft
Kunc, Josef: Villanyszerelés – lépésrôl lépésre. Mestermunka. Cser Könyvkiadó és Ker.
Kft., 3998 Ft
Roland, Heike – Thomas, Stefanie: Muffindíszítés. Színes ötletek/49. Fortélyok sorozat.
Cser Könyvkiadó és Ker. Kft., 798 Ft
Sinka Zoltán: Bûvész-tanoda. 50+1 bûvészmutatvány. Fire Face Kft., 1800 Ft

Életmód
Bunyevácz Zsuzsa: Túlélési kézikönyv elvált anyáknak. „Elvált nô 3 gyerekkel férjet
keres”. Alexandra Kiadó, 1999 Ft
Cerver, Francisco Asensio: Házak a nagyvilágban. Vince Kiadó és Keresk. Kft., 5995 Ft
Cerver, Francisco Asensio: Modern lakberendezés. Vince Kiadó és Keresk. Kft., 5995 Ft
Hendricks, Gay – Hendricks, Kathlyn: A szeretet titkai. A tartós és tudatos kapcsolat öt
titka. Laurus Kiadó, 2590 Ft
Ide, Clay: Varázslatos otthon. Geopen Könyvkiadó Kft/Geohold, 9900 Ft
Tóth Gabriella Dr.: Élettársak. Együttélés – papírok nélkül. Infonia füzetek. Infoexpress
Kiadó Kft., 3990 Ft

Egészség, fitness, wellness
Polonkai Tibor: Thai masszázs a ma emberének. Paradigma Pont Kft., 2900 Ft

Ezoterika
2012 – A Föld felemelkedése az ötödik dimenzióba. Szabó Judit magánkiadása, 2300 Ft
Bays, Brandon: Belsô utazás. Agykontroll Kft., 1990 Ft
Blázsovits Sándor: Lélekerô. Paradigma Pont Kft., 2800 Ft
Bloodworth, Venice: Kulcs önmagadhoz. Használd a vonzás törvényét! Édesvíz Kult.
Szolgáltató Kft., 2590 Ft
Essene, Virginia – Phylos, Orpheus: Mihály arkangyal útmutatása az új évezredre. A föld,
a kozmosz és te. Ezoterikus bölcselet. Mandala-Véda Kft., 2790 Ft
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Farkas Attila Márton: Az edény széttörése. Bevezetés az iszonyológiába. Liget Mûhely
Alapítvány, 2500 Ft
Galli, Carla: Akar-e fenomén lenni? Tuan Kiadó, 1690 Ft
Gosztonyi – Stolba – Vuilleumier: Hidd el: a halálba belehalni nem lehet. Agon Szolgáltató
Bt., 1490 Ft
Greskó Anikó – Czeizel Beatrix Dr.: Csillagnemzetségek – lélekcsaládok. Paradigma Pont
Kft., 13000 Ft
Hermetis, Fraternitas Mercurii: Angyali mágia. Az angyalok megidézése. Hermit
Könyvkiadó Bt., 2300 Ft
Luzbel, Carmen Eleonore: Cigánymágia. A jövendômondás, a bûbáj és a varázsigék...
Pythia Könyvkiadó/Hermit, 2500 Ft
Mireisz László: A semmi virágai. Válogatás a középkori indiai buddhizmus mágikus...
Paradigma Pont Kft., 1900 Ft
Osho: Az élet misztériumai. Paradigma Pont Kft., 2500 Ft
Osho: Az én utam a bárányfelhôk útja. Spontán kérdések és Osho spontán feleletei.
Paradigma Pont Kft., 2100 Ft
Osho: Érzelmi jóllét – DVD melléklettel. Édesvíz Kult. Szolgáltató Kft., 3990 Ft
Osho: Szó, mely éget. Paradigma Pont Kft., 2100 Ft
Osho: Tao: mindig ma van. Paradigma Pont Kft., 2100 Ft
Ozaniec, Naomi: 101 hasznos tanács – hétköznapi meditáció. Illia, 1390 Ft
Sacharow, Yogiraj Boris: A harmadik szem megnyitása. Az elfeledett misztériumszerv
felébresztése. Hermit Kiadó, 2100 Ft
Schulman, Martin: Asztrológia és szexualitás. A bátraknak, akik megértik és elfogadják
önmagukat. Danvantara asztrológia. Danvantara Kiadó, 2490 Ft
Simonfalvy Tamás: Gyógyító agy. A világhírû Coué módszer alkalmazása mesterfokon!
Magánkiadás, 1900 Ft
Sri Chinmoy: Béke – peace. Madal Bal Kft. Kiadó, 490 Ft
Sri Chinmoy: Kegyelem – grace. Madal Bal Kft. Kiadó, 990 Ft
Sri Chinmoy: Szeretet – love. Madal Bal Kft. Kiadó, 990 Ft
Sri Chinmoy: Születésnapok – birthdays. Madal Bal Kft. Kiadó, 490 Ft
Steiner: Sors és szeretet. A szeretet metamorfózisa a boldogságban. Hermit Kiadó,
1700 Ft
Zurhorst, Eva-Maria: Szeresd önmagad, és mindegy, kivel élsz. Bioenergetic Kft.,
2800 Ft

Várostérkép, magyar
Kecskemét – Bács-Kiskun megye 1:15 000. Várostérkép-sorozat. Cartographia Kft.,
660 Ft

Atlasz,iskolai atlasz, magyar
Földrajzi atlasz a középiskolák számára. Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., 2875 Ft

Falitérképek, magyar
Budapest falitérkép. Fóliázott léces. Digipel Kft., 9400 Ft

Térkép egyéb, magyar
Budapest mix. Könyöklô. Stiefel Eurocart Kft., 898 Ft
Esztergom mix. Könyöklô. Stiefel Eurocart Kft., 898 Ft
Hôsök tere. Könyöklô. Stiefel Eurocart Kft., 898 Ft
Szent István Bazilika. Könyöklô. Stiefel Eurocart Kft., 898 Ft
Szentendre mix. Könyöklô. Stiefel Eurocart Kft., 898 Ft
Visegrád mix. Könyöklô. Stiefel Eurocart Kft., 898 Ft

Országtérkép, külföldi
Balti államok 1:400 000. Freytag-Berndt, 2400 Ft
Balti tengeri országok 1:800 000. Freytag-Berndt, 2400 Ft
Csehország – Szlovákia térkép. Michelin 731. Michelin Travel Publications, 1950 Ft
Írország. Michelin 923/712. Michelin Travel Publications, 1950 Ft
Lengyelország autótérkép 1:500 000. Freytag-Berndt, 2400 Ft
Lipari-szigetek 1:20 000. Freytag-Berndt, 2100 Ft
Luxemburg autótérkép. Adac, 2490 Ft
Rhone-völgy térkép. Michelin 112. Michelin Travel Publications, 1790 Ft
Sri Lanka 1:400 000. Freytag-Berndt, 2400 Ft
Szaúd-Arábia 1:2 000 000. Freytag-Berndt, 2400 Ft
Török riviéra. Antalya – Side Alanya 1:150 000. Freytag-Berndt, 2100 Ft
Törökország, Ciprus – török Riviéra 1:900 000. Európai autótérképek. Cartographia Kft.,
1400 Ft

Várostérkép, külföldi
Peking várostérkép 1:15 000. Freytag-Berndt, 1800 Ft

Atlasz, iskolai atlasz, külföldi
Európa autóatlasz 1:700 000. Freytag-Berndt, 5490 Ft
North America Road Atlas. Usa – Canada – Mexico. Michelin Travel Publications,
5800 Ft

Térkép egyéb, külföldi
Világtérkép az ûrbôl. Fóliás – Michelin. Michelin Travel Publications, 6990 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!

A Librotrade

Kft. ajánlja

J. K. Rowling: Harry Potter And The Deathly Hallows
– felnôttborítóval, keménykötésben
J. K. Rowling: Harry Potter and the Deathly Hallows
– gyerekborítóval, keménykötésben
Abbot, Jeff: Fear
Jodi Picoult: Harvesting the Heart
English for Human Resources (Incl.Multirom) (Oxford University Press)
English for Telephoning
(Incl.Multirom) (Oxford University Press)

5460 Ft
5460 Ft
2180 Ft
2526 Ft
3994 Ft
3994 Ft

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

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.

Jószöveg Mûhely Kiadó
A MINÔSÉG KIADÓJA
1066 Budapest, Ó u. 11.
Postacím: 1244 Budapest, Pf. 826.
Telefon: 302-16-08. Fax: 226-59-35
www. joszoveg.hu. E-mail: info@joszoveg.hu

A Jaffa Kiadó
nyári ajánlata
Susan Barker:
SAYONARA BAR
Izgalmas utazás
Japánba egy mangakrimi segítségével.

Paul Torday:
LAZACFOGÁS
JEMENBEN
Dr. Alfred Jones halbiológus csodálatos kalandja a brit kormányzattal és Muhammad
sejkkel, aki elhatározata, hogy meghonosítja
Jemenben a lazachorgászatot.
Sivatagi mese szeretetrôl, hitrôl és legyezô
horgászatról.

www.jaffa.hu

A BUDAPESTI TELEKI TÉKA AJÁNLJA

Joan Halifax
SÁMÁN-HANGOK
Látnoki beszámolók a világ
minden tájáról
Hans Urs Von Balthasar
A DICSÔSÉG FELFÉNYLÉSE Filosz Kiadó, 302 oldal, 2950 Ft
A földgolyó egészét felölelô
Teológiai esztétika
körkép a samanizmusról. KiIII/1.kötete
rajzolja a sámán tevékenyA metafizika terében
ségének univerzális, kultúrá1.rész: Ókor
Sík Sándor Kiadó, 374 oldal, tól független, döbbenetesen
egységes lényegi elemeit.
3180 Ft

Kerekes György
JAZZ PORTRÉK
A kezdetektôl az ötvenes évekig
494 oldal, CD melléklettel, 7990 Ft

Tandori Dezsô
ÖRDÖGLAKAT
Pro Die Kiadó, 2990 Ft

Egy gondolkodás atlasza.
Aforizmák, képversek, vélemények gyûjteménye. „ S
ez most meg van csinálódva. Szerkesztette, válogatNem „módszeres” jazztörténet, hanem zenészportrék sora. ta 50+1 év nevében A
SZERZÔ.”
Élet- és pályarajzok, történetek, visszaemlékezések.

Az ötvenes évektôl az ezredfordulóig
614 oldal, CD melléklettel, 9990 Ft
Pro Die Kiadó

Szônyi István
KÉP
Megjegyzések a mûvészetrôl
Borda Antikvárium, 69 oldal,
3000 Ft
„A mûvészet számára a haszontalansága, fejlôdésképtelensége biztosítja az
öröklétet. Negatív erényei
óvják meg az elavulástól”
írja a szerzô az 1943-ban
kiadott kötetben, amely
most díszkiadásban jelent
meg újra.

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

Huszadik század, elsô harmad
■ Nagyszerû fél regényben gyönyörködik
az olvasó, aki Szomory Dezsô

Horeb tanár úr
címû 1934-es mûvét (Múlt és Jövô Kiadó)
forgatja. Az Elsô rész állandó, harcias diskurzusa, mely az idôsödô jeles (származása miatt visszaszorított) tudós (a címszereplô), valamint fiatal karrierista vetélytársa, (a kikeresztelkedett) Varjassy
között zajlik, nem csupán az orientalisztikát, archeológiát, filológiát érinti. Horeb negyven körüli, érzékien felcsigázott
felesége kerül a két eltérô erkölcsi és életfelfogás metszéspontjába. Tombol a körülírásos szerkezetek iróniája, tartalmat párol a
lenyûgözô, sejtetô szöveghangulat. A Második
rész is gazdag a színekben, de hirtelen jön a
nézôpont- és a grammatikai váltás, vérszegényebb a sorsrajz. A töredezô történet már nem
rendelkezik oly szilárd kerettel a pompás mondatokhoz és a zsugorodó cselekményhez, mint
korábban. Kétséges, hogy az – úgymond – csak
„lelki influenzában” szenvedô Horeb erôre kaphat-e még. Kôbányai János utószava szokás szerint ragyogó gondolatokkal (például a fôszereplôk jelentéses nevének magyarázatával), valamint ingerült vitaprovokációkkal hívja fel magára a
figyelmet. A Pap Károly- (és a Molnár Ákos-, Komor
András-) jelenség, recepció problematikájának felhozása nem indokolatlan, viszont szerencsés-e Kertész
Imre elôfutárának ily mértékben tenni meg a „zseni”
Szomoryt, s Kertész nevében a (tudvalevôen meg
nem kapott) Nobel-díjra méltatni a Horeb íróját? Márait ennyire (mai!) riválisnak, sikerét irritálónak tekinteni? Az esszéisztikus, polemizáló kalandozás nem
mindig vesz elônyös logikai és irodalomtörténeti irányt. S vajon a kapcsolódó novellák
sorából miért hiányoznak azok, amelyekre
maga a regényszöveg utal?
Szerényebb mû, amolyan becses-kellemes
olvasmány Bánffy Miklós három kisregénye,
melyeket

Milolu
címen fogott össze a Balassi és a kolozsvári
Polis (B. M. mûvei II.). Idôzónánkba az 1927es Reggeltôl estig tartozik. A címben jelzôdô
egyetlen nap alkalmas foglalat, hogy hosszú
életek metaforája legyen. Idôbontásos meséléssel elevenedik meg a két, öregségére is
megszólalásig hasonló ikertestvér, Mária és
Magdolna életútja. Egyikük a nagy zeneszerzô, a Mester felesége
lett, másikuk a sportember tengerészé-pilótáé. S persze mindkét nô
a másiknak a férjét szerette. Nem viszonzatlanul… Vajon özvegységre, közös magányra és tennivalókra jutva szerethetik-e egymást?
Beszél(het)nek-e nyíltan mindarról, ami egykor történt? – miközben a tébolyult komponista géniusz hagyatékát együtt gondozzák?
A „teljes igazságot” csupán a történetet néha szinte giccsesen tálaló
szerzô tudja, nem a bibliai nevû nôalakok. Még inkább mi magunk
rekonstruálhatjuk a nem különösebben eredeti, de általában mívesen elôadott epizódokat. A Bûvös éjszaka és a Milolu két évtizeddel

késôbbi alkotások. Az utóbbi imitált detektívregény. Meghökkentô fogás, hogy az igencsak naiv lejegyzô a rohanó események kellôs közepén terjedelmes naplót ír a veszedelmes
helyzetrôl (képlopási bûnügy is, furcsa szerelemféle is),
amelyben nyakig benne ül…
Az ötödik kötetéhez (1912–1914 [szeptember]) érkezett

Könyv

könyvbölcsô

Babits-levelezés
(Akadémiai Kiadó) eddig sem Bánffy, sem Szomory nevét
nem tartalmazta. A száz és száz késôbbi levél még velük is
kapcsolatot teremthet (hiszen például az öregedô Szomory
bízott a Nyugatot szerkesztô Babits pártfogásában).
Babits Mihály mûveinek kritikai kiadása (szerkesztô: Sipos Lajos) a megszokott lenyûgözô ütemben és színvonalon folytatódik. Két fiatal szakember, Pethes
Nóra és Vilcsek Andrea osztotta meg a feladatot.
A levelek közt természetesen sok alkalmi és kevéssé
fontos is akad, ám rengeteg az érdekesség (három hiányzó küldemény tartalmát egy negyedik valószínûsíti, a Nyugat anyagi helyzetére is rávilágítva stb.). Jóval nagyobb a Babitshoz írott, mint a tôle eredô levelek száma – ez a tény is sajátságos hangsúlyokat képez (s ha optimisták vagyunk, még felbukkanható B.
M-levelekekkel kecsegtet). A bemutatás, feldolgozás,
jegyzetelés dicséretes, noha olykor bôségesebbek
lehetnének az információk, máskor fölöslegesek
(Móra Ferenc ifjúsági regényeinek felsorolása
nélkül jól meglennénk stb.).
Bánffy Miklósról nem, Szomory Dezsôrôl annál
inkább tájékozódhatunk a

Katolikus irodalomszemlélet
1890–1920
alcímû, Harcok az új „világnézlet” körül címû kiadványból (Argumentum – Új Magyar Múzeum 21).
Egy Szira Béla nevû (újság)író például 1916-ban
úgy találta Sz. D. A pékné címû kötetérôl: „Francia hatásokkal vizenyôsre hizlalt nehézszagú útszéli paraj. A téma mámorában elhadart, fésületlenül és borzasan hagyott stíluslihegés…” Az
550 oldalnyi szöveggyûjtemény (arányaiban néha kissé elbillenô) válogatása, sajtó alá rendezése a bevezetést, a
portrékat és a jegyzeteket is író Rónay Lászlót dicséri. (Andor Józseftôl tucatnyi írás soknak hat. Az Elfogulatlan irodalomszemlélet fejezetben Sík Sándor tizenötször kap szót,
s rajta kívül mindössze hárman – ôk pedig mind Sík Sándorról értekezve.) Nem kétséges, Rónay nagyívû alapozása, a történelmi, egyháztörténeti, irodalom- és sajtótörténeti, esztétikai tabló nagyjából magyarázza a nemegyszer
kényszerû választásokat, s árnyaltan igazít el a sokszor
meglepôen szellemes-indulatos-mérgezô szóvirágokkal a
modernitás ellen hadba induló tollforgatók ízlésében, indokaiban. „Szegény »magyar« irodalom!” – fejezte be a Szomory
könyvének csak antikváriumi sorsot jósoló bírálatát Szira. Árulkodó az idézôjel, beszédes a (téves) veszteségtudatú sóhaj – nyolc esztendôvel a Nyugat indulása után. Kilencven–száztíz év az antológia sok cikkét a tanulságos vagy elrettentô tévedések közé utalta,
azonban – és nem csupán Sík tollából – ma is latolgatható vagy vállalható filozófiai, társadalmi, vallási, stilisztikai nézetek, mû-megítélések is szerepelnek a gyûjteményben.
Tarján Tamás
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Nem a legitimizmus dicsérete…
■ A múlt század homályába takart személyiségek közül, hál’ istennek, ismét megrajzolódott valakinek a portréja. Egy nemrég
megjelent kötet barnás kontúrú címlapjáról gróf Sigray Antal néz ki, azt nem
mondhatom, hogy az olvasóra, mellé inkább. A fénykép valamikor az 1930-as évek
közepén, Sigray politikai pályájának zenitjén készült. Az ismeretlen fényképész magabiztos, ám a jövôbe felhôs optimizmussal tekintô hatvan év körüli férfiút kapott
lencsevégre, ami aligha csodálható, hiszen
a sokat megélt arisztokrata – akkortájt: választott felsôházi tag, a magyarországi legitimizmus meghatározó alakja, a mozgalom
irányítója, a trónörökösként számontartott
Habsburg Ottó személyes megbízottja –
meglehetôsen tisztán látó, ma úgy mondanánk: reálpolitikus volt.
Reálpolitikus? – kérdezhetné a 20. század
történetét ismerô, meglehetôs kétkedéssel a
hangjában, s emlékeztethetné a jelzôt használót arra a közismert tényre, hogy az elsô
világháborút követô évtizedekben komoly
esélye sosem volt annak, hogy Magyarországon ismét király legyen a legfôbb állami méltóság. Ennél csak az volt elképzelhetetlenebb, amit Sigray szorgalmazott, vagyis hogy a két és fél
évtizeden keresztül üresen árválkodó magyar trónra megint
egy Habsburg-házi király, vagyis Ottó lépjen. Talán ez a „korszerûtlenség”, a történelem fô sodrától való eltávolodás volt az
egyik fô oka annak, hogy jószerével még azok is alig ismerik
Sigray nevét, akik egyébként nem fogódzók nélkül bolyonganak a história tudományában.
Azt hiszem, itt kell bevallanom, hogy ha két évtizeddel
ezelôtt, szokásos antikváriumi böngészéseim során nem bukkanok rá véletlenül könyvfôhôsöm, Lajos Iván kis füzetére,
az 1939. júliusi megjelenésekor hatalmas vihart kavart „Szürke Könyvre”, akkor könnyen lehetséges, hogy a „legitimizmus” vagy a „legitimisták” szavak hallatán magam is legyintenék. Csakhogy a véletlen találkozásokat nem lehet meg
nem történtté tenni, s ha Lajos Ivánon kívül volt olyan elfeledett személyiség, aki felkeltette kíváncsiságomat, az kétségkívül a Lajos Iván mögött álló, ôt a háttérbôl támogató, s végül a németek által elhurcolva vele együtt Mauthausenben raboskodó Sigray volt.
Ismétlem: az ízig-vérig reálpolitikus. Már ha a reálpolitika
alatt nem csupán a hatalmat értjük, hanem a felelôsségteli s
fôleg: távlatos gondolkodást, ideák becsületes képviseletét,
más felfogások tiszteletét, az elvi alapú szövetséget. Más, nem
mellékes kérdés, hogy a tisztán látó, alternatívát mutató Sigray
nem bizonyult sikeres politikusnak. Jószerével a hatalom közelébe sem igen jutott küzdelmes élete során, s mert ilyen értelemben sikertelen volt, mindazt, amit képviselt, amit hirdetett,
a saját idôszakában „korszerûtlennek” minôsítették, késôbb pedig, az új múltkisajátítók egyenesen retrográdnak bélyegezték,
mielôtt a történelembôl kiiktatandónak nyilvánították.
A felfedezendô, újraértékelendô politikusok közül tehát Sigrayt választotta elsô könyve fôhôséül a legújabb történészgenerációt képviselô, tudósi tanulmányait még PhD-hallgatóként
végzô, 24 esztendôs Békés Márton. Kutatómunkájáról már menetközben értesültem, mi több, még információmorzsákkal is
segítettük egymást, érthetô hát, hogy fokozott érdeklôdéssel

vettem kezembe a „becsület politikusának”
életrajzát. S ha néhány kérdésben, megközelítésben és következtetésben eltérô is a
véleményem, bizton állíthatom: A becsület
politikája címû kötet megkerülhetetlen a 20.
századdal foglalkozók számára. Adatgazdag, pontos, sokszemszögû, közérthetôen
jó stílusú, ôszinte és szabályos biográfia. Ez
utóbbi két jelzô, talán, magyarázatra szorul. A szabályos alatt azt értem, hogy Békés
Márton az életrajzírás jól bejáratott útján
megy végig, a bölcsôtôl a koporsóig. Az 56 ezer holdas, katolikus és udvarhû fônemesi famíliába való beleszületéssel kezdve,
a Tanácsköztársaság elleni fehér szervezkedésen és a IV. Károly királypuccsaiban való részvételen, valamint az 1930-as és 1940es évekbeni, a korszellemmel szembemenetelô, határozottan németellenes politizáláson keresztül, az elhurcolásig. Sigray nem
fogadta el, hogy Magyarországnak a két fenyegetô „pogány”, vagyis az orosz és a német birodalom közül valamelyiket is választania kellene, mert látta, tudta, mindkét
alternatíva katasztrofális következményekkel jár, az ô harmadik
útja, vagyis az angol–francia–amerikai orientáció – politikai értelemben – soha nem lett kipróbálva.
Békés kötete abban is figyelemre méltó, hogy a hangsúlyosabb fejezeteket nem a történelmi jelentôség, hanem a rendelkezésre álló anyagmennyiség adja. Ez is csak látszólagos
paradoxon: hiába tudjuk ugyanis, s tudja maga a szerzô is,
hogy mondjuk a Sigray ellen 1921-ben indított, és Horthy
Miklós kormányzó szemszögébôl teljességgel megalapozott
hûtlenségi per históriája – beleértve a három év utáni megszüntetést – meglehetôsen fontos adalék (lenne) a gróf életrajzában, ha (legalábbis ma még) nincs elég hiteles adat. Békés Márton ezt rögvest közli olvasójával, s olyannyira nem
megy bele megalapozatlan találgatásokba, hogy még a valószínûsíthetô okokra sem igen épít komoly következtetéseket.
Ezt értem Békés ôszintesége alatt, valamint azt az elfogulatlanul elfogult szeretetet, amellyel hôséhez közelít, miközben
a lelkesedô történészekre leselkedô legnagyobb veszélyt, az
üdvtörténetírást sikerrel kerüli el.
Említettem már a szerzô életkorát, amit akár úgy is lehetne
értelmezni, hogy lám, milyen fiatal és mégis… Ezúttal nem
elismerésként, mentségként említem 24 évének tapasztalatlanságát. A remek szöveg mellé, bizony elkelt volna – a feltüntetett sorozatszerkesztô Gyurácz Ferenc mellett – egy
tényleges kiadói szerkesztô, aki a jegyzetekben, az irodalmi
jegyzékben az olvasó, de még a történész szakma számára is
követhetô rendet teremtett volna, aki az ismétlésekre felhívta volna a szerzô figyelmét, s aki – ez a legfontosabb! – nem
járult volna hozzá ahhoz, hogy a könyv végén ne legyen névmutató. (Gyanítom, persze, hogy ez esetben is inkább fordítva történt, de egy tapasztaltabb könyvszerzô ilyenkor talán a
sarkára állhatott volna…)
Murányi Gábor
Békés Márton: A becsület politikája
Gróf Sigray Antal élete és kora
Magyar Nyugat Könyvkiadó
328 oldal, képmelléklettel, 1980 Ft

Nyári kalandok és rejtvények
■ „Minden egy ártatlan, hétköznapi biciklizéssel kezdôdött. Fanni a barátnôjéhez készült játszani.
Gombocskát a kerékpár csomagtartójába ültette, és útnak indult.
Amikor Lauráék háza elôtt lepattant a nyeregbôl, akkor vette észre,
hogy Gombocskának hûlt helye.
Azonnal keresni kezdte. Az egész

környéket tûvé tette, de hiába.
Gombocska nyomtalanul eltûnt.”
Fanni elôbb sírdogált bánatában,
aztán megfogadja édesanyja tanácsát, és levelet írt Gombocskának.
Reggelre a levél eltûnt, mielôtt
postára adta volna. Nagy meglepetésükre mégis érkezik válasz a
plüssmacitól. Egy további levélben pedig meghívást kap Fanni, és
csodálatos módon – ami a mesében a legtermészetesebb – eljut a
Plüss Planétára, ahol aztán ámuldozhat. Uli Brée–Michael Schober
Barátom, Gombocska c. képeskönyve varázslatos, hiszen mágikus levelek szerepelnek benne, a barátságról és a gyerekek kalandvágyáról,
no meg a szeretet fantáziaserkentô
hatásáról szól. A Naphegy Kiadónál megjelent kötetet Szigethy Katalin fordította.
Alcímének megfelelôen különleges magyar népmeséket tartalmaz a
Dala Sára és Puskás Katalin által
összeállított A három tündérnarancs
c. kötet, amelyet az Enciklopédia
Kiadó jelentetett meg. Az Urai Erika ihletett, a mesék világához és
hangulatához kitûnôen alkalmaz-

kodó színes rajzaival illusztrált albumszerû kiadvány 47 mesét tartalmaz (plusz utószó és forrásjegyzék). Mindenesetre ki kell emelnem, hogy a gyûjtemény többségében néprajzilag hiteles szövegeket
kínál – „kisebbeknek, nagyobbak-

nak és ínyenceknek". Fôként a tündérmese különféle típusaiból válogattak az összeállítók, de van itt
lánc-, hazugság-, tréfás, állat-, legenda- és novellamese is. A válogatás további elve az volt, hogy a
gyûjtemény képviselje a Kárpátmedence különbözô néprajzi csoportjait, nyelvjárásait (a Vajdaságból, palóc, székely és csángó területrôl is származnak mesék.)
Tündérkék és a rét lakói a szereplôi ennek a varázslatosan szép s
egyszersmind a valóságra nagyon is
hasonlító mesének. Péteri Teréz
Mákszemtündérek nyara c. meseregényének fôhôse Killiki Lilliki, röviden: Kiki, a szivárványszínû szárnyakkal ékes mákszemtündér, aki
elhatározza, hogy július 1-jén megnyitja táborát. Egy harmincas úr és
hat gyerek jelentkezik a hirdetésére:

négy lány és két fiú. A mákszemtündérgyerekek azt fogják megtanulni Kikitôl, hogyan kell esôben,
a szárnyatlan Aranyos Amádé úr
pedig azt sajátítja el, hogyan lehet
felcsatolt szárnyakkal repülni. Kiki
asszisztensként alkalmazza Vandália (Van Dália) kisasszonyt, akinek
szerelmi bánata van, meg egy titka.
Ha az elôkészületek során adódó
nehézségekbôl nem volt elég, hát a
hangutánzó képességgel megáldott
virágállat, Sündörgi Büdöske (latin
nevén Mirnix Dirnix) eltûnése (kiengedik aranyos kalitkájából) alapos felfordulást idéz elô... A Ciceró Kiadó felfedezettjének remeklését a kitûnô illusztrátor, Faltisz Alexandra hol reálisan egyszerû, hol
mesei hangulatú, hol pedig kedvesen, esetleg groteszken humoros
színes rajzai díszítik.
A Móra Kiadó két újdonságában, G. Szabó Judit A Madárijesztôház és Schmuck Ottó A kelyhesek titkos temploma c. regényében még az
a közös, hogy mindegyik szünidôs
történet. Továbbá: vidéki környezetben játszódik, az elsôben a Práter utcai Kovács család, pontosabban a nagymama egy nyaralót örököl Pesttôl távol. Régi ismerôsünk,

a tizenéves Anikó (ô a mesélô ezúttal is) az elsô néhány napot egyedül tölti a házban. Különös, ijesztô
dolgok történnek ekkor: mintha
kísértetek járnának éjszaka. Furcsa,
gyanús szereplôk jelennek meg (rokonok és helybéliek). Amikor végre megérkezik a nagyi, fény derül a
rejtélyre... Az izgalmas és vidám,

mai hangvételû és Kelemen István
rajzaival illusztrált mû fordulatos,
remek kikapcsolódást nyújtó olvasmány. Hangya Máté kitûnô tanuló, de kétszer kell ránézni, hogy
egyszer észre vegyék. A nyeszlett,
osztálytársai által gyakran elkalapált fiút édesapja a szünidôben Somoskôre küldi, hogy ott a kétkezi
munkától megerôsödjön. Az apró,
vézna fiú segít a kapálásban nagyanyjának, favágást vállal egy kis külön keresetért, végül helyt áll a focicsapatban is. De az igazi élményt
az jelenti, hogy újdonsült barátjával, régi legenda nyomán, titokban
kutatni kezd egy 15. századi, föld
alatti templom után...
Mi is ez a könyv? Példatár? Krimi? Novella? Rejtvény? – teszi fel
a kérdéseket Bóc István A kriminális hetedik bé c., 2. kiadásban megjelent könyvének bevezetôjében.

A Typotexnél Kaján Tibor jellegzetes, sokszor karikatúraszerûen
szellemes illusztrációival megjelent kötet végül is felsôsöknek
szóló rövid, ötletes (másik oldalról szemlélve: érdekes, izgalmas,
szórakoztató) történeteket tartalmaz, melyeknek vannak állandó
szereplôi: a Zebra utcai általánosból Juli, Gábor, aztán Jakab hadnagy (a Trabantos James Bond),
továbbá különféle „bûnözô elemek”, úgymint autótolvaj, drogdíler, mûkincsrabló stb... És min-

den fejezet végén van egy jó kis
rejtvény, a nagyszerû olvasmányélményt kiegészítô „agyaláshoz”.
(Mind a 26 megoldás megtalálható a könyv végén!)
Keresd meg az állatvilág csúcstartóit!
– biztatja címében a kis olvasókat a
Napraforgó Kiadó gondozásában
megjelent gyönyörû képeskönyv,
amelyet Francisco Arredonto tervezett és illusztrált. A Javos Eszter fordította szöveg sok-sok érdekes,
meglepô állati rekordról tudósít
bennünket, a színes rajzokon pedig
szemügyre vehetjük akár az évmilliókkal ezelôtt élt Brontosaurust,
akár a ma szárnyaló rekordereket,
az ausztráliai, afrikai, európai,
észak-amerikai és ázsiai csúcstartókat, az ôserdôk és tengerek különleges képességû vagy adottságú lakó-

Könyv

gyermek, ifjúsági

it. A kolibri 5 szempontból is rekorder! Ki tudja, mirôl „híres” a
holdhal? Mekkora születésekor a
kengurubébi? A sûrûn telerajzolt
oldalak nem egyszerûen remek látványt nyújtanak, hanem feladatokat is tartalmaznak.
Mindig szívesen szólok a Tessloff és Babilon Mi micsoda sorozatának legújabb (újra kiadott, felújított) köteteirôl. Legutóbb már a
96. kötetet (Papagájok) és a 97.-et
(Elsüllyedt városok) mutathattam
be. A sorozat kedvelôi, gyûjtôi jól
emlékeznek arra, hogy mi volt a
sorozat elsô kötete. Azért hozom
szóba, mert nemrég megjelent az
azonos címû ismeretterjesztô

filmsorozat elsô része DVD-n,
korhatár nélkül, s akár három
nyelven hallgathatjuk a kísérôszöveget. A látványos felvételeken a
Bálnák és delfinek fejlôdését és
életét ismerhetjük meg.
Cs. A.
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Könyvkultúra

interjú

Egy szellemváros benépesítése
Beszélgetés Esi Edugyannal
Elsô regénye, a Samuel Tyne
második élete, nemrég jelent
meg magyarul. A 29 éves ghánai
származású kanadai írónô a
JAK-Solitude csereprogram keretében három hónapot töltött
Magyarországon.
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■ – Egy felolvasáson azt mondta, korábban úgy érezte, ezzel a regénnyel mindent kiírt magából a bevándorlóléttel, a
rasszizmussal kapcsolatban, ám most európai utazásai új megvilágításba helyezték a témát. Mire gondolt?
– Kanada a bevándorlók országa, Európa
etnikailag sokkal homogénebb. Én ezelôtt
csak a skandináv országokban jártam,
most viszont egy évet töltöttem Berlinben
az Akademie Schloss Solitude alkotói ösztöndíjasaként, és sokat utaztam Európaszerte. Mivel afrikai vagyok, ráadásul nyugat-afrikai, eléggé szembeszökô a másságom, és óhatatlanul kapcsolatba kerültem hozzám hasonló hátterû bevándorlókkal, akiknek
itt, ahol a bevándorlás viszonylag újkeletû, számos
nehézséggel kell megküzdeniük. Különösen olyan országokban, mint például
Dánia, ahol nagyon kevés az
afrikai. Érdekes, íróilag is
termékenyítô élmény egymás mellé helyezni az európai és a kanadai bevándorlói
tapasztalatot.
– Érték itt meglepô élmények, amilyenekkel Kanadában nem találkozott?
– Igazából nem volt szokatlan számomra a feltûnés, hiszen
Nyugat-Kanadában nôttem fel, ahol nagyon kevés afrikai él.
Hozzászoktam a kívülálló szerepéhez, az egyetem megkezdéséig rendszerint én voltam az egyetlen fekete gyerek az osztályban. Ugyanakkor a tengerentúlon a politikai korrektség
olyan fokra jutott, hogy a legkisebb bántó megjegyzés is hallatlan udvariatlanságnak számít, a közéletben pedig óriási
botrányt kavar. Ehhez képest Európában meglepôen szókimondóak az emberek.
– Könyve szülôföldjén, Alberta államban, egy kitalált városban játszódik az 1960-as években. Ide költözik családjával a ghánai származású, angliai iskolázottságú fôhôs. Új
életet akarnak kezdeni, ám a fehérek lakta település ellenük fordul. Valóban léteztek ilyen kisvárosok?
– A helyszínt egy valós település, Amber Valley ihlette,
amelyre véletlenül bukkantam, és megfogott a története. A

19–20. század fordulóján a
kanadai kormány intenzív
kampánnyal igyekezett új telepeseket átcsábítani Amerikából az ország nyugati vidékére. Nem számítottak rá,
hogy az ígéretek tömegével
vonzzák majd a jobb életre
vágyó feketéket. Amber Valleyt Oklahoma állambeli,
felszabadított, szegény rabszolgák alapították az 1910es években. Minden igyekvésük ellenére a környékbeli
fehérek nem nézték ôket jó
szemmel, az újságok még
olyan elméletekkel is elôálltak, hogy a feketéknek nem
való az északi éghajlat. Néhány évtized alatt fokozatosan elüldözték ôket, szétszóródtak Calgaryban és a környékbeli nagyvárosokban.
Amber Valley ma kihalt szellemváros, amelynek pusztulását nem tanítják az iskolákban. Elképzeltem, mi lett volna, ha a város története egy kicsit tovább tart, így keletkezett a regénybeli Aster.
– A regény társadalmi és lélektani realizmusához képest a különleges képességekkel megáldott, a világtól elszigetelôdô ikerlányok ezoterikusba hajló története az angolszász gótikus
vonulattal rokonítható.
– Egyik kedvenc szerzôm valóban az amerikai gótikus író, Flannery O'Connor. Emellett rengeteg
García Márquezt olvastam, az egyik legkedvesebb
szerzôm pedig Tolsztoj. A kreatívan író, magukba
forduló, saját nyelvet kifejlesztô ikrek története is
valós alapú: a Walesben letelepedô barbadosi családról egy újságcikkben olvastam (A néma ikrek,
June és Jennifer Gibbons története az 1990-es
években bejárta a világsajtót – O. I.)
– Fiatalon, 22 évesen kezdte írni a könyvet, 25 volt, amikor megjelent. Mindennel elégedett benne?
– Az írás minôségével, és különösen a fôhôs ábrázolásával
elégedett vagyok. Amirôl ma úgy érzem, nem sikerült igazán
jól megoldani, az a cselekmény néhány pontja, és éppen az
ikrek története.
– Jelenleg novellákon dolgozik. Miféléken?
– Sokfélék a novelláim, a közös motívumot a családi kapcsolatok jelentik. Valójában már összeállt egy kötetre való,
amelynek éppen kiadót keresek. A novellaírás kifejezetten
„vigasztaló” folyamat számomra: átláthatóbb a regénynél, és
váltogathatom a témákat és a nézôpontokat.
Orosz Ildikó
JAK–L’Harmattan, 2007, 348 oldal, 2700 Ft
Fordította: Gárdos Júlia

Madárdallam, pörköltillat
Beszélgetés Schäffer Erzsébettel
Csobánka fôtere. Balkanyar, vaskereszt,
gesztenyefák, madárdallam, pörköltillat.
Ezek vezettek a házig, ahol most
Schäffer Erzsébet tölti a tikkasztó nyári
napokat. A veranda asztalán vaskos telefonkönyv, benne utak történetekhez.
Lapjai már elsárgultak a sok pörgetésben. Az alacsony parasztházban pihen a
nemrég megjelent könyv címadójának,
Ómamának lánya: az írónô édesanyja.
Ómamát és a fôpincéreket már zárják a
lapok. Új történetek születnek most.
■ – Mért kellett Ercsibôl, egy nagy, polgári házból átköltözni
ide, Csobánkára, ebbe az apró parasztházba gyerekkorodban?
– Egy örökösödési ügy miatt. Ma már szent a béke. De azt máig nem értem, miért ilyen pici parasztházat vett. Régen öt perc
gyaloglás, ennyi volt a telek, apu mindig nagy kertet akart. Istállót, állatokat álmodott bele – gazdálkodó ember volt.
– Hogy emlékszel rá?
– Ô volt az egyetlen fiú a testvérek közül, ôt taníttatták. A Zichy grófoknál lett számtartó, az olyan, mint most, mondjuk egy
fôkönyvelô. Nagy fantáziájú ember volt, de nem boldogult a
praktikus életben. Az elsô generációs nemzedék megszenvedi a
váltást: sehova sem tartozik igazán…
– Bármilyen szûkös a hely, itt érzed jól magad…
– Igen. Csillaghegyen lakunk, nagy lakásban, de ott a kert nem
csak a miénk. Itt más…
– Mobiltelefonod nincs. Egy újságírónál ez nem feltétel?
– Lehet nélküle élni. Van telefonkártyám, de néha rászorulok a
mobilosokra…
– Internet?
– Az sincs itt a házban, a falu könyvtárából küldhetek levelet,
cikket, segítenek… Visszasírom az írógépet.
– Mennyit vagy itt, a nyugalomban?
– Most szinte mindig itt vagyok, anyuval. Két éve infarktust kapott, akkor elvittük hozzánk, de vissza akart jönni. Ragaszkodik
az otthonához, szívesen vagyok itthon vele. De sok szervezést
igényel ez a kétlaki lét.
– Ómamád elmesélte magáról a történeteket, vagy édesanyád
segített feleleveníteni ôket az új könyvhöz?
– Sok mindenre emlékeztem, de ô is mesélt. Kijártam Ómamához Temesvárra húszéves koromig. Ô még a gyerekeim születésekor meglátogatott minket, maradni akart. Anyuval sokat ellenkeztek egymással.
– Milyen az édesanyád?
– Berlinbe ment ki dolgozni a háború elôtt. Jó képességû lány
volt egyfajta praktikus tudással. Mindig tipp-topp, elegáns, csinos. Nem szereti, ahogy én öltözöm, azt hiszem, boldog lenne,
ha kiskosztümben járnék.
– Szántak téged valaminek?
– Nem gondoltak ilyesmire. Hamar önálló lettem. Mindenfélét dolgoztam. Szerettem és kerestem a szabálytalan megoldásokat. De elég hamar beállt az életem, miközben annyifelé kavartam elôtte.

– Ez mit jelent?
– A fiú, akivel biztonságban és szeretetben éreztem magam, „apa lett”. Kisbabát vártunk. Összeházasodtunk. Így,
ebben a sorrendben. Hamar született
három gyermekünk, utána sok évre
még egy. Nagyon élveztem, hogy mindig valaki új érkezik. Hordtam Kingát,
hátamon volt Marci, fogtam Réka kezét, így mentünk…
– Újságot lehet írni gyerekek mellett?
– Lehet, de nehéz. Egy leves, egy flekk.
Egy bilizés, egy flekk. De így nem
ment. Inkább éjszaka dolgoztam. Vagy
hajnalban.
– Gyûjteni vagy írni szeretsz jobban?
– Gyûjteni. Néha nem is akarom megírni. A történet a beszélgetéskor él. Ha nem kellett volna leadni, úgy hiszem, nem írtam
volna egy sort sem.
– Nem fárasztó másokat hallgatni?
– Jól kell választani, hogy kihez mész.
– A civil emberek vagy az ismert emberek civil élete érdekel
jobban?
– Civilekkel szeretek beszélgetni. Például vándorméhészekkel
járni az erdôt Szabolcsban… Azt leírni is szerettem…
– Könnyen teremtesz kapcsolatot?
– Nem rögtön kérdezek rá a nehéz dolgokra. Idô kell, idô. Pálinkázni, enni egyet, megkérdezni, álmodott-e éjjel...
– Viszel magaddal süteményt?
– Fokhagymalevest, azt már vittem.
– Vannak nálad ismerkedésre való tárgyak?
– Öngyújtó, gyufa, bicska. A bicskával ablakot nyitni a vonaton
például. Ülnek az emberek az interszitin és szenvednek a melegtôl. Pedig csak ki kell lökni egy pöcköt. Az emberekben van
valami görcs…
– Szerinted miért?
– Erre vannak szoktatva. Biztonsági ôrök és zárak mindenhol.
Fenyegetettség… Ez bizalmatlanságot és félelmet ébreszt. Pedig
mindig a bizalom a kulcs. Lázár Ervin errôl sokat tudott.
– Hiányzik?
– Nagyon. Néha végtelen egyedüllétet érzek. Három könyvemhez adott elôszót, ha azt elolvasom… nem is tudom, mit köszönhetek neki.
– Szeretsz a múltban élni…
– Több munka volt, több erôfeszítés. De nem csak a múlt, a vidék is nagyon sokat ad. Bárhol, az emberek…
– Ragaszkodsz a tárgyakhoz?
– Sajnos igen. Pedig már elárasztanak. Muszáj lesz tabula rasat
csinálni. Sok a feldolgozatlan irat. Ha lenézel oda a pincegádorba, dobozokat látsz, benne fotók, címek, történetek. Életek.
– Mennyi idôd jut magadra, ebben az életrengetegben?
– Nem sok. Bár napelemmel mûködöm. Kifekszem és kattognak
a gondolatok. De nem magamról. Talán az utóbbi évben, hogy
anyuval ennyit együtt vagyunk. Most gondolok vissza arra, hogy
mit miért tettem.
– Hazatalálsz, mint a hôseid?
– Remélem, arrafelé tartok.
Ócsai Dorottya

Könyvkultúra

interjú

3
3
9

Könyvkultúra

interjú

A holokauszt kevéssé feltárt
dokumentumai
Orvosi horror a német koncentrációs táborokban
Embertelen kutatás címmel a német koncentrációs táborokban végzett orvosi kísérletekrôl írt könyvet Pasternak Alfred kaliforniai szülész-nôgyógyász professzor.
Megjárta az auschwitzi lágert; tizennégy és
fél évesen, vézna vidéki fiúként került oda,
s csodák sorozata folytán szabadult, nem
egészen tizenhat évesen. Bár mindkét
részrôl népes családjának nyolcvan százaléka a holokauszt áldozata lett, ô szüleivel és
két nôvérével együtt túlélte a szörnyûségeket. Azt mondja, a család szûkebb magjának megmenekülése lehet az oka, hogy komolyabb idegrendszeri sérülés nélkül élhette az életét.
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■ Az Akadémiai Kiadónál megjelent, dokumentumokon alapuló, a leghírhedtebb orvos-bûnözôk fényképeit is közzétevô kötet gyorsan olvastatja magát, részint mert közérthetô, részint,
mert mielôbb le akarunk számolni a benne feltáruló rémségekkel: halálos kórral szándékosan megfertôzött emberekrôl, mustárgázzal égetett sebekrôl, a méhkürt gyulladását elôidézô, s
ezért örök meddôséget okozó injekciót kapott lányokról… Amikor becsukjuk a könyvet, akár rémálmainkban is tovább kísértenek a belôle megismert szörnyûségek. Olyan, mint egy horror,
csak éppen megtörtént a valóságban.
– Mikor látott hozzá a tényfeltáró munkához?
– A könyvírást akkor kezdtem, amikor abbahagytam a magánpraxist.
De a holokausztnak errôl a részérôl már jóval korábban kezdtem dokumentumokat gyûjteni. A túlélôknek abba a kisebb hányadába tartozom, akik kényszerûen igyekeztek mindig elolvasni, megnézni,
meghallgatni mindent, ami a holokauszttal kapcsolatos. Ezenközben rájöttem, hogy a koncentrációs táborokban végzett orvosi kísérletek elhanyagolt részei a holokauszt történetének. Így találtam meg
egy csomó, a könyvnek alapjául szolgáló dokumentumot.
– Hol talált rá ilyesfajta iratokra?
– Bújtam a könyvtárakat, archívumokat, s vannak egészen különleges helyek is, ahol óriási gyûjteménye van ezeknek az anyagoknak.
A jeruzsálemi Yad Vashem Múzeum kutatóknak fenntartott külön
részlege fantasztikus. Ebbe a bombabiztos, föld alatti gyûjteménybe csak különleges engedéllyel rendelkezôk számára nyújtanak betekintést. Többször töltöttem ott heteket az eredeti kéziratok tanulmányozásával. Képzelje el, hogy én, aki Auschwitzban voltam, s
akinek a családja nyolcvan százalékban ott pusztult el, a kezemben
tartottam Himmlernek azt a levelét, amelyben utasítást adott a birkenaui tábor felépítésére! Vagy végigolvastam például Eichmannak
az izraeli fogságban, a bírósági ítélet és kivégzés elôtt írott naplóját.
Számomra ez fantasztikus élmény volt.
– Gondolom, megrázó élmény, hiszen biztosan elôhívta a szörnyû lágeremlékeket.
– Megrázó, de ugyanakkor bizonyos szempontból elégtételt szolgáltató élmény is. Fokozottan értékeltem azt a tény, hogy én, a volt
auschwitzi fogoly, mindazok után, amiken átmentem, itt vagyok

szabad emberként, s azzal töltöm a vakációmat, hogy ilyesmivel foglalkozom. Úgy éreztem, hogy ez az isteni gondviselés különös
adománya a számomra.
– Orvosi kísérletekkel találkozott-e a táborban?
– Auschwitzból engem viszonylag rövid idô
után elvittek egy úgynevezett „munkalágerba”, az alsó-sziléziai Dörnhauba. Csak utólag
találkoztam olyanokkal, akiken túlélhetô kísérleteket végeztek. A kísérleti alanyok zöme
belehalt a rajta végzett beavatkozásba.
Nagyon sok olyan kísérletet végeztek,
amelyekben szinte percekkel a haláluk
után, vagy akkor, amikor még nem is
voltak biztosan halottak, felboncolták
az embereket, hogy lássák a kísérletek
eredményeit. Szervekbôl mintákat vettek, s azokat különbözô intézetekbe
küldték el Németországba.
– A könyvébôl azt olvastam ki, hogy
ezekre a kísérletekre nehezen lehetett volna ráfogni, hogy elôbbre viszik az orvostudományt.
– A táborokban végzett kísérletek tulajdonképpen három csoportba oszthatók. Nagyon jelentôs részüket a
német hadvezetôség részére végezték, például, hogy a tífusz vagy a malária elleni védôoltást megtalálják, vagy gyógyszereket a már kialakult
betegség ellen. Ez valós szükségletet alátámasztó ötlet volt. Ezek a kísérletek amiatt váltak embertelenné, ahogyan végezték ôket: nemcsak
fizikai, lelki gyötrelmeket okoztak az embereknek, hanem a legtöbb
ilyen kísérletet úgy tervezték meg, hogy a végpontja szándékosan a halál volt. Embertelenségük miatt nem is vezethettek olyan eredményre,
amely az etikus tudományban felhasználható lenne. A kísérletek második csoportjába tartoztak az árja fajnak a felsôbbségét bizonyítani hivatott vizsgálatok, például a különbözô antropológiai vizsgálatok és
sterilizációs kísérletek. A harmadikba sorolhatókhoz semmiféle valós
feltételezés nem szolgált alapul. A táborokba rendelt orvosok hamarosan tudatára ébredtek, hogy bármit tesznek a foglyokkal, azt senki sem
kéri számon rajtuk, tehát semmiért sem tartoznak felelôsséggel. Így például kitettek a tûzô napra étlen-szomjan tartott embereket meztelenül,
s nézték, mennyi idôbe telik, amíg meghalnak. Másoknak narkotikumokat adtak, megállapítandó, hogy milyen dózis bizonyul halálosnak.
– Mi ösztönözte arra, hogy ezzel a thrillerrel éljen együtt évekig?
– Egy régi közös ebéd alkalmával elmondtam Elie Wieselnek, hogy
tapasztalatom szerint a német táborokban végzett orvosi kísérletekrôl alig tud a világ, az amerikai szakfolyóiratokban is csak elszórtan néhány cikk jelent meg e témáról, s összefoglaló mû egyáltalán
nincs. Ô kicsit elgondolkodott, majd azt javasolta, írjam meg én a
hiányzó könyvet. Egyrészt azzal magyarázta, hogy egy ilyen könyv
csak akkor tudja megértetni az olvasókkal, mi volt embertelen és orvoshoz méltatlan ezekben a kísérletekben, ha gyakorló orvos a
szerzôje. Az pedig, hogy ez a szerzô maga is Auschwitzban raboskodott, külön hitelt ad a munkának. Végül így szólt: „Ez a Te feladatod lenne, ha nem írod meg, akkor az a Te bûnöd lesz”. Ez a mondat visszacsengett bennem, motivált a munkára.
Mátraházi Zsuzsa

Élhetek az arcodon?
Beszélgetés Ladik Katalinnal egy regényes élettörténetrôl
Ladik Katalin a 60-as évek végén tûnik fel erotikus hangvételû, szürrealisztikus verseivel, melyek
fonikus elôadásából hamarosan kinônek elsô
performanszai is. A sajátos, vizuális környezetben elôadott provokatív performanszok különös
magánmitológiát teremtenek. Az Újvidékrôl áttelepült költô-színész-performer az Ünnepi Könyvhétre a Nyitott Könyvmûhely gondozásában
megjelent „Élhetek az arcodon?” címû prózai
írással jelentkezett. A mûfaji határokat feszegetô,
fotókkal és szöveges dokumentumokkal (újságcikkel, levelekkel) szerves egységet alkotó mûnek
a több évtizeden átnyúló keletkezéstörténete sem
mindennapos…

■ – A 70-es évek derekán jártunk, mikor Bori Imre irodalomtörténész azt mondta nekem: „Katalin, én elvárok magától egy erotikus
regényt”. Ez akkor nagyon meglepett, nem éreztem úgy, hogy meg
kellene szólalnom prózában, mivel a verseimben, valamint a hangköltészetben és a performanszban tökéletesen ki tudtam fejezni
magam. A „felszólítás” után eltelt több mint tizenöt év, aztán –
mintha a sors üldözne – egy fiatal írónô, hasonló ötlettel állt elô.
Felkért, hogy lapjába, egy fiataloknak szóló újságba, írjak szerb
nyelven egy folytatásban megjelenô erotikus történetet. A spontán
ötletbôl igazi négykezes mû született. A témát nem egyeztettük
elôre, ám az én kéziratomhoz az írónô hozzáfûzte a maga történetét. Így reflektáltunk egymás írásaira éveken át. Aztán a 80-as évek
végén mindez abbamaradt, mivel az írótársam elhagyta Jugoszláviát. Egyedül nem folytattam, de a kalandos történeteknek amúgy
sem kedvezett ekkortájt az idô. Felgyorsultak az események, és a
Balkánnak ezen a részén vészterhessé vált a levegô. Globális tanácstalanság és talajvesztettség uralkodott el rajtam is. A Kiûzetés c.
(88-ban, a Magvetônél megjelent) kötet már elôrevetítette azt a szorongást, ami miatt 92-ben végül áttelepültem Magyarországra. A
versek 83-ban már elkészültek, tehát a bennük megszólaló bizonytalanságérzés csupán a személyes – mûvészi hitvallásomból adódó
– talajvesztésemre utalt. Ezt a testetlen életérzést a történelmi – politikai események konkretizálták 88 után. 84-tôl a Vajdaságban nem
jelenhetett meg magyar nyelvû kötetem. De a bezártság, a némaság
akkor vált teljessé, mikor a vízumkényszer miatt sorra le kellett
mondanom a külföldi fellépéseimet. Nem láttam más kiutat, Budapesten próbáltam megtalálni az elvesztett szellemi közeget.
– Hogyan került elô ismét a félkész regény?
– Áttelepülésem után a Cigányfúró c. folyóirat egyik szerkesztôje
lettem. Ekkor jutott eszembe a félbehagyott kézirat, az akkor még
kétszereplôs regény. A közben rám rakódott évtized azonban a mû
kibôvítésére ösztökélt. Így vezettem be az újabb énem megszólaltatására a Mûvésznô és az Üvegezônô mellé a Szerkesztônôt, a maga házassági és munkahelyi gondjaival. Az olvasók az újságban havonta olvashatták az elkészült fejezeteket. Aztán 96-ban megszûnt
a Cigányfúró, és ismét félbeszakadt a regény. Mígnem 10 év múlva Ilia Mihály irodalomtörténész egy levelében megadta a befejezéshez az utolsó lökést. „Meg kell írnia a kinti dolgokat.” Az újabb

réteget ezúttal a kerettörténetbe, a Hvari naplóba szôttem bele.
– A történetben három nô
– nyilvánvalóan három alterego – története keresztezi egymást. A Szerkesztônô, a Mûvésznô és
az Üvegezônô életének
epizódjai. A kapcsolódási
pont közöttük az, hogy
névrokonok. Kik ôk?
– Az Üvegezônô „Kurázsi
mama”, a nagy túlélô, aki a
realitás talaján él, és a mindennapi betevôrôl gondoskodik. Az Üvegezônô a –
gyerekkoromtól kísértô –
háborúnak és a létbizonytalanságnak a következményeként született. Nélküle nem létezhetne a Mûvésznô sem, hiszen ô teremti meg az
alapot. A bennem élô Üvegezônô
volt az, aki – hogy anyagi biztonságot
teremtsen – a középiskola után banktisztviselônek állt, noha a légies és
transzcendens felé tekintô Mûvésznô
szüntelen lázadozott. Az Üvegezônô
eleinte fél a Mûvésznôtôl. Tele van kisebbrendûségi érzésekkel, mivel számára ismeretlen világba lép. A lelke
mélyén mégis érzi, hogy nem tehet mást, írnia kell, hogy az írás által megtisztuljon.
– A kerettörténet, vagyis a Hvari napló realista, míg a három nô
története szürrealista, tele víziókkal, abszurd, olykor kísérteties
látomásokkal.
– Ilyen abszurd az élet; nem igaz? Az élettôl a látomások elválaszthatatlanok, csakúgy, mint a félelmeink és a vágyaink. Én a félelmeimet az írás által dolgozom fel. Sokan azt mondták rólam, hogy
bátor vagyok. Pedig csak elôre menekülök.
– Elégedett azzal, amit élért?
– Mindig úgy éreztem, hogy én egy hosszú távra idôzített ember
vagyok; nem várhatok gyors sikert vagy elismerést. 48 évesen kaptam meg a Kassák-díjat, a József Attila díjat pedig 59 éves koromban ítélték oda. A fiatalon rám aggatott „polgárpukkasztó és erotikus” bélyegtôl – mûvészként – máig sem szabadulok, pedig mostanra sokkal szókimondóbbá vált a nôi irodalom. Ez a megpecsételés végigkísérte egész mûvész-sorsomat. Ugyanakkor szívesen közölnek a folyóiratok, látogatják az elôadásaimat, kialakult az olvasórétegem. A 70-es években készült vizuális mûveimre mostanában
kezdtek felfigyelni a mûvészettörténészek; megszaporodtak a kiállításokra való meghívásaim. Ez azt igazolja, hogy a munkáim felett
nem múlt el az idô. Ha így nézem, érdemes volt bejárnom ezt a nehéz életutat. Az élményeket mindig a tapasztalatokból merítettem.
A sok jó élmény – úgy érzem – megnemesített, a rosszak pedig, tanulságképpen talán bölcsebbé tettek. Ha ezt a bölcsességet át tudom adni másoknak (még ha egy szûk rétegnek is), számomra az a
legnagyobb elismerés.
Maczkay Zsaklin
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Képregények Magyarországon
■ Hogy mikor születtek az elsô képregények, arról megoszlanak a vélemények, egyesek szerint már az ókorban
is voltak olyan rajzok és képek, melyek együttese megelôlegezi az eljövendô mûfajt. Az mindenestre tény,
hogy Magyarországon Jókai Mór lapjában, az Üstökösben már 1861-ben képregényszerû darabok, képtörténetek jelentek meg. Majd – hogy ugorjuk az idôben – a
két világháború közötti gyerekújságok is közöltek képregényeket, bár a kísérô szöveg még kívül maradt a képkockán. 1935-ben jelennek meg az elsô valódi képregények, tehát az amerikai comicsok, szóbuborékos képregények magyar változatai, egy amerikai kiadó jóvoltából. (Magát a képregény szót Kuczka Péter használta
elôször 1947-ben.) Szintén a két háború között jelent
meg a magyarországi piacon Félix, Pat Sullivan macskája, akit nálunk Sicc úrfiként ismerünk, bár némi kiegészítéssel, hiszen a képsorok alá Kálmán Jenô verseket
írt. (Sajátos, hogy az ötvenes években a már meglévô
versekhez új rajzokat készítenek.) A háború után aztán
az addigi hagyományoknak megfelelôen, a gyerekújságok ismét elkezdenek képregényeket megjelentetni.
Az ötvenes évek viszont alapvetô változást hoztak: mivel az amerikai képregényt imperialistának, dekadensnek és túlzottan erotikusnak és erôszakosnak minôsítették felsôbb körökben, e vonal átvételérôl, illetve folytatásáról szó sem lehetett. (Az erotika és az erôszak persze
igen erôsen jelen van az amerikai képregényekben, hiszen ez a mûvészeti ág mindig is elég erôsen populáris
volt, vagyis igen olcsó, ebben az idôben néhány centért
hozzá lehetett jutni egy-egy füzethez, másrészt mivel itt
nem érvényesültek a cenzúra szabályai olyan erôsen,
mint a filmeknél vagy az írott sajtónál, ezek a populáris
tendenciák is jóval nagyobb teret kaphattak.)
A mûfaj úgy élhette mégis túl Magyarországon ezeket
az évtizedeket, hogy egy sajátos utat választott, a rajzos
adaptációkét. Feldolgozták a magyar és világirodalom
színe-javát, legfôképp a kötelezô olvasmányokat, mintegy valamiféle kultúrmissziós tevékenységként. Ezek a
feldolgozások folytatásokban jelentek meg különbözô
újságokban, magyar képregényfüzetek nem léteztek.
Igen jeles alkotók készítették a rajzokat, mint Zórád
Ernô, Korcsmáros Pál, Sebôk Imre, a képregényírók között pedig ott volt Örkény István vagy Rónaszegi Miklós is. 1957-ben indult diadalútjára Zórád Ernô és Cs.
Horváth Tibor közös munkája, a Winnetou a Pajtás hasábjain, és ebben a mûben került be állandó jelleggel a
szöveg a képkockák belsejébe. A Fülest Korcsmáros Pál
uralta, a Magyar Ifjúságban pedig a Sebôk Imre által alkotott Kincses sziget látott napvilágot. A hatvanas évektôl a mûfaj – vagyis az adaptációs formája – virágkorát
élte, számtalan sajtóorgánumban lehetett folytatásos
képregényeket olvasni, a hetvenes években pedig új alkotók sora lépett színre az addigiak mellett, például
Dargay Attila, Szitás György vagy Szenes Róbert. Aztán
az évtized vége felé az alkotók halála, illetve visszavonulása, az alacsony honoráriumok és a fogyatkozó újságmegrendelések miatt egyre kevesebb képregény született, a mûfaj vesztett népszerûségébôl.
A rendszerváltást követôen természetesen ismét
megváltozott minden, újra lehetett külföldi képregényeket is megjelentetni, mégis – legalábbis a könyvpiacon – viszonylag nehezen vetette meg a lábát ez a

mûfaj. Újság formájában viszont folyamatos a jelenléte, rendre bukkannak fel fôként külföldi képregények magyarított változatai az újságosstandokon.
Születtek képregényújságok is, melyekben külföldi alkotók mellett helyet kaptak magyarok is, mint például a Kretén címû újság, a Mad magyar változata,
melyben igen tehetséges alkotókkal találkozhatunk,
többek között Fekete Imrével, Varga „Zerge” Zoltánnal, Garisa Zsolttal vagy Göndöcs Gergellyel.
Idôközben a könyvkiadók is ráéreztek a képregénykiadás ízére, nem egy olyan kiadó alakult a közelmúltban, mely kizárólag erre a mûfajra specializálódott. Az
amerikai és nyugat-európai képregények mellett megjelentek Magyarországon az elsô mangák, vagy amerimangák is (melyeket Amerikában gyártanak, de manga stílusban, sokszor japán alkotókkal, és amelyeket
nem fordítva kell olvasni).
Vannak kifejezetten a mangára szakosodott kiadók
(Mangafan Kiadó), és érdekes, hogy léteznek kifejezetten lányoknak szánt mangákat megjelentetôk is (Delta
Vision), mellettük olyanokat is találunk, melyek kifejezetten ismert amerikai képregényeket adnak ki, mint az
X-man vagy a Pókember (Panini Kiadó).
A viszonylag széles palettán helyet kapnak olyan kiadók is, melyek csak fekete-fehér mûveket tartalmazó
sorozatot jelentetnek meg (Míves Céh Kiadó). Itt jegyzem meg, hogy az eredetileg fekete-fehér képregényeket sokan eredetibbnek, jobbnak, és emellett értékesebbnek tarják, mint a színeseket, mondván, hogy abban jobban elsikkadnak a hibák. Itt-ott megjelennek
magyar alkotók könyvei is (például Gróf Balázs, Filó
Vera és mások), bár könyvkiadói vélekedések szerint
még nem sikerült kinevelni egy új képregényrajzoló-generációt. Természetesen az is elôfordul, hogy a hagyományos könyvkiadással foglalkozó kiadók is kirándulást tesznek a képregény világába, egy-egy könyv erejéig (például az Athenaeum Kiadó). Örvendetes, hogy
nemrég megnyílt Budapest elsô képregényboltja, az
Eduárd, nem messze az Operaháztól.
A könyvkiadók számára jelentôs probléma ma is,
hogy részben talán az irodalmi adaptációknak köszönhetôen, illetve a mûfaj korábbi besorolása, kezelése
nyomán nálunk még mindig gyerekolvasmánynak tekintik a képregényeket. Valahogy úgy, mint a rajzfilmeket: a gyerek elôször azokat nézi, és késôbb, nagyobb korában elkezdi a „felnôttfilmeket” is. Pedig a
képregény csak egy keret, egy mûfaj, melyet bármilyen
tartalommal meg lehet tölteni, és nincs semmiféle korhatárhoz kötve.
A képegénykiadók évente egyszer igen sikeres képregényfesztivált tartanak, ahol találkozni lehet az alkotókkal, kiadókkal, meg lehet vásárolni a könyveket, újságokat. Ezeken a fesztiválokon az is nyomon követhetô,
mely olvasóközönség vásárolja ezeket a mûveket. Meglepô módon az derült ki, hogy bár hagyományosan ezt
a mûfajt a fiúk vagy férfiak olvasmányának tartják, a vásárlóközönség fele-fele arányban oszlik meg a két nem
között. Ezenkívül elsôsorban a fiatalok teszik ki a közönség nagy részét, bár az újonnan megjelentetett hatvanas, hetvenes évekbeli mûvek magukhoz vonzzák az
idôsebbeket is egy kis nosztalgiázásra.
Jolsvai Júlia

A manga a lányoknál is siker
Beszélgetés Korcsmáros Gáborral
■ – Elôször is tisztázzuk a rokoni viszonyokat.
– Korcsmáros Pál képregényrajzoló a nagypapám volt,
Péter pedig az édesapám, vele együtt hoztuk létre a Képes Kiadót, amelyet én vezetek. Édesapám most már
nyugdíjas, és nemrég írt egy izgalmas regényt, melyet
végül képregény formában meg is jelentettünk.
– A nagypapája rajzainak jogai a tulajdonukban vannak, és az ô Rejtô-képregényeivel kezdték el a
könyvkiadást.
– Mielôtt még a könyvkiadót létrehoztuk volna, sokszor beszéltünk arról apámmal, hogy milyen jó lenne ezeket a régi rajzokat újra kiadni, melyek eredetileg fekete-fehér tusrajzok voltak.
Nagyon jó rajzok, csak ma már a
fekete-fehér technika nem igazán divatos, ezért azon törtük a
fejünket, hogy hogyan lehetne
ôket úgy megjelentetni, hogy az
a mai fiataloknak is izgalmas legyen, tehát ne csak nosztalgiából
vegye meg az, aki olvasta a Fülesben a hatvanas években. Nem is
tudtam igazán elképzelni, hogy színesben jól fognak mutatni ezek
a képregények, mert a valamikori címlapok lebegtek a szemem
elôtt, melyeket nem is a nagypapám rajzolt és valaki más színezett ki. Ez már a nyolcvanas években volt, amikor megjelentették
füzet formájában is a Rejtô-könyveit. Az volt a szerencse, hogy találtunk két grafikust, akik nagyon szépen meg tudták csinálni a
színezési és egyéb munkákat. Ugyanis nagyon sok mindent meg
kellett változtatni: a betûtípusoktól kezdve a képregénykockák elhelyezéséig, hiszen ma egészen másfajta formátumban, jóval nagyobb méretben jelentetjük meg a rajzokat, mint ahogy eredetileg
megjelentek, így néhol ki kellett egészíteni a rajzokat, és új elemeket is be kellett illeszteni. Az egyik grafikusunk a hosszú évek alatt
szerencsére teljesen át tudta venni a nagyapám stílusát, van természetesen saját stílusa is, de tudja most már ezt is. A legérdekesebb
az, hogy új figurákat is tudott úgy beilleszteni, hogy úgy tûnik,
mintha Korcsmáros Pál találta volna ki ôket.
– Ezt azért nem érzi túlzásnak?
– Nem akartam, hogy ugyanúgy jelenjenek meg ezek a képregények, mint valaha, hiszen ezek átdolgozott kiadások. Szerintem
jobbak, mint a régiek, nem a nagypapám miatt, csak egyszerûen akkor nem voltak adottak a technikai lehetôségek. Kicsit olyan ez,
mintha ma újraforgatnának egy filmet, mert most már lehet színesben is filmet készíteni.
– Nagyon nagy munka lehet egy ilyen képregényt átdolgozni.
– A két grafikus folyamatosan dolgozik rajta és több mint egy évig
tart, míg eggyel végeznek, úgy, hogy megvannak az eredeti rajzok.
– Az Önök tulajdonában vannak az eredeti rajzok?
– Általában igen, bár nem az összes. Az volt a probléma, hogy
annyi munkája volt a nagyapámnak, hogy nem volt ideje, hogy
visszakérje a kiadóktól az eredeti rajzokat. Így a legtöbb rajza a
könyvkiadókban maradt, aztán édesapám és a nagybátyám szerezték vissza egy részüket, már felnôtt korukban. Ezek a rajzok nagyon
értékesek ma már, nemrégen volt egy képregény-árverés, ahol egy
eredeti oldalt százezer forintért lehetett megvenni, és egy képregény
természetesen nem egy oldalból áll.

– A Képes Kiadó a Rejtô-könyvek kiadásával kezdte a mûködését. És hogyan
folytatta?
– Másfajta képregényeket is meg akartunk
jelentetni, hiszen idôigényes voltuk miatt
évi egy Rejtô-mûvet tudtunk csak kiadni,
ami azért igen kevés. Ezt követôen elkezdtük a Klasszikusok címû adaptációs sorozatunkat, melyben megjelent már Az
arany ember vagy Az egri csillagok, melyeket szintén a nagyapám rajzolt. Ezeknek is
egy része a Fülesben jelent meg, és fôként
azokat is adjuk ki, mert azokból vannak
meg leginkább az eredeti rajzok. Érdekes,
hogy ez egy jóval olcsóbb sorozat, hiszen
nincs kiszínezve, az eredeti képekkel jelent
meg, és mégis a színeset keresik inkább. A
Rejtô-sorozat nagyon jól fogy, a Klasszikusok azért nem annyira. Ezután elkezdtünk
külföldi képregényeket is kiadni, hiszen szerettünk volna nyitni
több irányba is. Én fôként a francia képregényt találom különösen
értékesnek és érdekesnek, ami szerintem nagyon közel áll a magyarok ízléséhez, gondolkodásmódjához. Francia alatt a francia nyelvterületet értem, tehát idetartozik a belga is például. Amerikai képregényt is kiadtunk, mint például a Batman. És a közeljövôben szeretnénk mangát is kiadni, ami most nagyon divatos. Érdekes, hogy
a mangák a lányok körében is nagy sikert aratnak.
– Kik az olvasóik?
– Most már jó ideje van egy kemény mag Magyarországon, amely
majdnem mindent megvesz, de ez csak pár száz fôt jelent, és ugye
tudjuk, hogy könyvet kiadni több ezer példányban érdemes. A
Rejtô-kötetekkel sikerült jóval túlszárnyalni ezt a pár százas példányszámot, vannak olyan darabjai, melyekbôl már lassan tízezer
példányt eladtunk. Ennek az az oka, hogy ez egy különleges sorozat, nemcsak a képregényrajongók veszik, hanem olyanok is, akik
szeretik Rejtô Jenôt, illetve azok, akik valamikor olvasták ezeket a
képregényeket a Fülesben. Az összes képregényünk azért nem megy
ilyen jól, például a francia képregényeket – mivel nálunk még nem
ismerik – egyelôre kevesen veszik meg, de azon vagyunk, hogy általunk megismerjék. Míg például a Batmant, mert ismerik a figurát,
sokkal jobban vásárolják. Három kötetben jelentettünk meg egy
történetet, mely eredetileg Amerikában 12 füzetben jelent meg. Nekem az a tapasztalatom, hogy nálunk a füzetek annyira nem kapósak, meg gond is van velük terjesztési szempontból, hiszen nem is
újságok, de nem is könyvek. Nekünk a könyvek jöttek be, de itt is
meg kell húzni a határt, az Egyesült Államokban vagy Franciaországban olyan nagy alakú, keménytáblás könyv formájában is megjelentetnek bizonyos képregényeket, amilyet nálunk biztosan nem
lehetne eladni, annyira drága lenne.
– A kötelezô olvasmányok megjelentetése, függetlenül attól,
hogy azok mennyire befogadhatóak az adott korosztály számára, azért némi mellékzöngével is bír. Aki képregényt olvas, elolvassa azért az eredeti könyvet?
– Én azt szoktam ajánlani pont a Klasszikusok sorozatunk kapcsán, hogy a diák olvassa el a könyvet mondjuk nyáron, és ôsszel
a képregénnyel frissítse fel a memóriáját. Olyan visszajelzéseket
kaptam egyébként, hogy sokaknak kedvet csinált a képregény az
eredeti mûhöz, utána örömmel olvasta el a regényt.
Jolsvai Júlia
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A Szent Kehely és a Szentségtelen Grál
Arthur/Artusz nagy hôs volt, de hogy élt-e, nem
biztos. Legalábbis a valóságos brit hadvezérnek-uralkodónak nem sok köze van a legendás lovagkirályhoz. Amire viszont mérget vehetünk: a Grál-„tematika” tipikus New Age-jelenség. Az angol, német,
francia és olasz filológusok az irodalomtörténetben
már rendet tettek: a 19. és a 20. században kutatták
és feldolgozták a kiterjedt témát. Lásd a Világirodalmi Lexikon megfelelô fejezetét, amely egy magyar
nyelvû cikket is megad az irodalomjegyzékben.
Merthogy mindebbôl-minderrôl magyarul alig olvasható valami. Jóllehet a Szent Kehely és a Grál-királyi család összes titka nagyon is divatba jött az utóbbi évtizedben. Ezt próbáljuk vázlatosan körüljárni.

A történet lényege röviden
„…egy nehezen megtalálható várban egy
király titokzatos, az életet megôrzô és tápláló kincset vagy edényt ôriz. A király béna vagy beteg, a várat pusztaság övezi. A király csak akkor gyógyulhat meg, ha egy különösen derék lovag talál rá a várra, és látván azt, amit lát, egy bizonyos kérdést föltesz. Amennyiben nem teszi föl ezt a kérdést, minden marad a régiben, a vár eltûnik, és a lovag kezdheti elölrôl a keresést.
Ha hosszú tévelygés és számtalan kaland
után végül is sikerül ismét eljutnia a Grál
várába, és immáron fölteszi a fölteendô
kérdést, akkor a király meggyógyul, a vidék
kizöldül, és ettôl fogva ez a hôs lesz a Grál
ôrzôje.” (E. Jung – M-L. von Franz.)

Mi a Grál?
A Grál a legtöbb említésben edény: kehely, azaz kupa, serleg, ivótál vagy ivócsésze, amelynek anyaga lehet fa, agyag,
üveg, bronz, ezüst, arany. (A valenciai katedrálisban ôrzött,
Grálként tisztelt kehely például három részbôl áll: a talp
egy felfordított, ékkövekkel díszített csésze, a nyél finom
ötvösmunkára vall, a talppal azonos anyagú, kornalinból,
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vagyis vörös színû kalcedonból készült a kehely.) Más elképzelés
szerint egy (drága)kô, például smaragd, amely a teremtésnél is régebbi. A lázadó angyal, Lucifer homlokát díszítô diadémba volt belefoglalva. Amennyiben kehely, nem más, mint az az ivóedény,
amelyet Jézus használt az Utolsó vacsora alkalmával, amikor a Mester és a tanítványok utoljára összegyûltek, és amelybôl a bort itták.
A bor Krisztus vére, a kenyér pedig az ô teste. A megszentelt bor és
kenyér (ostya) az oltáriszentséget, az eucharisztia titkát jelenti. Továbbá: ebbe az edénybe fogta föl a Megfeszített vérét Arimathiai
József, aki tagja volt a Szanhedrinnek, de Jézus elítélésével nem értett egyet, viszont a kivégzését nem tudta megakadályozni. Neki adták ki a holttestet, ô temettette el azt. Majd elhagyta Palesztinát, és
Nagy-Britanniába ment, természetesen vitte magával a Grált…

Mit jelent maga a szó?
A Grál elnevezés a latin gradale szóból származik, aminek jelentése „edény”, „mélytányér”, „váza”, esetleg „kupa”. A szigetország
földjére került edény funkciója pedig megegyezik a kelta hagyományban szereplô varázserejû edényével – náluk
ez általában üst –, amely képes végtelen mennyiségû ételhez, különféle elônyökhöz juttatni, sôt az
életet is visszaadni… A fentiek lényege: a kelta
mondák, mesék elemei sajátos módon összeolvadtak bizonyos keresztény elképzelésekkel. Másképpen: (részben apokrif) keresztény és pogány
hagyomány keveredése adja a Grál, a Grál-királyok történetének kibogozhatatlanul kusza szövedékét. A rengeteg változatban nem lehet rendet teremteni, a középkori költôk hol innen, hol onnan
vették a maguk (nekünk ismeretlen)
mintáit, elôképeit, változatos történeteket, meséket adtak elô. A mai régészek,
történészek, lelkes amatôrök éppen ez
okból kedvük szerint kombinálhatják az
elemeket. Van, aki a kelta emberáldozati rítusokból vezeti le a „Grál-mondát”,
van, aki a mannagéppel hozza kapcsolatba és sejteti rejtekhelyét, más a templomosokkal való kapcsolatot fejtegeti,
vagy metafizikai dimenzióban az árja
rassz szimbólumaként kezeli.
A Szent Grál jelentésû San Grealt egyesek Sang Realnak, azaz Szent Vérnek értelmezték, amibôl aztán ki lehetett
okoskodni a Názáretitôl eredô Grál-királyok családfáját. Sôt, van olyan szerzô,
aki a Grál-dinasztiát visszavezette Ádámig
és Éváig.
Végül is mi a
Grál?
Nem
konkrétan, hanem átvitt értelemben: „… az
emberi tökéletesedést és az Istennel
való
eggyé válást célzó belsô keresés
szimbóluma.”

Olvasható és hozzáférhetetlen források
Végül is melyek azok a legfontosabb mûvek, amelyek nyomán a rengeteg, egymással vitatkozó, de legalábbis egymástól eltérô kommentárok, analízisek születtek/születnek? A
keresztény dimenziót véve
elôször szemügyre, Robert de
Boron trilógiáját kell említeni.
Ennek részei: az egészben
fönnmaradt Arimathiai József,
a töredékben ismert Merlin és
Parsifal. A legkorábbi a francia
Chrétien de Troyes 1180 körül
keletkezett Perceval és A Grál
története c. verses regénye. A
bajor Wolfram von Eschenbach 1210 körül írt mûve, a Parzival
szerencsére teljes terjedelmében olvasható magyarul, Tandori Dezsô
fordításában. (A középfelnémet nyelven írt verses regényt a Nibelungenlied-del együtt a 18. században fedezték fel újra, a zürichi J. J. Bodmer jelentette meg újfelnémet fordítását.)
Ami még magyarul hozzáférhetô, az
a 15. században élt Thomas Malory
Arthur halála c. prózai összefoglalása. A magyar kiadás címe: Arthur
királynak és vitézeinek, a Kerek Asztal lovagjainak históriája. Chrétien de
Troyes-nak és Boronnak is voltak (ismert és ismeretlen) követôi, folytatói, és fennmaradt a 13. századból egy próza-Perceval, egy Perlesvaus c. regény és a Queste del Saint Graal.

Az angol és német romantika törleszt
II. Frigyes király köszönettel lemondott a könyvtárának felajánlott példányról.
„… az ilyen mûvek fabatkát
sem érnek: nem érdemlik
meg, hogy lefújják róluk a
múlt porát – mondta az uralkodó a 12–14. században keletkezett költeményekrôl.
Ötven év sem telt el és
K. Lachmann gondozásában
megjelent Wolfram von
Eschenbach összes mûvének kritikai kiadása, a romantika tehát rehabilitálta a
középkori lovagköltôk, a
trubadúrok alkotásait. A
Grál-ciklust azonban igazából egy zseniális zeneszerzô, Richard Wagner ismertette meg a nagyközönséggel. A
máig népszerû Parsifalt 1882. július 26án mutatták be Bayreuthban. A Grálelbeszélés, a tenoristák és a közönség
kedvence mindazonáltal a Lohengrinben hangzik föl. (A hattyúlovag, mint
tudjuk, Parsifal fia.)

S. T. Coleridge, az angol romantika egyik legjelentôsebb
képviselôje rajongott az Arthur-történetekért. Walter Scott,
a történelmi regény megalkotója egyik regényében szerepelni Lancelotot, aki álmában látja a Grált. Alfred Tennyson, a
viktoriánus kor legkiválóbb költôje bebarangolta az Arthurés Grál-legenda által megörökített helyeket. 1859-ben megjelentetett A királyidillek c. kötete ifjan kezdôdött szenvedélyének és tapasztalatainak költôileg megformált foglalata. A
Nobel-díjas T. S. Eliot Puszta ország c. mûvében központi
szerepet játszik a Grál-legenda. S végül hadd utaljak W.
Faulkner kevésbé ismert Májusi nap c. regényére, amelynek fôhôse Sir Galwayn of
Arthgyl, egy fiatal lovag.
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Tovább hódít a Grál
Az Arthur királyról és a Kerek
Asztal lovagjairól szóló köteteket már ismertettük egy korábbi cikkünkben. A kifejezetten a Grállal foglalkozó szépirodalmi kínálatból csak Anne Stewart
regénysorozatát említem.
Arra sincs mód, hogy az
Európa, az Édesvíz, a General Press, a Képzômûvészeti és a Kvintesszencia Kiadó, az Alexandra
és a Gold Book minden
idevágó kiadványát ismertessem. Csupán a borítójukat mutatjuk meg.
Ellenben nem hallgathatok arról, hogy filmen is
hódit a téma: számtalan
alkotás készült Arthur,
Excalibur vagy Merlin címszereplésével, nem is beszélve az Indiana Jones és az
utolsó keresztes lovag c. sikerfilmrôl.
És szinte havonta-kéthavonta tûnik fel a Spectrum,
a Discovery vagy a National
Geography mûsorában egy
régész, aki az Arthur-kori
Angliáról beszél
élvezetesen, egykét mûvészettörténész, aki a Da Vinci-kódot magyarázza, esetleg (vallás)történész, aki az apokrif evangéliumokról, a lovagrendekrôl vagy a torinói lepelrôl tart izgalmas
elôadást, szokatlanul színesen, szabadon. Szóval
másképpen, mint a Mindentudás Egyetemén, bár
az ottani stílus sem emlékeztet a TIT szabadegyetemi elôadásaira. Az e fajta ismeretszerzés végeredményét nevezem én „diszkoveri mûveltségnek”.
Könnyen megérthetô, kissé felületes, tetszetôs elméletek, de hogy az igazsághoz – ugyan már! – a
történeti valósághoz mennyi közük van, azt megsaccolni sem merem.
Csokonai Attila
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Fantasy és szerepjáték
Pálinkás Imre szerepe: Alan O’Connor
Dr. Pálinkás Imre kenyérkeresô foglalkozásként jelenleg klinikai kutatások szervezésében, koordinálásában
és gyógyszerek törzskönyvezésében
mûködik közre, orvosi cikkeket ír,
lektorál. Van azonban egy másik
énje is: mint Alan O’Connor, tucatnyi fantasy regényt és novellát publikált az elmúlt tíz évben, részt vett
több fantasy kiadó munkájában,
manapság a Tuan Kiadó tevékenységét segíti. A háromgyerekes apának (akinek már a gyerekei is szerepjátszanak) kiadói, regényírói és
szerepjátékos tapasztalattal a háta
mögött jó rálátása van a magyar
fantasy irodalom történetére.
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■ – Beszéljünk egy kicsit a hazai fantasy
irodalom indulásáról és felvirágzásáról,
ami felváltotta, mondhatni kiütötte a nyeregbôl a 70–80-as években a Kuczka Péter
nevével fémjelzett és oly népszerû sci-fi
irodalmat. Miért válhatott ez a mûfaj, illetve hozzá kapcsolódóan a szerepjáték
olyan népszerûvé, illetve mi vezethetett a
sci-fi elsorvadásához?
– A szó mai értelmében a nyolcvanas évek
második felétôl beszélhetünk hazai fantasy
irodalomról – korábban is születtek nagyszerû mûvek, de akkoriban sci-fi, (Zsoldos: Távoli tûz) ál-történelmi, vagy meseregény
(Kodolányi: Özönvíz), mitikus ihletésû vers
(Weöres: Mahruh veszése) címkék alatt jelentek meg. A tolkieni Középföldérôl már a
hetvenes években olvashattunk, a „régivágású” Galaktika pedig egy egész számot szentelt a fantasy irodalomnak. A rendszerváltás
a kiadványok megítélésében és legalizálásában is változást hozott: hazai szerzôk váltak
egy csapásra sikeressé. A legismertebb kiadványok talán a „Káosz Szava” (és folytatásai) voltak Jeffrey Stone / Nemes Istvántól, illetve a MAGUS mûfajt és mítoszt megteremtô „Halál havában – Észak lángjai” regények Wayne Chapmantól (Gáspár András–Novák Csanád szerzôpáros). Szerencsésnek mondható, hogy szinte egybesett a fantasy irodalom és a szerepjáték hazai indulása, sokáig nem is volt elválasztható a kettô.
A fantasy nemcsak újdonsága miatt lett ilyen népszerû. A sci-fi
hanyatlását részben a sablonosodás, részben a jövôbe vetett hit
megingása okozta. Az új mûfaj a sci-fi gyakorta száraz (ál)tudománykodása, a jövôrajzolók szocio-politikai zsákutcái helyett
jobban fókuszált az emberre, varázsos világai nem akartak megfelelni semmiféle, sokszor gyorsan avuló, tudományos ismeretnek.

– Elsôként a Valhalla, a Griff, majd a Cherubion, aztán a Szukits, és számos kisebb kiadó foglalkozott fantasy könyvek közreadásával. Hogyan változott a kiadók profilja, létszáma és tevékenysége az elmúlt 10–15 év
során, hiszen pusztán fantasy könyvkiadásból egyikük sem tudott megélni?
– A gombamód szaporodó kisebb kiadók ugyanúgy eltûntek, mint a „gründoló hôskor” egyéb
profilú cégei. A szerencsés kevesek fennmaradtak, beolvasztva néhány korábbi vetélytársat is,
de hogy talán nemcsak szerencse kell
ehhez, mutatja a minôségi kiadványokkal elôrukkoló kiadók (pl. Ulpius- Ház)
tündöklése és bukása.
A gyûjtögetôs kártyák kiadása hazánkban is nagyon jó üzlet volt egy
ideig. Kisebb cégek ma is eléldegélnek a kártyák hasznából. A táblás játékok, illetve a figurás csatajátékok sikere még arányaiban sem érte el a
külföldit; ennek egyik fô oka a piac
mérete lehet, ami befolyásolja a marketingre költhetô pénz mennyiségét
is. Ami a könyveket illeti, míg kezdetben nem voltak ritkák a tízezres
példányszámok, ma 2–3 ezer példányt adnak ki az új mûvekbôl. Viszont több címet tartanak a piacon.
– Ahogy a krimi irodalomban, a
fantasyban hazai írók is angolszász
néven (is) publikálnak a mai napig.
– Egyesek személyiséget építettek a név
mögé, mások számára csupán annyit
jelentett, mint autón a rendszámtábla.
Írókörökben ismert eset, hogy a ’90-es
években ugyanazon szerzô angol álnevû könyvei több mint háromszoros
példányszámmal fogytak, mint amelynél vállalta polgári nevét. Ezt követôen
trend volt jól csengô magyar, vagy idétlen angol nevet választani.
– Idôközben felnôtt egy újabb fantasy-olvasó nemzedék. Hogyan változott – ha változott – a fantasyt olvasó tábor? Kik olvasnak inkább? A kamaszok, vagy
az idôsebbek? És mik az elvárások?
– A fantasy irodalom olvasóinak tábora korosztályát tekintve kiszélesedett, más-más elvárásokkal fordul az írók felé. Míg
a fiatalok az akciódús jeleneteket és a csatározásokat kérik számon
tôlünk, addig az érettebb korosztály a pszichológiát, „éleslátást”,
gondolkodást. Mindemellett úgy tûnik, amikor az embernek volna ideje olvasni, akkor pénze nincs elég, és fordítva. Az utóbbi
húsz évben erôs vetélytársai lettek az olvasásnak – nemcsak a közel hússzorosára bôvülô tévémûsor-kínálatra, DVD-kölcsönzôkre,
és PC- játékokra gondolok. Az internet blogvilága, az online olvasás ugyanúgy a könyvekre szánt idôt csökkenti, de az egyik legmarkánsabb faktor manapság mégis a megnövekedett munkaidô.
Persze nemcsak az olvasótábor változott. A nagy „fantasy-fogyasztónak” tekintett szerepjátékosok jelentôs része ma már in-

terneten is játszik. Ízlés dolga, kinek mennyire tetszik az otthon
magányában kattingatott „szerepjáték”, akár egyedül, akár online társakkal kalandozik valaki. A személyességet, az együtt játszás közvetlen örömét nem adja vissza.
– A Csillagvetô és a Hollóidôk sikere után íróként mi foglalkoztat most?
– Foglalkozom egy regénnyel, melyben a Mester és a Mindenható
vívja a maga csatáját az emberi történelem során. Ezzel párhuzamosan részt veszek egy novelláskötetben is, amelyben Dunkerque
második világháborús evakuálásáról írok, a magam módján. A
MAGUS-írásokon valamelyest túllépve, más mûfajban is megmutatkoznék: így például régóta írok egy ókori történelmi fantasy regényt, mely Zarathustra korában játszódik. Mindez nagyon sok utánajárást, kutatást igényel, de erre (is) valók az éjszakák, nem?
– Változott-e a kiadványok minôsége, milyen irányzatok, iskolák vannak? Meg tud-e újulni a lassan klisékbe merevedô
fantasy irodalom?
– A gyors sikert arató, klisékkel és humorral operáló, orkos-varázslós fantasy mûfaj (népszerû nevén „lakodalmas fantasy”) mellett
már a kezdetekben megjelentek ennek a ponyva mûfajába sorolt
irodalomnak igényesebb kiadványai is. (A besoroláson nem érdemes megsértôdni, a sci-fi is így kezdte). A MAGUS túlpolitizált,

erôsen emberközpontú világa olyan kiadványokat is eredményezett, melyek tartalmat és írástechnikát illetôen egyaránt megállják a
helyüket egy nemzetközi mezônyben is. A sablonfantasy mellett
további emlékezetes kezdeményezés Raoul Renier (Kornya Zsolt)
Sötét Mersantjának mágikus középkort megfestô világa, vagy például Gáspár András alternatív jövôképe, a mára klasszikusnak számító Ezüst Félhold Blues.
Kleinheincz Csilla a kortárs környezet „urban” fantasy mûfajának képviselôje (Város két fül között, Ólomerdô), a Neil Gaiman
nyomán (Tükör és Füst) a hazai népmeséket újragondoló antológia (Hetvenhét), illetve Horváth György inkább mesének tekinthetô írása, az Estvér ismét visszakanyarodik a fantasy gyökereihez. A hazai irodalomban még várat magára a „steampunk”
irányzat megjelenése, emellett van kereslet a Gaimant, Roald
Dahlt idézô bizarr vagy elgondolkodtató történetekre is, és szeretjük Beagle elbûvölô stílusát – mindezek pedig megteremthetik a maguk magyar megfelelôit. Szeretném, ha a gondolkodtató, tartalmasabb vonal erôsödne, ilyenek pl. az emberi pszichével foglalkozó, korunkban játszódó történetek, vagy a kedvenceim, a pszeudo-történelmi regények. Egy váratlan találmány pedig teret adhat akár a sci-fi felvirágzásának is…
Szénási Zsófia
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Vázlat a magyar fantasyról
■ Az 1980-as években a tudományos-fantasztikus mûvek
kiadásának fénykorában, melyet az oly népszerû Galaktika magazin és Kuczka Péter tevékenysége jellemez, a fantasy inkább csak mutatóban van jelen (l. a 45. Galaktika
1982-ben, vagy a Gyûrûk Ura regény megjelenése 1981ben, elôbbi a Swors&Sorcery, utóbbi a tolkieneszk világának elsô példája). A hazai fantasy-írók ekkoriban lelkes
amatôrök, köztük a késôbb meghatározóvá váló Gáspár
Andrással (Wayne Chapman), Kornya Zsolttal (Raoul Renier), vagy Nemes Istvánnal (John Caldwell). Kornya jóvoltából olyan alapvetô szerzôk lesznek elérhetôk magyarul mint R. E. Howard, H. P. Lovecraft, Marion Zimmer
Bradley vagy J. L. Borges. Amatôr szintû klubok, mûkedvelô társaságok foglalkoznak a külföldi szerepjátékokkal is.
1989 után, a szabad piac létrejöttével az addig amatôr vállalkozások professzionális cégeket hoznak létre, több kiadó is a fantasy tematikára specializálódik. A Griff Könyvek sorozatban jelennek meg az elsô kirobbanó sikert hozó mûvek, a Káosz ciklus (A Káosz Szava) Nemes István,
illetve a M.A.G.U.S (A Halál havában) Gáspár András és
Novák Csanád tollából. Nemes István, aki íróként és fordítóként is jelentôs sikereket ér el (l. Cherubion-saga)
1991-ben saját könyvkiadót alapít Cherubion néven.
1992-ben útjára indítja az Osiris Könyvek címû fantasy sorozatot, amely másfél évtized alatt több mint száz kötetet
hoz fôként magyar íróktól (pl. például Bihon Tibor [Robert Knight], Tóth Norbert [Allen Newman] Ô maga
több mint 90 publikációt adott közre máig. 1991-ben Novák Csanád és Gáspár András megalapítja a Valhalla Páholy Könyvkiadót (1992-tôl Walhalla Páholy), amely a 90es évek meghatározó fantasy könyvkiadójává vált. Közös
munkáik után (A Halál havában, Észak lángjai (–1992),
Gáspár elindítja a népszerû Tier Nan Gorduin ciklust. A
kiadó azonban legendás népszerûségét nemcsak ennek, hanem az
elsô hazai fejlesztésû szerepjáték, a M.A.G.U.S, vagy a Kalandorok
Krónikái piacra dobásának köszönheti, amely összekapcsolódott a
Rúna szerepjáték magazinkiadásával, illetve egy sor szerepjátékon
alapuló regény közreadásával. A szerzôk között az említetteken kí-

vül ott találjuk Csigás Gábort, Galántai Jánost (Ray O'Sullivan), Galántai Zoltánt (W. Hamilton Green), Gáspár Pétert (Jan van den Boomen), Juhász Viktort, Nyulászi Zsoltot (Dale Avery), dr. Pálinkás Imrét (Alan O’Connor), és
dr. Szalkai Lászlót (Ryen Hawkwood). Kornya Zsolt (Raoul Renier) dark fantasy stílusú M.A.G.U.S. regényeivel
(Acél és oroszlán, Korona és kehely, Sötét Mersant-ciklus)
növelte népszerûségét. Voltak rövidebb életû folyóiratpróbálkozások is, így még 1990-ben a Galaktika köpönyege alól kibújt Atlantisz (összesen 13 számmal), vagy 1992tôl a mûhellyé alakuló Bíborhold (késôbb Holdtölte). A
kilencvenes évek második felére a fantasy a hazai könyvpiac nem megkerülhetô szegmensévé válik, ugyanakkor
mindinkább klisékbe merevedik és önmagát ismétli. Új
utakat keres a Beneficium Kiadó az Ars Magica szerepjátékkal és a világában játszódó antológiasorozattal, vagy a
Lovecraft-féle Cthulhu-mítoszhoz köthetô novellasorozattal. A magyar szerzôk közül Juhász Viktort, Csigás Gábort és Szántai Zsoltot említhetjük. A Walhalla Páholyból 1998-ban kiválik Nyulászi Zsolt és dr. Szalkai László,
hogy Nitor néven saját kiadót alapítsanak, ahol az általuk
kifejlesztett szerepjáték (Codex) világához kapcsolódva
három antológia is megjelenik (Legendák Könyve I–III.).
Az útkereséshez tartozik, hogy Bán János magyar álnéven
(Bán Mór) kezdi publikálni Kárpáthia-ciklusát (2000). Szélesi Sándor és Fonyódi Tibor pedig saját néven a pogány
magyar hitvilághoz és Attilához kapcsolódó sorozatot indít. A Walhalla Páholy 2001-ben megszûnik, utóda az
Inomi, illetve 2005-tôl a Tuan folytatja a mindmáig legismertebb és legkedveltebb szerepjáték, a M.A.G.U.S. regények és kiegészítôk kiadását. 2004-tôl saját írói mûhelyt
szervez a Delta Vision kiadó, náluk jelenik meg az ún. urban vonulathoz tartózó Kleiheincz Csilla Város két fül között címû regénye, vagy a népmesék világát idézô Hetvenhét antológia. A hagyományos törekvéseken túlmutat a Roham fantasztikus
magazin is (2005-tôl), melyben már teoretikus esszék is megjelennek
a fantasyval kapcsolatban (Tick Péter, Varga Illés).
(szénási)
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Julia Navarro
A SZENT LEPEL
TITKOS SZÖVETSÉGE
(Fordította Cserháti Éva)
464 oldal, 2980 Ft
Küzdelem a torinói lepelért,
évszázadokon át...

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

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

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

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

KI KICSODA A MAGYAR
KÖNYVSZAKMÁBAN
(Szerk. Kiss József, Jakab Sára)
228 oldal, 2440 Ft
A magyar és a határon túli
magyar könyvszakma
532 szereplôjének adatai

Csak keresni kell – a könyvesboltokban

Hans-Ulrich Grimm: A leves hazudik
Az ételek szép új világa
Aromák, ízfokozók, ízelfedôk, mesterséges édesítôszerek, adalékanyagok, ételimitátumok. A huszadik század
élelmiszeriparának hatalmas fejlôdése a fogyasztók
többsége számára rejtve maradt. Ódivatú elképzeléseket dédelgetünk ételeinkrôl, amelyek már rég nem
azok, amik valaha voltak. Az eper íze nem az eprektôl
származik, hanem egy ausztrál fa fûrészporából, a kókuszízt egy Trichoderma viride nevû gomba termeli, a
barack ízét a ricinusból nyerik, a citromét pedig egy
penészgombából. A könyv modern élelmiszereink és a
modern élelmiszeripar megdöbbentô leírása. A szerzô
ebben az aktualizált kiadásban számos új adatot tár
elénk, és bemutatja az egyre globálisabban mûködô
élelmiszeripar szinte hihetetlen trükkjeit.
■ „A recept talán nem felelne meg mindenkinek. Kiindulási
anyagként ugyanis a szennyvíztisztítás maradéka szolgál. Vegyük a
lötty szilárd részeit, a nem kevés WC-papírral együtt, magas
hômérsékleten fôzzük granulátummá, ôröljük meg, és adjunk hozzá valamennyi szójafehérjét. Ezzel készen is van a »Jinko Nikku«,
az új keleti húspótlék. Mitsuyuki Ikeda, a távoli Okayamából származó japán tudós találmánya ízében még valamennyi kívánnivalót hagy maga után. Az elsô tesztevôt egy öreg tyúkra emlékeztette, csipetnyi hal mellékízzel. Ez azonban korrigálható. A modern
élelmiszergyártás kifejlesztett ugye néhány szert, amelyekkel az
ízek manipulálhatók, és a legpenetránsabb illatok is elfedhetôk.
A találmány, a kisebb hiányosságok ellenére a mérnöki teljesítmény mérföldkövét jelöli. Nagy sikerre azonban mégsem számíthat. Ikeda úr ugyanis egy súlyos hibát követett el. Hozzájárult,
hogy találmányát toilette-burgernek csúfolják, és megbocsáthatatlan nyíltsággal csevegett készítményérôl. »Biztosan nem lesz túlzott piaci siker – jelentette ki a bemutatón –, ilyesmit valószínûleg csak a nagy éhezések idején fog az emberiség enni.« Tulajdonképpen csak demonstrálni akarta, »hogy ami a szervezetet alul elhagyja, az újrahasznosított formában felül ismét bemehet«.
Ez nem hangzik valami nagyon étvágygerjesztôen. Így nem
gyárt az ember bestsellert. Ikeda úr a marketingszabályok legalapvetôbbikét figyelmen kívül hagyta. Hiányzott az elegancia és
természetesen a diszkréció. A végterméket a fogyasztó számára
a legragyogóbb színekben kell feltüntetni, nem csak a – mindeddig elkerülhetetlenül – gusztustalan elôállítási eljárás miatt.
Mindenesetre kerülendô az, amit Ikeda úr a mosoly országában
elkövetett. A termékbemutatón meglehetôsen undorodó arckifejezéssel mutatta be készítményét, és fényképeztette le magát,
amelyet mohón publikáltak olyan technikaellenes sajtóorgánumok, mint a Green-peace-Magazin.
Mivel az élelmiszerek elôállítói hasonló esetekben lényegesen
profibb módon járnak el, az újrahasznosításban már meglehetôsen elôrehaladottak – csúnya, negatív hírverés nélkül. Hiszen a maradékhasznosítást az értelem parancsolja, a gazdasági
szempontok miatt is, az alapanyagok ugyanis rendkívül olcsók.
Ezenkívül ökologikusak is a szemét keletkezésének elkerülése
miatt. Megfelelô diszkrécióval azután a szemétbôl elôkerült finomságok ma már bestsellerekké válnak.

Hirdetés

könyvszemelvény

… A hulladékhasznosítás
újabban aktív, nyilvános támogatásnak örvend. Az amerikai Department of Agriculture például új zsírpótló
szert fejlesztett ki, »Z-Trim«
néven, olyan mezôgazdasági
hulladékokból, mint a zab,
rizs, szójabab és a borsó héja. A hulladékokat megszárítják, megôrlik, majd mikroszkopikusan finom porrá dolgozzák fel. A feltaláló adatai
szerint a készítmény a szájban a nyállal elkeveredve
megduzzad, és zsírhoz hasonló érzést hoz létre. Csak épp nem tesz kövérré, hanem rostként szolgál. Nagyon egészséges.
Ám Európa sem alszik. A kutatók már itt is a szemétben turkálnak: »hulladék nélküli élelmiszeripar« a projekt neve … »Répamaradék, burgonyahulladék, korpa és kakaóhéj« is elfogyasztható
lenne, ha megfelelô formában kínálnák fel. A biohulladékot például meg lehetne szárítani, ôrölni, kicsit átdolgozni, és gyümölcslevekhez, tejtermékekhez, péksüteményekhez adagolni. A kenyér
tovább maradna friss, a joghurtnak kiegyensúlyozottabb lenne az
íze, ha a hulladékot kicsit beindítanák tejsavbaktériumokkal.
Ehetnénk persze sárgarépát, krumplit és céklát. Ez valószínûleg
ugyanolyan egészséges lenne, és még olcsóbb is, mert az élelmiszer-technológusok drága munkaidejét megspórolnánk. Persze
elsôsorban nem a munkaerôrôl van szó, hanem az ipar szeméthegyeirôl, és »az élelmiszer-elôállítás emissziómentes eljárásai utáni
kutatásról«. Mert az élelmiszer-termelés idôközben a saját törvényeit követi, önállóvá vált, és messzemenôen megszûnt a kapcsolata kiindulási anyagaival. Ezek legfôképp anyagi okokból már csak
parányi mennyiségekben jutnak a dobozokba, elôzôleg azonban
szétdarabolják, majd feloldják, újból összerakják és mindenféle
mûdolgokkal engedik föl ôket. Mivel pedig ezek a gépesített, automatizált eljárások milliókba kerülnek, a mérnökök lázasan kutatnak egyre olcsóbb alapanyagok után. A spórolás kényszere hajtja
ôket a gyilkos konkurenciaharcban. A szükség pedig közismerten
találékonnyá tesz. A számtalan pótélelmiszer csodálatos szabadalma sejtetni engedi, mekkora is a szükség. Egy amerikai élelmiszermérnök, Eustathios Vassiliu például a »szimulált nyerstojás kompozícióját« szabadalmaztatta. Ez valódi csoda, amely többek között sovány tejporból, zselatinból, tojássárgafestékbôl és vízbôl áll,
a serpenyôben azonban természetes példaképéhez hasonlóan tükörtojás formát alkot.
Az Aventis-konszernné átmutált vegyi multi Hoechst olyan eljárást nyújtott be szabadalmazásra, amellyel baktériumok kávétejszínné vagy krémsajttá alakíthatók. Az amerikai multinak, a
General Foodsnak sikerült mûszalonnát vízbôl, fehérjébôl és
zsírból elôállítania. Az Athlon nevû amerikai cég pedig szabadalmaztatta eljárását, mellyel a madártollat találékonyan bonbonná vagy péksüteményé alakítja át.”
Hans-Ulrich Grimm: A leves hazudik
Az ételek szép új világa 4. átdolgozott kiadás
keménykötés, 200 oldal, 2450 Ft
kétezeregy kiadó
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Kiszolgáltatva a jövônek
Hôségriadó idején legjobb, ha az ûr kijózanító hidegébe menekülünk; szálljunk fel képzeletben egy ûrsiklóra, és egy röpke hipertér-ugrás segítségével vegyük az irányt ismeretlen galaxisok felé. És ehhez
még ki sem kell mozdulnunk a hûvös légkondicionált szobánkból, elég, ha kezünkbe veszünk egy tudományos-fantasztikus regényt. Úgy tûnik, napjaink
regényírói is szívesen alkalmazzák a régi receptet: a
technikai civilizáció okozta globális lélektelenséget
csupán az emberi kapcsolatok harmóniája képes ellensúlyozni, a gépi világnak kiszolgáltatott hôs világjobbító küzdelméhez társat keres.
■ A 20. század második harmadában hódító Kozmosz Fantasztikus Könyvek sorozat kortárs
változata a Galaktika Fantasztikus Könyvek, melyben a népszerû elôdhöz hasonlóan magyar és
külföldi szerzôk sci-fi regényei jelennek meg. A sorozat szerkesztôinek célja, hogy az ismertebb nevû írók – William Gibson
és Arthur C. Clark – munkái mellett olyan szerzôk írásait is megjelentessék, akiknek a neve hazánkban kevésbé ismert, ugyanakkor
az angolszász nyelvterületen
nagy tiszteletnek örvendenek.
Robert Charles Wilson Pörgés
(Spin) címû regényét 2006-ban
az egyik legrangosabb sci-fi-díjnak számító Hugo-díjjal tüntették ki. A regény cselekménye két
szálon fut, a történetmesélés jelenidejét (Kr. u. 4 X 109) idôrôl
idôre megszakítják a múltbeli
események, így aztán meglehetôsen nehezen bontakozik ki
a sötét jövô. Ez a misztikusnak
ható narráció csak még jobban
megerôsíti a történet rejtélyét:
egy éjszaka eltûnnek az égrôl a
csillagok, csupán a Nap (vagy
annak tökéletes mása?) marad,
valamint néhány furcsa ezüstszínû objektum a sarkkörök környékén. A rejtély tudományos
magyarázata (a Földet egy mesterséges fal veszi körül, melyen
kívül az idô jóval gyorsabban telik, mint a Földön) természetesen nem gyôz meg mindenkit:
míg a tudósok a Mars életre keltésén dolgoznak, az apokalipszis közelébe került emberiség egy része a spirituális megoldást
ígérô vallás, az Új Királyság felé fordul. A szerelmi szállal átszôtt
és krimi-elemekkel megtûzdelt tudományos-fantasztikus cselek-

mény lenyûgözô, ugyanakkor komor képet fest a jövôrôl, ahol
– szokás szerint – senki sem érezheti magát biztonságban.
Neal Stephenson még 1992-ben, az Internet „gyermekkorában”
írta a Snow Crash-t, ez a tény csupán azért érdekes, mert a történet hôse (a hacker Hiro Protagonist) a zord valóságból egy az Internetéhez nagyon hasonló virtuális világba (a Metaverzumba)
menekül, hogy ott levetkôzve a hétköznapi élet frusztráló földhözragadtságát, digitális avatárja segítségével legyôzhetetlen szamurájként rója a „metavilág” fôutcáját. A Galaktika Fantasztikus
Könyvek sorozatban (Kodaj Dániel kiváló fordításában) tavaly
megjelent könyv cselekménye a nem is olyan távoli jövôben játszódik, számos olyan szereplôvel (gépesített harcikutyákkal, mutáns motoros ôrültekkel, szektásokkal, fiatalkorú légdeszkásokkal), aki nélkül egy tisztességes cyberpunk regény elképzelhetetlen. A technikailag önmagán túlnôtt civilizáció rémisztô képét
festô regényben a társadalmi különbségek hihetetlen mértékûvé
válnak, az egykori Egyesült Államok területén tucatszám
szaporodó saját törvényekkel és saját biztonsági rendszerrel bíró territóriumok jönnek létre, ráadásul a Metaverzum
lakóit egy újfajta vírus-drog, a Snow Crash is veszélyezteti.
Hiro Protagonist oldalán Y.T-vel, a bájos légdeszkás kurírral veszi fel a harcot az ismeretlen ellenséggel szemben.
Stephenson regényének tengerentúli népszerûségét mutatja, hogy a könyvben felvázolt jövôkép részben már valóra is vált. Több mint 8 millió felhasználó avatárja lakja a Second Life (secondlife.com) virtuális valóságát,
ahol bárki házat vehet, plázába, múzeumba, könyvtárba
járhat, pénzt költhet, szórakozhat, és nem utolsó sorban
kibújhat a bôrébôl, hiszen a mesterségesen létrehozott
világban szebb, okosabb,
gazdagabb lehet, mint otthon a számítógép elôtt.
A sötét jövôt jósoló sci-fik sorába tartozik Nick Sagan (a neves amerikai csillagász, Carl
Sagan fia) Idlewild-ja is, melyet az Ulpius-Ház jelentetett
meg 2004-ben. Saganra bizonyára nagy hatással lehetett a
Mátrix trilógia és talán a Snow
Crash is, amikor megírta elsô
regényét, mely a gépek és az
emberiség örök harcáról beszél. A történet hôsei kivételes
gyermekekként a világtól elzárt iskolában (Idlewild) szerzik ismereteiket a korszerû tudományokról. A tanulás módja azonban korántsem a megszokott: egy maguk alkotta
mesterséges valóságban, számítógépes programok (Maestro) segítségével a képzelet –
és persze a programok által – generált világban készülnek
a jövôre. Egészen addig tart ez az idilli állapot, amíg egy
baleset hatására az egyikükben megkérdôjelezôdik Idlewild
valóságossága. Az ember elpusztítására törô számítógépes
programon felülkerekedve rá kell ébrednie arra, hogy az
eddig valóságosnak hitt élete csupán illúzió: az Idlewild
akadémia nem létezik, tanulói az emberiség utolsó életben
maradt egyedei, rajtuk kívül minden emberi lény elpusztult a Földön, ráadásul ôket is valaki el akarja pusztítani.
Pompor Zoltán
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■ A bûnügyi irodalom voltaképpen a kalandirodalom válfaja, s fontosabb mûfajai a fôhôsökhöz igazodnak: régebben rablótörténetek, betyártörténetek,
cowboytörténetek, szélhámostörténetek voltak a legnépszerûbbek, újabban a gengsztertörténetek, detektívtörténetek (tipikusan ezek a krimik), kémtörténetek divatosak. A krimi a bûnügyi irodalmat leszûkíti
a jogi értelemben vett bûnesetekre: tipikusan egy
agyafúrt bûntett vagy bûntettsorozat leleményes kinyomozásának, végül a tettes (vagy tettesek) elfogásának, ártalmatlanná tételének története. Fontos, hogy
a bûn magától értetôdôen és vitathatatlanul bûn legyen, elkövetôjének leleplezése
pedig erény, sôt hôstett. A krimi témája tehát már eleve
olyan élményvilágot idéz fel,
amely a mindennapi ember
számára borzongatóan ismeretlen, a cselekmény bonyolítása
pedig ezen belül is újból és újból ismeretlen oldalait villantja
fel a már ismert vagy annak hitt
történetnek.
Az elsô kriminek Edgar Allan
Poe A Morgue utcai kettôs gyilkosság címû novellája (1841)
számít, majd mûvelôi között
olyan világirodalmi nagyságokat találunk, mint Gilbert K.
Chesterton, Graham Greene,
Friedrich Dürrenmatt. Ôk
ugyan a mûfaj rangját bizonyítják, ám a bûnügyi történet az
irodalmi kánonokban csekély megbecsülést élvez. Az igazi nagyságokkal kapcsolatban, mint Dürrenmatt, meg szokás jegyezni,
hogy „idézôjelesen használják” a krimi mûfaját. Valódi, világhírû detektív- és gengszterregények írói: Eugène Sue, Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, Georges Simenon, Dashiell Hammett, Raymond T. Chandler, Robin Cook. Kínai források alapján szerzett detektívregényeket a holland diplomata Robert H.
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A krimirôl és van Gulikrôl

van Gulik (1910–1967). A krimi sajátos, ironikus-humoros változatának klasszikusa P. G. Wodehouse.
Magyarországon a két világháború közti idôszak neves krimiszerzôje volt Havas Zsigmond (Spencer Walls álnéven). Újabb
irodalmunkban jelentôsek Kristóf Attila, Lôrincz L. László (Leslie L. Lawrence) és Molnár Éva (Vavyan Fable) mûvei. Bakcsi
György sakkfeladványokat készített detektívtörténetek keretében.
*
A leghíresebb krimik rendre azonos fôhôsök által egymáshoz
kapcsolódó regényciklusok. Ami van Guliket illeti, tudományos (fôleg sinológiai, kínai tárgyú) munkássága mellett 1949tôl mintegy 18, kínai forrásokból merített bûnügyi regényt írt
angolul és hollandul, s ezek többségének hôse Di bíró. Az
egyiket maga fordította kínaira és valamennyihez remekbe szabott kínaias stílusú illusztrációkat készített. (Maga is mestere
volt a hagyományos kínai festészetnek, kalligráfiának és versszerzésnek.) E könyvek francia és japán fordításban is megjelentek. Közülük magyarul elôször A kínai haranggyilkosság
esete jelent meg Mészáros Sándor fordításában (1987). Van
Gulik detektívtörténeteihez sokféle kínai anyagot használt fel,
amelyek közül a legfontosabb a Tangyin bishi („Párhuzamos
esetek a körtefa árnyékából”) címû 13.
századi jogi és bûnügyi könyv. Elsôsorban az igazságos bíró, egy valóban élt személy, Di Ren-jie (630–700) alakját kölcsönözte e történetekbôl.
A kínai császárság idején a kerületi bíró
képviselte a kapcsolatot a császár és népe
között. A harmónia fenntartása érdekében
feladata volt a körzetben elkövetett bûncselekmények felderítése. Kínai felfogás
szerint az irodalom maga eleve elsôsorban
a helyes kormányzást szolgálja, s a példás
történetek nagy hagyományt mutatnak.
Kínából már a Qin-korból (Kr. e. 221–202)
ismertek hivatalnokok által írt detektívtörténetek, majd Bao Cheng (999–1062) számít a legjelentôsebb krimiírónak, s e mûfaj
szinte minden dinasztia alatt népszerû
volt. Ebbôl a hagyományból merített van
Gulik megformálva Di bíró alakját.
Kicsi Sándor András
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kertész
Idegenek. Petôcz András regénye, Palatinus, 2007

A

második regény, amit a szerzôtôl olvasok. De nem mese, mint a Születésnap,
semmi lebegés, és nem sugározza a szeretetet. Elrejti. Megköti.
Ismeretlen, távoli világ, és ijesztôen ismerôs.
A kislány, aki mesél, nyolcéves, és a mamája
akkor még él. Menekülnek, a menekülés állapot. Honnan, hová? Mindegy. Rejtôzködni
kell, hazudni, szerepet játszani, hallgatni és
nem nézni senki szemébe. S tilos megbízni az
emberekben, ha túl akarod élni. Anna? Ez sem
biztos. De valahogy el kell nevezni. Nemcsak
az írónak, a kislánynak is meg
kell neveznie önmagát. De nem
fontos az se… Három vagy négy
esztendô története, pontosan ez
sem tudható. Pár esztendô, amikor egyre rosszabb lett, minden
egyre sötétebb és zavarosabb lett,
egyre több és egyre többféle az
idegen, civil és katona, és egyre kevesebb az emberség, az ennivaló, a meleg, a tisztaság: egyre több a halál, egyre kevesebb a
biztonság, egyre több a félelem, és az események végén törvényszerûen bekövetkezik a vágóhíd… már nem is csodálkozik az
ember. Csak iszonyodik.
Anna túlélte, talán ép elmével, de nem tudja, minek. A sokadik számú vágóhidat. Lehet, hogy Beszlánt? A hírekben nevezték meg így; a gyerek nem nevezi meg.
Az iszonyat mindenesetre napról napra természetesebb, ahogy
a zongorista szájából elôbújó patkány, a hegyes kis szimatoló orrával, mozgó bajuszával, folyamatosan rágcsálva valamit… A félelem annyira normális állapot, hogy Anna már nem is érzékeli, lassan az olvasó sem, a kislánynak egyetlen öröme van: a néhány rövid pillanat, amikor biztonságban érzi magát, nem kell
félnie. Mondjuk, sebzett gerinccel, béna lábakkal, süketen a kórházban, amikor „kedvenc orvosom” leül a betegágy szélére. Az
a boldogság.
Hol is? Valószínû, hogy Csecsenföldön, a Kaukázusban, de
nincs kimondva… a Város neve sem. Jogosan, mert bárhol történhetne. Mikor? Azt is elhallgatja a szerzô, mert akármikor…
tegnap is, holnap is… harminc perccel a háború elôtt. Vagy a

háború alatt. Vagy utána. Bármikor. Én sem
vagyok kíváncsi, mert a kislány konkrétumokat mond, és ez a lényeg. „Nyár van, augusztus vége. Senki sem megy ki szívesen az utcára. Gyerekek is tûnnek el, és felnôttek is.”
Kérdés: miért éppen kisgyerek? És kislány?
Mert a vágóhíd az iskolában volt? Vagy csak
olcsó hatásvadászat lenne? Nem, és nem: a
gyereklány szenvedése örök szimbólum. A
patkány is szimbólum, de önnön ellentétévé
lesz. A kislány ugyanolyan tárgyilagosan beszél róluk, mint a fegyveresekrôl, a barbárokról, a még idegenebbekrôl (mert itt mindenki idegen, Anna is; az idegenségben csak
fokozatok vannak), a patkány
csak undorító, de nem fenyeget. Az idegen csuklyás vagy a
katona akkor is fenyeget, ha látszatra teljesen olyan, mint egy
ember. „Ôk is csak emberbôl
vannak – mondta az anyám –,
ôk is csak túl akarnak élni.” Talán… de nem biztos. A kislány nem hallgat el semmit, de csak
azt mondja, amit fontosnak tart, és hamarosan megérzem:
csakugyan az a fontos: az a szûk horizontú, de/és tárgyszerûen valóságos, fenyegetô világ.
Fenyegetnek a katonák, az idegenek, a „barbárok” és leginkább
a szóbeszéd. A hírek. Hogy mi várható. Egyszer vége lesz? De
itt a véget sem várja senki – nem hihetô, hogy bármi véget érhet. Itt ez a világ rendje. (És nem csak itt…) És csodákat sem
várnak. A felnôttek fantáziálása távoli, a gyerek nem fantáziál,
megszokta, hogy csak konkrétumokban érzékelje a világot. Csodák nélkül. Egyetlen álmot ismer: el innen!
A mesélô, a kislány minden szava koppan. „A fôtéren még
több a katona és a teherautó. Balra a mûvelôdési ház romjait látom.” Ezt mondja. Azt is mondja, hogy „félek”, de szenvtelenül
mondja, mert ez is konkrétum. Azt is mondja, hogy „Csend van
körülöttem. Pihenek.” Nem száll, nem lebeg. Száraz és konkrét,
akár egy orvosi látlelet. Fantasztikus próza. Mert akármilyen
dísztelen, itt mégis egy szeretetre éhes kislány beszél a rettenetrôl, így éppen tárgyiasságában torokszorító. Az is, amikor,
harminc perccel a háború kitörése elôtt, azt mondja:
„Tökéletesen egyedül vagyok.”

Kertész Ákos

Kislány a vérfürdôbôl

A lelkünkbôl beszél
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■ Mindennapi interakcióinkban történetek sorát meséljük életünk fontos és
kevéssé fontos eseményeirôl, s ezekbôl a
történetekbôl önreflexiónk, a másokról
való gondolkodásunk és a világhoz fûzôdô viszonyunk is kiolvasható. A 20.
század utolsó évtizedeiben a tudomány
fokozott érdeklôdéssel fordult a történetek, illetve a történetmondás felé. A történetek létrehozása mögött megbúvó lélektani folyamatok vizsgálata mégis viszonylag új keletû: annak
vizsgálatát a narratív pszichológiai megközelítés tûzte ki céljaként mintegy két évtizeddel ezelôtt. A narratív pszichológiai
megközelítések vizsgálat tárgyává teszik az identitás kérdéseit, de
azon belül elsôsorban az identitás személyes oldalára (a személy
egyediségére, egységességére és idôbeli kontinuitására) vonatkoznak. Az identitás pszichológiai fogalmában ugyanakkor benne
rejlik az identitás szociális (a személy csoportba tartozásából ere-

dô jellemzôit átfogó) oldala is. A szociális identitás korábbi megközelítései a történetek tartalmának, illetve jelentésének a vizsgálatára korlátozódnak. Ezzel szemben Pólya Tibor a narratív struktúra elemzésének hasznosságára mutat rá. A szerzô célja, hogy a
jelen kötettel elméletileg megalapozza, illetve empirikusan alátámassza a szociális identitás új, narratív megközelítését. A szerzô
a mostani tanulmányokkal azt is bizonyítja, hogy a kognitív és
a narratív pszichológiai megközelítés hatékonyan összekapcsolható a személyes tapasztalatok és élmények vizsgálata során. A
könyv mindenekelôtt arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen összefüggés van az identitás-állapot minôsége és az élettörténeti elbeszélés narratív struktúrája között. A kérdés megválaszolásához Pólya Tibor széles körû empirikus vizsgálatok (fenyegetett szociális identitás, személypercepciós és narratív interjús
vizsgálatok) eredményeit használja föl.
Maczkay Zsaklin
Pólya Tibor: Identitás az elbeszélésben
Szociális identitás és narratív perspektíva
Új Mandátum Kiadó, 104 oldal, 1680 Ft

A MÛSZAKI KIADÓ AJÁNLATA
Számolóka-móka
Laár Györgyi
44 oldal
Ár: 1790 Ft
A szerzô – Laár Györgyi – 5–7 éves
korosztály számára íródott könyve
segít a számfogalom kialakításában és
elmélyítésében. Bájos rajzok, versek és
feladatok segítségével játékosan kalauzolja a gyerekeket a számok birodalmában. Szinte észrevétlenül, szórakoztató formában oktat.

A Trivium Kiadó nyári ajánlata
Laura Joh Rowland:

Gyilkos érintés
A gyilkos érintés a keleti harcmûvészetek csúcsa,
melynek hatása akár napokkal késôbb jelentkezik, vége halál. Az illatos kimonóból megismert Szanonak,
aki szamurájból lesz nyomozó, majd az ország kancellárja, a busido szigorú parancsát követve egyre bonyolultabb bûnügyeket kell kiderítenie. Izgalmas krimi.
Kötve 390 oldal, 2790 Ft
Lisa See: Hóvirág
és a titkos legyezô

Nemzetközi sikerkönyv!

Hangos Diákkönyvtár sorozat
Ár: 2700 Ft/db
Sorozatunk kötetei segítségével a magyar- és világirodalom klasszikusai
könnyen befogadható formában válnak elérhetôvé. Az egyes kötetek – a
hanganyag mellett – a szövegek feldolgozását segítô feladatokat, rövid
elemzéseket, illetve kiegészítô információkat is tartalmaznak.
A sorozat eddig megjelent részei: Arany János: Toldi, Petôfi Sándor:
A helység kalapácsa és János vitéz, Jókai Mór: A kôszívû
ember fiai, Biblia – Az Ószövetség, Az Újszövetség.

Két nôi sors lenyûgözô krónikája a regény – s a
Kínában életre hívott titkos nôi civilizációé. Két
kislány gyermekkori, meleg, szívderítô, drámai
barátságáról, ami házasságuk után is megmarad,
mígnem közéjük áll egy félreértés…

„Felejthetetlen történet szeretetrôl, bánatról,
a nem is olyan régen letûnt titkos világról.”
Arthur Golden, az Egy gésa emlékiratai szerzôje
Kötve 328 oldal, 2790 Ft

Tóth Gábor Ákos:

www.muszakikiado.hu
vevoszolg@muszakikiado.hu
Telefon: 06-1-437-2448

HÔSÖK GATYÁBAN

Azok a nyolcvanas évek!
A két kisregény hôsei a közelmúlt történelemi helyzeteiben váltak hétköznapi hôsökké – miközben
ezt észre sem vették. A Nyúltrapp hátterét egy
1981-es esemény adja, amikor a szolidaritás által
küldött lengyel gyerekek nyaraltak a Balatonnál,
míg A Richard Brautigan-bôrfuvar sofôr hôse újkori cowboyként Csernobil eseményeit éli át.
Fûzve 168 oldal, 2190 Ft

A könyvek kaphatók könyvesboltunkban:
1033 Budapest, Szentendrei út 89–93.,
illetve a nagyobb könyvesboltokban.

Trivium Kiadó

www.triviumkiado.hu
Telefon: (1) 248-1263

A Maecenes Könyvkiadó ajánlata
Szekfû Gyula:
HÁROM NEMZEDÉK
ÉS AMI UTÁNA KÖVETKEZIK
(Az 1989-es reprint kötet új kiadása)
Szekfû Gyula nevezetes tanulmánya
arra keresi a választ, hogy az 1867es kiegyezés felszárnyaló pályaíve
hol és miért tört meg, mi vezetett el
az Osztrák-Magyar Monarchia szétaprózódásához és a magyarság sorstragédiájához. A Három nemzedék
az 1989-es elsô reprintkiadás óta
nem tabu többé. De vajon tanultunk-e belôle? Tudjuk-e tisztelni értékeit, meghaladni tévedéseit?
A 2007-es kiadáshoz Czigány Lóránt írt Szekfû Gyula munkásságát
összegzô elôszót.
536 oldal, kemény kötés, 3490 Ft

Nemes Nagy Ágnes:
51 VERS – 51 POEMS
Kétnyelvû (magyar–angol) verskötetsorozatunkban ezúttal Nemes Nagy
Ágnes legszebb költeményeit ismerheti meg az Olvasó az Angliában élô
neves költô és mûfordító, Zollman Péter ihletett tolmácsolásában.
Az igényes kivitelû kötet remek ajándék lehet külföldi ismerôseinknek, de
haszonnal forgathatják azok is, akik
most ismerkednek az angol nyelv rejtelmeivel.
168 oldal, bársonykötés, védôfólia,
2490 Ft

MAECENAS KÖNYVKIADÓ
T/F: 311-2836
maecenas@hu.inter.net

Könyvkultúra

könyvek a plázson

Erósz kertjében és a kertek alatt
„Kezdetben”, 1990 elôtt vala a sok a klasszikus
vers és próza: novella és regény – Ovidius, a Babits fordította Erato és a Faludy ferdítette Villon,
Az apácafôkötô, a Paraszt Dekameron, Chaucer,
Boccaccio, Rabelais, Diderot, Aretino, de Laclos,
Balzac, D. H. Lawrence, Updike – azoknak, akik
erotikus szépirodalomra vágytak. Bizonyos falak
már a rendszerváltozás elôtt leomlottak: 1989-ben
piacra kerültek az elsô pornó kiadványok. Ezek
nagy része színes szexlap volt, de
akadtak egészen rossz, amatôr füzetek is. Ma a TV-ben, illetve az interneten annyi pornófilmet nézhetünk, amennyit akarunk. Olcsón
vehetünk kilószámra videokazettán
és DVD-n szexfilmet és pornót.
Vajon a könyvkiadás terén milyen
tendenciák érvényesültek? S mi a
különbség erotika és pornó között?

Módjával – 1990 elôtt
A leadben említett klasszikusok névsorát hadd egészítsem ki 1990 elôttrôl: a
Magyar Erato kötetben összegyûjtötték az erotikus magyar
versek javát, Janus Pannoniustól Verseghy Ferencen át a legkiválóbbak közé tartozó Weöres Sándorig. Ide tartozik a Timár György fordította Szajna-parti
Erosz. „Zaftos” részeket talált az olvasó Szász Imre Ménesi út és Szalay
Károly Bikakolostor c. regényében.
1986-ban az Európa kiadta – Antal
László válogatásában, fordításában,
elôszavával és jegyzeteivel – a 16.
századi francia fônemes, Branto^me
(Pierre de Bourdeille) Kacér hölgyek
c. mûvét. Volt továbbá pl. Nabokov
Lolitája, Henry Millertôl a Ráktérítô, valamint Zola Nanája. Ezek
persze csak részben-részleteikben
trágár, erotikus, pornográf mûvek.

Módfelett – 1990 után
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„Nincs semmi perdöntô abban a
közismert tényben, hogy a legtöbb
férfitól és nôtôl nem telnek ki olyan szexuális hôstettek, amilyenekkel a pornográf mûvek szereplôi dicsekedhetnek: hogy
a nemi szervek mérete, az orgazmusok száma és tartama, a
szexuális teljesítmények sokoldalúsága és kivihetôsége, a szexuális energia mennyisége – mindez vaskosan eltúlzottnak
látszik” – írja Susan Sonntag A pornográf képzelet c. esszéjében (A pusztulás képei. Modern Könyvtár 215)
1990-ben jelent meg Zalka Miklósnak név nélkül kiadott kis
ponyvája, a Kató mint asszony, az úttörô, de semmiképp sem
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a maradandó irodalmi alkotások közé tartozik.
Természetesen a „szürrealista mozgalom egyik védôszentje”, az 1945 után Franciaországban újjáértékelt de
Sade-tól kiadták a Filozófia a
budoárbant, a Justine-t és Restif de la Bretonne-tól A nagy
francia ágy címmel az AntiJustine-t. A franciáknál maradva nem hagyhatom említetlenül Apollinaire-t, sem
Jarryt és még a derék kommunista Aragontól is olvashatunk egy pornó regénykét
(Iréne puncija). De Georges
Bataille-tól csak az erotikáról
szóló tanulmánykötetét adták ki, regényeit nem.
(Musset, Lautréamont, Genêt ugyancsak lefordítatlan. S vajh ki még?)
A legigényesebb erotikus
sorozat a Bibliotheca Erotica az Európa gondozásában
indult, itt látott napvilágot
„Pauline Réagé”-tól az
O története, Vargas Llosától
a Szeretem a mostohámat stb.
A másik sorozatot, a Tabu
erotikát, a PolgArt Kiadónál Kolozsvári Papp László
szerkesztésében indították
útnak. Az itteni valódi és álnevek közül csak néhányat
emelek ki: Pierre Louys, Camilo José Cela, Leopold Sacher-Masoch és Louis Aragon. Az Egy kis bécsi kurva
emlékezései – Felix Salten az
írója valójában – a pornográfia hibátlan tárháza. Vele ellentétben Wilhelmina
Schröder-Devrient valóságos személy, a 19. század
egyik ünnepelt operaprimadonnája volt, de – legalábbis olyan emlékiratot nem írt. Amennyire erôltetett Stella Mecpherson
Buja Zélandiája, olyan természetes, olvasmányos
(van eleje-közepe-vége)
Clément Brunoy Salyne c.
regénye.
Komoly kritikákat kapott az Art Press c. folyóírat fôszerkesztôjeként,
mûvészettörténészkéntkritikusként már ismert
Catherine Millet, aki
Catherine M. szexuális élete
címmel jelentetett meg
egy „dokumentumot”.
Csakúgy, mint Eve Ensler, akinek A Vagina Monológok c. írása elôbb fel-
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olvasó-, majd valódi színpadra került, Budapesten és Pécsett.
Ezen mûre reagált Hill Ferenc (Peer Krisztián) Falloszmonológokja. Megosztotta az olvasókat és a kritikusokat Bolgár
György Vágy c. regénye. Keresztes Éva Egy szerelem naplója c.
„visszaemlékezése” – közre adta Sas Tamás – arra példa, általában hogy találnak ki egy szabvány lánytörténetet. Par excellence pornográf mû, vagy inkább aljairodalom keletkezik akkor, ha egy pornósztár meséli el feltörekvésének históriáját.
Hogy a szerzô valami kevéske hozott anyagból dolgozott,
vagy egészen a fantáziájára bízta magát, édes mindegy…

Tanulságok és kérdések
Nincs pontos, mindenki által elfogadott-elfogadható definíciója a pornográf irodalomnak. (Gr. „porné”= szajha, „graphein”=írni.) Néha nehéz eldönteni, erotikus vagy pornográf, obszcén, perverz alkotásról van-e szó. Amire ki van írva: Szigorúan csak felnôtteknek!, Csak 18 éven felülieknek!, az mindenesetre formailag annak minôsül. Hogy aztán egyszerûen csak ponyváról, vagy mûvészi alkotásról
van-e szó, az egy kicsit bonyolultabb kérdés annál, semhogy most belekezdjünk a
szempontok fejtegetésébe.
Mindenesetre a fentebb említett kiadványok között – szerencsére – egyre több a
„klasszikus”, az újak legtöbbje
pedig, szerénytelen véleményem szerint, nem felel meg
az irodalomtól elvárható
komplexitásnak. Külön probléma a fordítás, A Vagina Monológok magyarításával
kapcsolatban írta le az
egyik kritikus, hogy a
„hüvely” jelentésû latin szó helyett bizony
a magyar p..a volna a
megfelelô. A kreatívan fordító Tandori
Dezsô sem tudta kitalálni a mindentudó
Pepi (Josephine Mutzenbacher) bájos bécsi dialektusának magyar megfelelôjét. A
nagy francia ágy fordítója, Vargyas Zoltán
viszont olyan 18. századi magyar nyelvet talált de la Bretonne-hoz, ami megfelel
az eredetinek, még ha magyarul csinálmánynak hat is. Végül
egy-két kérdés: miért férfiak írják többnyire – akár nôi álnév
alatt – a pornó mûveket? És miért nem írnak nôk igazán jó
pornót? (Legfeljebb jó erotikus verseket.) Egyáltalában: nem
unalmas a „kötelezôen”vagy sznobságból olvasott klasszikusok után a második, harmadik tucatáru, hiszen – igaza van
Sonntagnak – „a legtöbb pornográf írás, film és festmény nevetséges és ügyetlen…”?
Cs. A.

Az ÚJ PARADIGMA KIADÓ ajánlata
BÓNA LÁSZLÓ: A formáktól az erôkig
A sors homeopátiás felfedezése
A könyv kiindulása az a felismerés, hogy az élet eseményei egyedi mintákba rendezôdve, az élet legkülönbözôbb pontjain felismerhetôk
és
ismétlôdnek.
Ugyanezek a mintázatok alkotják az emberiség kollektív
történeteit, például a meséket, de fellelhetôk akár a
színház vagy a cirkusz archetípusaiban is. A könyv is több
forrásból indul el, és jut egyazon felismerésre, ahol a különbözô gondolatáramlatok
összefutnak. A mû a hasonló
formákat kialakító univerzális erôk kutatására vállalkozik, be akar pillantani a testet
öltés elôtti kulisszatitkokba.
Aki vele tart, olyan életalkotó energiákat ismerhet fel,
amely magát az Olvasót, élete objektív körülményeit is
megformálta. Erejükkel valóban gyógyítani lehet, ismeretük segít az életet isteni alkotásként látni.
A szerzô elôzô könyve: Szenvedésben hasonló – az élet homeopátiás rendje.
Ismeretterjesztô, filozofikus mû a homeopátiáról, mint világszemléletrôl.
A formáktól az erôkig továbbmegy ezen az úton – A sors homeopátiás felfedezése.

ÚJ PARADIGMA KIADÓ
berezvai@t-online.hu

Sikerlista

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája

2007. június 15. – július 19.
Széprodalom
1. Leslie L. Lawrence: Portugál április I–II.
Gesta Könyvkiadó
2. Nora Roberts: A legjobb terv
Harlequin Magyarország Kft.
3. Danielle Steel: Fenség
Maecenas Könyvkiadó
4. Paulo Coelho: A portobellói boszorkány
Athenaeum 2000 Kiadó
5. Patrick Süskind: A parfüm
Partvonal Könyvkiadó
6. Dan Abnett: A becsület ôre
Szukits Könyvkiadó
7. Nyerges András: Voltomiglan
Noran Kiadó
8. Vavyan Fable:
Mesemaraton – Emlékfutam
Fabyen Kiadó
9. Wilbur Smith: A küldetés
Delej Kft.
10. Paulo Coelho: Tizenegy perc
Athenaeum 2000 Kiadó
Ismeretterjesztô
1. Schobert Norbert: –10 kg / hó
Norbi Update Worldwide
2. Orbán Viktor: Egy az ország
Helikon Kiadó
3. Müller Péter: Szeretetkönyv
Alexandra Kiadó
4. Lévai Anikó: A konyhaablakból
Jokerex Kiadó
5. Rubint Réka:
Otthoni edzésprogram kártyák
Norbi Update Zrt.
6. Albert Györgyi: Miért pont ôk?
Park Könyvkiadó
7. Kármán Irén: „Szemben a maffiával –
»Papa« nyomoz”
London Hill Kft.
8. Cserna-Szabó András, Darida Benedek:
Jaj a legyôzötteknek,
avagy süssünk-fôzzünk másnaposan
Alexandra Kiadó
9. James Redfield: A mennyei prófécia
Alexandra Kiadó
10. Béres Alexandra: Súlykontroll program
Súly-kontroll Kft.

Bookline sikerlista
2007. június 15. – július 19.

Libri sikerlista
2007. június 1. – június 30.

Szépirodalom
Szépirodalom
1. Lawrence, Leslie L.: Portugál április I–II. 1. Saylor, Steven: Róma
Gesta Könyvkiadó
Agave Kiadó
2. Coelho, Paulo: A portobellói boszorkány 2. Coelho, Paulo: A portobellói boszorkány
Athenaeum Kiadó
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
3. Austen, Jane: Meggyôzô érvek
3. Bächer Iván: Ruccanások
Palatinus Kiadó
Ulpius-Ház Könyvkiadó
4. Bächer Iván: Ruccanások
4. Süskind, Patrick: A parfüm
Ulpius-Ház
Partvonal Kiadó
5. Saylor, Steven: Róma
5. Coelho, Paulo: Az alkimista
Agave Könyvek
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
6. Steel, Danielle: Fenség
6. Nyerges András: Voltomiglan
Maecenas Kiadó
Noran Kiadó
7. Hofmann, Corinne: Búcsú Afrikától
7. Eco, Umberto:
Ulpius-Ház
Loana királynô tiitokzatos tüze
8. Roberts, Nora: Nyári örömök
Európa Könyvkiadó
Harlequin
8. Szerb Antal: A harmadik torony
9. Christie, Agatha: Az álmok háza
Magvetô Könyvkiadó
Aquila Könyvkiadó
9. Hofmann, Corinne: Búcsú Afrikától
10. Adler, Elizabeth: Nyár Capri szigetén
Ulpius-Ház Könyvkiadó
Ulpius-Ház
10. Jókai Anna: Godot megjött
Széphalom Könyvmûhely
Ismeretterjesztô
1. Orbán Viktor: Egy az ország
Helikon Kiadó
2. Schobert Norbert:
–10 kg/hó – Gyors Update1 program
Norbi Update System Worldwide
3. Lévai Anikó: A konyhaablakból
Jokerex Kiadó
4. Müller Péter: Szeretetkönyv
Alexandra Kiadó
5. Gazdaságos Munkatárs:
Tesco titok 2. – A csúcsgórék támadása
B. Records Kft
6. Badár Sándor – Horváth János:
Jappán – Retró útikalandkönyv
Jaffa Kiadó
7. Berne, Eric: Emberi játszmák
Háttér Kiadó
8. Hicks, Eshter – Hicks, Jerry:
Kérd és megadatik!
Édesvíz Kiadó
9. Schmedes, Christa: Bögrés sütemények
(könnyen, gyorsan, finomat)
Holló és Társa
10. Feldmár András:
Feldmár mesél – Egy terapeuta történetei
Jaffa Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Thomas a gôzmozdony –
Gyermek, ifjúsági
Válogatott mesék
1. Awdry, W.: Thomas a gôzmozdony –
Egmont-Hungary Kft.
Válogatott mesék 1.
2. Fekete István: Vuk
Egmont Kiadó
Móra Kiadó
2. Awdry, W.: Thomas a gôzmozdony –
3. Joachim Masannek: Rocco a labdazsonglôr
Válogatott mesék 2.
– A Vad Focibanda sorozat
Egmont Kiadó
Fabula Stúdió Kft.
3. Rowling, J. K.:
4. Geronimo Stilton:
Harry Potter és a Félvér Herceg
Egy bajuszmeresztô történet –
Animus Kiadó
Mulatságos történetek sorozat
4. Nyulász Péter:
Alexandra Kiadó
Miazami – Kitalálós versikék
5. Peter Freund: Laura és a Tûzkígyó gyûrûje
Móra Ferenc Könyvkiadó
M-érték Kiadó
5. Játsszunk együtt! I. – Disney Micimackó
6. Erich Kästner: A két Lotti
Egmont Kiadó
Móra Kiadó
6. Móricz Zsigmond: Iciri-piciri
7. J. K. Rowling:
Pro Junior Kft.
Harry Potter és a Félvér Herceg
7. Langford, David: Harry Potter világa
Animus Kiadó
és a hetedik könyv titkai
8. Meg Cabot: A neveletlen hercegnô naplója 8.
Gold Book
– Hercegnô a szakadék szélén
8. Szutyejev, Vlagyimir: Vidám mesék
Ciceró Könyvstúdió
Móra Ferenc Könyvkiadó
9. David Langford: Harry Potter világa
9. Az udvar lakói – 6 mágneses figurával
és a hetedik könyv titkai
Fröhlich és Tsa.
Gold Book Kft.
10. Móricz Zsigmond:
10. Bartos Erika: Anna és Peti
A török és a tehenek – Kis Bence
Alexandra Kiadó
Pro Junior Kft.

Ismeretterjesztô
1. Orbán Viktor: Egy az ország
Helikon Kiadó
2. Lévai Anikó: A konyhaablakból
Jokerex Kiadó
3. Schobert Norbert:
–10 kg/hó forradalmian új update 1
súlycsökkentô- és szálkásító program
Norbi Update System Worldwide
4. Müller Péter: Szeretetkönyv
Alexandra Kiadó
5. Schäffer Erzsébet:
Ómama és a fôpincérek
Sanoma Budapest Kiadó
6. Popper Péter: Praxis
Saxum Kiadó
7. Popper Péter: Út az istenektôl Istenhez
Saxum Kiadó
8. Albert Györgyi: Miért pont ôk?
Park Könyvkiadó
9. Albert Flórián: Életem a Fradi!
Ringier Kiadó
10. Badár Sándor – Horváth János: Jappán
Jaffa Kiadó

Szépirodalom
1. Körkép 2007
Magvetô Kiadó
2. Leslie L. Lawrence: Portugál április I–II.
Gesta Kiadó
3. Szép versek 2007.
Magvetô Kiadó
4. Paulo Coelho: A portobellói boszorkány
Athenaeum 2000 Kiadó
5. Szerb Antal: A harmadik torony
Magvetô Kiadó
6. Corinne Hofmann: Búcsú Afrikától
Ulpius-Ház Kiadó
7. Berlin drágám
Csukja be, kérem, a szemét – Antológia
Magvetô Kiadó
8. Schäffer Erzsébet:
Ómama és a fôpincérek
Sanoma Budapest Kiadó
9. Bächer Iván: Ruccanások
Ulpius-Ház Könyvkiadó
10. Danielle Steel: Fenség
Maecenas Könyvkiadó
Ismeretterjesztô
1. Orbán Viktor: Egy az ország
Helikon Kiadó
2. Müller Péter: Szeretetkönyv
Alexandra Kiadó
3. Egyiptomi mûvészet – Mûvészet története
Corvina Kiadó
4. Barokk mûvészet – Mûvészet története
Corvina Kiadó
5. Lévai Anikó: A konyhaablakból
Jokerex Kiadó
6. G. M.: Tesco titok 2.
B. Records Kft
7. –10 kg/hó
Norbi Update Zrt
8. Popper Péter: Út az istenektôl Istenhez
Saxum Kiadó. Bt.
9. Franka Tibor:
Hazugságipar Magyarországon
Zsófialiget KKT
10. Dunton-Downer, Leslie-Riding, Alan:
Shakespeare kézikönyv
Magyar Könyvklub

Gyermek, ifjúsági
1. Awdry, Christopher – Awdry, W.: Thomas
a gôzmozdony – válogatott mesék 1.
Gyermek, ifjúsági
Egmont-Hungary Kft.
1. Awdry, Christopher; Awdry, Wilbert Vere:
2. Awdry, Christopher – Awdry, W.: Thomas
Thomas a gôzmozdony
a gôzmozdony – válogatott mesék 2.
Egmont-Hungary Kiadó Kft.
Egmont-Hungary Kft.
2. Fekete István: Vuk
3. Micimackó – játsszunk együtt I.
Móra Ferenc Könyvkiadó
Egmont-Hungary Kft.
3. Sulinaptár 2007–2008 – W.I.T.C.H.
4. Fekete István: Vuk
– Ajándékkal
Móra Ferenc Könyvkiadó
Egmont-Hungary Kiadó Kft.
5. Hutta, Emily K.:
4. Kästner, Eric: A két Lotti
Miért tûnnek el a pocsolyák?
Móra Ferenc Könyvkiadó
Egmont-Hungary Kft.
5. Kalózok
6. Hutta, Emily K.:
Egmont-Hungary Kiadó Kft.
Mitôl nônek a növények?
6.
A szivárvány varázsa – Barbie Fairytopia
Egmont-Hungary Kft.
Egmont-Hungary Kiadó Kft.
7. Cabot, Meg:
7. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
A neveletlen hercegnô naplója 8.
Móra Ferenc Könyvkiadó
Ciceró Könyvstúdió
8. Drake, Ernest Dr.: Sárkánytan különkiadás 8. Hogyan legyen vidám a szünidô?
Egmont-Hungary Kiadó Kft.
– sárkányfogás és idomítás
9. A legkedvesebb barát –
Egmont-Hungary Kft.
Hercegnôk kis barátai
9. Barbie fairytopia 3. – a szivárvány varázsa
Egmont-Hungary Kiadó Kft
Egmont-Hungary Kft.
10. Világunk hét földrésze – Puzzle könyv
10. Kästner, Erich: A két Lotti
Móra Kiadó
Manó Kiadó

NYÁRI KÖNNYED OLVASMÁNYOK A TYPOTEXTÔL
Nigel Barley: EGY ZÖLDFÜLÛ ANTROPOLÓGUS KALANDJAI Feljegyzések a sárkunyhóból 2500 Ft
Barley bepillantást enged egy szociálantropológus mindennapjaiba, aki egy sárkunyhóban ütött tanyát,
hogy tanulmányozza a kameruni doajók szokásait, hiedelemrendszerét, életét.

Miklósi Ádám – Topál József (szerk.): KUTYAGONDOLATOK NYOMÁBAN 1450 Ft
Etológusok, pszichológusok, állatorvosok, szociológusok és filozófusok egymás munkáját
kiegészítve igyekeznek feltárni az ember-kutya kapcsolat evolúciós mozgatórugóját.

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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Líra sikerlista
2007. június 1. – június 30.

Könyvipar

kolofon

Panem Kiadó

Tarr Zsuzsával
beszélget Nádor Tamás
Juvenalis római költôhöz és rétorhoz folyamodtak a kiadó névadói. Ahhoz a libertinus
származású és szellemiségû alkotóhoz, akinek
éles esze és nyelve – szatírákon túl – szállóigéket is létrehozott. Egyebek közt a Kenyeret
és cirkuszt (Panem et circenses) szólást. A Panem Kiadó beéri azzal, hogy az olvasónak kenyérkeresetre alkalmas tudást közvetítsen. Persze egy egészen más világból.
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■ – Kiadójuk neve arra utal: jócskán a Marconi konstelláción túli világban élünk, s persze az elektronikus
sztrádán közlekedünk. Milyen „kalauzai”, „sofôrjei”
lehetnek önök mai látogatóiknak, utasaiknak?
– 1990-ben alakult cégünk vezetôje vagyok. Tíz fôállású munkatársunk többsége villamosmérnök, közgazdász. Sokrétû nyelvismerettel végzik munkájukat. Magas fokon tájékozottak a számítástechnikában, a közgazdaságtanban, az arculatunknak megfelelô közép- és felsôoktatási tankönyvek gondozásában, a digitális tananyag- és az internetes tartalomfejlesztésben. Az USA és
Európa szak- és tankönyvpiacának vezetô kiadóival (McGrawHill; John Wiley; Pearson Education) kialakított együttmûködés
keretében lehetôségünk van mind a számítástechnikai, mind a
közgazdasági irodalom legjelentôsebb szaktekintélyei legkorszerûbb, friss mûveinek magyar nyelvû (igényeinkhez adaptált) kiadására. Sôt, magyar szerzô mûveinek megjelentetésére a világpiacon. Nem túlzás: sokak létfenntartási eszközei korunkban az
efféle ismereteket tartalmazó könyvek.
– A honlapjukkal ismerkedô olvasó tapasztalhatja: kiadványaik sorozatokba szervezôdnek. Már ezek címe is eligazíthatja némileg az olvasót. Mégis, hogyan rendezik sorozatba
könyveiket?
– A sorozatcímek jelzik: arra törekszünk, hogy a különbözô
szakterületek magyar szókincsének kialakítását elôsegítsük, s
ezek megfelelô írásmódját terjesszük. Az Egyszerûen sorozat
kezdôknek szól. Ebben számítástechnikai programokat mutatunk be, és ismertetjük az internet mûködését, alapvetô szolgáltatásait. Az Idôsebbek is elkezdhetik! sorozat azokat hívja
agytornára, akik némi ellenérzéssel közelítenek a számítástechnika világához. (Néhány cím: Fotóalbum – Digitális megoldások számítógéppel; Internetezzünk; Windows; Word for Windows.) A Könnyen is lehet! sorozat a középhaladó informatikusokat célozza meg. (Szerepel azért ebben jó néhány, viszonylag kezdôk számára is megközelíthetô kötet.) E szériából
szintén megnevezhetünk néhány kötetet. A LaTex kézikönyv
az ilyen nevû, platformfüggetlen, nyílt dokumentumszerkesztôt mutatja be. A Multimédia könyvcím is jelzi a tartalmat: ebbôl a multimédiával és annak eszközeivel, lehet megismerkedni. A Photoshop CS egy képfeldolgozó program legújabb verzióját ismerteti. Külön-külön kötet mutatja be a PHP
programozási nyelv új változatát, valamint az Unix-rendszert
(ez utóbbit felhasználói oldalról). S még egy cím e sorból:
Windows XP – Teljes referencia.

– A felhasználók, fölkészültségük fokától függetlenül, nyilvánvalóan mennél gyakorlatiasabb tan- illetve kézikönyveket
szeretnek forgatni. Mennyire veszik ezt figyelembe?
– Maximálisan, hiszen kiadványaink amúgy sem tartalmaznak
puszta teóriákat, mindegyiknek közvetlen próbája, lényege éppen a
gyakorlat, a használhatóság. Panem Praktikus Informatika sorozatunk kivált ezt a célt szolgálja. A CD- és DVD-írás Nero 6-tal címû
kötet két népszerû program leírását
kínálja. A DVD-írás címû munka az
adott tárgy egész témakörét igyekszik „körüljárni”. A sorozat Helyi
számítógép-hálózatok címû darabja
– szokásunk szerint – jelzi témáját.
Amiként a Vírusvédelem is. A PCMûhely sorozat a hardver világában
igyekszik segíteni, eligazítani, „továbbképezni” használóit. (Az alaplapok, a sínrendszerek, a konfigurálás, a megjelenítôk, háttértárolók, a
PC-építés, -tesztelés, eszközkezelés,
a PC-hálózatok építése, a modemek, a PC-tuning, a hangkártya stb.
számukra fokozatosan megismerésre érdemes tartományaiban.) A
Programozók Könyvtára természetesen azok bibliotékáját gazdagíthatja, akik már otthonosan, sôt alkotó módon közlekednek a számítástechnikában. Lett légyen szó
fejlesztésrôl, a hálózati biztonságról, vagy akár az adatkémek elleni
védelemrôl. Tempo címû sorozatunkban pedig például megtalálható az Otthoni hálózatok címû könyv, amely elérhetôvé teszi a „hétköznapi hálózatok” megalkotásának ismereteit azok számára is,
akik nem hálózati mérnökök vagy informatikusok. Tehát kiadónk
szolgálni igyekszik a szakemberek szûk körén túl mindazokat, akik
tisztában vannak azzal, hogy ilyen tudás nélkül nehéz korunkban
eligazodni, talpon maradni. Webvilág sorozatunk például azokat
segíti, akik be szeretnének lépni a web világába.
– A Panem Kiadó nem szorítkozik az említett tárgykörökre
és megközelítésmódra, hanem közgazdaságtani, pénzügyi,
sôt társadalomtudományi ismereteket is publikál, és részt vállal az egyetemi és a középiskolai oktatásban...
– A számítástechnika alkalmazása nem öncél, hanem mindennapi szükséglet, elengedhetetlen a tanulásban, s persze a legkülönfélébb szakmákban és a tudományban. Kiadunk egyetemi informatika tankönyveket a matematikai logika, az adatbányászat, az
elosztott rendszerek, a logikai programozás, a mesterséges intelligencia, a neurális hálózatok, az operációs rendszerek, a számítógép-architektúrák és -hálózatok, a szoftverrendszerek fejlesztése, az adatbázis-kezelés témakörében. Pénzügyi egyetemi tankönyveink is széles spektrumban kínálnak tudnivalókat a befektetések értékelésétôl, a munkagazdaságtantól a modern piacelméleten, a vállalati pénzügyeken át az ökonometriáig, a makroökonómiáig, a nemzetközi gazdaságtan kérdésköréig. Más publikációinkban foglalkozunk a marketinggel, a menedzsmenttel s egyéb
gazdasági ismeretekkel. Napi és stratégiai ügyekben egyaránt.
Igyekszünk továbbá segédanyagokat adni iskolásoknak a biológia, a fizika, a kémia, a matematika, az angol, a német matúrához, felvételi vizsgákhoz. Könyv, illetve CD-ROM alakjában.
– Nem említette még a társadalomtudományokat s néhány
egyéb kötetüket...
– Kiadtunk egyetemes történetet, mûvészet-lélektani, kulturális
antropológiai mûvet, könyvet a diplomáciáról, Kissingerrôl, Putyinról, a kockázatvállalásról. Sôt szótárak is szerepelnek ajánlatunkban. Azt gondolom, az érdeklôdô minden „beszéd” helyett
a legbeszédesebb információt honlapunkon, a www.panem.hu
oldalon találhatja.

