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„Az irodalmat veszem leginkább komolyan”
Beszélgetés Lovas Ildikóval Spanyol menyasszony
címû könyvérôl
– Az elsô kötete, mely Magyarországon
jelent meg, egy novellagyûjtemény.
– A Via del Corso elsôsorban olyan novellákat tartalmaz, melyek 2000 környékén vagy
elôtte íródtak, tehát a kilencvenes évek végén,
az évtized legnyomorultabb, legsötétebb idôszakában. Ez nyilván rányomta bélyegét a novellákra, noha nem akartam errôl az idôszakról direkt módon írni, mert azt nem tartottam
ízlésesnek. Egy olyan országot ábrázol a kötet, amely darabokra esett, viszont én nem a
háborús övezetben éltem, hanem a hátországban, tehát a beszédmódom is egészen
más, mint azoknak, akik közvetlenül átélték a
háborút. Úgy éreztem, nincs rá erkölcsi jogom, valamiféle irodalmi hiénának éreztem volna magam. Megírni viszont muszáj volt,
hiszen nem lehet errôl nem beszélni, nem lehet emellett elmenni,
nem lehet nem tudomást venni ezekrôl a szörnyûségekrôl.
– Az összes magyarországi könyve megjelent szerbül is?
– A Via del Corso igen, a Spanyol menyasszonyt most fordítják, a Kijárattal meg – nem véletlenül – még várok.
– Ugyanebben az idôszakban – 2000 környékén – született a
Kijárat az Adriára.
– 2000. október 5-én nálunk forradalom volt. Szeptember 24-én
voltak a választások, amit Milosevics elvesztett, és a vereségét nem
akarta elismerni. Akkortól kezdve az emberek minden este kivonultak az utcára és sétáltak – ez volt a sétálós forradalom. Október
5-én meg is dôlt a rendszer, mondjuk így. Ez óriási megkönnyebbülést jelentett, hiszen már elôtte úgy éreztem, hogy nem bírom,
ha ez sem sikerül, akkor nem tudom, mit fogok csinálni, mert máshova költözni soha nem akartam. A forradalom tehát engem nagyon felszabadított, és akkor kezdtem el írni a Kijáratot. Teljesen
más könyv lett, mint az elôzô, hiszen ez egy indulatos, eufórikus
könyv. A forradalom után helyükre kerültek a dolgok, és megtaláltam hozzájuk a szavakat. Elég keményen megírtam azokat a kompromisszumokat, melyeket nem az én generációm kötött meg, hanem a nálunk idôsebbek, mint ahogyan a saját kompromisszumainkról is írtam. Nem hiszem, hogy probléma lenne ezzel, amire a
totalitárius rendszer rákényszerítette az írókat, az értelmiséget vagy
bárki mást – csak szembe kell velük nézni. Szerintem a dolgok azáltal kerülnek a helyükre, hogy kimondjuk ôket és szembenézünk
velük. Ez egy ilyen szembenézôs könyv lett.
– A Spanyol menyasszonyt milyen könyvnek nevezné?
– Nagyon régóta meg akartam írni a Jónás Olga történetét, lévén
ô is szabadkai, ahogy Csáth Géza és Kosztolányi is. Én ott nôttem fel és most is ott élek, viccesen azt is mondhatom, nem kerülhettem ki ôket, foglalkoznom kellett velük. Aztán olvastam egy
szemtanú négy-öt mondatos visszaemlékezését arról, hogy hogyan is történt a gyilkosság. Ez a visszaemlékezés csak a tények szikár leírása volt: hogy a gyilkosságot követôen Olga átment a
szomszédos kovácsmûhelybe, és aztán Csáth lerogyott az orgonafa alá. Ezt a könyvet szerettem volna elôször megírni, csak közbejött a Kijárat az Adriára, mert az annyira nyomott, kikívánkozott
belôlem, hogy muszáj volt elôbb megírnom. Aztán amikor megszabadultam tôle, akkor jöhetett Jónás Olga története. Viszont
nem tartottam volna elégnek, ha csak Jónás Olga történetét írom
meg. Kellett hozzá a másik szál, amit nehezebb volt egyébként

megírni. Mindenki azt gondolja, hogy a
lányról szóló rész volt a könnyebb, pedig
azt volt igazán nehéz megírni, ennek a kamasz lánynak, az én elbeszélônek, a rácsodálkozásait, a kíváncsiságát.
– Mennyiben tekinthetô önéletrajzinak
ez a szál?
– Annyiban, amennyiben minden önéletrajzi. Ha az ember soha nem volt féltékeny, akkor nem tudja, hogy mi az,
ha meg igen, akkor Jónás Olga is te
vagy. Persze a másik szál is önéletrajzi, igen. Kérdezték is tôlem a barátaim, hogy nem vagyok-e ettôl zavarban. Erre azt válaszoltam, hogy csak
annyit mond el az ember, amennyit
el akar mondani.
– Azért a Spanyol menyasszonyban igen intim gondolatokat, érzéseket is megírt.
– Egyrészt ez játék, másrészt az, hogy
mit gondolnak a lányok és, hogy mit
gondolunk tízéves korunktól huszonöt éves korunkig, és mennyit
szenvedünk ettôl a sok mindentôl,
amit gondolunk, fôleg a fiúkról, azt szerintem csak úgy érdemes, ha
hitelesen írod meg. Nem mondom, hogy teljesen ôszinte, vagy velem pont így történt meg, mert ez nem igaz. Hanem hogy úgy írom
meg, hogy ha fáj is, akkor is hiteles legyen. Az ember zavarba jön,
hogy milyen hülyeségeket csinált. Így ha mások elolvassák, mondhatják, hogy tényleg én is csináltam ilyen hülyeségeket, vagy nevetnek egy jót. Az a fontos, hogy lesz-e ebbôl irodalom, hogy át tude billenni, át tud-e fordulni. Az irodalomban épp ez a kaland, hogy
át tudjuk-e lényegíteni a dolgokat mondatokká, át tudjuk-e lényegíteni a történéseket irodalommá.
– Miért került a két történet egymás mellé? Talán nem mindenkinek világos.
– Az olvasók általában értik, hogy azért kerül ez a két történet egymás mellé, mert az alapszituáció azonos. A házasságról, a szenvedélyrôl, a szerelemrôl beszélünk. Van egy lány, aki férjhez készül
menni és van egy nô, akit pedig meg fog ölni a férje. Mind a kettô
a szenvedélynek egy különös állapotát képviseli. Az ôket összekötô motívumokat értik, például a véres nyakat, a sok-sok apró gombot, a macskát, az esküvôt, a liliomokat. Amit hiányolnak általában,
az a köztük lévô rokoni vagy bármilyen kapocs, hogy akkor lehet,
hogy az egyik a másiknak a dédöreganyja. És végül is lehet. Azt szeretnék, ha a két szál valamiféleképpen összekapcsolódna. Úgy írtam
meg, hogy lehet köztük ilyen kapcsolat. De ha jobban összekötöttem volna a két nô sorsát, azzal szûkítem a lehetôségeket.
– Ön magyar írónak definiálja magát, aki Szerbiában él.
– Azért vicces ez a helyzet, mert én Szerbiában élek és egy szlovák
kiadó adja ki Magyarországon a könyveimet. Egyébként nem a Kalligrammal kezdôdött, hanem az Orpheusszal, illetve még otthon
korábban. Az embernek meg kell hoznia bizonyos döntéseket, ha
komolyan vesz bizonyos dolgokat. Én az irodalmat komolyan veszem, és a nagypályán szeretném kipróbálni magam.
Jolsvai Júlia
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Könyv

panoráma

Külföldi irodalom
A rózsa éneke

mészetesen szimbolikus is,
hiszen Dianának önmagával
kell szembenéznie, immár
anyja nélkül kell
megtalálnia a helyét a világban.
A regény során fokozatosan ébred rá,
hogy nem minden
a látszat, hogy az
igazi erôt önmagában kell keresnie,
hogy a belsô értékek mindennél fontosabbak, és hogy
az igazságot nem
feltétlenül a racionális világban kell
keresnünk.
(jj)
Serdar Ozkan:
A megtalált rózsa
Trivium Kiadó
182 oldal, 2390 Ft
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■ Édesanyja elvesztése után
Diana magára marad, gyászában anyja levele nyújt neki
némi vigaszt, bár a levél egy
olyan utazásra hívja, amelyre csak nehezen szánja rá
magát. Végül elindul, és
kezdetét veszi misztikus keleti utazása. Útja során találkozik egy különleges fiúval,
aki érdekes módon szinte
mindig ugyanolyan képeket
fest, és akit hiába szeretne,
nem tud elfelejteni. Megtalálja rejtélyes ikertestvére leveleit, akinek létezésérôl
mindaddig semmit sem tudott, és akit végül elég váratlan módon talál meg. E levelek segítik végül hozzá,
hogy végigmenjen a számára
kijelölt úton, regényírásba
kezdjen és megtalálja belsô
harmóniáját. Találkozik, illetve ismeretséget köt egy
koldussal is, aki rejtélyes kinyilatkoztatásokkal és jóslatokkal segíti útját. Az utazás
során eljut egy titokzatos
kertbe, ahol egy nem mindennapi asszony segítségével
megtanulja, hogyan legyen
képes hallani a rózsák énekét. Különleges órákon vesz
részt, amelyeken a bölcs
asszony segítségével számos
olyan dologra rádöbben,
amirôl egészen addig fogalma sem volt. Az utazás ter-

Zahír története

■ A marokkói származású,
Franciaországba áttelepült író
regényeiben – fiktív szereplôk
történetén keresztül – feszegeti
a muzulmán világ társadalmi
problémáit és ellentmondásait.
A szentséges éjszaka, melyért Tahar Ben Jelloun 1987ben Goncourt díjat kapott, az
1985-ben megjelent A homok
gyermeke c. regény folytatása.
A fiúként nevelt kislány, Zahír
idôközben felnôtt, és most –
apja halála után – folytatódik
kalandokkal és viszontagságok-

kal teli története. Az apa halálával talán lezárhatja élete korábbi eseményeit, és új esélylyel, régi énjét eltemetve, hazugságok nélkül élheti mindennapjait. A távozása elôtti
éjszakán ezért apja sírja mellé
ássa régi, hamis életének
összes szimbólumát: férfiruháit, dokumentumokat. Aztán az
újjászületés és a szabadság reményében maga mögött hagy
mindent, s a faluból köszönés
nélkül távozik. Ám ezzel korántsem érnek véget megpróbáltatásai, rövid pihenô után
ismét túlfûtött emberi szenvedélyek: gyûlölet, bosszú- és hatalomvágy, kapzsiság keresztezik útjait. Egy darabig a szabadság illúziójában, név nélkül és azonosság nélkül egy
különös szerelmi viszonyban
átéli a boldogságot is, ám utoléri a múlt, és minden korábbinál mélyebb pokolba kerül.
Az átélt szenvedés ugyanakkor
nemcsak megedzi, de bölcsebbé is teszi Zahírt, aki
mind inkább átlátja a
gonoszságok mögött
rejlô egyéni sérüléseket. A szentséges éjszaka a Kelet egzotikus világába kalauzol, végtelen sivatagok és színes
vásári forgatagok közé,
ahol – mint Zahír is –
sokatlátott mesemondók osztják meg a bámészkodókkal személyes történeteiket. Az
Ezeregyéjszaka meséinek misztikus, vággyal
és félelemmel kevert,
egyszerre varázslatos és
füllesztô légköre ez,
ahol minden szegletben egy új titok lapul.
A szentséges éjszaka
fordulatos és lebilincselôen
érdekes regény, mely olvasmányossága mellett az arab
világ széles keresztmetszetét
mutatja be, olyan súlyos társadalmi problémákat érintve,
mint a nôk és a gyerekek
helyzete, a társadalom hierarchikus rétegzôdései vagy a
helyi börtönviszonyok.
Maczkay Zsaklin
Tahar Ben Jelloun:
A szentséges éjszaka
Jószöveg Mûhely
200 oldal, 1790 Ft

Képregény
Rajzoljunk
képregényt!

■ Képregényrôl a legautentikusabb formában: képregényben!
Elsô látásra kissé furcsa és nehezen befogadható, de egy idô
után már úgy érezzük, nem is
lehetne másként e témát tárgyalni, hiszen így a mondanivaló rögtön adekvát formát ölt,
nem kell unalmas körülírásokkal múlatni az idôt.
McCloud igazán komolyan
beleásta magát a témába, sok
idôt szentel annak, hogy tisztázza a képregény fogalmát,
mely végül talán sikerül is neki,
bár a definíció még korántsem
teljes. A mûfaj történetével kezdi, hiszen szerinte ez egy 3000
éves mûvészet, melynek igen jelentôs állomásait eddig mi helytelenül értelmeztük. Majd a történeti részek után egy igen erôs
és részletes fogalmi, mûfajelméleti részt olvashatunk. Beavatja
az olvasót a képregény eszköztárába, tehát, hogy mitôl is lesz
valami képregény, és nem fotó
vagy igen természethû rajz.
Folytatja a keretezés fogalmával, majd a képkockák természetrajzával, a mozgás érzékeltetésével, a vonalak érzelemkifejezô erejével, a különbözô szimbólumok, ikonok jelentésével.
Majd arról olvashatunk, hogyan lehet hanghatásokat, szagokat és az idôt egy papírlapon
csupán fekete-fehér képek segítségével láttatni. Késôbb arra is
rávilágít, hogy hogyan ad ebben a mûfajban a kép és a szöveg együttese valami egészen

mást, mint amit bármely más
mûfaj létre tud hozni.
Igazán érdekesek azok a részek, melyek avval foglalkoznak, hogy hogyan lehet valaki
képregényrajzoló, természetesen Amerikában, hiszen sajnos
nálunk ez a szakma még eléggé
gyerekcipôben jár. Hogy ez
megváltozzon, annak egyik
eszköze ez a könyv.
jolsvai
Scott McCloud:
A képregény felfedezése
Nyitott Könyvmûhely, 228 oldal,
2600 Ft

Történelem
Egy ellentmondásos
államférfiú apológiája

■ 1927-ben, Trianon után vagyunk, a gazdasági konszolidáció már „sínre került”, a világválság setét fellegei még túl a
horizonton..., és Östör József,
soproni jogászember – oly sok
honfi- és nemzedéktársához hasonlóan – kapaszkodókat: egyfajta vállalható múltat, és e
múltból vállalható szereplôket
igyekezett felkutatni. (Fôhôse
egy másik gróf, Széchenyi István, akirôl több munkát is közzétett.) Tiszát, Széchenyihez hasonlatosan, alkalmas szereplônek tartotta az értéktartó kontinuitás felmutatására. Itt pedig

aztán óhatatlanul belép a címben is jelzett apológia: ha hôsöm oly sokat írt és beszélt,
amennyit, akkor bizony van
módom válogatni, uram bocsá'
mazsolázni, aszerint, hogy mit
akarok általa felmutatni, képviseltetni.
És itt léphet fel némi skizoid
érzemény az olvasóban: a dolgokat fehérben-feketében látók
számára egyszerû a helyzet, Tisza István vagy a „kan Báthori
Erzsébet” – vagy pediglen újkori
történelmünk egyik zászlóshajója, akár a „20. század legjelentékenyebb politikai egyénisége”.
Bízvást leírható: Tisza Kálmán
fia a korszak egyik igen ellentmondásos politikai személyisége
volt, kétszeri miniszterelnöksége
(1903–1905, 1913–1917) ideje
nem e lángoktól ölelt kis ország
sikertörténete, intranzigenciáját
lehet tántoríthatatlan következetességként éppúgy interpretálni,
mint autoriter, szûk látókörû,
tanulásra képtelen merevségként.
Östör összeállítása több mint
retusálás, apológia ez a javából,
forráskiadványként tehát önmagában kevés volna egy történészhallgató számára, ám ettôl
függetlenül igen érdekes olvasmány. A válogatás „szabályai”
inkább az apologétáról szólnak,
semmint a szerzôrôl, de aki beleolvas Tisza szövegeibe, nem
alszik el. Persze a történész, a
szociológus, a politológus gyanakvó éberséggel firtatja a sorokat, arra is figyelmezvén, hol,
mikor, milyen kontextusban láttak „napvilágot”, ám a fanok
számára is érdekes összeállítás
lehet ez a kompiláció. És persze
mindazok számára, akik gyanítják, vagy tudják, hogy a politikai
kommunikáció, a politikai kultúra nem valamiféle öröktôl való szabályok szerint zajlik Magyarországon, ennek is megvan
a maga históriája...
Egy kôkemény konzervatív liberálistól olvashatunk – eltérô
színvonalú – sorokat. A forrásjegyzék pontos, az utószó: poli-

tika, így a recenzens kompetenciáján kívül esik. Ám ha más
nem is érdekli a potenciális olvasót, mint hogy milyen volt a
politika kultúrája, viselkedésmódja, nyelvezete anno, máris
érdekes tanulságok gyümölcseit
élvezheti.
Sz. J.
Östör József:
Tisza István saját szavaiban
Auktor Könyvkiadó, 213 oldal,
1980 forint

Néprajz
Kik azok a jászok?

■ A Jászság egykor virágzó mezôgazdasági vidék volt, ma az
ország egyik leghátrányosabb
gazdasági helyzetû területének
számít. Nem érinti fôút, fôvasútvonal, megszûnt az ipar. Szerencsére pozitív változások tapasztalhatók az utóbbi idôben.
A Jászok Egyeselüte mintegy
félezer taggal mindent megtesz
azért, hogy a vidéket vonzóvá
tegye a turisták és az ott élôk
számára. Rendezvényeikkel, kiadványaikkal – például jelen albummal is – megpróbálják az
idegenforgalmat a Jászságba csábítani és a jász öntudatot megerôsíteni. De kik is azok a jászok? Nincs egyetértés, de a kutatók többsége azt tartja, hogy
az indoiráni eredetû nép a

13. században a kunokkal együtt
érkezett ide, s bár a törökdúlás
ôket is megtizedelte, a megmaradtak a betelepülôkkel karöltve
ôrizték tovább hagyományaikat
és magyarabbak lettek a magyaroknál. Nyelvi önállóságukra bizonyíték a jász szótár, amely
szintén tudományos viták tárgya. Leghíresebb történelmi emlékük a jászkürt, amely természetesen sohasem volt Lehelé,
de ma is létezik. A jász összetartásra és öntudatra jellemzô,
hogy a kunokkal összefogva
1745-ben redempciót hajtottak
végre, azaz Mária Teréziánál
megváltották a szabadságukat
és azontúl szabadon és önállóan
éltek, természetesen eleget téve
a királyi adózásnak. A szerzô,
aki nem jász, csupán megbízásból vállalta a feladatot, lényegretörôen foglalja össze a ma is
élô jász hagyományokat, így az
évente megrendezett jász világtalálkozót, a jászkapitány-választást, az újra felfedezett, és tulajdonképpen rekonstruált viseletet és folklórt. A jász néprajzi
kutatásokban és hagyományôrzésben múlhatatlan érdemeket
szerzett Bathó Edit múzeológusnak köszönhetô, hogy egyáltalán beszélhetünk jász ruháról
vagy hímzésrôl. A szerzô felvillant és megismertet egyéb helyi
nevezetességekkel is: a jászberényi hûtôgyárral, a boldogházai
iskolatörténeti múzeummal,
néprajzi gyûjteményekkel, honismereti körökkel, a híres jász
birkapörkölttel és a jászság régi
életével, anekdotáival. Megtudhatjuk, hogy Sára Sándor félig,
Csányi Sándor egészen jász származású. Utóbbi ma is sokat tesz
szülôföldjéért. A Korniss Péter
fotóival illusztrált kötet szép
példája annak, mit jelent és miként élhet tovább egy szûkebb
térség iránti patriotizmus és
hozzájárul a hazai tájak igencsak
idôszerû megismeréséhez.
(Sz.Zs.)
Szále László:Az én Jászságom –
Korniss Péter képeivel
A Jászságért Alapítvány, 2900 Ft
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KÖZLEMÉNY
Átalakult a Könyvtárellátó

Maróti Katalin
ügyvezetô igazgató

Tájékoztatjuk partnereinket, hogy a Könyvtárellátó 2007. augusztus 30-ával
közhasznú társaságból nonprofit kft.-vé alakult át. Az átalakulásra a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény elôírásai alapján került sor, melynek értelmében
az alapítók 2008 júliusáig a közhasznú társaságokat megszüntetik vagy nonprofit társasággá alakítják át. A társaság mûködésében és a közhasznú tevékenység törvényi
szabályozásában nem történt változás. Kötelezettségeink és szerzôdéseink jogfolytonosak, tulajdonosunk továbbra is a magyar állam, s a tulajdonosi jogokat az
oktatási és kulturális miniszter gyakorolja. Teljes nevünk: Könyvtárellátó
Kiemelkedôen Közhasznú Nonprofit Kft.; rövidített nevünk: Könyvtárellátó Nonprofit
Kft. Az adószámunk, számlaszámunk, elérhetôségeink, címünk változatlan.

A társaság székhelye:
Telephelyei:
Levélcíme:
Telefon:
Fax:

1134 Budapest, XIII. kerület, Váci út 19.
1054 Budapest, V. kerület, Honvéd u. 5. – Kódex Könyváruház
6722 Szeged, Jósika u. 34./a – Kazinczy Ferenc Könyvesbolt
1391 Budapest, Postafiók: 204.
06-1-237-6900
06-1-239-2715

Bôvebb információt találnak a www.kello.hu honlapunkon!

Könyvtárellátó Nonprofit Kft.

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

Eiler Ferenc: Kisebbségvédelem és revízió: magyar törekvések az Európai Nemzetiségi
Kongresszuson, 1925-1939. Bp.: MTA Kisebbségkut. Int.: Gondolat. 396 p. (Kisebbségi monográfiák,
4.) Fve 3520 Ft
Az élô hagyomány: Barankovics István és a magyarországi kereszténydemokrácia öröksége.
[Konferenciakiadvány] Bp.: Barankovics I. Alapítvány: Gondolat. 195 p. (Barankovics könyvek, 3.) Fve
1950 Ft

ISMERETTERJESZTÕ ÉS SZAKIRODALOM

Kiegyensúlyozottság és kampány a médiában. [Tanulmányok] Bajomi-Lázár Péter et al. (szerk.) Bp.:
L’Harmattan. 155 p. Fve 1901 Ft

ÁLTALÁNOS MÛVEK
KÖNYVTÁRÜGY. KÖNYVTÁRTAN

Simándi Irén: A Magvetô parasztfiataljai, 1948-1950. [Monográfia] Bp.: Gondolat. 321 p. Fve 2250 Ft

Skaliczki Judit: Az elsô lépésektôl a könyvtár stratégiai tervének elkészítéséig. Bp. : KI. 81 p. (A jó
gyakorlat a könyvtári minôségirányítás bevezetéséhez, 1.) Fûzve 1334 Ft

Vadkerty Katalin: A kitelepítéstôl a reszlovakizációig: trilógia a csehszlovákiai magyarság 1945–1948
közötti történetérôl. Pozsony: Kalligram. 691, [12] p. Kve 3500 Ft

FILOZÓFIA

PÉNZÜGY. ADÓÜGY

A formák és a tudás: tanulmányok Platón metafizikájáról és ismeretelméletérôl. Betegh Gábor et al.
(szerk.) Bp.: Gondolat. 340 p. (Electa) Kötve 3250 Ft

Halaska Gábor: Amit a bankválasztásról és a banki szolgáltatásokról tudni kell. Bp.: ÉTK. 28 p. (ETK
füzetek, 14.) Fve 980 Ft
JOG. JOGTUDOMÁNY

Kuhn és a relativizmus: Kuhn öröksége a tudományfilozófiában. [Konferenciakiadvány]
Binzberger Viktor et al. (szerk.) Bp.: L’Harmattan. 221 p. (Tudománytörténet és tudományfilozófia,
4/1.) Fve 2150 Ft

Hans Kelsen jogtudománya: tanulmányok Hans Kelsenrôl. Bp.: Gondolat: MTA Jogtud. Int.: ELTE
ÁJTK. 826 p. (Bibliotheca iuridica, 16.) Kve 4500 Ft

Rorty, Richard: Filozófia és társadalmi remény. [Válogatott mûvek] Bp.: L’Harmattan: MFT. 332 p. (A
filozófia útjai) Fve 2800 Ft

Tóth Gabriella: Élettársak: együttélés papírok nélkül: jogok, kötelezettségek, lehetôségek az élettársi
kapcsolatban, a mindennapokban. Budaörs: Infoexpressz. 217 p. (Infoexpressz sorozat) Kve 3990 Ft

Rousseau, Jean-Jacques: Esszé a nyelvek eredetérôl: amelyben a dallamról és zenei utánzásról is
szó esik. Máriabesnyô-Gödöllô: Attraktor. 187 p. Fve 2800 Ft

KÖZIGAZGATÁS. RENDÉSZET

Sutyák Tibor: Michel Foucault gondolkodása. [Esszé] Máriabesnyô-Gödöllô: Attraktor. 200 p.
(Ad hominem, 2.) Fve 2800 Ft
OKKULT JELENSÉGEK. EZOTERIKUS ISKOLÁK
Bartlett, Sarah: Tarot-biblia: kalauz a kártyák és a kirakások világába. Pécs: Alexandra. 400 p.
Fve 2999 Ft
Fogerthy, Lang: Horoszkóp 2008: jóslatok az év minden hetére. Bp.: Anno. 200 p. Fve 561 Ft
Hermann Éva – Földesi Orsolya: A fény esszenciája: a színek és az Aura-Soma világa. Bp.: M.
Aura-Soma Központ. 201 p. Fve 2900 Ft

Martinkó Károly: A bûnüldözés mesterei és lovagjai. [Riportok és egyéb írások] Bp.: Szerzô. 302 p.
Kve 4100 Ft
HADTUDOMÁNY. HONVÉDELEM. HADSEREG
Kovács István: A lengyel légió lexikona, 1848-1849. Bp. : História: MTA Törttud. Int. 612 p. (História
könyvtár, 10.) Kve 5900 Ft
SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS ÉS GONDOZÁS
Kismamák vademecuma: „útikalauz” a családtámogatási ellátásokhoz és a gyermekneveléshez. Bp.:
Infotéka BT. 31 p. Fve 980 Ft
PEDAGÓGIA. GYERMEKNEVELÉS

Takács Zoltán: Zorausz könyve. 1-2. A kronofilozófia alapjai. Bp.: Stúdió-Pé Kft. 228 + 300 p.
Fve 5480 Ft

Integráció a gyakorlatban: a roma tanulók együttnevelésének iskolai modelljei. [Tanulmányok] Németh
Szilvia et al. (szerk.) Bp.: OKI. 163 p. (Gyakorlatközelben) Fve 3667 Ft

ESZTÉTIKA

Iskolaválasztás elôtt... 2008. Kárpáti György (szerk.) Bp.: Panem. 575 p. Fve 1901 Ft

Balogh Piroska: Ars scientiae: közelítések Schedius Lajos János tudományos pályájának dokumentumaihoz. [Monográfia] Debrecen: Kossuth Egy. K. 469 p. (Csokonai könyvtár, 38.)
Fve 3000 Ft

Iskolaválasztás elôtt Pest megyében... 2008. Kárpáti György et al. (szerk.) Bp.: Panem. 336 p. Fve
1901 Ft

PSZICHOLÓGIA
Szentmihályi Károly: Pszichológia tanároknak és diákoknak. [Felsôoktatási tankönyv] Bp.: Hantken.
192 p. (Hantken tankönyvek) Fve 1901 Ft

Megjelent könyvek

2007. augusztus 11 – 2007. szeptember 1.

Közoktatás és versenyképesség: hatékonyság és minôség: aktuális kérdések a hazai közoktatásban:
az Országos Közoktatási Intézet konferenciája, 2006. október 5-6. Simon Mária et al. (szerk.) Bp.:
OFI. 175 p. Fve 3667 Ft
Utak elmélet és gyakorlat között: a Nemzeti alaptantervtôl az osztályteremig, 2007. Kerber Zoltán
(szerk.) Bp.: OFI. 169 p. (Tények és érvek) Fve 3667 Ft
Versenyben az iskolák: 3 I Akadémia: Gyula, 2006. október 5-6. [Konferenciakiadvány] Mayer József
(szerk.) Bp.: OKI. 196 p. Fve 3667 Ft

VALLÁS
KERESZTÉNYSÉG. KERESZTÉNY VALLÁS
Fehér Anna – Patonai Adrienne: Aki nem lát, az nem világtalan: Fehér Anna szerzetes nôvérrel
beszélget Patonai Adrienne. Bp.: Kairosz. 88 p. (Miért hiszek?, 37.) Fve 1500 Ft
Hallesby, Ole: Hogyan lettem hívô keresztyén. Bp.: Evangéliumi K. 128 p. Fve 1050 Ft
Liebi, Roger: Nyelveken beszélés vagy nyelveken szólás? Bp.: Evangéliumi K. 88 p. Fve 900 Ft
Lövgren, Johan Filip: ...és lámpásaik kialusznak. Bp.: Evangéliumi K. 176 p. Fve 1200 Ft
Mücher, Werner: Gyülekezeti fegyelmezés. Bp.: Evangéliumi K. 88 p. Fve 900 Ft
Peters, Benedikt: A Jelenések könyvének magyarázata: feltört pecsétek: a jövô irányvonalai a
Jelenések könyvében. Bp.: Evangéliumi K. 160 p. Fve 1500 Ft
Philip, Joe S.: Ki fizette meg érted a legnagyobb árat?: tanulmány a Mózes 3. könyvében lévô áldozatokról. Bp.: Evangéliumi K. 80 p. Fve 750 Ft
ÁLTALÁNOS ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ VALLÁSTUDOMÁNY.

Vértes Imre: A tanító öröksége. [Memoár] Szentes; Szegvár: Önkormányzat: Önkormányzat. 198 p.
Fve 1800 Ft
NÉPRAJZ. ETNOLÓGIA. FOLKLÓR
Kriza János Néprajzi Társaság értesítôje. XIV. évf. 1/2. (2006) [Összeállítás Kallós Zoltán 80. születésnapja alkalmából] Ilyés Sándor et al. (szerk.) Kolozsvár: KJNT. 151 p. Fve 3150 Ft
Nagy Zoltán: Az ôseink még hittek az ördögökben: vallási változások a vaszjugani hantiknál. Bp.:
L’Harmattan: MTA Néprajzi Kutint.: PTE BTK Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék. 352 p., [8] t.
(Kultúrák keresztútján, 6.) Fve 3100 Ft
Sebestyén István: Serkenj lelkem! [hangdok.]. [Bukovinai népénekek, szokásdalok, verses köszöntôk,
mondák, népszokás részletek] Bp.: Rézbong K. (CD)
3000 Ft
Van Gennep, Arnold: Átmeneti rítusok... Bp.: L’Harmattan: MTA Néprajzi Kutint.: PTE BTK Néprajz Kulturális Ant-ropológia Tanszék. 183 p. (Kultúrák keresztútján, 9.) Fve 2200 Ft

Nem-keresztény vallások. Mitológia

FOLKLÓR. SZELLEMI NÉPRAJZ

Héjjas István: India ôsi bölcsessége: az indiai eredetû vallások filozófiája és létszemlélete. Bp. : Inok
Kft. 212 p. Fve 2580 Ft

Köves Gábor: Tiszta diliház: bolond viccek: nemcsak bolondokról. Bp.: K. u. K. K. 80 p. Fve 750 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetébôl. 13. (2006). Vámos Éva
et al. (szerk.) Bp.: OMM: Hantken. 151 p. Fve 1901 Ft

SZOCIOLÓGIA. SZOCIOGRÁFIA
Stehr, Nico: A modern társadalmak törékenysége. Bp.: Gondolat: Infonia. 272 p. (Az információs
társadalom klasszikusai) Kve 3480 Ft

MATEMATIKA

Udvarhelyi Éva Tessza: Vándorok kultúrák között: az interkulturális tanulásról külföldre készülô
fiataloknak. [Interjúk] Bp.: Artemisszió Alapítvány. 217 p. Fve 2000 Ft

Benedek Zoltán – Levendovszky Tihamér: Szoftverfejlesztés C++ nyelven. Bicske: Szak K. XVI, 510
p. + mell.: 1 CD (Alkalmazott informatika sorozat) Fve 6800 Ft

POLITIKA. POLITIKATUDOMÁNY

Vég Csaba: Instant Java/JavaEE/SOA: [szuperintenzív fejlesztôi tanfolyam]. Debrecen: Logos 2000.
VI, 338 p. Fve 3600 Ft

Bakk-Dávid Tímea – Bálint B. Eszter – Valkai Krisztina: Másfél évtized az erdélyi ifjúsági életben:
interjúk és dokumentumok. Kolozsvár: MIT. 304 p. Fve 2625 Ft
Demeter Márton Attila: Republikanizmus, nacionalizmus, nemzeti kisebbségek. Kolozsvár: Pro
Philosophia. 221 p. (Mûhely, 12.) Fve 1840 Ft

Számítógép-tudomány. Programozás

FIZIKA
Héjjas István: Ezoterikus fizika: a modern fizika megdöbbentô felfedezései: képletek nélkül. Bp.: Anno.
158 p. Fve 561 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

ÕSLÉNYTAN

Zene

Õslénytani kirándulások Magyarországon és Erdélyben. Pálfy József et al. (szerk.) Bp.: Hantken. 260
p. (GeoKalauz, 1.) Fve 2900 Ft

Ivaskovics József: Indián ének: megzenésített versek. Bp.: Intermix: Credo Alapítvány. 120 p.
(Kárpátaljai magyar könyvek, 147.) Fve 1600 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK

Filmmûvészet

ORVOSTUDOMÁNY. EGÉSZSÉGÜGY

Lukas, Christian – Westphal, Sascha: Született feleségek: 2. évad. Bp.: M&C Kft. 259 p. [16] t.
(Epizódról epizódra, 2.) Fve 1990 Ft

Ács Nándor – Császár Albert – Forster Tamás: A nôk kardiovaszkuláris egyedi jellegzetességei. Bp.:
Medicina. 93 p. Fve 1800 Ft
Moreno, Joseph J.: Belsô zenéd dallama: zeneterápia és pszichodráma. Bp.: L’Harmattan. 111 p. Fve
2000 Ft
Szilasi Anna: Informatika az egészségért: nyitott rendszerû képzés – távoktatás – oktatási segédlete:
felsôoktatási tankönyv. Bp.: Inok Kft. 383 p. Fve 4700 Ft
Wise, Michael G. – Rundell, James R.: A pszichoszomatikus orvoslás klinikai kézikönyve: útmutató a
konzultációs-kapcsolati pszichiátriához. Bp.: Lélekben Otthon K. [14], 341 p. Fve 2900 Ft

Opál Róbert – Várhegyi Ferenc: K–1: a ring királyai. Bp.; Fót: Lunarimpex. 288 p., LXIV t. (Mesterek
és harci mûvészetek) Fve 4200 Ft

NYELV ÉS IRODALOM
NYELVTUDOMÁNY

Általános és személyi higiéné. Mentálhigiéné

Lëncs László: Dr. Lëncs László eë-zô alapszókincse: szókészlet és hangfëlvétel. Bp.: Bárczi G.
Kiejtési Alapítvány. 36 p. (Bárczi füzetëk, 11.) Fve 560 Ft

Accovis, Maviangela – Taddia, Federico: Hogyan éljük túl a sulit? Bp.: Egmont-Hungary. 95 p.
(W.i.t.c.h.) Fve 999 Ft

Láng Tamás: Dr. Lëncs László eë-zô alapszókincse [elektr. dok.]. Bp.: Bárczi G. Kiejtési Alapítvány.
(3 CD-ROM) 1440 Ft

Baranyi Ágnes: Thai masszázs: bébi- és gyermekmasszázs : [bébinaplóval]. Bp.: New Instant. 143 p.
(Ázsia gyógyító kincseinek sorozat, 1.) Kve 4990 Ft
Mortensen, Colin: Becsajozás kézikönyve: szuperpasi: amit apu nem mondott el. Bp.: EgmontHungary. 208 p. Fve 1799 Ft
Needlman, Robert: Dr. Spock babagondozási alapismeretek. Bp.: Medicina. 256 p. Fve 2400 Ft
Pöltl Jánosné: Merre megyünk?: segíts magadon... : alternatív szemlélet életmódról, életvitelrôl.
Tatabánya: Alfadatpress. 165 p. Fve 1500 Ft

Francia nyelv
Vida Enikô: 1000 questions 1000 réponses: társalgási gyakorlatok a középszintû és emelt szintû
érettségire és a közép- és felsôfokú nyelvvizsgákra. Székesfehérvár: Lexika. 352 p. Fve 1995 Ft

Szótárak
Deike, Nora: PONS tematikus szótár: spanyol: rendszerezett kezdô és középhaladó szókincs: [A1-B1].
Bp.: Klett. 480 p. Fve 4095 Ft
Petrics Mária: Horvát úti kisokos. Bp.: Animus. 80 p. Fve 290 Ft

Természetgyógyászat

IRODALOMTUDOMÁNY

Bóna László: A formáktól az erôkig: a sors homeopátiás felfedezése. Szentendre: Új Paradigma. 479
p. Kve 4700 Ft

Antal Éva: Túl az irónián: retorikus olvasatok. Bp.: Kijárat. 266 p. Fve 2000 Ft

Judith, Anodea: A csakrák bölcsessége. Pécs: Alexandra. 478 p. Fve 2499 Ft
MEZÔGAZDASÁG

Állattenyésztés. Hobbiállatok tartása
Csodabogarak: divatos állatok. Bálint Katalin (szerk.) Bp.: Gazda. 111 p. (Társállatok, 3.) Fve 3150 Ft
Verhoef-Verhallen, Esther J. J.: Díszmadarak enciklopédiája. Bp.: Ventus Libro. 312 p. Kve 4500 Ft
VENDÉGLÁTÁS. SZAKÁCSKÖNYVEK
Jéghideg nyalánkságok: [fagylaltok és sörbetek]. Haulitus Anikó (ford.) Bp.: Aréna 2000. 62 p.
(Ízvarázs füzetek, 5.) Fve 849 Ft

Magyar irodalom
Bényei Péter: A történelem és a tragikum vonzásában: a történelmi regény mûfaji változatai és a
tragikum kérdései Kemény Zsigmond írásmûvészetében. [Monográfia] Debrecen: Kossuth Egy. K.
457 p. (Csokonai könyvtár, 39.) Fve 3000 Ft
Orbán Ottó. [Válogatott mûvek] Lator László et al. (szerk.) Bp.: Napkút: Cédrus Alapítvány: PIM.
123 p., [8] t. + mell.: 1 CD (Hang-kép-írás, 2.) Kve 2980 Ft
Papp Tibor – Prágai Tamás: A pálya mentén. [Interjú] Bp.: Napkút. 239 p. (Beszélgetôk könyvei, 1.)
Fve 2490 Ft

Nemere Ilona: Fôznivalók abc-je. [Nagykovácsi]: Puedlo. 302 p. Fve 798 Ft

Tóth Zsombor: A koronatanú: Bethlen Miklós: az Élete leírása magától és a XVII. századi puritanizmus. [Memoár] Debrecen: Kossuth Egy. K. 259 p. (Csokonai könyvtár, 40.) Fve 2500 Ft

VEZETÉSTUDOMÁNY. MENEDZSMENT. SZERVEZÉS

FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM

Anwar, Mustafa – Barta Tamás – Tóth Tihamér: Minôségmenedzsment. 2. Minôségfejlesztési módszerek, támogató elemzések és technikák. [Oktatási segédlet] Bp.: Szókratész. 180 p. Fve 3300 Ft
KÖZLEKEDÉS
Lázár László: Tandem [elektronikus dok.]: közlekedési program-csomag gyerekeknek. Miskolc:
EduSoft. (CD-ROM) 2940 Ft
SZÁMÍTÁSTECHNIKA
Budai Attila – Vári Kakas István: Számítógépes grafika. [Felsôoktatási tankönyv] Bp.: Inok Kft.
318 p. + mell.: 1 DVD Fve 3470 Ft
Kónya László: Számítógép-hálózatok: nyitott rendszerû képzés – távoktatás – oktatási segédlete: felsôoktatási tankönyv. Bp.: Inok Kft. 270 p. Fve 2900 Ft
Nógrádi László: Internet XP alapokon: ECDL információ és kommunikáció modul: IE 6.0 és a Vistában
lévô 7.0 is. [Oktatási segédlet] [Gyôr]: Nógrádi PC Suli. 128 p. Fve 1390 Ft
Pétery Kristóf: Bemutatkozik a Photoshop CS2. Bp.: Inok Kft. 255 p. Fve 3980 Ft
DÍSZTÁRGYAK KÉSZÍTÉSE. BARKÁCSOLÁS. JÁTÉKKÉSZÍTÉS
Hegedûs Ildikó: Kavicsmunkák. Bp.: Cser K. 30 p. (Színes ötletek. Fortélyok, 51.) Fve 798 Ft
Szathmári Éva: Gyöngyövek. Bp.: Cser K. 30 p. + mell. (Színes ötletek. Fortélyok, 52.) Fve 798 Ft
ÉPÍTÔIPAR
Balázs György: Különleges betonok és betontechnológiák. 1. Bp.: Akad. K. 393 p. Kve 5250 Ft
Építés spektrum évkönyv. 1. Révúti Károly et al. (szerk.) Bp.: Spektrum. 178 p. Fve 1485 Ft
Grützmacher, Bernd: Cserépkályhák építése. Bp.: Cser K. 176 p. Kve 4998 Ft

FÖLDRAJZTUDOMÁNY. EXPEDÍCIÓK. ÚTLEÍRÁSOK. ÚTIKÖNYVEK
Bárdi László: Kelet népe vagyunk. Bp.: Helikon. 180 p., [16] t. Kve 3490 Ft
Bereczki Urmas – Marton Jenô – Pátzelt Hajnal: Balti országok: útikönyv: [Észtország, Lettország,
Litvánia]. Bp.: Hibernia. 168 p. Fve 2980 Ft
Géczi Katalin: Szabadlábon: egy év a világ körül. Bp.: Palatinus. 410 p. Kve 4001 Ft
Görögország : Athén és a Peloponnészosz, Kréta, Korfu, Rodosz és sok kicsi sziget. Zöldi Mihály
(ford.) Bp.: Merhávia. 336 p., [2] t. (Világvándor) Fve 5800 Ft
McDonald, George: Kína. Pécs: Alexandra. 191 p. (Útravaló) Fve 1999 Ft
Mexikó. Atherton, Elizabeth (szerk.) Bp.: Panemex: Grafo. 408 p. (Útitárs) Fve 7200 Ft
Palin, Michael: Nyolcvan nap alatt a Föld körül. Bp.: Gabo. 234 p., [16] t. Kve 2500 Ft
Vulkántúrák : Dél-Olaszország: túrakalauz. Bp.: Kornétás. 199 p. Kve 3000 Ft
Zsiga György: Portugália és gyöngyszemei. Új, bôv. kiad. Bp.: Dekameron. 298 p., [16] t. (Dekameron
útikönyvek) Fve 3990 Ft
MùVELÔDÉSTÖRTÉNET
Gidáné Orsós Erzsébet: Útkeresés: a cigányok múltja, jelene és jövôje. Pécs: R. és E Szolg. Kft.
159 p. Fve 1995 Ft
A moldvai csángók bibliográfiája. Ilyés Sándor (összeáll.) Kolozsvár: KJNT. 376 p. Fve 4100 Ft
VILÁGTÖRTÉNET. RÉGÉSZET
Világtörténelmi enciklopédia. 10. Spanyol hódítók és a gyarmatosítás. Amengol, Meritxell et al. (ill.)
Bp.: Kossuth. 119 p. (Metro könyvtár) Kve 1490 Ft

Lakásfelújítás évkönyv. 2006. Mészáros Zsolt (szerk.) Bp.: Spektrum. 178 p. Fve 985 Ft

Magyarország és a magyarság története

Lakásfelújítás évkönyv. 2007. Révúti Károly (szerk.) Bp.: Spektrum. 146 p. Fve 985 Ft

Nemere István: Magyarország kormányzói és nádorai. Bp.: Anno. 200 p. Fve 561 Ft

Nyílászáró évkönyv. 2006. Tas Márta (szerk.) Bp.: Spektrum. 146 p. Fve 985 Ft

Olasz Lajos: A kormányzóhelyettesi intézmény története, 1941-1944. Bp.: Akad. K. 485 p. Kve
3990 Ft

MÛVÉSZET. SZÓRAKOZÁS. SPORT
A MùVÉSZET ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI. MùVÉSZETTÖRTÉNET
Arasse, Daniel: Festménytörténetek. Bp.: Typotex. 285 p., [24] t. (Képfilozófiák) Fve 2900 Ft
Nagy Katalin, S.: Mû, mûvészek, befogadás: képzômûvészet és szociológia. [Tanulmány] Bp. :
Gondolat. 140 p. Fve 1950 Ft

Építészet. Urbanisztika

Más földrészek története
Lughofer, Johann Georg: A császár új élete: Mexikói Miksa. Bp.: Gabo. 255 p. (Királyi házak) Kve
2190 Ft
Lugosi Gyôzô: Rizsföldjeim határa a tenger: államszervezôdés Madagaszkáron a gyarmati uralom
elôtt. Bp.: L’Harmattan: MTA Néprajzi Kutint.: PTE BTK Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék.
199 p. (Kultúrák keresztútján, 10.) Fve 2300 Ft

Bioépítészet, 2004-2005: a Magyar Bioépítészeti Egyesület és a Bálint Sándor Mûvelôdési Ház által
szervezett VII. (2004. október 12-22.) és VIII. (2005. október 4-31.) Újszegedi Bioépítészeti Napok
konferenciáinak és kiállításainak anyagából… Kiss Ernô et al. (szerk.) Szeged: Bába: M. Bioépítészeti
Egyesület. 240 p. Fve 1560,-Ft

Vargas Llosa, Mario : Izrael, Palesztina: béke vagy szent háború. Bp.: Európa. 156 p., [32] t.
Kve 2100 Ft

Kovács András: Épületek emlékezete: nevezetes épületek Erdélyben. Bp.: L’Harmattan. 224 p.
(Múltidézô zsebkönyvtár) Fve 2100 Ft

Almásy Panni: Minden jó, ha vége jó. [Mese] [Budakeszi]: Táltoskönyvek. 22 p. Kve 1980 Ft

Fotómûvészet. Fényképezés és rokon eljárások

Awdry, Wilbert – Awdry, Christopher: Thomas a gôzmozdony. 3. [Képeskönyv] Bp.: Egmont-Hungary.
76 p. Kve 2399 Ft

Ang, Tom: Digitális videózás kezdôknek és haladóknak. Bp.: Park. 223 p. (Família könyvtár) Kve 4500 Ft
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Sport
Horváth Zsolt: Hitler bajnokai: [a Harmadik Birodalom és a sport]. Bp.: Anno. 200 p. Fve 561 Ft

SZÉPIRODALOM
Auster, Paul: Utazások a szkriptóriumban. [Regény] Bp.: Európa. 121 p. Kve 2500 Ft

Lobe, Kirsten: Párizsi macskajaj. [Romantikus regény] Bp.: Ulpius-ház. 432 p. Fve 3999 Ft

Baldacci, David: A túlélô. [Bûnügyi regény] Bp.: Európa. 749 p. Fve 2600 Ft

Madsen, Niels Peder: A partfelügyelô leánya. [Regény] Evangéliumi K. 158 p. Fve 1200 Ft

Benedek András, S.: Itthontalanul: versek. Ungvár: Kárpátaljai M. Kulturális Szövetség. 84 p.
Fve 1700 Ft
Benedek Elek: Válogatás Benedek Elek meséibôl. Gyöngyös: Pallas. 133 p. Kve 720 Ft
Bereményi Géza: Az arany ára: hét dráma. Bp.: Napkút. 333 p. Fve 2790 Ft

Ma én mesélek. [Közel félszáz verses és prózai történet] Gyöngyös: Pallas. 133 p. Kve 720 Ft
Maison, Syndie: Hazatérés. [Regény] Üllô: Regun. 199 p. (Szerelem & romantika) Fve 490 Ft
Masini, Beatrice: Az a fránya spicc! [Ifjúsági regény] Bp.: Móra. 125 p. (Rózsaszín balettcipô, 4.) Fve
1390 Ft

Block, Lawrence: Döfés a sötétben. [Bûnügyi regény] Bp.: Agave Kv. 189 p. Fve 2280 Ft

Moldova György: Aki átlépte az árnyékát... + Akit szerettek a nôk: „az élôk legnemesebb tévedése: a
hûség!”. [Riportregény] Bp.: Urbis Kvk. 290 p. (Életmûsorozat, 7.) Kve 2500 Ft

Boehme, Julia: Állati történetek: [kis történetek, nagy kalandok]. [Mesék] Bp.: Fabula Stúdió. 58 p.
(Olvasó kalóz) Kve 1790 Ft

Mooney, E. S.: Az undok tanító néni. [Mese] McCraken, Craig (alapján) Bp.: M & C Kft. 62 p. (CN
könyvek) Fve 890 Ft

Brown, Sandra: Régen várt szerelem. [Regény] Bp.: Maecenas. 293 p. Fve 1298 Ft
Budai István: Fényben és homályban: versek. Szeged: Bába. 72 p. Fve 525 Ft

Móricz Zsigmond: Válogatott elbeszélések. Bp.: Kossuth. 367 p. (Metro könyvtár) (A magyar próza
klasszikusai, 24.) Kve 990 Ft

Cameron, Alice – Navarro, Larry: Harmadik Shrek: képeskönyv a film alapján. [Szeged]: Szukits. [48]
p. Kve 3300 Ft

Nemere István: Fehér lótuszvirág: szerelmes regény. Gyöngyös: Pallas Antikvárium. 224 p.
Fve 590 Ft

Cercenà, Vanna: Tükörnapló. [Ifjúsági regény] Bp.: Móra 121 p. (Pöttyös könyvek) Kve 1490 Ft

Nemere István: Vérvonal. [Bûnügyi regény] Gyöngyös: Pallas. 236 p. Fve 1691 Ft

Chopra, Deepak: Buddha: történet a megvilágosodásról: [egy fiatalember útja a megvilágosodásig].
[Életrajzi regény] Bp.: Édesvíz. 336 p. Kve 3590 Ft

Nopola, Sinikka – Nopola, Tiina: Sáskalapka és Szôrmamuszka világgá megy. [Gyermekregény]
[Szentendre]: Cerkabella. 59 p. Kve 1950 Ft

Cixous, Hélène: Egy igazi kert. [Mese] Bp.: [s.n.] 41 p. Fve 950 Ft
Cortez, Donn: Ünnepi rémálom. [Bûnügyi regény] Bp.: JLX. 304 p. (Helyszínelôk) Fve 1899 Ft

Olin, Mary: L’ecsó. [Képeskönyv] Bp.: Egmont-Hungary. 94 p. (Klasszikus Walt Disney mesék, 50.)
Kve 2799 Ft

Courths-Mahler, Hedwig: Merj boldog lenni! Bp.: EX-BB K. 139 p. (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei) (Bastei romantik) Fve 790 Ft

Olsen, Mary-Kate – Olsen, Ashley: 16 leszek. 4. Kalandra fel! [Ifjúsági regény] [Debrecen]: Aquila.
124 p. Fve 799 Ft

Csillagjárók: mai magyar drámák. [Antológia] Bp.: S & S Karakter Kft. 372 p. Fve 2400 Ft

Oomen, Francine: Hogyan éljük túl az elsô csalódást? [Ifjúsági regény] Bp.: Animus. 157 p. Kve
1980 Ft

Czéh Attila: Toalettirodalom. 1. Komolykodások + Idétlenkedések. [Memoár] Bp.: Tibuktu K. 82, 66 p.
Fve 1580 Ft
DeCandido, Keith R. A.: A gyûlölet kora. [Fantasztikus regény] [Szeged]: Szukits. 229 p. Fve 1590 Ft
Denemarková, Radka: Ki dörömböl?: sötét komédia. [Regény] Bp.: Európa. 182 p. Kve 2000 Ft
Dewin, Howie: A nagy vetélkedô. [Mese] McCraken, Craig (alapján) Bp.: M & C Kft. 62 p. (CN
könyvek) Fve 890 Ft
Dodd, Christina: Az elcserélt hercegnô. [Romantikus regény] Pécs: Alexandra. 287 p. Fve 999 Ft
Dodd, Christina: Újabb botrány. [Romantikus regény] Pécs: Alexandra. 302 p. Fve 999 Ft
Dorth, Diana: Emlékképek. [Romantikus regény] Gyöngyös: Pallas Antikvárium. 236 p. Fve 588 Ft
Dorth, Diana: Késô bánat. [Romantikus regény] Gyöngyös: Pallas Antikvárium. 243 p. Fve 588 Ft
Egan, Kate: Válassz bátran! [Ifjúsági regény] Bp.: Egmont-Hungary. 135 p., [16] t. (W.i.t.c.h., 15.) Fve
1299 Ft
Emmons, Katherine – Roman, Claire – Bright, Todd: Ó, bratyó!: L’ecsó. [Képeskönyv] Bp.: EgmontHungary. [24] p. Fve 549 Ft
Evanovich, Janet: Stephanie Plum, a szingli fejvadász. Bp.: Ulpius-ház. 300 p. (Stephanie Plum
regények) Fve 2999 Ft

Óvodások mesekönyve. Hunyadiné Körtvélyesi Anikó (összeáll.) [Gyöngyös]: Pallas Antikvárium.
138 p. Kve 720 Ft
Örkény István: Válogatott kisregények: [Macskajáték, Tóték, Rózsakiállítás]. Bp.: Palatinus. 289 p.
Fve 1590 Ft
Papademetriou, Lisa: Lizzie és a siker. [Ifjúsági regény] Bp.: Egmont-Hungary. 272 p. Fve 1199 Ft
Papp Irén: Álmok szigete: válogatott versek. Monor: Monor és Vidéke Alapítvány. 122 p. Fve 1488 Ft
Petôfi Sándor: János vitéz [hangdok.]. Turcsányi Márta (közrem.) - Balázs Péter (elôadó) Bp. :
Mûszaki Kvk. (Hangos diákkönyvtár) 2 CD + könyv Kve 2700 Ft
Potter, Beatrix: Hová bújtak Nyúl Péter barátai? [Képes mesekönyv] Bp.: General Press. [10] p.
Kve 2500 Ft
Restrepo, Laur: Leopárd a napon. [Bûnügyi regény] Bp.: Konkrét Kv. 358 p. Fve 2999 Ft
Roberts, Nora: Istenek tánca. [Fantasztikus regény] Bp.: Gabo. 302 p. Fve 1290 Ft
Roberts, Nora: Morrigan keresztje. [Fantasztikus regény] Bp.: Gabo. 367 p. Fve 1290 Ft
Roberts, Nora: A Némaság völgye. [Fantasztikus regény] Bp.: Gabo. 334 p. Fve 1290 Ft

Fable, Vavyan: Mogorva nyár. [Bûnügyi regény] 2. kiad. Bp.: Fabyen. 458 p. Fve 1668 Ft

Rowe, Jennifer: Deltora-küldetés. 7. Az elveszettek völgye. [Fantasztikus regény] Bp.: M & C Kft. 142
p. Fve 1691 Ft

Fekete István: Nôk, nôk, nôk avagy Három magyar Amerikában. [Regény] Bp.: Zenit Kv. 383 p. Kve
2980 Ft

Rowe, Jennifer: Deltora-küldetés. 8. Visszatérés Delbe. [Fantasztikus regény] Bp.: M & C Kft. 149 p.
Fve 1691 Ft

Fietzek, Petra: Szerencséd volt, kicsi delfin!: [elsô olvasó élményeim]. [Mese] Bp.: Fabula Stúdió.
35 p. (Olvasó Cinke) Kve 1790 Ft

Sasson, Jean: Királyi sivatag: [egy teljesen új fejezettel és Szultána hercegnô levelével]. Új kiad. Bp.:
Gabo. 363 p. Fve 1490 Ft

Foster, Alan Dean: Transformers: a múlt árnyai. [Fantasztikus regény] Cian, David (alapján)
[Debrecen]: Gold Book. 269 p. Fve 1999 Ft

Schmidt-Eller, Berta: Mindent Gizelláért! + A neve egyszerûen „Péter”. [Regény] Bp.: Evangéliumi K.
176 p. Fve 1500 Ft

Frey, Jana – Stubner, Angelika: Kutyás történetek: [elsô olvasó élményeim]. [Mese] Bp.: Fabula. 43
p. (Kis olvasó tigris) Kve 1790 Ft

Schnitzler, Arthur: A titokzatos asszony: válogatott elbeszélések. Bp.: Európa. 231 p. Kve 2600 Ft

Gifford, Thomas: Assassinók. Bp.: Kiss J. Kvk. 663 p. Kve 2990 Ft

Simmons, Alex – McCay, Bill: A Holló Szövetség. [Ifjúsági bûnügyi regény] Bp.: Móra. 152 p.
(Mesterdetektív) Kve 1790 Ft

Gold, Glen David: Carter legyôzi az ördögöt. 1-2. [Bûnügyi regény] Bp.: Konkrét Kv. 351 + 358 p. Fve
4999 Ft

Spitzer, Juraj: Nem akartam zsidó lenni. [Memoár] Bp.: Bábel. 309 p. Fve 2200 Ft

Hagerup, Klaus: Markus és Diana: a Szíriusz fénye. [Ifjúsági regény] Bp.: Napkút. 141 p. Fve 1790 Ft
Horgas Béla: Mesék az Akastyán-hegyen. Bp.: Liget Mûhely Alapítvány. 113 p. (Liget könyvek) Fve
3200 Ft
Jacq, Christian: Milyen édes az élet a pálmafák árnyékában: legújabb egyiptomi elbeszélések. Bp.:
Európa. 207 p. Kve 2600 Ft

Smith, Roland: Ôslényvadászok. [Ifjúsági regény] Bp.: Egmont-Hungary. 253 p. Kve 2300 Ft
Stilton, Geronimo: Isten hozott a Fukar erôdben! Pécs: Alexandra. 114 p. (Mulatságos történetek)
Fve 1299 Ft
Tábori László: Pesti ember jármûveken: gyógykönyv. Bp.: Napkút. 211 p. Fve 1990 Ft
Tandori Dezsô: A komplett tandori – komplett eZ? [Életrajzi regény] Bp.: Új Palatinus. 151, [81] p.
Fve 2900 Ft

Jacq, Christian: A Napkirálynô: Tutanhamon szerelme. [Regény] Bp.: Európa. 486 p. Kve 3000 Ft

Torday, Paul: Lazacfogás Jemenben. Bp.: Jaffa. 252 p. Fve 2790 Ft

Jánosi Erzsébet, Sz.: Élô mesék. [Dány község idôs lakóinak viszaemlékezései] Bp.: Révai Digitális K.
122 p. Kve 3800 Ft

Túri Tamás: A semmi szélén: versek. [Csongrád]: Raszter. 88 p. Fve 1400 Ft

Kerr, Philip B.: A lámpás gyermekei. 1. kv. Az Ekhnaton-kaland. [Ifjúsági regény] Bp.: Agave Kv. 324
p. Kve 2880 Ft

Új vetés: pályakezdô fiatalok antológiája: a kárpátaljai magyar irodalom ötödik nemzedéke. Kovács
Gábor (összeáll.) Ungvár; Bp.: Intermix. 100 p. (Kárpátaljai magyar könyvek, 151.) Fve 1300 Ft

King, Stephen: Tóparti kísértetek. [Bûnügyi regény] Bp.: Európa. 714 p. Fve 2200 Ft

Vincze Ferenc: A macska szeme: rejtelmes esetek a gangról. Bp.: FÍSZ: Napkút. 163 p. (FÍSZ
könyvek, 43.) Fve 1790 Ft

Kisiskolások mesekönyve. Hunyadiné Körtvélyesi Anikó (összeáll.) [Gyöngyös]: Pallas Antikvárium.
135 p. Kve 720 Ft

Wernke Bernát: Folyón túl, valahol... [Versek] Pilisvörösvár: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület.
95 p. Fve 960 Ft

Koontz, Dean R. – Gorman, Edward: Az éj városa: [a Frankenstein-trilógia második kötete]. [Szeged]:
Szukits. 365 p. Fve 2390 Ft

White, Jennifer: Sam a kémek ellen. [Ifjúsági regény] Bp.: M & C Kft. 133 p. (Totally spies!) Kve 1990 Ft

Kovács-Cohner Róbert: Ephata: álom egy ablak üvegén. [Versek] Bp.: Glória. 156 p. + mell.: 1 CD Fve
3490 Ft
Kristof, Agota: Az analfabéta: önéletrajzi írások. Bp.: Új Palatinus. 86 p. Fve 1300 Ft

Megjelent könyvek

Awdry, Wilbert – Awdry, Christopher: Thomas a gôzmozdony. 4. [Képeskönyv] Bp.: Egmont-Hungary.
76 p. Kve 2399 Ft

White, Jennifer: A titokzatos küldetés. [Ifjúsági regény] Bp.: M & C Kft. 133 p. (Totally spies!)
Kve 1990 Ft
Woolf, Virginia: Éjre nap. [Regény] Bp.: Európa. 648 p. Kve 2800 Ft

Lehane, Dennis: Egy pohárral a háború elôtt. [Bûnügyi regény] Bp.: Agave Kv. 229 p. Fve 2480 Ft

Zoehfeld, Kathleen Weidner: Harmadik Shrek: regény a film alapján. [Szeged]: Szukits. 130 p., [8] t.
Kve 1890 Ft

Lindquist, Ulla-Carin: Evezôk nélkül. [Memoár] Bp.: Európa. 190 p. (Belladonna) Fve 2000 Ft

Zöller, Elisabeth: Történetek a lovasiskolából. Bp.: Fabula Stúdió. 57 p. (Olvasó Leó) Kve 1790 Ft

A Könyvtárellátó Közhasznú Társaságot az Oktatási és Kulturális Minisztérium KÖNYVTÁRELLÁTÓ KIEMELTEN KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT., röviden KÖNYVTÁRELLÁTÓ NONPROFIT KFT.-vé alakította, mely nemcsak nevében, de szervezetében is
megújult. Szakmai munkánkat, szolgáltatásainkat szeretnénk még hatékonyabban végezni a cég vezetôinek irányításával:
1134 Budapest, Váci út 19. Tel.: (06-1) 237-6900, fax: (06-1) 239-2715
Maróti Katalin – ügyvezetô igazgató (06-1) 349-7887 (maroti@kello.hu)
Kormos Sándor – áruforgalmi és informatikai vezetô (06-1) 237-6906 (kormos@kello.hu)
Bariczné Rózsa Mária – könyvtári menedzser (06-1) 237-6908 (baricz@kello.hu)
Légrádi Tibor – gazdasági vezetô (06-1) 237-6903 (legradi@kello.hu)
A hazai könyvtermés közel teljes választékát, import kiadványokat, tankönyveket, folyóiratokat, hangzó és elektronikus anyagokat:
CD-ket, DVD-ket kínálunk szerzôdött partnereinknek és minden kedves érdeklôdônek.
Kérjük, tekintsék meg honlapunkat (www.kello.hu), illetve jöjjenek el boltjainkba:

KÓDEX KÖNYVÁRUHÁZ ÉS
TANKÖNYVCENTRUM
1054 Budapest, Honvéd u. 5.
Nyitva tartás:
hétfôtôl péntekig 10–18 óráig
Tel.: (06-1) 428-1010
Fax: (06-1) 428-1030
KAZINCZY KÖNYVESBOLT
6722 Szeged, Jósika u. 34/a
Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 10–18 óráig
Tel.: (06-62)-559-559. Fax: (06-62)-559-558
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interjú

Mûterem és fotóarchívum,
„Csipkerózsika-álomban”
A székelyudvarhelyi Kováts fotó-hagyaték „ébresztése”
Több mint száz éve létezik és mûködik Székelyudvarhelyen a Kováts dinasztia fényirdája, azaz napfénymûterme, amely ma is ôrzi az eredeti háttereket, berendezéseket és a család teljes fotóarchívumát. A régióban nem tudunk olyan
helyrôl, ahol így, együtt megmaradt volna
mûterem és archívum. A páratlan családi
hagyaték rendezése és muzeális anyagként
való kiállítása támogatók hiányában egyelôre
várat magára. Az anyag egy töredékébôl a Néprajzi Múzeum rendezett a nyáron impozáns kiállítást,
ezzel párhuzamosan egy csodálatos
fényképalbumot jelentetett meg a digitalizált fotókból, mely a fotográfus
dinasztia munkáin keresztül ízelítôt
ad száz esztendô fotótörténetébôl is.
Az albumról a kiállítás rendezôjét, Fogarasi Klára fotótörténészt, a Néprajzi
Múzeum munkatársát kérdeztem.
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■ – Miért éppen a Néprajzi Múzeum rendezte meg ezt a kiállítást? A fotográfiákat elnézve
a kiválasztott képek többsége portré, vagy életkép – az etnográfiai jellegû képek hozzájuk képest kis létszámban vannak jelen.
– Személyes ismeretség révén került a múzeum
abba a helyzetbe, hogy ebbôl a páratlan archívumból kiállíthatott. De
pl. Ráday Mihály is többször felhívta rájuk a figyelmet, hiszen Székelyudvarhelyen 100 éve mûködik ez az egyedülálló ipartörténeti emlék.
Nincs Magyarországon, de Közép-Európában sem, még egy ilyen mûterem, amely ilyen hosszú idô óta folyamatosan, megszakítás nélkül
mûködik – ôrizve a régi kellékeket, például historikus háttereket még
a 19. századból. Ráadásul a kezdetektôl eltekintve – 1876-ban Ferentzy Lukács nyitott a városban fényirdát, a Várelô utcában – késôbb
mindvégig egyetlen család, a Kováts dinasztia tulajdonában volt és van
az 1906-ban a Kossuth utca elején épült mûterem. A három nemzedék fényképészei által készített teljes negatívanyagnak felbecsülhetetlen helytörténeti és muzeális értéke van. Ha nem a család ôrizné a teljes archívumot, valószínûleg már nem is létezne. Azért maradhatott
egyben az anyag, mert az 50-es években az alapító édesapa nyomdokain haladó ifj. Kováts István nem lépett be szövetkezetbe, a milícia
hivatalos fényképésze lett, nem adta le az archívumot, hanem igen
nagy áldozatok árán ôrizte tovább. Például a gyerekei csak nagy nehézségek árán tanulhattak tovább. Természetszerû, hogy a család féltette,
s ma is félti a hagyatékot.
– Ezért van az, hogy a negatívokat a család nem adta ki a kezébôl,
és a kiállítás teljes anyagát helyben digitalizálták?
– Igen, mintegy hétszáz felvételt digitalizáltunk. Óriási anyagról van
szó, megsaccolni sem lehet, hány tízezer negatívról és kópiáról, mert
nincs rendszerezve az anyag. A család fotósai folyamatosan dolgoztak,
de a munka egyszerûsítése céljából többször újrakezdték a számozást –

ez nehezíti az összesítést. Az egyes fotósok anyagát szerencsére külön tárolják, külön az üveglemezeket,
a fekete-fehér és a színes celluloid negatívokat. Ez a kiállítás lényegében egy elsô közelítés, hiszen minden bizonnyal még számos kincset rejt a Kováts-archívum. Nekem egy idôben
kellett leírnom a család- és
szakmatörténetet, s válogatid. Kováts István
nom a rendezetlen anyagból.
és családja, 1920
– A számok tükrében reális az a kiállításon megjelenô kép, hogy a legidôsebb Kováts felvételeibôl van a legtöbb, és a
másik két nemzedék anyagából kevesebb,
vagy csupán a történelmi és muzeális értékük
miatt kaptak ezek nagyobb teret a kiállításon?
– A különbözô korszakokban, pl. a 19. század
végén, majd a 20. század elsô harmadában –
más és más volt a fotográfia szerepe, funkciója, megjelenési formája, értéke. Az 1950-es
évektôl ismét alapvetôen megváltozott a mesterség és technika, iparszerûbbé vált a szakma:
a legtöbb felvétel portré, igazolvány- és útlevélkép, amelyeket önmagukban kiállítani kockázatos lett volna. De mivel mindhárom fényképész dolgozott mûtermen kívül is – igaz ugyan, hogy másmás célból és megfontolásból
– így a „párhuzamos világok”
(a „kinti” és a „benti”) bemutatása a 20. század egészén végigvihetô volt. Annak ellenére,
hogy a most 93 éves ifj. Kováts
Istvánnak már nem volt ideje,
kedve passzióból fotózni, mint
az édesapjának. Annyi munkája volt, alig gyôzte – éjszakákon át dolgozott, a fél szemére meg is vakult.
– Milyen feladatok várnak a
fotótörténészre még az archíBartók Béla,
vummal kapcsolatban?
Gyergyószentmiklós,1906
– Nem csak a „kamera egyik oldala” érdemel figyelmet. A következô feladat azt megvizsgálni, hogyan és meddig ôrzik a régi felvételeket az egyes emberek és családok, akik anno lefotóztatták magukat
a mûteremben. Most egy kérdôíves fölmérés készül, ezért örömmel
vesszük azok jelentkezését is, akik áttelepültek, vagy a világ valamely
távoli pontján élnek, de ôriznek Kováts-felvételeket – hiszen segítségünkre lehetnek a kutatásban.
Szénási Zsófia
Képgyártó dinasztia Székelyudvarhelyen
A Kováts-napfénymûterem száz éve
Budapest, Néprajzi Múzeum 2007

Macskaléptû betûk fénylô ünnepe
■ Csupa fiú osztályban végeztem az általános és a középiskolát is. A gimnáziumban
tanáraink is mind férfiak voltak: piarista
szerzetesek. Odahaza fiatalabb fiútestvérrel
osztottam meg az ovális asztalt: a középen
végigfutó repedés túloldalán tornyosultak öcsém füzetei, könyvei, a
(gombfocipályának
gyakrabban
használt) terep innensô oldalán az
enyémek. Ebbe a hímnemû gyerekés kamaszvilágba nem könnyen találtak utat (a most kilencvenéves, az
egész magyar glóbusz által szeretettel
köszöntött) Szabó Magda inkább leányokról szóló és (a közfelfogás szerint) inkább leányoknak szóló, akkoriban (az ezerkilencszázötvenes-hatvanas évek fordulóján) megjelent ifjúsági könyvei, a Bárány Boldizsár, a
Mondják meg Zsófikának, az Álarcosbál, a Születésnap. Az olyannyira megszeretett Sziget-kék volt az
eljegyzô kivétel (1958-ban – tehát jövôre ülöm
meg Szabó Magda-olvasásom ötvenedik évfordulóját): az írónônek ez a mûve sokszor vándorolt
hozzám a gödöllôi könyvtárból. (Az életmûsorozat gondozója, az Európa Könyvkiadó e mûvekbôl válogatta új borítóval megjelentetett ünnepi köteteit.)
Késôbb mint gimnazista is lemaradtam a nagy feltûnést keltô regények
szinkron megismerésérôl (Pilátus, 1963; A Danaida, 1964 – vagy ami kissé késve kezembe kerülhetett volna: Freskó, 1958; Az ôz, 1959). A hatvanas évtized kellôs közepén mást sem tettem (némi felpörgetett atletizálás és kosárlabdázás mellett), mint kortárs irodalmi olvasmányok között
száguldoztam. Elônyben részesítve a mozgékonyabbnak hitt líra és kisepika (kisregény, novella, sôt az esszé) jobb-rosszabb teljesítményeit. A regényeket spájzoltam. Nagy egyetemista nyarakat képzeltem el, amelyek
majd egy balatoni, kerti függôágyban
találnak, s én pár üveg hûs Radeberger
sör mellett sziesztázva végzek naponta öt-hatszáz oldallal!
A nagy egyetemista nyarak a Radebergerrel nem maradtak adósak, viszont inkább a saját fiatalság-regényem (az 1968-at követô fél évtized)
„olvasott” (és írt) engem, az úgynevezett örömolvasás helyét pedig erre az
idôre (részben máig is parancsolóan)
átvette az úgynevezett célolvasás: a
szakmai kötelezettségek könyv-penzuma. Így esett, hogy végül – életmûvéhez nem ez a legszokásosabb út –
Szabó Magda drámáival ismerkedtem
meg elôször. Szerencsére még jócskán a húszas esztendeimben.
Tudtam a Kígyómarásról (1960), a Leleplezésrôl (1962), láttam a
Fanni hagyományait (1965), ám a Kiálts, város!-sal (1973), a „holtig haza”
szülôváros, Debrecen gyönyörû nyelvezetû historikus drámájával kezdôdött igazán a sor.
A véletlen (meg kezdôdgetô színikritikusi ténykedésem) folytán nem kötöttem rossz vásárt. Ma is meggyôzôdésem ugyanis, hogy – a latinos retorikai alapokat, az áttetszôen logikus, hajlékony stílus jegyeit el nem feledve – a drámaiság: a döntéshelyzetek örök jelen ideje Szabó Magda prózájának legszembetûnôbb vonása. Persze a dramaturgiai, a színpadi cselekményvezetésben, beszéltetésben érvényesülô drámaiság természetrajza

más, mint a regényvilág mindig kissé átvitten értett
drámai karaktere, de a szinte minden bekezdéssel
szikrát pattintó intellektuális és emocionális elevenség a teljes epikai oeuvre-öt átjárja. Állandó a döntést
igénylô morális kihívás. Hirtelenjében az 1987-es Az
ajtó példáival érvelnék – ha nem ez lenne ama Szabó Magda-könyvem, melyet a legtartósabb kölcsönvétellel tart magánál kedves ismerôsöm, és eddig
semmiféle rimánkodásra nem
hozta vissza… (Mentségére
szóljon, hogy osztozik egykori tanárom, késôbb atyai figyelmû egyetemi tanárkollégám, Szobotka Tibor Züzü
vendégei [1973] címû regénye
– s így Szabó Magda 1983-as,
férjérôl írott Megmaradt Szobotkának címû emlékezése szeretetében is.)
Bô két évtizeddel ezelôtt nagyobb elemzésben igyekeztem áttekinteni az írónô
addigi színmûveinek tartományát. Az írás
(Hic sunt leones) egy részlete bekerült a 80.
születésnapot köszöntô, Kovács Sándor
Iván szerkesztette „Majd ha megfutottam
útjaimat” címû összeállításba is. A bordó
kötet velem volt a Kiálts, város! 1997. októberi, békéscsabai díszbemutatóján. A színházjegy ôrzi a keltezetlen dedikálás idôpontját. A névaláírás
alatti mondat tréfás csipkelôdés, bizonyára utalással arra, hogy néhányszor, ha módom volt Szabó Magdával a nyilvánosság elôtt beszélgetést
folytatni (s az ô szavain kívül élvezni azt is, mennyire élvezi szavait a közönség!), el-elejtettem egy-egy vitatkozó megjegyzést, s méregettük egymást úgy is mint protestáns és katolikus. Ezeknek a szituációknak is Szabó Magda páratlan pedagógiai érzéke és iróniája fonta fényburkát.
A macskafejrajz: ráadás, külön ajándék a macskáival oly sokszor fényképezett írónôtôl. Nem csupán akkor, ha két éve színre vitt A macskák
szerdája címû darabjával találkozom: máskor is ellátogatok ehhez a cicához. Mintha Szabó Magda minden betûjében macskák nyújtóznának, suhannának,
azzal az öntörvényûséggel, ahogy csak e soklelkû, sokéletû, szabad lények képesek. A
lendületes léptû, felparázsló tekintetû macskabetûk elôször az 1984-es színházi világnap
után kevéssel jártak felém, a Kívül a körön
bársonyán. Remélhettem-e, hogy újra felkeresnek? A Für Elisérôl – Szabó Magda jelenleg folytatását váró pompás Bogdán Cecíliaregényérôl – írott tanulmányomat követôen, 2003 karácsonya elôtt levelezôlapot hozott a posta. Bogdán Cecíliától. Írásom egy
kicsit eltöprengett azon: a valóságos életrajzi háttérbôl kielevenedett regényfigura lehet-e Cili…? A levlapnak el kellett oszlatnia
minden kételyemet, hiszen egy nagylány (meg Dódi!) írta alá az oly megtisztelôen kedves sorokat.
Káprázna a szemem? Mintha Cili (a regényben: a fogadott testvér)
ugyanúgy vetné a macskabetûket, mint Szabó Magda…?!
Mintha… Talán… Egy kritika tovább élhet egy postai küldeményben…?
Meglehet, a betûk ugyanabból az alomból valók. Ám ahogy Szabó
Magda – nem ír úgy senki más.
Tarján Tamás
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Mámor után
■ Jobb sorsra érdemes, rendkívül izgalmas és egyben roppant bosszantó könyvet bogarásztam végig
az elmúlt napokban. A rendszerváltás és az újságírók
cím számomra – aki érintettje, s egyben kutatója is
vagyok az említett korszaknak – „hívószó”, pontosabban: hívószavak. Ahogy az interjúkat jegyzô
Rádai Eszter is olyan újságíró, akinek már a kérdései is érdekelnek, hát még az, hogy miként tudja
szaván fogni interjúalanyait, ezúttal szeretett vagy
utált kollégáit, akik vele egy szellemi csapatban
vagy éppenséggel vetélytársként, netán ellenlábasként mûködtek a rendszerváltás éveiben. A kötetbe gyûjtött 21 (fél)hosszú interjú legfôbb kérdése
az, miként is vettek részt a rendszerváltásban, annak elôkészítésében, a békés átmenet – újabban:
átmentés – biztosításában és az új nyilvánosság kialakításában a sajtómunkások. Kovászai voltak a
folyamatoknak vagy egyenesen ôk csinálták a történelmet? Mámoros krónikások voltak csupán
vagy tevôleges rendszerváltók? Bátrak vagy a változást korán felismerô helyezkedôk? A felismert és
megszenvedett igazságokért harcba indulók vagy
egyszerû köpönyegforgatók?
Ez is, az is, ki ez, ki az – mondhatnám s joggal a
magnóra rögzített, szerkesztett és nyilván jóváhagyatott beszélgetések olvastán. Citálhatom alátámasztásul a megfontolt, a végiggondolt, az idô
rostáján átszûrt tisztes gondolatokat, Kepes Andrásét („a valódi ellenzék akkoriban néhány tucat embert jelentett… akire nem lehetett azonnal rásütni, hogy ellenség, az
ügyesebben tudott mozogni a pályán”) vagy Horvát Jánosét
(nem arról volt szó, hogy mi tabukat törtünk volna, hiszen ezek
a témák… korábban a Rádióban és az újságokban már megjelentek, de igenis óriási dolog volt átlépniük a képernyôre”), szembeállítva velük a cinikus, a történteket visszamenôleg átfestô, a
sorozatos és követhetetlen cikcakkokat egyenes vonalúnak
állító, önigazoló mondatokkal. Ez utóbbira, olvasatomban, jó
néhány kolléga eséllyel pályázhatna. Cinizmusban nálam Havas
Henrik lenne a befutó, átfestésben Pálfy G. István, hamisításban
pedig a „reformeres” Tôke Péter.
Aztán még elemezhetném azt is, hogy a makacs tényeknél miért is makacsabbak a hazugságok, vagy ami talán még rosszabb:
a megejtô féligazságok. De hát ez már egy igazi recenzió, vagy
még inkább: egy átfogóbb elemzô tanulmány feladata lenne.
Most csak az interjúkötet margójára írt jegyzetek következnek.
Tavaly februárban e lap hasábjain már eldohogtam a Médiakutató címû orgánum és sajtótörténeti mûhellyel kapcsolatos fenntartásaimból néhányat. Az elsôsorban Bajomi-Lázár Péter és
Monori Áron nevével fémjelzett csapat elismerésre méltó buzgalommal, problémaérzékeny témaválasztással, s döntô részt kikezdhetetlen érveléssel lép újra és újra színre. Csakhát a jeles
marketing mögötti részletekkel többnyire baj van. A tudomány
magaslati bástyájából csak a megcélzott olvasók igényei nem látszanak, vagy ha igen, akkor még rosszabb a helyzet, merthogy
akkor arra nagy ívben „téve van”.
Nem tetszik, nagyon nem tetszik, hogy a szóbanforgó interjúkötet címlapjára a szerzô, vagyis Rádai Eszter mellé, mi több elé,
feltolakodott az említett szerkesztôpáros. A majd 400 oldalas mû
több mint háromnegyedét és fôleg: a lényegét az interjúk teszik
ki, s ha Monori 20 oldalas, egyébiránt pontos, képbe hozó, eligazító Média és rendszerváltás címû cikkét nem számítjuk, az interjúk elé és mögé írott (Bajomi-Lázár jegyezte) bevezetô és Sipos

Balázs által fogalmazott utószó voltaképp magukat a –
fogalmazásuk szerint –
„szubjektív és eseményközpontú” interjúkat kérdôjelezik meg. Talán szándékaikkal megegyezôen, talán ellentétesen, ez nemigen derül
ki az említett – „a szereplôk
által elbeszélt történetek viszonylagosságát”, az emlékezôk „perceptuális hátrányait” hangsúlyozó – szövegekbôl. Egy interjúkötet ugyanis interjúkötet, olvasóit nem
a megkérdezettek történeti
igazsága(i), hanem nézôpontjai érdeklik. S az, hogy
ne találkozzon minduntalan
talányokkal. „Nem mondok
neveket” – mondják, nyilatkozzák sokszor Rádai beszélgetôpartnerei – s ha már
a kérdezô, szerintem érthetetlenül nem kérdez vissza,
ô sem nevezi nevén még
azokat sem, akik icipici
utánjárással bárki által beazonosíthatóak, nos ezt a szerkesztôk – már csak az olvasók iránti tisztelet okán is – legalább utólag pótolhatták volna. De azért
akad ennél súlyosabb bajom is a szerkesztéssel. Például a kötet
aránytalansága. Ha az a rendszerváltás és az újságírók kapcsolatát
boncolgatja, akkor a Magyar Rádió és a Magyar Televízió személyiségei mintha túlreprezentáltan lennének jelen a kötet lapjain
(21-bôl tízen), ezt újabb megbízásokkal akár enyhíteni is lehetett
volna. Egyetlen szó sem esik például a Századvég, a Medvetánc,
az Ötlet vagy a Világ címû erjesztô orgánumokról, az Élet és Irodalom vagy az MTI rendszerváltáskori faramuci helyzete is megért
volna néhány szót, hogy csak néhány példát említsek, arról már
nem is szólva, hogy az „ellentábor”, vagyis a sajtóirányítók megszólaltatása sem lett volna a kötet kárára.
De rendben, akceptáljuk, hogy az egykori rádiós interjúvoló
személyes érdeklôdése sok mindent felülír, még az említett
aránytalanságot is, azt azonban aligha, hogy a szerkesztôk a legminimálisabb szerkesztôi munkát sem végezték el. Hacsak nem
nevezzük annak azt, hogy ha az egyik interjúalany egy olyan
kollégáját említi, aki szintén nyilatkozik Rádainak, akkor ott zárójelben annyi olvasható: lásd az X. Y.-nal készült interjút. Ám
még ez a minimális utalás sem következetes, mondhatni esetleges, arról nem már nem is szólva, hogy, mint említettem, nincsenek eligazító jegyzetek, nincs lap- és névmutató, megengedhetetlenül temérdek viszont a sajtóhiba, a névelírás, a befejezetlenül hagyott mondat, az értelmezhetetlen, minden bizonnyal
ottfelejtett beszúrás. Összességükben mindez az egyébként hézagpótló, mondom, jobb sorsra érdemes, rendkívül izgalmas és
egyben roppant bosszantó összeállítást olvashatóságának – s fôleg: használhatóságának – kritikus határáig juttatta el.
Murányi Gábor
A rendszerváltás és az újságírók
Szerkesztette Bajomi-Lázár Péter és Monori Áron
Az interjúkat készítette Rádai Eszter
Antenna Könyvek, 392 oldal, 2490 Ft.

Könyv

gyermek, ifjúsági

Folytatódó, új és megújult sorozatok
■ Egy képeskönyv-sorozat elsô
kötetét jelentette meg a Naphegy Kiadó: Brigitte Weninger
meséje Eve Tharlet illusztrációival a Rosszcsont Pauli! címet viseli. A sorozat címszereplôje egy

szeleburdi nyuszikölyök, aki
akaratlanul is kellemetlen perceket szerez testvéreinek és anyukájának. Pauli nem rossz, inkább
csak figyelmetlen, féktelen kis jószág. Most éppen Edi barátjához
indul, hogy délután háncstutajt
úsztassanak a patakon. Csakhogy közben Linának, Manninak és Maxnak is bosszúságot
okoz. Mindegyiküktôl bocsánatot kér, de ez nem elég. Jóvá kell
tenni a hibákat. (Fordította: Szigethy Katalin.)
A Kráter Mûhely Egyesületnél Wass Albert mesesorozatán
belül jelennek meg a magyar
népmesék kötetei. Az 1. a Szerencsés Pista, a 2. A zenélô ezüstkecske
címet viseli, és Makhult Gabriella
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készített hozzá színes rajzokat. A
fordulatos, tanulságos történetnek egy szegény katona a fôhôse,
aki a királyi palota féltve ôrzött
alabástromfalára írja: Pénzesé a
világ, szegényé a semmi... A király büntetésül egy pinceüregbe
záratja a legényt, tíz véka ezüstpénzzel, mondván: „Hadd lássuk, mire megy vele!” Ki és hogyan segít a katonának, ez már
derüljön ki a mese elolvasásakor.
Mint ahogy arra is választ vár a
kíváncsi olvasó, mire jön rá a katona, mi az, ami még az ezüstnél,
aranynál is többet ér.

Sorozat szól a sokak kedvence
Mumin-családról is. A Muminpapa hôstettei c. Tove Jansson-kötetben a családfô emlékiratainak
megszületésérôl olvashatunk.
Csemetéi áhítattal hallgatják a
készülô fejezeteket. Hiszen Muminpapa elôadja, hogyan szökött meg (egy csupor tökfôzelékkel!) a nevelôanyjától. (Késôbb
még találkoztak!) És hogyan vágott bele Fridolinnal, Kóborral és
Kótyomfittyel akarva-akaratlanul
hol veszélyes, hol jópofa kalandokba. Földön, vízen és levegôben zajlik a mesehôsök utazása.
A finnországi svéd író jellegzetes
rajzokkal maga illusztrálta kötete, a Napkút kiadványa, minde-

nekelôtt humorával hódítja meg
az olvasóit: kicsiket és nagyobbakat egyaránt. (Fordította: Vukovári Panna.)
A Pöttyös Könyvek sorában
megjelent Vanna Cerená-kötet,
melynek címe Tükörnapló, két tizenkét éves lányról szól. Mindketten olaszok, csakhogy Carlotta kortársunk, Caterina viszont
száz évvel korábban élt. Természetesen sosem találkoznak, de
sok közös van bennük. Errôl
gyôznek meg bennünket soraik:
ugyanis a nyári szünetben naplót
vezetô Carlotta megtalálja Caterina régi feljegyzéseit, amelyekben arról számol be, hogyan tervezi az Amerikába vezetô útját,
majd jut el New Yorkba, ahol új

életet kezdhet. Két naplót olvashatunk tehát felváltva, két különbözô, mégis számos azonosságot

rejtô gyereksorsot ismerhetünk
meg. A fordítás Székely Éva munkája, az illusztrációkat Szegedi Katalin készítette.
A Móra Kiadó 15 éven felülieknek ajánlja Christian Bieniek A
Szûz jegyében? c. regényét. A mû
– Schleicher Dóra fordításában – a
megújult Móra X sorozatban látott napvilágot, s errôl tudjuk: a
nagyobb kamaszok, az érettség(i)
küszöbére érkezett olvasók érdeklôdésére számíthatnak ennek
darabjai. A német szerzô könyvében egy düsseldorfi lánynak
az erkélyre száradni kitett pólójára valaki egy ötbetûs durva szót
írt. Chloë megdöbben, és persze
gyanakszik. Dennis volna a tettes?, de hisz ô az egyedüli, aki
egyáltalán nem azt gondolja,
hogy a lány a világ leghétköznapibb csaja. Chloënak még ennél
is rosszabb magáról a véleménye! Ráadásul Melanie, a barátnôje nemcsak csinos, hanem
okos is. Vele egyéb baja is van:
titkolózik. Mint ahogy az anyjával, aki ugyancsak titkol valamit.
Az még hagyján, hogy felnôtt létére a Rajna-parton görkorizik,

és micsoda cuccban, de – mivel
nincs férje – cserélgeti a hapsikat. Közben Chloë arról fantáziál, ki lehet az apja, és az után
nyomoz, ki az a szimpatikus
srác, akit a parkban elütött a bicajával...
Két kötettel indította Történelembúvár c. új sorozatát a Tessloff
és Babilon Kiadó. Egyszerre jelent meg a Világtörténelem c. kötet,
melynek szövegét Rainer Köthe írta – a fordító Rónaszegi Éva –, valamint a Magyar történelem I.,
amelynek szerzôje Lévai Júlia.
Mindegyik könyvben 150–150
kérdésre kapunk választ, mindkettôt rengeteg illusztráció gazdagítja: reprodukciók, fotók, térképek, rajzok. Vidám karikatúrák teszik vonzóvá e kiadványokat,

könnyeddé az ismeretek gyarapítását. Érdemes, de nem muszáj
idôrendben haladni, lehet tallózni az érdekes kérdések között. A
Világtörténelemben a kôkorszaktól

a globalizáltnak nevezett mai világunkig vehetjük számba az emberiség történelmének meghatározó eseményeit. A magyar történelembôl a magyarság eredetének problémájától a Hunyadi
Mátyás korára vonatkozó kérdésekig juthatunk.
Sorozaton kívül látott napvilágot Charlie Fletcher kötete, a Kôszív a Mûszaki Kiadónál, Zilahy
Judit fordításában. A regény a
fantasy mûfajba sorolható. A valóságos Londonban játszódik a
cselekménye, ám van valami valóság mögötti, valóságon túli a
meseszövésben. A szereplôk
közt vannak húsvér figurák, de
megelevenedett szobrok, dombormûvek, faragványok, továbbá
mitológiai szörnyek is. És az Idô
sem az néha, amit a Big Ben mutat. George-ot a tanára megvádolja valamivel, amit nem követett el, várakozás közben letöri
egy sárkányfaragvány fejét, ezzel
magára vonja egy szörny haragját. Hogyan sikerül a fiúnak és

társának, a különleges képességû
lánynak megmenekülni az életre
kelt ôsi hatalom elôl? A veszélyek közül való kiszabadulásuk
kulcsa a titokzatos Kôszív. De mi
az, és hol található? A Szfinxek
válasza akkor segít, ha elôbb
megfejtik a rejtvényt.
Cs. A.

A GONDOLAT KIADÓ ôszi ajánlata
AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM
Szerkesztette Pintér Róbert
246 oldal, 2980 Ft
A tankönyv – magyar nyelven elsô ízben – tizennégy fejezetben foglalja össze az információs
társadalom elméleti fogalmával, az e-politika,
e-kormányzás alapjelenségeivel kapcsolatos jelenlegi ismereteinket. Filozófiai, közgazdasági,
szociológiai és jogi keretben tárgyalja az ide
tartozó fogalmakat, jelenségeket.
MÉDIA, NYILVÁNOSSÁG, KÖZVÉLEMÉNY
Szöveggyûjtemény
Szerkesztette Angelusz Róbert, Tardos Róbert
és Terestyéni Tamás
1044 oldal, 7990 Ft
A kötet szerkesztôi magyar nyelven elsô ízben
tesznek kísérletet egy alapvetô szöveggyûjtemény összeállítására, melynek témája a tömegkommunikáció, a nyilvánosság és a média világa, s amely megfelelô szakirodalmi hátteret biztosít az oktatás számára.
A MAGYAR JOGRENDSZER ÁTALAKULÁSA I–II.
Szerkesztette Jakab András és Takács Péter
1187 oldal, kötetenként 4000 Ft
A csaknem nyolcvan tanulmány elsôként vállalkozik arra, hogy átfogóan, tudományos igénynyel bemutassa a magyar jogrendszer elmúlt
két évtizedben bekövetkezett nagyszabású változásait.
Giddens, Anthony
ÖN JÖN, MR. BROWN
Fordította Vajda Tünde
278 oldal, 2890 Ft
A kiváló szociológus a brit munkáspárt Blair utáni politikájának lehetôségeit villantja fel. Tézise
szerint a párt csak akkor lesz képes egy újabb választási idôszakra elnyerni a közvélemény támogatását, ha alapvetôen átalakítja ideológiai álláspontját és politikai szemléletmódját.
GONDOLAT KÖNYVESHÁZ
Nagy kedvezménnyel vásárolhat az irodalom, a társadalomtudományok,
szak- és ismeretterjesztô kiadványok körébôl és a felsôoktatásban használatos tankönyvekbôl.
Nyitva tartás:
hétfôtôl péntekig 9-tôl 18 óráig, szombaton 10–14 óráig.
Cím: 1053 Bp., Károlyi M. u. 16.
(Petôfi Irodalmi Múzeum bejáratánál)
T: 266-4999
Gondolat Kiadó 1088 Bp., Szentkirályi u. 16.
T: 486-1527
www.gondolatkiado.hu

A BUDAPESTI TELEKI TÉKA AJÁNLJA
Szilágyi Sándor

NEOAVANTGÁRD TENDENCIÁK
A MAGYAR FOTÓMÛVÉSZETBEN
1965–1984
Formabontók 1,
Új Mandátum Kiadó
426 oldal, DVD melléklettel, 8900 Ft
„33 szerzô közel 400 képe szerepel kötetünkben. A szerzôk fele olyan fotográfus, aki elutasította a hivatalos „fotómûvészet” anakronisztikus, szépelgô esztétikáját, a másik fele pedig
olyan képzômûvész, aki a konceptualista mûvészetfelfogás jegyében fordult a fotóhoz. E
mûvészek mindegyike új, hiteles és demokra-

tikus kifejezési eszközt keresett a maga számára, amit végül a megújított, a korszerû mûvészeti közlendôk számára alkalmassá tett fotográfiában talált meg.”
„A könyv elsôként tárgyalja átfogóan e kor képzômûvészeti igénnyel született fotográfiáját,
méghozzá közérthetô, minden érdeklôdô számára érdekfeszítô módon. Bôséges mellékletei, forrásközlései pedig a szakemberek számára teszik pótolhatatlanná a kiadványt.”
A DVD melléklet tartalma:
Bibliográfia, szakirodalom szerzôk szerint,
kronológia, cikkek, tanulmányok, katalógusok,
albumok.

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

Egy szótár, amelyben
„gyanúba keveredett az irodalom”

Könyvkultúra

interjú

Beszélgetés Földényi F. Lászlóval
Inkább nyelvészeti, semmint irodalomtörténeti munkát sejtet a
cím, amelyet Földényi F. László
adott legutóbb, a Magvetônél
megjelent könyvének: Kertész
Imre-szótár. Persze ez csak a második fele a kötet borítóján álló
szövegnek. Az eleje Kertész Imrétôl vett idézet: „Az irodalom
gyanúba keveredett”. A szótármûfajra esett választását a szerzô
ekként indokolja:
– A forma már akkor fölmerült bennem, amikor hét-nyolc évvel ezelôtt Heinrich von Kleistrôl írtam egy könyvet, Kleist a szavak hálójában címmel. Gondoltam, nem hagyományos értelemben vett monográfiát írok, hanem inkább az életmûnek bizonyos kulcsszavait keresem meg, és ezekhez illesztek egy-egy esszét. Ennek az volt az elônye, hogy kizárólag azokra a problémákra tudtam összpontosítani,
amelyek érdekeltek. Monográfia esetében óhatatlanul rákényszerülök
sok olyan mûvel, részlettel is törôdni, amely különösebben nem foglalkoztat. Szembesülnöm kellett azzal, hogy a szótárforma nem minden életmûnél alkalmazható. Thomas Mann vagy Tolsztoj, Balzac
vagy Flaubert esetében mindegyik mû a másik vállára áll, náluk szisztematikus építkezést, hagyományos értelemben vett fejlôdést tapasztalhatunk. Róluk nem lehetne szótárformában írni. Ez a megoldás
azoknál válik be, akik már elsô könyvükkel kész írók, életmûvük egyetlen központi kérdés kibontása. Ilyennek mondanám Kafkát, Musilt, s
természetesen Kertész Imrét.
– Melyik volt az elsô kulcsszó Kertész esetében?
– Egy korábbi változatban az elsô kulcsszó az „a” névelô lett volna, a
második pedig az „Auschwitz”. A névelôhöz annyit írtam: „Csak azért,
hogy ne Auschwitz legyen az elsô”. A végsô változatban az „abszurd”
szó került az élre.
– Maga az abszurd szó ragadta meg elôször az érdeklôdését, vagy
pedig az abszurditás?
– Is-is. Egyfelôl Kertész sokat használja az abszurd szót, például a történelem különbözô csapdahelyzeteire, elôszeretettel idéz abszurd szerzôket, mondjuk, Beckettet, és sokszor Kafkát is abszurdnak nevezi.
Másfelôl, én magam Kertész életsorsában is látok egy jó adag abszurditást. Mert az lett volna logikus, s ezt maga az író is többször említi,
ha ô nem tér haza a koncentrációs táborból, ha nem éli túl a holokausztot. Azt, hogy nem maradt ott, nem tekinti isteni kegyelemnek.
Ez a tökéletes véletlen. A túlélés, a hazatérés, nem beszélve a Nobeldíjról, abszurd élettörténetet rajzol, olyant, mint egy mese. De a mesék
az életbe átültetve általában abszurdak.
– Gondolt rá akkor, amikor a nyolcvanas évek második felében elôször írt tanulmányt Kertész Imrérôl, hogy Nobel-díjat kaphat ez az
életmû?
– Ez nem jutott eszembe, akkor még Kertész messze nem volt ennyire ismert. Az azonban felötlött bennem, hogy erre a könyvre érdemes
lenne külföldön is fölhívni a figyelmet, mert Európában igen ritka az
a fajta megszólalás- és látásmód, ami a Sorstalanságra jellemzô.

– Ugyanakkor nem könnyû úgy lefordítani, hogy
ne vesszen el a tolmácsolás során Kertész Imre sajátos nyelvhasználata, mondatfûzése.
– Ezért történhetett, hogy a Sorstalanságot kétszer is
lefordították németre. Az elsô változat nem jól sikerült, mert a mûfordító Kertész sajátos nyelvszerkezeti látásmódját próbálta meg visszaváltoztatni egy hagyományosabb, realista megszólalásra, tehát kisimította mindazt, amibôl a Sorstalanság rendkívüli nyelvi disszonánssága fakad. Pedig Kertész Imre folyton
arról beszél, hogy az a fajta irodalom került gyanúba, amely az Auschwitz elôtti nyelven próbál Auschwitz tapasztalatáról beszélni.
– Biztosan emiatt támad olyan érzésem, hogy Kertész Imre stílusának
felderítéséhez inkább nyelvészeti
elemzés szükségeltetnék, semmint
szóhasználati vizsgálódás.
– Igyekeztem a mû adott kontextusában is megnézni az egyes szavak helyi
értékét. Nem annyira nyelvi vagy mondattani jelenségeket, inkább motívumokat próbáltam nyomon követni és
azt, ahogyan a szerzônek ugyanarról a
fogalomról könyvrôl könyvre módosul a véleménye. Az irodalom vagy az
írás fogalma központi helyet foglal el
Kertész munkáiban. De ahogy haladunk elôre az életmûben, az „irodalom” egyre inkább idézôjelbe kerül nála, használatától a szerzô eltávolodik, sôt, kifejezetten gyanakodva szemléli a szót, inkább csak szépirodalmi jelentésében. Viszont ezzel egyenes arányban az „írás” lesz mind
fontosabb a köteteiben. Ez nem egyszerûen a betûvetést jelenti nála, hanem szinte az ôsi bibliai jelentéssel telítôdik, azonos a tanúságtétellel.
– Statisztikát készített a mûvekben elôforduló szavakról, vagy egyszerûen csak olvasta a köteteket és a benyomásaira hagyatkozott?
– A benyomásaimra hagyatkoztam, pontosabban megfigyeltem, hogy
milyen szó található a mûvek azon részleteiben, amelyekben felfedezhetô a feszültség növekedése, ahol a szöveg sûrûsödik. Ennek a szónak
az elôfordulását, helyzetét megnéztem más mûvekben is. A szótárban
megjelent száz-száztíz szócikknél sokkal bôvebb volt a lista.
– Mely szavak maradtak ki?
– Például a „kudarc”, amely kézenfekvô lenne, hiszen még könyvcímül
is szolgál. Azt hiszem, mégsem annyira fontos Kertész Imrének ez a
szó, hiszen a hôs számára a kudarc is egyfajta sikertörténet.
– Megtaláljuk-e a „sorstalanság”-ot a szócikkek között?
– A „sors”-ot igen. A sorstalanság pedig nem más, mint a modern tömegtársadalom jellemzôje, mondja Kertész. S nem kell feltétlenül az
auschwitzi foglyokra vagy a buchenwaldi rabokra gondolni ebben az
esetben. A 20. században sorstalanok vagyunk mindannyian, csak bizonyos extrém helyzetekben ez különösen látványossá válik.
– Mit gondol, kik fogják leemelni a szótárát a könyvesbolt polcáról?
– Véleményem szerint azok, akiket Kertész valamelyik mûve megfogott. Igyekeztem olyan olvasót szem elôtt tartani, akinek nincs feltétlenül irodalomtörténeti és -elméleti elôképzettsége. Emiatt olvasmányos
is a könyv, könnyen befogadható, igyekezetem szerint nem túl tudományos, nincsen megterhelve lábjegyzetekkel.

M. Zs.
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Kairosz Kiadó ajánlata
Edward Norman:
ISTEN HAJLÉKA
A templomépítészet
stílusai és története
Színes és fekete-fehér
képekkel illusztrált album.
312 oldal, kemény táblás,
7900 Ft
Az albumban az ismert, híres templomokon kívül,
mint például az isztambuli
Hagia Sophia vagy a párizsi
Notre-Dame, olyan eldugott
kincsek is szerepelnek, mint
egy missziós templom LatinAmerikában, vagy egy portugál barokk szentély az indiai Goában.
AKI NEM LÁT,
AZ NEM VILÁGTALAN
Fehér Anna nôvérrel
beszélget Patonai Adrienne
A Miért hiszek?
Sorozat, XXXVII. kötet
92 oldal, 1500 Ft
A Vakok Batthyány László
Katolikus Gyermekotthonának vezetôje beszél életérôl
és szolgálatáról, amelyre hite és meggyôzôdése szerint
Isten hívta meg ôt huszonöt
esztendôvel ezelôtt.

JELENTÉS
A 2006. október 23-i
budapesti erôszakos
cselekményekrôl és a
2006. szeptemberi–októberi
emberi jogi jogsértésekrôl.
292 oldal, 3500 Ft
A – Dr. Morvai Krisztina és
Dr. Völgyesi Miklós által elnökölt – Civil Jogász Bizottság jelentése.
Németh Miklós Attila:
AMILYEN A MI IDÔNK
370 oldal, 3200 Ft
2007. április 22-én, a rádióhallgatók számára váratlanul, nem kapott megszólalási lehetôséget „A mi
idônk…” felelôs szerkesztôje. Mi történt? Mi lett a
sorsa a mûsornak és a rádiósnak?
Kiss Réka – M. Kiss Sándor:
A CSALOGÁNY ELSZÁLLT
Tóth Ilona tragikuma
480 oldal, 4200 Ft
A fennmaradt jegyzôkönyvek és más dokumentumok
alapján a szerzôk részletesen
végigkísérik a medika perének minden mozzanatát.

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

Engedjétek játszani a gyerekeket!
Beszélgetés Balázs Ágnessel
Névjegykártyáján, elsô helyen íróként, a másodikon színmûvészként határozza meg magát. Mi persze tudjuk, hogy ez az idôrend
felcserélése: a Színház- és Filmmûvészeti
Egyetemen szerzett diplomát, eredeti foglalkozása e végzettsége alapján alakult. Írói
diplomát Magyarországon manapság (még)
nem lehet szerezni, igaz, ezzel biztosan felér egy NKA-pályázaton elért díj. És a siker,
ami regény- és drámaírói munkásságát kíséri. Olyan nagyszerû színészekkel együtt lépett színpadra, mint Turay Ida és Bessenyei
Ferenc. Játszott Tv-játékokban, vezetett mûsort a Tv 2-n. Vérében van a kreativitás, ami most
már inkább a saját szavakkal való „játék”.
■ – Három Pöttyös regénye jelent meg a Móránál. Gyerekkorában biztosan olvasta az akkori „bestsellereket”. Gondolt-e vajon arra, hogy egyszer maga is szerzôje lesz ennek a
megunhatatlan sorozatnak?
– Faltam a Pöttyös könyveket, de soha nem fordult meg a fejemben, hogy egyszer még íróként szerepel a nevem egy kötet borítóján. Imádtam olvasni, de játszani is! Mondom is lépten-nyomon az ismerôseimnek: Engedjétek játszani a gyerekeket! Mert
ha egy gyerek használja a fantáziáját, felfedezi a környezetét, sokat játszik a barátaival, sok idôt tölt a természetben, akkor saját
magáról is rengeteg dolgot megtanul. Sokkal inkább felkészül
az életre, mintha tanfolyamról tanfolyamra lökdösnék. Minden
a gyerekkorban dôl el, ezért mondom, hogy hagyják játszani a
gyerekeket. Szerencsére engem hagytak.
– És közben arról álmodozott, hogy színésznô lesz?
– Nem álmodtam arról, hogy színésznô leszek, mint ahogy nem
gondoltam azt sem, hogy író lesz belôlem. Ugyanakkor, az alkotás már gyerekkoromban is jelen volt. Különféle történeteket
írtam képzeletben, volt olyan, amelyet papírra is vetettem, ám
nem fejeztem be, mert nem volt hozzá türelmem. Sok mindenbe belefogtam, mert sok minden érdekelt. Imádtam a természetet, az állatokat, Fekete István könyveit is nagyon szerettem. Soha nem unatkoztam: a nôvéremmel és a húgommal rengeteget
játszottunk.
– Iglódi István volt az osztályfônöke az Egyetemen, aki aztán
szerzôdtette a Nemzeti (ma: Pesti Magyar) Színházhoz. Játszott
pl. Ibsen-, Hauptmann- és Shakespeare-darabban, a Vidám
Színpadon, a Karinthy Színpadon is. Ennek azonban vége...
– A színház nagyon nagy szerelem volt, és marad is mindig. Jelenleg mint szerzô vagyok jelen a színház világában. Az Egyetem
elvégzése után rövidesen szabadúszó lettem, Weöres Sándor Psychéjébôl férjemmel, Gáspár Andrással egy kétszereplôs elôadást
készítettem. Dramatizáltuk a mûvet, zenét írtunk hozzá. Az írás
is a színházzal indult: Madách Az ember tragédiája címû mûvét
dolgoztam át, modernizáltam, zenét is írtunk hozzá, ebbôl lett
az Isteni Show c. musical. Elsô önálló írói (és egyben zeneszerzôi) munkám az Andersen, avagy a mesék meséje címû zenés játék volt. Az Andersen életébôl és mesefiguráiból szôtt történet

nagy siker lett: Szegeden mutatták
be, majd játszották a Pesti Magyar
Színházban, Békéscsabán, Székesfehérváron, kikerült Székelyudvarhelyre is, aztán TV-játék készült belôle, Németországban pedig balett
formájában mutatták be. Jelenleg is
mûsoron van a Pesti Magyar Színházban és Székesfehérváron. Ezután
írtam meg az elsô regényemet. Az
Andersen, avagy a mesék meséje
2003-ban a Holnap Kiadónál jelent
meg. Azután jött a Feladó: Fekete
Szivárvány, a Lufi és Szamóca és A
Lufi és a zûrös vakáció.
– A Feladó: Fekete Szivárvány díjat nyert az Édes Anyanyelvünk
pályázaton, 2005-ben. Ez egy nehéz helyzetbe került, édesanyja balesete miatt magára maradt, 12 éves kislány küzdelmes nyári heteirôl szól: érzékeny problémát érint a mû...
– Úgy gondolom, egy nagyon fontos kérdésrôl beszélünk. Zsófi számára a regény felénél derül ki, hogy félig roma. Addigra
már az olvasó a fôhôs bôrébe bújt, hiszen elgondolkodott azon,
vajon ô mit tenne, ha az anyukáját baleset érné, és szívbôl szorít Zsófinak, hogy megállja a helyét otthon egyedül. És akkor
egyszer csak fény derül a kislány származására. Az olvasó Zsófival együtt csodálkozik rá a „problémára”, és vele együtt próbál
választ találni a szükségszerûen felvetôdô kérdésekre. Biztos vagyok benne, hogy aki ezt a könyvet elolvassa, empatikusabbá válik. Nem hiszem, hogy azzal az elôítélettel néz egy cigány lányra az utcán, amelyet esetleg beléneveltek, vagy amelyet maga körül tapasztal, hanem úgy, hogy „akár én is lehetnék Zsófi”.
– Nem hagyhatjuk ki az idén januárban, a Spinoza Házban
bemutatott egyfelvonásosát, melyet Radó Gyula rendezett, A
piros bicikli-t. Ez is toleranciára nevel, nagyon fontos problémával foglalkozik: az elôítélettel.
– Két valódi naplót dolgoztam fel, a 13 éves Heyman Éva és a
16 éves Ecséri Lilla naplóját. Az egyik kislány túlélte a háborút,
a másik nem. Lilla Budapesten élt, Éva Nagyváradon, soha nem
találkoztak, nem ismerték egymást. Ebben a történetben megosztják egymással a gondolataikat, olyan ôszintén, amilyen
ôszinte csak a naplójához lehet az ember. A két kislány története, kiemelve térbôl és idôbôl, közös sorssá, mindannyiunk
sorsává tágul.
– Lufi történeteit már két, sokkal vidámabb, gondolom,
számos gyerekkori élményét is megörökítô kötetben élvezhettük.
– Csodálatos nagyszüleim vannak, nagyot sokat nyaraltam, teleltem náluk, Dorogon. Amikor írok, hangulatban és érzésvilágban náluk vagyok, olyankor újra gondtalan gyerek leszek. Az U
alakú ház, ahol a történet játszódik, a dédnagymamám háza
volt. Gyerekkoromban többször is jártam ott. Amikor írni kezdtem, az a varázslatos hely jelent meg a szemem elôtt. Remek figurákat vettem onnan.
– Benne érzem a folytatás lehetôségét...
– Most dolgozom a harmadik részen, és fejben már megvan a
negyedik is. Tényleg csak idô kérdése, hogy milyen gyorsan tudok elkészülni vele.
Csokonai Attila
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A Librotrade Kft. ajánlja
az Oxford University Press
Business English-Express sorozat köteteit

English for Emails
English for Marketing And Advertisings
English for Meetings
English for Presentations

3994 Ft
3994 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 középkori latin nyelvû magyar líra
antológiája Geréb László fordításában, egy szép, illusztrált kötetben.

Így buktak el – nem csodáljuk,
hogy ily halál hullott rájuk:
Mert a nagyja és az alja
jó erkölcsét félrehagyja,
csupa bûnnel van tele.
Durva, dúló lett a férfi,
bármi törvény semmi néki,
eskütszegô, hite hamis,
epikurus, falánk, csal is,
borital az istene.
(Siralomének a tatárdúlta
Magyarországról. Részlet.)
Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásásval.
Kapható a könyvesboltokban.

Geréb László

A MAGYAR KÖZÉPKOR KÖLTÉSZETE

Veres Dorottya illusztrációival
2600 Ft

Az Erzsébet királyné-kultusz
képeslapokon
A Kossuth Kiadónál jelent meg az a 235 képeslapot magában foglaló képes album, mely Erzsébet királyné magyarországi kultuszát reprezentálja a Gödöllôi Királyi Kastély Múzeum anyaga
alapján. Az érdekes kötetet Farkas Zsuzsanna,
Kaján Marianna és Kovács Éva Marianna jegyzi.
A könyvet Köböl Vera tervezte, a szerkesztés
Hitseker Máriát dicséri. A Gödöllôi Királyi Kastély Múzeum munkatársaival, Kaján Mariannával és Kovács Éva Mariannával beszélgettünk.
■ – Mikor jelent meg a képeslap mint mûfaj Magyarországon?
Kaján Marianna: – 1896-ban, a millenniumra képeslapsorozatot adott
ki a magyar posta, tehát ebben az évben jelent meg nálunk a képeslap.
Kovács Éva: – Voltak természetesen elôzményei, postai funkció nélkül,
így például a kabinetportrék, amiket sokszorosítva, kartonra ragasztva
nagy mennyiségben gyártottak. Sokan készíttettek ilyet magukról,
majd sokszorosították és elküldték a szeretteiknek. Híres emberekrôl is
készültek kabinetportrék mégpedig nagyon nagy számban, melyeket
albumban gyûjtöttek. Azért, hogy változatosak legyenek a képek, a fotókat idônként retusálással módosították, megváltoztatták a ruhákat, a
frizurát, öregítették, fiatalították az ábrázolt alakot. Divat volt ezeket
gyûjteni, Erzsébetnek is volt egy ilyen gyûjteménye. A képeslap másik
elôzménye a képes folyóiratok mellékletei, a jó minôségû litográfiák,
fekete-fehérek vagy akvarellel színezettek. Ezeket a képeket aztán a falra is ki lehetett tenni.
– Miért volt Erzsébet királyné ennyire népszerû?
Kovács Éva: – A kultusza idôben sokat változott, van utólagos rávetítés és volt már életében kialakult kultusza is, épp ezt a témát dolgoztuk fel az idei, nemrég zárult idôszaki kiállításunkon a Gödöllôi Királyi Kastély Múzeumban. Az, hogy fontos személy lett a Habsburgok
között, annak köszönhetô, hogy József nádor 1847-ben meghalt, és
utána hiányzott egy olyan személy, aki szerethetô, népszerû lett volna
Magyarországon. A Habsburgoknál mindig volt ilyen személy, akit valószínûleg szándékosan is ebben a szerepben tüntettek fel, mintegy a
nép barátjaként. A homlokát ráncoló uralkodó mellett, aki mindent
megtesz a birodalomért, volt valaki, aki a patrónája vagy a patrónusa
volt Magyarországnak. Ilyen szerethetô személyisége Erzsébet színrelépésig – 1857-ig – már tíz éve nem volt az országnak. Tehát ûrt töltött
be a személye, és ebbôl következôen olyan tulajdonságokat is ráruháztak, melyeket csak sejtettek róla, és nem voltak benne biztosak. Erzsébet nagyon büszke volt erre a szerepre és sok mindent átvett és megvalósított a ráruházott tulajdonságokból. Sôt, mondhatni a ráruházott
szerepnek nemcsak megfelelt, hanem tovább is fejlesztette, és a Magyarország védasszonya szerep félig-meddig igaz is volt rá. Örült a felé
áradó szeretetnek és szívesen viszonozta. A bécsi udvarban eléggé háttérbe szorított helyzetbe kényszerült, de Magyarországon egészen másképp néztek rá, mást is vártak tôle.
Kaján Marianna: – Szerették azért is, mert beszélte a nyelvünket. Magyar származású emberekkel vette körül magát, az udvartartása szinte
csak magyar emberekbôl állt. Fôudvarmestere báró Nopcsa Ferenc
volt, udvarhölgyei Festetics Mária, Majláth Sarolta, késôbb Sztáray Irma grófnôk, Ferenczy Ida pedig a felolvasónôje. A magyar nyelvet többek között Falk Miksától tanulta. Magyar irodalmat is olvasott, nagyon
szerette Jókai Mórt, Petôfi Sándor költeményeit, vagy Horváth Mihály
magyar történelemrôl szóló munkáit.
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– Miért tanult meg magyarul?
Kovács Éva: – Az 1857-es látogatása után néhány évvel kezdett
magyarul tanulni, pontosan
azért, mert tetszett neki ez a ráruházott szerep. Elôzôleg az udvarban a csehet forszírozták a birodalom nyelvei közül, hiszen
egyet tanulnia kellett közülük.
Késôbb kiderült, hogy Erzsébet
nyelvtehetség, kiválóan beszélt
angolul, franciául, magyarul,
természetesen németül, hiszen az volt az anyanyelve és
késôbb újgörögül is nagyon
jól megtanult. Visszatérve a
magyarra: néhány év alatt
olyan szinten megtanult magyarul, hogy magyar nyelvû
társalkodónôje lett Ferenczy
Ida személyében, sôt a legkisebb gyermekét, Mária Valériát magyarul nevelte. Az idôsebb gyermekei is beszéltek
magyarul, sôt Ferenc József is.
– Halála után hogyan változott a kultusza?
Kovács Éva: – Majdnem hogy
szentként tekintettek rá, a kultusza tulajdonképpen szentkultusszá fejlôdött. A kiállításon láthatóak
voltak olyan ábrázolások, ahol angyalszárnyakkal lebeg az ország felett,
mint a magyarok védasszonya.
– Az érdekes az, hogy ez a kultusz még ma is, a 21. században is él.
Kaján Marianna: – Ez egy újabb reneszánsza az Erzsébet-kultusznak.
Az egyik oka az ötvenes években készült ausztriai Sissi film, emellett
erôsen hozzájárult a kultuszához, hogy 1908-ban megnyitották az Erzsébet királyné Emlékmúzeumot, mely 1944-ig látogatható volt. Sokan
élnek még ma is, akik iskolás korukban látták a kiállítást. Erzsébet megfelel a mai kor igényeinek, hiszen inkább a jelenkor ideálját vagy nôeszményét testesíti meg, semmint a saját koráét. Azonosítják a mai modern nôvel, aki például sportol.
– A képeslapokon egyrészt láthatjuk Erzsébet királyné szobrait, illetve emlékmûveit, másrészt róla elnevezett helyeket, tereket, utcákat, ligeteket. A szobrok közül mennyi áll még ma is?
Kaján Marianna: – Nagyon kevés, sajnos. Bár szerencsére több településen újra feléledt az Erzsébet-kultusz és visszakeresztelik az utcákat, a
tereket, a ligeteket, illetve újra felállítják azoknak a szobroknak a másolatát. 1945 után a szobrok többségét eltávolították, vagy már elôzôleg
elpusztultak a második világháborúban.
– Hogyan tett szert a múzeum ezekre az igen speciális képeslapokra?
Kaján Marianna: – Néhány éve kezdtünk az Erzsébet kultuszt reprezentáló lapok módszerek gyûjtésébe és azóta jó néhány gyûjtô gyûjti
nekünk az ilyen tárgyú képeslapokat, illetve magánszemélyektôl is kapunk felajánlásokat. A gyûjtés a könyv megjelenésével sem maradt abba, tehát most is várjuk az Erzsébet-kultuszt megjelenítô képeslapokat!
Jolsvai Júlia
Erzsébet királyné emlékezete képeslapokon
Kossuth Kiadó, 160 oldal, 5990 Ft
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A kémfônök legendája szertefoszlik
Beszélgetés Haraszti Györggyel
„Vallomások a holtak házából” ordít a Corvina kiadta vaskos kötet borítóján a horrorisztikus cím.
Ujszászy István vezérôrnagynak, a 2. vkf. osztály és
az Államvédelmi Központ vezetôjének az ÁVH fogságában írott feljegyzéseit tartalmazza a könyv.
A szöveget közreadó, a kötetet szerkesztô
Haraszti Györgynél elôször arról érdeklôdtem:
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■ – Hol lelt rá a Horthy-korszak történelmét mélységeiben is elénk táró dokumentumokra?
– Amint a társkiadó neve: Állambiztonsági
Szolgálatok Történeti Levéltára jelzi, a legtöbb, a könyvbe belekerült dokumentumra
ott bukkantunk rá. A megjelent szövegek
egyharmada pedig a Politikatörténeti Intézetben volt fellelhetô. Ez az anyag nem tartalmazza Ujszászy István nevét, hanem úgy
kezdôdik, hogy „Amikor én az ÁVK vezetôje voltam…” ekkor és ekkor. Ugyanilyen
egyértelmû utalások történnek Péter Gáborra, aki személyesen is kihallgatója volt
Ujszászynak. Furcsa módon képtelen voltam megtalálni azt a referátumot, amelyen
Péter Gábor név szerint szerepelhet, mint
az, aki ’48-ban fölterjeszti a központi vezetôségnek a kihallgatási anyagot. A Nemzetbiztonsági Hivatal jegyzékeiben szerepel ez az irat, csak a mai
napig nem lehet hozzáférni.
– Meddig voltak zároltak ezek a dokumentumok?
– Elvileg 2027-ig. Ez meglepô, mert még csak 2007-et írunk. A
hatóság a 90-es évek második felében formai okok, a fellebbezési és végrehajtási szabályok be nem tartása miatt elvesztette azt
a lehetôséget, hogy az ideig zároltak legyen az iratok. A könyvben közölt dokumentumokon is rajta van a 2027-es pecsét, de a
bíróság úgy döntött, hogy az anyagokat igenis át kell adni a történeti hivatalnak. Ott viszont máig meghatározott kutatói kör
számára engedélyezik a betekintést.
– Milyen szemmel nézzünk ezekre a feljegyzésekre, amelyeket nem önként készített Ujszászy?
– Másként nézi egy laikus, mint a történész. Ez nem a szakember gôgje, hanem természetes, hogy én a részletekre, az ellentmondásokra figyelek. A laikust az összkép érdekli, s adott esetben Ujszászy csak azért ismerôs neki, mert a népi legendárium
szerint ô volt Horthy minden titkának tudója. De ha az ember
arra gondol, hogy elôdje, Andorka Rudolf, utóda Kádár Gyula
volt, akkor látja, hogy mindkettô legalább Ujszászyhoz hasonló
figura, sôt, az ô háború elôtti és utáni életükbôl sokkal tiszteletreméltóbb egyéniség bontakozik ki. De Ujszászynak ott volt Karády, s a legendás kémfônök meg a legendás filmszínésznô szerelme „megágyazott” a szélesebb olvasóközönség érdeklôdésének. Sok embernek biztosan csalódást okoz, hogy ebben a kötetben Karády inkább a kísérô tanulmányokban jelenik meg,
magában a szövegben elenyészô terjedelemben szerepel. Az olvasóközönséget az érdekelheti, hogy ez a kötet a kései Horthykorszak részletes eseményismertetése, a benne szereplô személyek pedig jelentôs figurák voltak a maguk idejében. Szaktörté-

nész számára különlegesen nagy titokra nem derül fény. Újat a
magyar felderítô- és elhárítószolgálatok mûködésének, felépítésének a leírása hoz. Ez a könyv hallgatólagosan tartalmaz egy kézikönyvet, amelynek alapján késôbb Péter Gábor is dolgozott,
arról, hogy miként kell bizonyos embereket beszervezni, korrumpálni vagy akár vezetni. A szakembereknek még ennél is
fontosabb lehet, hogy ez a kötet aránytalanul nagy, körülbelül a
szövegek terjedelmével megegyezô jegyzetanyagot tartalmaz,
amely önálló, máshol nem publikált munkán alapszik.
– Mennyire tekinthetôk hitelesnek Ujszászy
vallomásai? Kémszervezet vezetôjeként
pontosan tudta, hogy mit szeretnének tôle
tudni. Nem lehet, hogy kiszolgálta ezt az
igényt?
– Sokat foglalkoztunk ezzel a kísérô tanulmányokban és nemigen találtunk rá egyértelmû
választ. Ujszászy ellentmondásos személyiség,
tipikusan az a vezetô, aki fölötteseivel szemben segítôkész, de beosztottaival könyörtelen
volt. Karrieristaként hajlamos arra, hogy azt
mondja, amit várnak tôle. Szakmája és kvalitása folytán pontosan tudta, hogy mire számíthat, s ezt, amennyire tudta, megpróbálta kivédeni. Összes vallomásában tetten érhetô, hogy
egyszerre három-négy szempontnak akart
megfelelni: túl akarta élni a kihallgatást, lehetôleg annak a nyakába próbálta varrni a felelôsséget, akirôl tudja, hogy már kivégezték,
külföldön van, tehát nem elérhetô, ugyanakkor tisztában volt vele, hogy a másik oldalon sem komplett hülyék ülnek. Sok helyen találtunk elírásokat, gyakran értelmetleneket, például fölcserélte olyan politikusok keresztnevét, akikkel
tíz éven át együtt dolgozott. Ennek semmi értelme nem volt, hiszen ezek a nevek minden kézikönyvben szerepelnek. Ugyanakkor villámszerû tisztasággal tudta fölidézni az 1920-as években
történteket, de nem emlékezett rá, mi volt ’42-ben. Azt lehet
mondani, hogy ez jellemzô az idôs emberekre, de Ujszászy még
hatvan sem volt.
– A kötetben szép számmal közölt fényképek a negyvenes
években már öreg embernek mutatják.
– Igaz, hogy korán megöregedett. Ehhez hozzájárult a négyéves
orosz fogság. Elképzelhetô, hogy ezt megsínylette a memóriája,
hogy mentálisan is megromlott. Ennek ellentmond az általa közölt iszonyatos anyagbôség. Vallomásainak jelentôs része minden bizonnyal irányított vallomás volt, megmondták, hogy mirôl, mit beszéljen. Mi inkább azt próbáltuk megnézni, hogy milyen irányúak a torzítások. Az utóbbi évek ügynökhisztériájához
rendkívül fontos adalék, hogy Ujszászy kiket minôsít ügynököknek és kiket kémeknek. Gróf Esterházy Jánost, a szlovákiai magyar mozgalom kiemelkedô alakját, vagy Márai Sándort, és iszonyú mennyiségû színészt, köztük Páger Antalt, Tolnay Klárit.
Mielôtt az olvasó felháborodna, hogy gyalázzák a múltunkat,
vagy legyintene, hogy mindig ilyen volt ez a nemzet, tudnia
kell: Ujszászy valószínûleg úgy próbálta az ôt faggatókat félrevezetni, elôlük az ô igazi ügynökeinek a jelentôségét, személyét
eltitkolni, hogy föltupírozta a besúgók listáját. Talán még mulatott is magában, hogy mit kezdenek majd ekkora mennyiségû
anyaggal…
Mátraházi Zsuzsa

Szakszerûen és népszerûen
A Typotex Kiadó három könyvérôl
■ Egyre bôvíti sorozatgazdagságát az erôs Typotex, nekem még legalábbis a historia mundi kollekció egyik darabja sem került kezembe, és a nekem elsô, Gyáni Gábor mûve, a Relatív történelem, igazi
szórakozás. A tudós Gyáni, persze, egy ízig szakszerû mûvet írt, de
közben nagy közönségsikerre is számot
tarthat. A cím rögtön telitalálat. S késôbb (107–108. oldal, stílusomhoz híven jelzem) ki is elemzi a történelemírás
buktatóját, effélék egyikét: mit ér a tény,
mire jutunk a tény+elemzés komplexummal… s akkor nem is beszéltünk az
idô romboló (itt sosem gyógyító, legföljebb koptató, hamisító) hatásáról. Szerencse, hogy a történelem nem mûtárgy,
különösen azt mondhatnánk: jószerén
hamisítások forognak közkézen, a piacon.
Gyáni Gábor a hiteles történészek egyike – szerencsére vannak társai sokan –,
ráadásul (ez adja népszerûségét) zsinórpadlás-mutogatón ôszinte. Nem az most
fô érvem (az ajánlóé!), hogy olyan izgalmas, folyóiratközkeletûségû témákat
boncol, mint közelmúltunk értékelése
(sôt, közelmúltunk, az úgynevezett rendszerváltásos alépítmény felépítmény-rozogasága) igaz-e, hiteles-e, helyes-e, jól
„csináltuk”? Ilyen többes számot én az
ántivilágból nemigen akarok ismerni. A
történész helyzete azért nehezebb, mint
az íróé, mert az író a sok okos, tapasztalt,
nála esetleg jelesebb ember közt járván
mondhat olyanokat, hogy azt úgy más kifejezni nem tudja. Tartalom és elnyûhetetlen forma (ezt a történelem aspektusából Gyáni is elemzi, remekül!), a historikus elme, a szakértô számára merész kérdéshasítás! Nyilvánvaló, hogy ezt a mi
meghasadt, mozaikos, önellentmondásos
közelmúltunkat, a Kádár-kérdéskört stb.
Gyáni az olvasó nagy örömére elemzi.
Nem lehetett könnyû dolga, mert a téma (meg-nemtaláltságában,
paradox!) kezd lerágott csonthoz hasonlítani. Szerzônk ugyanúgy
tud új nézôpontokat adni, ahogy „régebbi” ügyeket, a messzibb
múltból is emberközelbe hoz, nem a porosodó lomtárat gyarapítjuk, ki volt nagyobb, Széchenyi vagy Kossuth. De amit olvasunk,
ugyanilyen közérthetô stílusban, szemlélet szerint fogant.
Az ötvenhatos menekültek túlélési stratégiái (nem szó szerint idézem a címeket), a politkultusz és a vezérkultusz megoldhatatlanságai, a történelem hamissága és „igaz mivolta”… ehhez képest az impozáns fôúr képe a borítón máshová-becsali, hála az égnek. A modernitás a nagyvárosi múltban – külön csemege. Az emlékezet jellegérôl, az emlékezet pártérdekekbôl történô meghamisításáról, aztán – még rosszabb – hamisodásáról is vannak kedves szavai.
Összefoglalva: nekem, aki a történelemmel úgy vagyok, mint József Attila volt, versének tanúsága szerint, a sporttal (a sakk kockáin „öregbült” csak szeme!), most elôször olvasok számomra is érthetô, mégis a tudósi igényekhez hû munkát e pár tárgykörben. (Másutt, más korokról és körökrôl, hála az égnek, már volt szerencsém.)
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Szórakoztató hitelesség, ez Gyáni kis bravúrja – és nagy megbecsülés illeti ôt vállalkozásáért eleve. Nekem, persze, az irodalmi kultuszkutatás dilemmáiról írt fejtegetései voltak a legközelebbig-hatolók. Ejha, mi mindent tartalmaz zsákjában a történelem! Igazi nyárimikulás-zsák ez a könyv. Csak hamis aranyat, ezüstöt
nem festett a Mikulás a kemény diókra! Szerencsénkre.
Nem túl zsúfolt még a Typotexnek ez a Claves ad Musicam
címû sorozata sem. Wilheim
András kötete van benne, Fodor Gézáé, tehát hiteles kortársainké. És egy sok izgalmat ígérô munka, be is szerzem, az abszolút zene eszméjérôl. (Adatok
a könyvben.) A híres, alapmunkának majdnem nevezhetô
Eduard Hanslick gyûjteményben
(vagy fonadékban), melynek címe nem túl izgalmas: A zenei
szép. Annál inkább megpiszkálja kedélyünket már a hátlapszöveg. Hanslick gondolt egy merészet és nagyot, és azt kezdte állítani, hogy a zenében csak az érzékletes alakzatok, tehát maga a
zenei anyag az, ami számít, s
nem a befogadás (az elôadás
sem?), nem a mi könynyes-romantikus, bölcs-igényes, szeszélyes-hûséges, gépies stb.
odafordulásunk, hangversenybérletünk, fölfedezô kedvünk.
A bravúr az, hogy Hanslick
nem az önmagáért való mûvészet apostola ezzel, hanem valami „zenóni” módon állítja a
magáét, kb. mint egy Tandori
Dezsô nevû donkihóte azt,
hogy sem a kör nem ér soha véget (körbe), sem elvi alapon létre nem hozható semmi, mert
ami van, az vagy durva tényként van, vagy megmarad elvnek. Hanslick az én emberem,
tehát a mai világ kellemetlenségei közt botladozó, magát és közvetlen környezetét bizarr bûvészelméletekkel szórakoztató filozóf-mûvész-közember kedvenc lovagja lehet.
Nehéz olvasmányként a könyvet imádom. De aki könnyen akarja venni dolgát, vásárolja meg a szintén most gyarapodó „szokatlan
szempontok” címû sorozat könyvét, Láng Benedektôl azt, hogy Mágia a középkorban. Izgalmasabb mû ennél csak Sir Conan
Doyle-tól a „Hûtlen asszony megkínzatásainak módozatai a régi
Franciaországban” lehet (Egy ERI-Kiadó könyv, fordítani próbáltam.) Világos, hogy a középkor, a mágia, a sok ábra, a pletyka-bölcsesség, a találgatás és bizonyosság (?) kettôse letehetetlen olvasmánnyá varázsolja a roppant intelligens, jól író szerzô dolgozatát.
(150 oldal se, kifalható.) Hajrá, Láng Benedek, Hajrá, Typotex!
Tandori Dezsô
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Egy deszkára is felülök, ha azt
mondják, repülni fog!
Szûcs József bármikor elrugaszkodik a
földtôl. Bármivel, ami repül. Ha mégis
lent kell maradnia, akkor ír róla. Az elmúlt évben az újságíró szövetségtôl
megkapta a tudományos újságírás életmû díját. 2500 cikke jelent meg, legalább hetven százaléka a repülés történetébôl szemezget. Pár téma egész
könyvet is megért. Legutóbb azt unta
meg, hogy a média csak a katasztrófákat kapja fel. Sokkal több szerencsés kimenetelû esemény történik. Harminchárom ilyen kalandot mond el Near
Miss címû szakszerû, de a közönségnek
íródott szórakoztató könyvében.
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■ – Annak ellenére, hogy a könyv szerencsésen végzôdô repülôeseményeket mesél el, nem nyugtatott meg… Túl sok
mindennek kell összejátszania ahhoz, hogy földet érjünk.
– Ez így igaz. Repülés tekintetében az embereket három csoportra lehet osztani. Vannak olyan ôrültek, mint én: akik bármelyik pillanatban még egy deszkára is felülnek, ha arról azt
mondják, hogy repülni fog. Mások teljes apátiával viselik a levegôben utazást. Néhányan fizikailag rosszul vannak repülés
közben, de ôk is kénytelenek így utazni. Képzelje el, hogy aki
a második világháború végén disszidálni akart Amerikába,
annak vonatoznia kellett, aztán hat-hét nap alatt áthajózott
Coney Island-re, és onnan még tovább. Most, ugyanaz a
nagymama, mikor haza szeretne jönni, csak fel kell ülnie a
New York-i járatra és nyolc óra múlva itthon van. Megteszi,
még akkor is, ha halálfélelemben utazza végig.
– De ez nem korfüggô.
– Abszolút nem. A repülésben más is van. A szárnyas repülôgépeknél az a minimális sebesség, ami a felhajtóerôhöz
szükséges egy utasszállító esetében, 220/230 kilométer. Ez
azt jelenti, hogy akármi történik egy utasszállítóval, bárhogy
zuhan is le, legkevesebb 200 km/h ér földet. Becsapódáskor
nagyon kis helyen lép fel, rendkívül nagy negatív gyorsulás,
ebbe az utasok jelentôs része belehal. Ha egy buszbaleset
közben harmincan halnak meg, az óriási katasztrófa. Ha egy
repülôn 230-an, akkor az egy szalagcím. Ennek ellenére a repüléstôl való félelmet leküzdeti az, hogy vagy elmegyünk Puketh-be nyaralni, vagy nem látunk világot. Manapság már nevetséges pénzért, akár fapadossal is.
– Összement a világ.
– A repülôgép hozta meg a globalizációt.
– Ezek a könyvek itt az asztalon mind repülôkatasztrófákról szólnak?
– Igen. De a két fô mû nincs is itt: Háy György repülôkapitány kezdett el könyvet írni Repülôbalesetek pilótaszemmel
címmel, ki is adták két kötetben. A másik pedig Dr. Szabó József repüléstörténész könyve, amelynek egyenesen az a címe:
Vörös könyv. Baleseteket írnak le benne, és nagy ritkán elôfordul benne egy-egy szerencsés kimenetelû is. Úgy éreztem,

kell egy megnyugtató, olvasmányos írás is a szakembereknek szóló írások mellé. A
könyvemmel a magam hitét
szeretném igazolni: rengeteg
szerencsés kimenetelû esemény van. Csak ezek a médiának nem hírek.
– Hány „near miss”, vagyis
„majdnem szerencsétlenség” esik meg?
– Kétóránként egy. Sokszor
az érintettek nem is tudnak
róla. Maga a személyzet sem
jelenti mindegyiket. Rengeteg a papírmunka vele.
– Honnan jön a repülés
iránti szerelme?
– Gyerekkoromban a Margit
kórháznál laktunk, egy éjszaka megláttam egy elsô világháborús gépet az égen, amin felvillant: Smoll, elaludt, és aztán az: Paszta. Egy reklámgép volt, fénycsô világított rajta.
Nem sokkal ezután láttam, ahogy az égen megy a Zeppelin,
teljesen elvarázsolt. Megint a véletlen játszott közre: édesapám villamosvezetôként dolgozott, volt neki egy kalauza,
akirôl kiderült, hogy elsô világháborús repülôfôhadnagy. Így
kerültem tizenhárom és fél éves koromban (rálódítva egy fél
évet) a Beszkárt sportrepülô-egyesületébe. Ott kezdtem el vitorlázó repülni, és ’39 szeptember 17-én szálltam fel elôször
motoros géppel. Az oktatóm beszállás után rámkiáltott:
Vedd le a sapkád, leviszi a szél!
– Hogy lett navigátor?
– Voltam mûszaki fordító, dohányszárító és jött aztán egy ismerôs, hogy reptérre keresnek forgalomirányítót. Odakerültem 1949-ben. Rajta voltam azon az utasszállítógépen, amelyik 1950. május 7-én megnyitotta a Ferihegyi repülôteret.
Budaörsrôl mentünk át a megnyitóra, Ferihegyre, alacsonyan
repültünk és leszálltunk. Úgy fogadtak minket, mint az óceánrepülôket. Évekig repültem navigátorgyakornokként, aztán
leváltottak. Az anyósom hívott a reptéren, hogy mit szólok.
– Mihez? – kérdeztem. – Hát hogy államellenes bûncselekmény miatt el vagy bocsátva… – Elküldtek, mégis megúsztam. Engem legalább nem tüntettek el. Késôbb egy középgépipari üzemben lettem fôkonstruktôr, aztán a vízügy sajtófônöke lettem. Ott volt egy repülôcsapat, repülhettünk.
– Repül még?
– Keveset. Egy pici repülôgép harminchatod részének a tulajdonosa vagyok. Tökölön áll. Sajnos, nagyon messze van, fél
óra repülésre rámegy az egész nap. Mégis megyek, ha tehetem. Kis gépen repülni egészen más élmény. Ott csak a pilóta van, és az esze. Csinálok öt iskolakört, és ha a harmadik
már hibátlan, akkor elégedett vagyok. Egy légiforgalmi pilótának más a helyzete. Hatalmas felelôssége van, állandó kiképzést kell kapnia. Fizikailag és pszichikailag is meg kell felelnie. Az más miatt fantasztikus, nincsenek megfizetve, de
megszállottak. Imádnak repülni ôk is, akárcsak én!
Ócsai Dorottya

„Nem mind arany(vagyis gyémánt), ami fénylik”

Könyvkultúra

interjú

Vámosi Krisztián egy valós bûnügyrôl írt fikciós regényt
Izgalmas krimi romantikus vonulattal – ezt ígéri
Cristan Dantes, alias Vámosi Krisztián elsô könyve. A
történet kevesek számára elérhetô és ismert exkluzív
környezetben játszódik, melyben egy gazdag asszony
felkeres egy ügyvédet, hogy segítsen neki férje piszkos
ügyeibe betekinteni és tôle elválni. A nyomozás a délafrikai gyémántbányákhoz vezet. A szereplôk egyik
pillanatban még egy párizsi kávézóban társalognak,
a másikban már Dél-Afrikában üldözik a gyémántbiznisz feltételezett szereplôit. Közben betekinthetünk a
felsô tízezer tökéletesnek tûnô, ám emberi tragédiákkal terhes világába. A sztori alapja a „gyémántos csalás” néven elhíresült ügy, amelyben legalább félezren
károsultak két cég milliárdos csalássorozatának köszönhetôen. A becsapottak között neves politikusok,
mûvészek, ismert közéleti szereplôk, bankárok és
üzletemberek is szerepelnek, és jó néhány nagynevû
közintézmény is károsulttá vált.

életmód biztosan sokak számára vonzó, ugyanakkor
megmutatom ennek a létnek
a hátulütôit és a sötét oldalát
is. Nem véletlenül szerepel a
címben a gyémántkalitka szó.
A helyszínek és a környezet
leírása hiteles, mert saját tapasztalaton alapul. Ez a világ
egy ideig része volt az életemnek.
– Fontos volt, hogy álnéven
jelenjen meg? Üzleti megfontolás volt, vagy valami
más?
– Ma már nem adnám ki álnéven, mint ahogy az interjúkban is elárulom a valódi
nevemet. Nincs jelentôsége. Persze volt ebben üzleti fogás is.
Akkor lett volna értelme az álnévnek, ha keményebb oknyomozói stílusa lett volna a könyvnek. De nem lett, és ma már ezt egy
kicsit bánom is.
– Mennyi idô alatt készült el a könyv?
– Négy-öt hónap alatt, természetesen a könyvkiadói munkám
mellett, fôleg este és éjjel dolgoztam. Eredetileg tavaly karácsonyra jelent volna meg, végül idén nyáron került a
■ – A polgári életben az
„Ma már nem adnám ki álnéven, mint ahogy az inkönyvesboltokba.
Alexandra Könyvkiadó me– Voltak-e olvasói visszajelnedzsere. Mi ösztönözte az
terjúkban is elárulom a valódi nevemet. Nincs jezések?
írásra?
lentôsége. Persze volt ebben üzleti fogás is. Akkor
– A nyár meglehetôsen ubor– A kiadó biztatott, hogy írjam
lett volna értelme az álnévnek, ha keményebb okkaszezon, mint tudjuk, ám
meg mindazt, ami elôzô munnyomozói stílusa lett volna a könyvnek. De nem
akik a környezetemben olvaskahelyemen történt velem. Pár
ták, azoknak tetszett. Promófejezet után jónak találták a törlett, és ma már ezt egy kicsit bánom is.”
ciós tevékenységre majd most
ténetet, ahol kellett, segítettek
ôsszel kerül sor. Azért nem
változtatni. Többféle koncepcióval indultunk, sokat hezitáltam, hogy dokumentarista, vagy fik- fogyott rosszul, érdekes módon a budai oldalon (köszönhetôen
ciós legyen inkább a regény, illetve mennyire legyen botrányszagú. a címnek) és Kelet-Magyarországon adták el belôle a legtöbb
példányt.
Aztán úgy döntöttem, hogy nem lesz botránykönyv.
– Elégedettséggel tölti el maga az írás? Lesz-e folytatása az
– De egy létezô bûnügyrôl szól a történet.
– Több ilyen ügy is létezett, mert a gyémántüzletben könnyen írói munkásságnak?
lehet nagy pénzhez jutni. Tudjuk, gyémántszakértô nélkül meg- – Igen. Mindig is szerettem írni, és nagyon élveztem az írást. Biállapíthatatlan, hogy a megvett drágakô valódi, vagy csak érték- zonyos dolgokat ugyan ma már másképp írnék meg, például a
telen másolat. És itthon akkoriban nem voltak igazi szakértôk, történet végét. A kérdés második felére válaszolva: már készül a
hiszen az elmúlt rendszerben nem volt közönsége a brilleknek. következô könyv, amit egy orvos barátommal együtt írunk, és az
Nem tudom, lezárták-e azóta az ügyet, de a nyomozás nemzet- emberi sorsokról, a magányról, fôleg korunk nagy problémájáról,
az elmagányosodásról szól. Ez a munka nem krimi, nem is lekközi szinten megindult.
– Kellett-e valamiféle bátorság ahhoz, hogy belekezdjen az tûr, váltakozik benne a tudományos látlelet és a fikció. Tudjuk,
ma egyre több nô marad egyedül, pár nélkül, él család nélkül.
írásba? Nem félt, hogy felismerik a szereplôk magukat?
– Ha eljut hozzájuk a könyv, a szereplôk nyilván felismerhetik Gyakorló orvos barátom tapasztalatait dolgozzuk bele a könyvmagukat, bár a történet fikciós keretet kapott. De nem én rán- be. Ô írja a szakmai részeket. Szerencsére az együttmûködés tertom le róluk a leplet, hanem a hatóság. Nem oknyomozói do- mékeny. Karácsonyra szeretnénk megjelentetni a könyvet.
kumentumregényre törekedtem ezzel a könyvvel, hanem egy
Szénási Zsófia
szórakoztató regényre.
Cristan Dantes: Budai feleségek gyémántkalitkában
– Ki a célközönség?
– A romantikus szál révén elsôsorban a 30–40 év körüli nôi ol- A Rózsadomb csillogó titkai
vasókra számítok. Mert a könyvben megjelenített környezet és Mérték Kiadó, 2007
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Arcus Kiadó

2621 Verôce, Losonci u. 6.
Telefon: 06 27 300-764
arcus@arcuskiado.hu

Henri Michaux –
Gaál József
Eredetmesék

■ Különös mesék, különös rajzokkal, különös
könyvben.
Fordította: Juhász Katalin
Készült: 300 számozott
és Gaál József képzômûvész által szignált példányban.
(X)
Ára: 3800 Ft + postaköltség
/csak a kiadónál/

Tandori Dezsô–
Šwierkiewicz Róbert
Két sapkás beszélget
Készült 300 számozott és Sˇwierkiewicz Róbert képzômûvész által
szignált példányban.
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■ Két monológ dialógusa.
... Robi fénymásolta és
fölülrajzolta az oldalakat,
s elküldte ôket Dezsônek.
Dezsôt ... inspirálni kezdték e lapok, mert alig
több mint négy nap múlva rajzokkal reagált rájuk.
Robi örült a küldeménynek, azt mondja, olyan
lett tôlük e könyv, mint
egy beszélgetés....
/ Várnagy Tibor elôszavából /
(X)
Ára: 2500 Ft + postaköltség
/csak a kiadónál/

Balassi Kiadó

1075 Budapest, Károly krt. 21.
Tel.: 483 07 50, Fax: 266 83 43
e-mail: balassik@t-online.hu
www.bkiado.hu
Maszk, átváltozás,
beavatás
Vallásetnológiai fogalmak
tudományközi megközelítésben
A Tanulmányok a
transzcendensrôl sorozatban

■ A könyv a nagy sikerû tudományos konferencia elôadásaiból készült tanulmányokat tartalmazza. A változatos nézôpontú elemzések – történeti
vizsgálatoktól vagy szimbolikus
antropológiai elemzésektôl a
modern vallási jelenségeket bemutató, friss terepmunkán alapuló beszámolókig – hat nagy
fejezetbe rendezôdnek. Az Átmeneti rítusok emberi életfordulókat (keresztelô, bár micvá,
férfivá avatás, stb.) taglaló fejezete valamint az Ünnepi rítusok
– alkalmi maszkok a való élet átalakulásairól és „átöltözéseirôl”
szól, míg az Élôk és holtak – út
a túlvilágra, valamint a Látók és
varázslók címek alatt a transzcendens világba való beavatás
témáival találkozunk. Egy-egy
nagy fejezet a folklórszövegek és
irodalmi mûvek néhány közismert „átváltozás”-témáját taglalja, mint például a farkasemberek, a varázslók beavatása, vagy
a szellemvilág alakváltozásai. A
kötet számos színes táblát és
szöveg közi fekete-fehér illusztrációt tartalmaz.
Szerkesztette: Pócs Éva
(X)
B/5, 616 oldal,
+ 2 ív képmelléklet, papírtábla
ISSN 1418-2734
ISBN 978-963-506-702-2
4000 Ft

Ciceró
Könyvstúdió
1133 Bp., Pozsonyi út 61.
T/F: 239-0180
cicero@chello.hu
www. cicerokonyvstudio. hu

Móra Ferenc
Mondák és mesék
Reich Károly illusztrációival
(Klasszikusok fiataloknak)

■ Móra Ferenc a magyar történelem jeles eseményeinek
szájról szájra szálló történeteit írta meg e mûvében. Az
eredetmondák (mint pl. a
Rege a csodaszarvasról vagy
a Hadak útja), a híres Mátyás
király-anekdoták, a kuruckor
hôseinek legendás cselekedetei csakúgy sorra kerülnek
ebben a gyûjteményben,
mint az egyszerû, furfangos
emberek csattanós történetei. Így olvashatunk e könyvben Attiláról, az Isten kardjáról, Árpádról, a honalapítótól, Nagyétkû Kórogyiról,
Nagy Lajos király kuktájáról,
a tömlöcbe vetett Zsigmond
királyról, Mátyás király tudós íródeákjáról, vagy a szalontai kovácsról, és a vadkörtés emberrôl.
(X)
A/5, keménytáblás, 226 oldal,
1800 Ft

Fehér Klára
Én sose kapok levelet –
Lesz nekem egy szigetem
– Az indián kertje
(Klasszikusok fiataloknak)
■ Fehér Klára három vidám,
immár klasszikussá nemesedett elsô kisregényében – hétéves Zsoli a Balatonnál nyaral.
Nagy bánata azonban, hogy

senkitôl se kap levelet. Így hát
ír egyet saját magának.
A második részben a
nyolcéves Zsoli egy szigetre
vágyik – pálmafákkal, ôsnövényekkel, oroszlánokkal,
elefántokkal –, ahol senki se
zavarja.
A harmadik kisregényben
Zsoli, akit a nagyobb fiúk állandóan piszkálnak, egy hatalmas védelmezôre talál.
(X)
A/5, keménytáblás, 240 oldal,
1700 Ft

Román József
A trójai háború
Odüsszeusz
(Sulikönyvtár)

■ A görög mítoszok az emberiség költôi képzeletének
legszebb alkotásai közé tartoznak. E történetek alapvetô részei az európai kultúrának, hatásuk a mai napig érvényesül minden mûvészeti
ágban. Homérosz két eposzának néhány fontos fejezetét Román József, a neves
mûvészettörténész ültette át
prózába.
(X)
A/5, fûzve, 144 oldal, 990 Ft

Lengyel József
Igézô
(Sulikönyvtár)

■ A közelmúltban elhunyt régész, egyetemi tanár hagyatékában talált kéziratokat dr. Erdélyi István rendezte sajtó alá:
1. A hun emlékenyag meghatározásának története – megjegyzések a hunok történetéhez. 2. Kutrigurok. 3. Adatok
az aeneolitikus társadalomhoz. 4. A rézkor társadalmi
problémái. 5. Rézkori aranyak.
(X)
A/5, ábrákkal, rajzokkal,
kb. 240 oldal
ISBN 978-963-9658-09-7
2990 Ft

■ Lengyel József mûvei a magyar próza gyöngyszemei. Az e
kötetben közölt kisregény és két
elbeszélés közül az Igézôbôl
Szinetár Miklós készített felejthetetlen tévéfilmet, míg az Oldás és kötés Jancsó Miklós elsô
jelentôs alkotásának alapjául
szolgált. A kicsi, mérges öregúr
megdöbbentô, drámai képet
fest a Szovjetunió törvénytelenségeinek professzor áldozatáról.
A könyv elôszavaként Vámos
Miklós kitûnô írása szolgál,
mely elôször az író Hogy volt
címû kötetében jelent meg.
(X)
A/5, fûzve, 128 oldal, 990 Ft

Zombori Ferenc
/ PC SULI
1191 Bp., Simonyi u. 3. IV. 11.
T.: (36-1) 282-1449
E-mail:
ZomboriFerenc@gmail.com
www.pcsuli.com
Look&Say 1 (Újdonság!)
Képes angol és magyar
nyelvoktató CD-ROM
Picture English and Hungarian
language tutor CD-ROM

Not only for children aged 3
and upwards but also for
adults. – Nemcsak 3 éves és a
feletti gyerekeknek, hanem
felnôtteknek is.
Helping you and your
child/grandchild to learn languages. – Segítség neked és
gyermekednek/unokádnak
nyelveket tanulni.
Pronunciation practice. –
Kiejtésgyakorlás.
Playful and humorous. –
Játékos és humoros.
Easy to use. –
Egyszerûen kezelhetô.
Óvodáskori szókincs 30 témakörben választható angol és
magyar anyanyelvi hangokkal.
Tanító-, gyakorló funkciókkal
valamint kiejtésgyakorlással.
Mondókák, memória- és hangjáték a játszva tanulás segítésére.
Hamarosan egyéb nyelveken is.
(X)
ISBN 963 460 987 2
Bevezetô ár: 1990 Ft.

Pro Pannonia
Kiadó
7601 Pécs, Pf. 270. T/F.:
72/213-379. 516-866,
pro.pannonia@mail.datanet.hu

Kamarás István
Jézus-projektum

Nap Kiadó

Széphalom
Könyvmûhely
Írók Alapítványa

1117 Bp., Budafoki út 183/A.
T/F: 208-0796
napkiado@napkiado.hu
www.napkiado.hu

Vékony Gábor
A rézkortól a hunokig
Régészeti tanulmányok
a hagyatékból

nek. A „kutatási jelentés”
kész válaszokkal kevésbé,
kérdésekkel és izgató dilemmákkal azonban gazdagon
kárpótolja mindezért az érdeklôdôt. Ki volt Jézus?
Megmagyarázható-e a Megvendégelés története? A mai
kor embere hihet-e a csodában? Mi a csoda „természetrajza”? Materializálódhat-e a
szellemi, a lelki történés? A
hatékony kommunikáció elvezethet-e a tömeges attitûdváltozáshoz? A tudomány
segíthet-e a válaszadásban?
És szolgálhatja-e mindez az
egyház megújulását? Elôsegíti-e a hit és a gondolkodás
közelebb kerülését egymáshoz? A keresztény és a hívô
értelmiségi felvetheti-e ezeket a kérdéseket? És a nem
hívô, a laikus értelmiségi hogyan viszonyul mindehhez?
A rejtélyes sorsú, rendkívüli
képességû tudós, Cumulus –
kinek emlékállítás is ez a
meghatározhatatlan mûfajú,
izgalmas könyv – kutatási
projektjének kérdéseire végül
is az Élet adja meg a választ.
De csak a könyv utolsó lapjain. Mint egy jól megírt, igényes krimiben.
(X)
132x200 mm, kötve, 176 oldal,
2200 Ft

Könyvismertetô hirdetés

X. úr a KH-ban

■ Tanítsd gyermeke(i)d vagy
unoká(i)d angolul és/vagy magyarul anyanyelvi szinten, miközben te is perfekt leszel az
adott nyelven, hatékonyabban és kedvezôbb áron.
Say what you see and hear! –
Mondd, amit látsz és hallasz!
Both hungarian and english
– Mind magyarul mind
angolul
More than 1200 words and
expressions, 300 useful sentences and 600 pictures. –
Több, mint 1200 szó és kifejezés, 300 hasznos mondat és
600 kép.

1068. Bp., Városligeti fasor 38.
Tel./fax: 351-0593
iroalap@t-online.hu
www.szephalom-konyvmuhely.hu
Kiadónkban vásárlóinknak
20%-os árkedvezményt
biztosítunk! Ügyfeleinket munkanapokon 9–16 óráig fogadjuk.

■ Valóság és fikció, valódi és
képzelt szereplôk, hihetô és
hihetetlen történetek – ez a
neves olvasás- és vallásszociológus könyve, melynek olvasatáért meg kell küzdenie
annak, akit a bibliai kenyérszaporítás csodájának értelmezési lehetôségei érdekel-

Szécsi Magda
Cigánymandala és más
elbeszélések
■ Szécsi Magda új elbeszéléskötetének szereplôi a legjelenebb jelenben élnek,
sorsuk mégis sokszor tûnik
mitikusnak, mivel mindegyikük a mai társadalom
egy markánsan jellemzô részének, a magyarországi ciFolytatás a 440. oldalon.
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kertész

G

álás vasárnapi nép,
Én ott vagyok, és látom
Néha-néha.
E kerek dús világon
Nem láttam soha mását,
Az életnek ilyen magyaros,
Zsidós, svábos és tótos
Kigúnyolását.
*
És most jön a java:
Ezekért élünk.
Ezekért a boldog cudarokért
Szakad a vérünk.
Hát persze… ki másért? Így beszél
róluk, aki nem isteníti, csak szereti
ôket. Ady Endre, a költô.
Hé, nagyurak! Fundamentalisták!
Nem akarnák vasárnapra bezáratni
a Városligetet is?!
A vasárnap szavunk onnan ered, hogy azon a napon tartották
fölmenôink a heti vásárt. A népek a templom után kimentek a
vásárba. S a „vásár” nem szentségtelen nyerészkedést jelentett,
nem árucserét, hanem a termékek cseréjét. A népek, lakosok közötti kapcsolatot, a kultusztárgyak cseréjét, a kultúrák találkozását és érintkezését. Nemcsak bárányt cseréltek sóra, zöldséget
kapára, farönköt szôrmére, de kösöntyût is agyagedényre, ötvösmunkát textíliára, s ha találkoztak a vásárokon az oláhok a
rácokkal, a besenyôk a szászokkal, mindezek a magyarokkal, akkor nyelvet, kultusz-szavakat, szokásokat, meséket, legendákat
is cseréltek.
A vásár a régiségben, nem hogy beszennyezte volna, de éppenséggel megszentelte az istennek szánt hetedik napot.
„Én ott vagyok, és látom”, hogyan szórakozik a gálás budapesti nép vasárnap a Westendben, a plázákban, a Cora, az Auchan
hipermarketben, az Ikeában és a Metróban… Aki egész héten
gürizik, hogy válogat a jobbnál jobb sajtok, gyümölcsök, halak,
rákok, fagyasztott áruk és konzervek között. Itt van minden ipar-

cikk, a digitális ketyerétôl a fakerekû tábori fapináig, a dísztárcsától a csillárig, a melltartótól a prémkucsmáig, a körömcipôtôl a síbakancsig.
És itt vannak a gyorséttermek, pizzériák, cukrászdák, fagylaltozók, itt kapható a vasárnapi ebéd önkiszolgáló áron, de luxuséttermi minôségben. A séta, bámészkodás, válogatás, tervezgetés,
mire gyûjtsünk, mi kell még a lakásba, ünnepi, családi program;
kéz a kézben, kart karba öltve a szülôk, mellettük ricsajoznak a
csillagszemû gyerekek, itt korzóznak a vasárnap szépei, a miniszoknyás, feszes blúzos lányok, a mutáló hangú kamaszsrácok,
a nagypapák, nagymamák, fehérhajú Philemonok és Baucisok.
És két napra munkát kapnak a munkanélküliek, és egy
kis plusz pénzt, akik ötrôl a
hatra próbálnak vergôdni.
Ettôl akarnak megfosztani
bennünket, akik alig várjuk a
vasárnapot, a szeretet vallása
nevében?
A szakszervezet sem arról beszél, hogy aki a szolgáltatóiparban
kiszolgálja a pihenôjét töltô társait, azt tisztességesen meg kell
fizetni, hanem azt mondja, álszent módon, hogy a kereskedelmi dolgozó is ember.
Ki hitte volna? Az orvos, az ápolónô nem ember? Az elektromos mûvek, a gázmûvek, a távfûtômûvek, a közlekedés, a színházak, a tévé- és rádióadók dolgozói nem emberek?
Nem elég, hogy a hivatal csak munkaidôben fogad (hétfô –
péntek; 9 és 12 óra között; szerdán kivételesen 14–20-ig), nem
elég, hogy péntek déltôl hétfô reggelig betegségbe esni Magyarországon kész életveszély, ugyanezen idô alatt levél, csomag az
országban egy centimétert sem tesz meg a feladótól a címzettig;
lehetôleg kenyeret se vásárolhasson vasárnap a dolgozó, frisset
pláne ne, ruháról, egyebekrôl nem is beszélve!
Nem kellene törvénybe iktatni, hogy vasárnap ne legyen áram,
gáz, fûtés, tévé, rádió, mozi, színház, vendéglô, fürdô, uszoda, közlekedés de még benzinkút se?! Üljünk reggeltôl estig mind a történelmi egyházak templomaiban, és dicsérjük együtt – a kormányt.

Kertész Ákos

A vásár napja

Folytatás a 439. oldalról.

szélések hôseit így determinált pályák vezetik a drámai
fejletekig, ezért is vonatkoznak és tartoznak a szenvedélyes hangon megírt, olykor
végletes léthelyzeteket megrajzoló történetek mindannyiunkra, akik a mai Magyarországon élünk.
(X)
370 oldal, Ára: 2800 Ft
ISBN 978 963 7486 79 1
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gányságnak vagy romaságnak egy-egy típusát jeleníti
meg. Az író által is hangsúlyozott, erôs identitástudatuk révén önmagukat szimbolikus szerepben látják:
életüket etnikai közösségük
sorsával, helyzetével szorosan, végzetesen összefonódottnak érzékelik. Az elbe-

A magyar irodalom
évkönyve 2006
(szerkesztette: Laik Eszter,
Mezey Katalin
és Nyerges Magdolna)
■ A Magyar Irodalom Évkönyve 2006 – amely immár
a tizenhetedik a sorban – a
korábbi évkönyvekhez hasonlóan igyekszik egységesen
bemutatni és rendszerezni a

kortárs magyar irodalmi élet
2006-ban lezajlott fontosabb
eseményeit, a szépirodalom,
az irodalomtudomány és az
irodalomkritika alkotóit és
intézményeit.
A legismertebb irodalmi
szervezeteket, könyvkiadókat, folyóiratokat, könyvtárakat, oktató- és kutatóhelye-

ket pontos címmel és telefonszámmal ismertetjük.
Az évkönyvben szereplô információkat
intézményi
adatszolgáltatások és a szerzôk által visszaküldött adatlapok alapján közöljük.
Évrôl évre igyekszünk minél pontosabb, teljesebb képet adni a hazai és a határon
túli magyar irodalmi életrôl,
megkönnyíteni az ebben való tájékozódást az olvasó
számára. Mivel azonban évkönyvünk statikus mû, adatai a 2006. évre vonatkoznak, így nem várható el tôle
olyasfajta naprakészség, mint
egy napi- vagy hetilaptól, továbbra is szeretettel várjuk
az esetleges változásokról
szóló információkat.
(X)
A/5, 412 old., színes, fóliázott
kartonkötésben, 2800 Ft

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

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

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

Thomas Gifford
ASSASSINÓK
(Fordította Sóskuthy György)
664 oldal, 2990 Ft
Nyolc gyilkosság. Nem tudni,
miért... A nyomok az egyházon
belüli titkos csoporthoz, az
assassinókhoz vezetnek.

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

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

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

Csak keresni kell – a könyvesboltokban

Könyvkultúra
4
4
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interjú

Keleti eredetünkrôl – Bárdi László
„A szomjazónak a sivatagban
adott egy csepp víz lemossa száz
évnek bûneit.” Beszélgetés Bárdi
Lászlóval Kelet népe vagyunk
címû könyvérôl.
■ – Ön számos utazást tett Kínában, valamint Belsô-Ázsia és Távol-Kelet egyéb országaiban. Mikor fogalmazódott meg Önben a gondolat, hogy megismerteti Magyarország olvasóit a keletkutatók izgalmas és
számos esetben veszélytelennek nem nevezhetô világával?
– Kezdjük egy kis statisztikával! Eddig Ázsiában 29 alkalommal, ezen belül Kínában 24 utazáson vettem részt, s összesen csaknem 700 napot töltöttem ott. Ez
adott már némi alapot ahhoz, hogy próbáljam megismerni a számunkra különleges keleti világot, annak sajátos szokásait, ôsi tárgyi emlékeit és értékes hagyományait, hogy majd ugyanezt megkíséreljem ismertebbé tenni a hazai olvasók elôtt is.
Különösképpen olyankor éreztem a tapasztalatok továbbadásának kötelezettségét, amikor nálunk még ismeretlen helyszíneken fordultam
meg, ismeretlen romvárosokat láttam, nem eléggé ismert népcsoportok
életével ismerkedtem. Gyakran átéltem az ismeretlenségben is olyasféle „déjà vu” érzést, amikor már korábban idehaza megismertnek véltem a friss belsô-ázsiai látványt. Egyes régészeti leletek, díszítômûvészeti elemek, pentatonikus dalok arra utaltak, hogy a magyarság ködbeveszô keleti eredetére vonatkozó háttérismeretek sorát sikerült most
tovább gyarapítanom. Ilyenkor a szakmai gazdagodás izgalma és gyönyörûsége minden veszélyhelyzetet feledtet.
– Az új évezred gazdasági és politikai realitásai, az Európai Unió
Ázsia-politikája is indokolják a keleti kapcsolatokkal való fokozottabb odafigyelést?
– Az Európai Unió 1994-es határozata az új Ázsia-politikáról – majd egy
évvel késôbb az új Kína-politikáról – sokoldalú elemzô munka eredményeként állapította meg, hogy a nagyvilág gazdasági súlypontja már a
legközelebbi évtizedekben Ázsiára, ezen belül Kínára tolódik át. Azonban nem az Európai Unió irányváltása, hanem elsôsorban a saját nemzeti érdekünk indokolja, hogy az eddigieknél jobban, felkészült felelôsséggel készüljünk távol-keleti kapcsolataink elmélyítésére, kibôvítésére.
Helyzetünket megkönnyíti, hogy a magyarság keleti eredete – s ebbôl
a szempontból most másodlagosak a szakmai viták –, az a tény, hogy
a keletrôl jött antik lovasnomád népek közül egyedül a magyarság maradt meg Európában mindmáig, olyan bizalmi alapot jelent, ami egyértelmû elônyként lenne hasznosítható.
Magam is számtalanszor tapasztaltam annak elônyeit, amit a magyarság ténye jelentett Kínában, elsôsorban az ótürk utódnépek körében, a
nemzetiségi területeken. Ezt a kedvezô helyzetet azonban nem a szerencsés egyéneknek, hanem egész közösségünknek a javára kellene
hasznosítanunk.
– Milyen rendezôelv mentén állt össze könyvében a keletkutatók jeles névsora?
– Meglehetôsen önkényes válogatásra kényszerültem, hiszen a magyar
keletkutatók száma és munkásságuk eredményessége nemzetközi viszonylatban is kimagasló.
Arra törekedtem, hogy olyanokat emeljek ki a sokszínû gárdából, akik
valamilyen fontos többletet adtak, s lehetôleg a kutatások többirányú
jellegét is érzékeltetik. Ezért van közöttük nyelvész (Kôrösi Csoma Sándor, Ligeti Lajos, Bálint Gábor, Ecsedy Ildikó), régész (Stein Aurél),
mûvészettörténész (Felvinczi Takács Zoltán), geográfus-geológus-mér-

nök (Lóczy Lajos, Prinz Gyula, Cholnoky Jenô, Gubányi Károly), valláskutató (Germanus Gyula) és még sokan mások.
Szakmai hagyományaink alapján csak
azok munkásságáról esett szó, akik már nincsenek az élôk sorában. A még aktív kutatóktól joggal remélhetjük életmûvük további sikeres folytatását, s azt is, hogy ôk minél késôbb kerüljenek majd be a hasonló
összefoglaló mûvekbe.
– Az egyes fejezeteket olvasva száraz adatoknál és szikár évszámoknál jóval többet kap az olvasó. Az eredeti szerzôktôl
vett korhû szövegrészletekkel és saját, remek stílusérzékkel megírt, érzékletes, összefoglaló kommentárjaival megteremti az akkori világ hangulatát, érzeteit.
Hány év kutatómunkája áll e
történelmi és földrajzi értelemben vett tág kiterjedésû
mû megírása mögött?
– Nehéz ezt évekhez kötni, hiszen már diákkori olvasmányélményeim ihletô szerepére is kellene hivatkoznom. Ezt követôen
az intézményes tanulmányaim
után, amikor még fôhivatású diák
voltam, majd a további évtizedek
során, amikor már fôhivatású oktató lettem, már az „egyéni rezsiben végzett” elméleti, majd gyakorlati munkámra kellene utalnom.
Most, hosszú életutam vége felé érzem, hogy milyen rövid az élet,
s milyen sok lenne még az elvégzendô feladat, s mennyi mindent
mulasztottam el. A mai fiataloktól nem az életkorukat irigyelem, hanem azt, hogy milyen sokat tudnának még tanulni. Remélem, hogy
sokan lesznek majd, akik folytatják keletkutató elôdeink ez irányú
munkásságát is.
– Ön már közelebb jutott az örök emberi kérdések megfejtéséhez:
Kik vagyunk? Honnan jöttünk? Hová megyünk?
– Óvakodni kell azoktól, akik azt hirdetik, hogy megtalálták a bölcsek
kövét, az örök idôkre érvényes választ! Magam sem szeretném ezt a hibát elkövetni.
A magyar eredetkutatás alapvetô kérdése, a kérdések kérdése, hogy kik
vagyunk?
Ennek megválaszolása nem lehet egyetlen tudományág kizárólagos elôjoga, hiszen ebben illetékes a nyelvészet, a régészet, a történettudomány, a néprajz, de az összehasonlító zenetudomány meg a vallástörténet, újabban pedig az antropológia és a genetika is.
Nemzetünk eredete, ahogyan egyetlen emberé sem, nem követhetô
vissza egyetlen egyenesvonalú szálon. Feltehetôen többágú a származásunk, bár etnogenezisünket – nemzetté válásunkat, hogy közérthetôbb
legyek – valószínûleg a honfoglalás elôtti évszázadokban, a keleti lovasnomád népek nagy családjában eltöltött hosszú idôszak alakította meghatározóan.
– Kiknek ajánlja a könyvét?
– Mindazoknak, akik már olvastak hasonló könyveket. Mindazoknak,
akik még nem olvastak hasonló könyveket. Mindazoknak, akik érdeklôdnek a magyarság eredete és a magyar keletkutatók munkássága iránt.
Mindazoknak, akik elleneznek mindenféle elvadult magyarkodást,
múltkutatást. Mindenkinek! Mindenkinek!

Illényi Mária

A SAXUM és a SZIGET Kiadó ôszi újdonságai
Kertész Iván: OPERAKALAUZ
(Bôvített kiadás)
Kötve, védôborítóval
520 oldal, 3500 Ft
Kertész Iván operakalauza
kétszáz zeneszerzô több
mint félezer operáját ismerteti.

Donald Sassoon
A MONA LISA-SZTORI
Egy festmény története képekben
Kötve, védôborítóval, 4500 Ft

KARÁCSONYI KERESZTSZEMES HÍMZÉSEK
Saját kezûleg sorozat
kötve, 80 oldal, 1980 Ft
Nagyszerû minták kezdôk számára,
és nehezebb feladatok gyakorlott
kézimunkázóknak, melyeket még
karácsonyra elkészíthetünk.
Dirk Mann:
SZIKLAKERTEK
Lépésrôl lépésre sorozat
kötve, 64 oldal, 1650 Ft
Tervezéstôl a gondozásig,
képekkel és könnyen érthetô
magyarázatokkal.
Angi Ma Wong: FENG SHUI
Tippek, trükkök, tanácsok
– Mit tegyünk és mit kerüljünk
Fûzve, 415 oldal, 1490 Ft
Több mint 400 gyakorlati feng shui tanácsot olvashat arról, hogyan
javíthat karrierjén, kapcsolatain,
egészségén és anyagi jólétén.

Donald Sassoon lebilincselô, fôként képekben elbeszélt krónikája révén betekintést
nyerünk a Mona Lisa c. festmény elô- és
nem kevésbé érdekes, izgalmas utóéletébe.

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

Sikerlista

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája

2007. augusztus 24. – szeptember 20.

Libri sikerlista
Bookline sikerlista
2007. augusztus 24. – szeptembebr 20. 2007. augusztus 1. – augusztus 31.

Széprodalom
1. Havas Henrik: Méhkirálynô
I.A.T. Kiadó
2. Tolvaly Ferenc:
Boszporusz felett a híd
Kortárs Könyvkiadó
3. Aaron Rosenberg: A Pengék Királynôje
Szukits Könyvkiadó
4. Szabó Magda: Katalin utca
Európa Könyvkiadó
5. James Luceno: A gonosz útvesztôje
Szukits Könyvkiadó
6. Danielle Steel: Nôvérek
Maecenas Könyvkiadó
7. Agatha Christie: És eljô a halál…
Európa Könyvkiadó
8. Nora Roberts: A törvénytelen
Harlequin Magyarország Kft.
9. Christopher Moore: Mocskos meló
Agave Könyvek
10. Szepes Mária, Nemere István:
Az élet örök –
Beszélgetés a 100. születésnap elôtt
Édesvíz Kiadó

Szépirodalom
1. Lawrence, Leslie L.:
Gyilkosság az olimpián
Gesta Könyvkiadó
2. Faludy György: A Pokol tornácán
Alexandra Kiadó
3. Christie, Agatha:
Gyilkosság a paplakban
Európa Könyvkiadó
4. Fable, Vavyan:
Ki feküdt az ágyamban?
Fabyen Kiadó
5. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Kiadó
6. Popper Péter: Napidô – Húsz portré
Saxum Kiadó
7. Szabó Magda: Régimódi történet
Európa Könyvkiadó
8. Brown, Dan: Angyalok és démonok
Gabo Kiadó
9. Christie, Agatha: Hercules munkái
Európa Könyvkiadó
10. Brown, Dan: A megtévesztés foka
Gabo Kiadó

Szépirodalom
1. Szabó Magda: Katalin utca
Európa Könyvkiadó
2. Coelho, Paulo: A portobellói boszorkány
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
3. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
4. Süskind, Patrick: A parfüm
Partvonal Kiadó
5. Austen, Jane: Meggyôzô érvek
Ulpius-Ház Könyvkiadó
6. Evanovich, Janet:
Stephanie Plum – a szingli fejvadász
Ulpius-Ház Könyvkiadó
7. Rodriguez, Deborah:
A kabuli szépségszalon
Ulpius-Ház Könyvkiadó
8. Mayle, Peter: Monaco, mon amour
Ulpius-Ház Könyvkiadó
9. Vaszary Gábor: Az ördög nem alszik
Helikon Kiadó
10. Saylor, Steven: Róma
Agave Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Müller Péter: Szeretetkönyv
Alexandra Kiadó
2. Kárpáti György:
Iskolaválasztás elôtt… 2008
Panem Könyvkiadó
3. Greg Palast: Felfegyverzett diliház
Park Könyvkiadó
4. Királyi paloták
Alexandra Kiadó
5. Horváth Ilona: Szakácskönyv
Pannon-Literatúra Kft.
6. Müller Péter: Boldogság
Édesvíz Kiadó
7. Schobert Norbert: –10 kg / hó
Norbi Update Worldwide
8. Müller Péter: Jóskönyv
Alexandra Kiadó
9. Nemere Ilona:
Szakácskönyv kétbalkezeseknek
Alexandra Kiadó
10. Matt Lessinger: Blöfföljünk bátran!
Ekren Kft.

Ismeretterjesztô
1. Moldova György: Kádár János I–II.
Urbis Könyvkiadó
2. Stahl Judit: Végre otthon!
Kulinária Kiadó
3. Hogg, Tracy – Blau, Melinda:
A suttogó mindent megold
Európa Könyvkiadó
4. Spaeth, Radu: 1 forma – 50 muffin
Holló és Társa
5. Hogg, Tracy – Blau, Melinda:
A suttogó titkai 1.
Európa Könyvkiadó
6. Schmedes, Christa:
Bögrés sütemények
Holló és Társa
7. Hogg, Tracy – Blau, Melinda:
A suttogó titkai 2.
Európa Könyvkiadó
8. Gati, Charles: Vesztett illúziók
Osiris Kiadó
9. Atkinson–Hilgard–Smith–Nolen:
Pszichológia
Osiris Kiadó
10. Horváth Ilona: Szakácskönyv
Pannon-Literatúra Kft.

Ismeretterjesztô
1. Müller Péter: Szeretetkönyv
Alexandra Kiadó
2. Schobert Norbert: –10 kg/hó
Norbi Update Worldwide
3. Bártfai Barnabás: Windows XP részletesen
Bbs-Info Kft.
4. Bártfai Barnabás: Office XP
Bbs-Info Kft.
5. Deákné Bancsó Katalin:
Anya, taníts engem!
Deák és Társa Kiadó Bt.
6. Hicks, Esther – Hicks, Jerry:
A vonzás törvénye
Mandala-Véda Kiadó
7. Orbán Viktor: Egy az ország
Helikon Kiadó
8. Lévai Anikó: A konyhaablakból
Jokerex Kiadó
9. Schäffer Erzsébet: Ómama és a fôpincérek
Sanoma Budapest Kiadói Rt.
10. Andics László Dr.: Elsôsegély
Sophia 01 Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Ferenc Könyvkiadó
2. Fekete István: Vuk
Móra Ferenc Könyvkiadó
3. Móricz Zsigmond:
Légy jó mindhalálig
Akkord Könyvkiadó
4. Erich Kästner: A két Lotti
Móra Ferenc Könyvkiadó
5. Mérei Ferenc,V. Binét Ágnes:
Ablak Zsiráf
Móra Ferenc Könyvkiadó
6. Thomas a gôzmozdony –
Válogatott mesék
Egmont-Hungary Kft.
7. Antoine de Saint-Exupéry:
A kis herceg
Móra Kiadó
8. Ashley Olsen, Mary-Kate Olsen:
16 leszek
Aquila Könyvkiadó
9. J. K. Rowling: Harry Potter könyvek
Animus Kiadó
10. Magyar népmesék:
A királykisasszony jegyei és más mesék
Alexandra Kiadó

Líra sikerlista
2007. augusztus 1. – augusztus 31.
Szépirodalom
1. Paulo Coelho: A portobellói boszorkány
Athenaeum Kiadó
2. Barbara Wood: Az áldást hozó kô
Magyar Könyvklub
3. Vavyan Fable: Mogorva nyár
Fabyen Kiadó Kft.
4. Leslie L. Lawrence:
Portugál április I–II.
Gesta Kiadó
5. Catharina Habsburg-Lothringen:
Marie Antoinette
Ulpius-Ház Könyvkiadó
6. Elizabeth Adler: Nyár Capri szigetén
Ulpius-Ház Kiadó
7. Paulo Coelho: Az alkimista
Atheneaum Kiadó
8. Paulo Coelho: Tizenegy perc
Atheneaum Kiadó
9. Corinne Hofmann: Búcsú Afrikától
Ulpius-Ház Kiadó
10. Patrick Süskind: A parfüm
Partvonal Kiadó
Ismeretterjesztô
1. Müller Péter: Szeretetkönyv
Alexandra Kiadó
2. David Alderton:
Házi kedvencek kézikönyve
Magyar Könyvklub
3. G. M.: Tesco titok 2.
B. Records Kft
4. Eva Gostoni: Kezedben a sorsod
Argon Bt
5. Lévai Anikó: A konyhaablakból
Jokerex Kiadó
6. Egy szívvel két hazában
Corvina Kiadó
7. Orbán Viktor: Egy az ország
Helikon Kiadó
8. Gereben Ágnes: Engedd el népemet!
Athenaeum Kiadó
9. Borhi László:
Magyarország a hidegháborúban
Corvina Kiadó
10. Tisztelet Kurtág Györgynek
Rózsavölgyi és Társa

Gyermek, ifjúsági
1. Awdry, Christopher – Awdry, W.: Thomas Gyermek, ifjúsági
a gôzmozdony – válogatott mesék 3.
1. Rowling, J. K.:
Gyermek, ifjúsági
Egmont-Hungary Kft.
Harry Potter and the Deathly Hallows
1. Lewis, C. S.: Narnia krónikái 1–6.
2. Awdry, Christopher – Awdry, W.:Thomas
Bloomsbury
M & C Kft.
a gôzmozdony – válogatott mesék 4.
2. Awdry, Christopher; Awdry, Wilbert Vere:
2. Micimackó – Kincses karácsony
Egmont-Hungary Kft.
Thomas a gôzmozdony
Egmont-Hungary Kft.
3. Olsen, Mary-Kate – Olsen, Ashley:
Egmont-Hungary Kiadó Kft
3. Lázár Ervin: A négyszögletû kerek erdô
16 leszek – kalandra fel
Osiris Kiadó
3. Világunk hét földrésze – Puzzle könyv
Aquila Kiadó
4. Marék Veronika: Kippkopp a hóban
Manó Kiadó
4. V. Binét Ágnes – Mérei Ferenc: Ablak Zsiráf
Ceruza
4. Rowling, J. K.:
Móra
Kiadó
Zrt.
5. 'Kerekecske dombocska...'
Harry Potter és a Bölcsek Köve
5. Awdry, Christopher – Awdry, W.: Thomas
– vidám mondókák
Animus Kiadó
a
gôzmozdony
–
válogatott
mesék
1.
Pro Junior Kft.
5. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Egmont-Hungary Kft.
6. Marék Veronika:
Móra Ferenc Könyvkiadó
6. Ziegesar, Cecyl von: Bad girl
Kippkopp és a hónapok
6. Fekete István: Vuk
Ulpius-Ház Könyvkiadó
Ceruza
Móra Ferenc Könyvkiadó
7. Rowling, J. K.:
7. Marék Veronika: Boribon kirándul
7. Varga Katalin: Gôgös Gúnár Gedeon
Harry Potter és a Félvér Herceg
Pozsonyi Pagony
Móra Ferenc Könyvkiadó
Animus Kiadó
8. Emmons, Katherine: Vadkaland
8. Mary-Kate és Ashley Olsen:
8. Potter, Beatrix: Nyúl Péter kalandjai
(Disney)
16 leszek – Kalandra fel!
General Press Kiadó
Egmont-Hungary Kft.
Aquila Kiadó
9. Barbie zenélô mesekönyv
9. Marék Veronika: Kippkopp a fûben
9. Csukás István: A téli tücsök meséi
Egmont-Hungary Kft.
Ceruza
Korona Kiadó
10. Rowling, J. K.:
10. Kormos István:
10. Kästner, Eric: A két Lotti
Harry Potter és a Bölcsek Köve
Mese Vackorról, egy pisze kölyökmackóról
Animus Kiadó
Osiris Kiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó

Ennek a kötetnek az a célja, hogy lefektesse egy olyan természetfilozófia alapjait, ami egy újrarendezett
elméleti fizika szükséges elôfeltétele. Tartalmát eredetileg 1919 ôszén adta elô a szerzô a Trinity
College-ban, az ott elhangzó elôadássorozat a „Tudományok filozófiájáról, és a különbözô tudáságazatok közötti kapcsolatokról vagy ezek hiányáról” szólt.

Alfred North Whitehead: A TERMÉSZET FOGALMA 2900 Ft Typotex Kiadó
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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unicus

A zsákutca komédiása
November 19-én lesz fél évszázada
annak, hogy a San Francisco-i Actors
Workshop társulata a San Quentin-i
fegyház 1400 elítéltje elôtt bemutatta
a Godot-ra várva címû színmûvet.
Negyvennégy évvel elôtte nem kisebb mûvész lépett fel ugyanott,
mint Sarah Bernhardt. – Amúgy bulvárosan így kezdhetném írásomat,
bár Beckettrôl szólva nem kell a
blickfang. Különben pedig olvasóink
tudják, ritkán dolgozunk az Évfordulónaptárból. Ám Beckett születésének 100. évfordulójáról történetesen rendjén megemlékeztünk. Itt a
tôle és róla megjelent köteteket szeretném számba venni, újdonságokkal kapcsolódva a tavaly áprilisban
megjelent tisztelgô cikkhez.
■ Mindenekelôtt: Samuel Barclay Beckett,
aki 1969-ben kapta meg a Nobel-díjat, nem
azok közé a kitüntetettek közé tartozik, akiket – nagyjából – illik ismernünk, hanem
azon kevesek közé, akik valóban a 20. század (világ)irodalmának
meghatározó alakjai. A Nobel-díjasok Könyvtára sorozat elsô darabjaként nemrég megjelentetett Watt borítóján idézik az indoklást: „a regény- és drámairodalomban új formákat meghonosító,
s a modernkori ember nyomorúságának ábrázolásán keresztül az
ember felemelkedését szolgáló írásmûvészetéért” kapta a dublini
születésû (és mindvégig ír állampolgár), de angolul és franciául író
(esetenként önmagát fordító) Beckett a legmagasabb irodalmi kitüntetést. Gyorsan tegyük hozzá, költô is volt (magyarul: Versek –
Orpheusz/Új Mandátum, 1996), és esszéket is írt. A Dragomán
György fordításában napvilágot látott „meghökkentô” regény „Beckett tán legjelentôsebb kísérlete annak ábrázolására, hogy a létezésben értelmet találnunk egyszerre szükségszerû – és lehetetlen.”
Magának a szerzônek a szavaival illusztrálva a filozofikus, sokszor
nevetésre ingerlô stb. mû eme jellemzô vonását: „Wattot nem az
nyomasztotta, hogy nem tudta, mi történt, mert nem érdekelte,
hogy mi történt, hanem az, hogy a semmi történt, hogy egy olyan
dolog történt, ami semmi volt...”
Regényei közül elsôként 1972-ben Tandori Dezsô tolmácsolásában a Murphyt adták ki a Világkönyvtár sorozatban. Jóval késôbb,
1987-ben jelent meg ugyancsak a Magvetônél a trilógia: Molloy
– Malone meghal – A megnevezhetetlen, amelynek magyar változata
Romhányi Török Gábor munkája. (Újabb kiadás: 2006.) Ô ültette
át magyarra a Mercier és Camiert (Holnap, 1993), a Meglehetôsen jó
nôkrôl álmodomot (Orpheusz, 2001) és ez évben jelent meg a Hogy
is van ez (Holnap Kiadó), amelyhez utószót is írt. Az 1989-ben
Elôre vaknyugatnak címmel kiadott kispróza-kötetet Barkóczi András válogatta, szerencsére itt is van kedvcsináló és eligazító utószó,
az egyik fordító, az irodalomtörténész Takács Ferenc tollából. Ezt
azért említem, mert Beckettet nem mindig könnyû olvasni, a magyar olvasó számára is elkél a segítség.

Beckett elsôsorban prózaírónak tartotta magát. Viszont
nálunk is a darabjai, a sokat játszott Godot-ra várva, meg
a Játszma vége, az Ó, azok a szép napok! alapján ismerik,
kedvelik sokan. Színmûveibôl az elsô válogatás 1970-ben
jelent meg nálunk, az Összes drámái címmel 1989-ben
megjelent kötet drámagyûjteményének az azóta keletkezett, és a hagyatékból elôkerült írásokkal kibôvített
(Tv- és rádiójátékot, pantomimet, jelenetet, filmforgatókönyvet is tartalmazó) változat. (Újabb, 2006-os kiadása tartalmazza az Eleutheria c.
mûvét is.) Proustról szóló esszéje az
Írók írókról c. kötetben 1970-ben, a
Mérleg sorozatban önállóan 1988ban látott napvilágot, Osztovits Levente tolmácsolásában.
Hogy mit írtak Beckettrôl, hogy mit
játszottak tôle és mit jelentettek meg,
azt az OIK-ben tartott évfordulós beszélgetésre készülve természetesen
az interneten néztem meg. Ott értesültem Csámpai Zoltán bibliográfiájáról, amely 2007 júliusában frissítve került fel. Hogy nincs róla
magyarul egyetlen (kis)monográfia,
az a magyar szakkönyvkiadás
(e lap hasábjain már tárgyalt) mizériájának ékes bizonyítéka.
Sztoikus komédiásoknak nevezi
Flaubert-t, Joyce-t és Beckettet a kanadai származású amerikai irodalomtudós és kritikus, Hugh Kenner
(1923–2003), abban az ínyenceknek való kis esszékötetében, amelyet a Kráter Kiadó jelentetett meg, R. T. G. fordításában. A szerzô elôször is definiálja: „a sztoikus olyan ember, aki izgatottság
nélkül és közönnyel állapítja meg, hogy a számára adott lehetôségek mezeje talán nagy, talán kicsi, ám mindenesetre véges.” A
19–20. századi próza történetében Kenner is (legalább) kétféle
hagyományt tart számon, az egyik vonulat: Gustav Flaubert („a
felvilágosodás komédiása”) valamint követôi, James Joyce („a
leltár komédiása”) és Samuel Beckett („a zsákutca komédiása”).
A másikat e nevekkel jelzi: Dosztojevszkij, Tolsztoj, Georges Eliot és D. H. Lawrence. (Guy Davenport tíz egész oldalas, a szerzôket és regényfiguráikat szellemesen megörökítô grafikája külön ajándék az olvasónak.)
Az Európa Kiadó 2006-ban a Beckett képei (errôl lásd Tarján Tamás sorait lapunk tavaly októberi számában) valamint a Samuel
Beckett filozófiája c., R. T. G. fordította John Calder-tanulmánykötet kiadásával is hozzájárult a nagy író megünnepléséhez, mi
több, megismeréséhez, jobb megértéséhez. Calder, aki kiadója
és jó barátja volt, és aki biográfiát is írt róla, Kennerrel egybehangzóan az utolsó nagy sztoikusnak nevezi Beckettet. Proust,
Kafka és Joyce teljesítményének megkoronázását látja a becketti oeuvre-ben. Beckett mûvészete esztétikai, filozófiai, etikai
„üzenetének” feltárulása során az író személyérôl is sok érdekes
megjegyzést olvashatunk nála.
U. i. A bevezetôben említett bemutatóról írták a börtönújságban:
„A San Francisco-i társulat markában tartotta a foglyok közönségét...” – „... a San Quentin-i közönség tovább várja Godot-t.”
Cs. A.

