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Jön napra nap, s lapra lap, idônként mutatkozik oksági
összefüggés közöttük, néha pedig nem. E számunk egy
szempontból összefügg a megelôzôvel: a kortárs iroda-
lom helyzetével foglalkozó számunkból, s még inkább
az annak nyomán a Könyvhét LapNapon folytatott be-
szélgetésbôl is kiderült, hogy az irodalom helyzete szo-
rosan összefügg az olvasás helyzetével is.

E számunkban az olvasás magyarországi helyzetére
koncentrálunk. Megelôlegezve néhány felismerést,
amelyhez az olvasó e számunkat végigolvasva juthat el,
elmondhatjuk, hogy az olvasás helyzete Magyarorszá-
gon jóval összetettebb, mint azt az a summás közvéle-
kedés írja le, mely szerint az emberek hatvan százaléka

nem-olvasónak minôsül nálunk (olvasó az, aki legalább egy könyvet elolvas egy év alatt), te-
hát – állítja ugyanez a summás közvélekedés –, a helyzet szörnyû, különösen, ha figyelembe
vesszük azt is, hogy ez egy folyamatosan csökkenô tendencia pillanatnyi százalékos értéke.

Azt nem állíthatjuk egyértelmûen, hogy ez a százalékos arány egyenletesen oszlik meg a tár-
sadalom különbözô rétegeiben, életkor szerint vizsgálva például kiderül, hogy a fiatalok olvas-
nak többet. Teljesen egyértelmû az olvasás és az iskolázottság közötti összefüggés is. (E tények-
nek nyilvánvalóan súlyos hozadékuk van: az átlag csak nagyobb és alacsonyabb értékû számok
egybesimításával születhet meg, ami arra világít rá, hogy egyre nô a távolság a különbözô tár-
sadalmi rétegek kulturális ellátottsága között – ami egy másik szám témája lehetne.)

Az olvasásnak mint szellemi-kulturális tevékenységnek mélyen gyökerezô hagyományai
vannak Magyarországon, errôl beszél lapunkban Nemes Erzsébet, a KSH Könyvtárának
igazgatója, aki a Magyarországi Olvasókörök Szövetségének elnöke is. Az olvasóköri mozga-
lom hagyományai a reformkorig nyúlnak vissza.

Az olvasás, az olvasó persze a mai magyar valóságban létezik, az olvasás hátországának szá-
mító intézményrendszerrel együtt, ami azt is jelenti, hogy meg kell felelni napjaink követel-
ményeinek – errôl Fodor Péter, a Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár fôigazgatója, az Informati-
kai és Könyvtári Szövetség elnöke beszélt a vele készített interjúban.

Péterfi Rita felmérésébôl (lapunkban ismertetjük) kiderül az – a magyarországi tévénézé-
si szokások ismeretében némiképp meglepô tény –, hogy a fiatalok a könyvekrôl a legkevés-
bé a tévébôl értesülnek, ennek egyik oka, hogy (idézzük Péterfi Ritát): „mára már mind a te-
levízióban, mind a rádióban, de a napilapokban is jelentôs mértékben visszaszorultak a
könyvismertetések, kritikák. Tehát hiába is töltenek sok idôt a televízió képernyôje elôtt a fi-
atalok, esélyük sincs arra, hogy rendszeresen értesülhessenek az újonnan megjelent kiadvá-
nyokról.” (Évtizedekkel ezelôtt még nem volt példátlan, hogy az akkori egyetlen televíziós
híradó egy könyvújdonság megjelenésérôl tudósított.) 

Így nem meglepô talán az a tapasztalati tény sem, hogy a gyerekek betûre szoktatását cél-
zó többféle társadalmi kezdeményezésrôl – mivel nem témája a médiának –  az érintetteken
kívül leginkább csak a szakemberek tudnak, pedig vannak ilyenek. Ezt Gyôri Jánostól, a Ma-
gyar Olvasástársaság elnökétôl tudhatjuk meg.

„Bezzeg a németek…” Németországban kiválóan mûködik az olvasást szolgáló alapítvány, a
Stiftung Lesen tevékenysége Pompor Zoltán írásából ismerhetô meg. A sokszor felemlegetett
Márai Program egyik pontja – részben a Stiftung Lesen „ihletésére” –, javaslat egy Magyaror-
szági Olvasási Közalapítvány létrehozására, errôl a Márai Programot javasoló Magyar Könyv-
kiadók és Könyvterjesztôk Egyesülésének igazgatója, Zentai Péter László beszélt lapunknak. 

Szükséges-e ez a sok-sok erôfeszítés az olvasás magyarországi helyzetének javítására? A Gereben
Ferenc szociológussal készített interjút elolvasva ezt a kérdést mindenki megválaszolhatja magá-
nak, de – elôlegezzünk meg itt annyit –, ha figyelembe vesszük, hogy „ma már a diplomások egy-
hatoda sem tekinthetô könyvolvasónak”, akkor ez a válasz talán mégiscsak az „igen”.

(A Szerk.)

ÉPPEN FRISS: CSAK A HONLAPUNKON
Mario Vargas Llosa új kötettel jelentkezik – Száz éve halt meg Henri Rousseau – Bojkottfelhívások
Tony Blair új könyve ellen – Felavatták Radnóti Miklós új szobrát Szegeden – Szerzôi jogi kiállítás
Budapesten – Megemlékezés Reményik Sándorról – Az Oxford English Dictionary csak interneten?
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A felnôttség könyve

Szabó T. Anna bízna a csodában
„Én meg itt írok. Valami baj ért?/ Az, hogy felnôttem./Futás

játszani!” – írja összegzésképp a költônô egyik versében.
Szabó T. Anna új kötete  az elveszett ártatlanságról, gyermeki

bizalomról és ôszinteségrôl, a csodába vetett hitrôl szól.
(Szénási Zsófia)
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Beszélgetés Nemes Erzsébettel
(Szénási Zsófia)
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(Budai Katalin)

438 Egy kis vámpírológia
avagy a sikerkönyvek lélektana

(Laik Eszter)

439 PANORÁMA
Orhan Pamuk: Az Ártatlanság Múzeuma

Kóka Rozália: Napsugárkisasszonyok a történelem sodrában
Péterfi Rita: A Harry Potter-nemzedék és a könyvek

440 Könyvek az olvasásról
(K. A.)
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Tarján Tamás

Történethiánygazda(g)ság

442 MEGJELENT KÖNYVEK 
2010. július 16. – augusztus 26.

A forgalomba került könyvek válogatott listája a Könyvtárellátó
adatbázisa alapján. A teljes lista és a mûvek további adatai a

Könyvtárellátó honlapján (www.kello.hu) tekinthetôk meg.

446 Keletre tekintve
(Laik Eszter)

447 LAPMARGÓ
Murányi Gábor

Látlelet a mítoszokról

448 Titel – Veszk
(T. T.)

449 A felvidéki magyarság
megmentô mártírja

Beszélgetés Molnár Imrével Esterházy Jánosról
(Mátraházi Zsuzsa)
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„Olvasni azért kell,
hogy az ember
konstrukciós képes-
sége, ami az egyik
legemberibb tulaj-
donság, fejlôdjön. A
kultúra egyik eleme,
hogy olvasok, hogy
konstruktívan részt
veszek benne.” –
Csányi Vilmos

„Egyre inkább él-
ményt kell adni a
fiataloknak, mert
különben a neten

szörföznek, jó
vagy kevésbé jó

anyagokat keres-
ve, és abban fá-

radnak el, és nem-
igen olvasnak.” –

Havas Judit

„Az érdekelt, hogy a szeretet valóban megválthatja-e a felnôtt
embert, és megtarthatjuk-e azt a belsô világosságot, ami ehhez
szükséges.” – Szabó T. Anna
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ULPIUS-HÁZ KÖNYVESBOLT 1137 Budapest, Pozsonyi út 23.

valamint a Lapker Zrt. Inmedio boltjaiban:
1052 Budapest, Városház u. 3–5.

1106 Budapest, Örs vezér tér  22/a (Árkád)
1223 Budapest, Nagytétényi u 37–47

1052 Budapest, Váci u. 10 
1051 Budapest, Bajcsy-Zs. út 76. 
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„…ezeket a ver-
seket vallomá-

soknak, szemé-
lyes reflexióknak
gondolom. Min-
denképpen sok-

kal szubjektíveb-
bek, mint azok a

verseim, ame-
lyek nem ebben

a formában íród-
tak. Mintha ép-
pen a zárójelek

között nyílnék
ki...” – Petôcz

András
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Beszélgetés Perjés Jánossal
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Antalóczy Tímea – Füstös László – Hankiss Elemér:

Mire jó a kultúra?

(Hományi Péter)

Betûgazdag környezet teremtése 455 
Beszélgetés Gyôri Jánossal

A Magyar Olvasástársaság a jelentôs szakmai

tevékenysége mellett egyre inkább a pragmatikus

feladatok felé fordul, hiszen az olvasást mint társadalmi,

szociális tevékenységet fogja fel.

(Jolsvai Júlia)

Olvasás médiakörnyezetben 456
Stiftung Lesen

(Pompor Zoltán)

Olvasásmozgalommal 459 
az értô olvasókért 
Beszélgetés Zentai Péter Lászlóval

(Maczkay Zsaklin)

A fiatalok olvasnak többet 460
Beszélgetés Gereben Ferenccel

(Jolsvai Júlia)

Fehér lapon kis fekete hangyák 461 
Beszélgetés Csányi Vilmossal az olvasás képességérôl

(Hegedûs Eszter)

462 SIKERLISTA
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(Csokonai Attila)

A sorsvadász után 466 
Beszélgetés Falcsik Marival

(Szepesi Dóra)
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– Össze tudnád foglalni röviden, mi a kö-
tet szervezôelve?
– A szerkesztôm írta a fülszöveget, és azon-
nal rátapintott a lényegre: valóban arról
szól a könyv, hogy megtarthatjuk-e azt a
csodaváró hitet, amivel gyermekkorunkban
a karácsonyt vártuk. Az érdekelt, hogy a
szeretet valóban megválthatja-e a felnôtt
embert, és megtarthatjuk-e azt a belsô vilá-
gosságot, ami ehhez szükséges. A kötet cí-
me is erre utal: ha a külsô fény kevés, vagy
kételkedünk már benne, akkor is meg kell
tartanunk a lélek belsô fényét, még ha az
csak villanyfény is – visszfény csak, mint a
holdé. Az is foglalkoztatott, hogy ismerjük-
e önmagunkat? Tudjuk-e, mennyit bírunk,
és honnan kezdve kell a külsô, az isteni se-
gítség? Bírunk-e élni nélküle? A kötetben
van egy Mesterházi Móninak ajánlott vers –
ô nagyon sokat tud a holdról, és az emberi
viszonylatokról. Móni írja egy helyütt, hogy
„Volna Isten, nem kéne verset írni, / csak
hálás, szövegtelen éneket.” Az én könyvem
is ilyen: boldog himnuszra vágyom, de csak
szorongó könyörgésre futja.
– A könyvhétre megjelent kötet már több
kritikát kapott: néhányan vegyesnek ta-
lálták a verstermést, amely a megfogal-
mazhatatlant próbálja papírra vetni.
– Örülök, ha észreveszik a sokféleséget.
Egy éven át dolgoztam ezen a könyvön,
többször átszerkesztettem, mert valamivel
kevésbé személyes hangú, mint az elôzô.
Az Elhagy kötetben nem érdekelt az objek-
tivitás, de itt is kérdés marad, hogy lehetsé-
ges-e az elfogulatlanság. Persze ez nem te-
matikus verseskötet, a sötét versek mellett
sok játékos szöveg is van benne, kesernyés
sanzonok, rap-szöveg,  másoknak ajánlott
ajándékok és szakrális témákat feldolgozó
versek – de azért a kötet nagyjában-egészé-
ben mégis ugyanazon kérdés körül forog:
hogy ugyanolyan édes-e a lét öröme, mint
gyermekkorunkban. Sok a vidám vers,
mégis sokkal sötétebb lett a kötet hangula-
ta, mint gondoltam volna.

CÍMLAP

AA  ffeellnnôôttttsséégg  kköönnyyvvee
Szabó T. Anna bízna a csodában
„Én meg itt írok. Valami baj ért?/ Az, hogy felnôttem./Futás játszani!” – írja összegzés-
képp a költônô egyik versében. Szabó T. Anna új kötete  az elveszett ártatlanságról,
gyermeki bizalomról és ôszinteségrôl, a csodába vetett hitrôl szól. Szervezôeleme
a fény, játék a fénnyel, a napos, vagy fényes, és a sötét és árnyékos oldalon egyaránt
fellelhetô versekkel.
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– Nekem is feltûnt ez a sötét hangulat, rögtön az indulás
tele van a halállal, az álommal és szorongással foglalko-
zó versekkel. Hol van itt az elveszett ártatlanság és az el-
veszett gyerekkor? – gondoltam magamban. Aztán persze
más témák is felbukkantak: a szerelem, a szülés, szüle-
tés, a gyerekkor, a gyermeki rácsodálkozás.
– Az elsô rész az utolsóval kapcsolódik össze és valóban na-
gyon komor, de ennek oka van. Amikor ezt írtam, volt egy is-
merôsöm, egy unitárius lelkésznô és édesanya, aki hosszú be-
tegség után halt meg. Fájt, sokat gondolok rá.  A Villany címû
vers még az életében íródott. Utolsó találkozásunkon az Is-
tennel való viszonyról beszélgettünk: azt mondta, hogy annyi
embert átkísért a határon, de saját magát nem tudja, mert ne-
héz az élettôl és a gyermekeitôl elszakadni. Amikor megtud-
tam, hogy mennyire beteg, úgy éltem, mint akiben kikapcsol-
ták az áramot, megdermedtem a rémülettôl. Több lecsapódá-
sa is van ennek a témának a könyvben. Dolgozom most egy
betlehemes bábdarabon, a születésrôl szól, de benne lesz az
elmúlás is – úgy látszik, én is egyetlen körben forgok, mint a
létezés kereke. Ha igazi hívô lennék, mindent elfogadnék,
ahogy van. De mivel nincs vakhitem, minden sokkal nehe-
zebb. A karácsony története a csodát hirdeti – de el tudom-e
fogadni vajon dac nélkül, hogy a születésre a szenvedés kö-
vetkezik?  Az ôsbizalom hiánya fontos elem a kötetben.
– Azért lett éppen most fontos az életedben a csodavárás,
mert a gyerekeidnél látod még a hitet és a töretlen bizalmat? 
– Magamtól biztosan nem lett volna ez probléma, hiszen én
már egyszer leszámoltam ezekkel a dolgokkal – legalábbis
látszólag. De ha gyereked van, naponta szembesülsz a cso-
davárással. Mert a gyerekek felteszik az alapkérdéseket és
mi nem tudunk mit mondani. Bennük még megvan a fé-
nyes, elemi energia.
– Egyik kritikusod azt írta, hogy nagy váltás elôtt állsz.
– Igen, bár ezt nem lehet akarni.  A kötet végén született
néhány olyan vers, amely nem a ritmus felôl indul el – ez
számomra járatlan út, de érdekes kísérlet, talán a próza fe-
lé visz. Ha sokfélét csinálsz, akkor is az alaptermészeted-
nek megfelelô egyfélét mutatod, én pedig melankóliára
hajlok – ez lehet az egyik út, de mégis jobb volna a másik,

a napos oldal. Nemrégi-
ben volt Szalóki Ágival
közös fellépésünk és
szoktam gyerekek elôtt
fellépni egy másik bará-
tommal, Sinha Róbert
gitármûvésszel – ilyen-
kor szoktam visszatalálni
a gyermeki örömhöz, az
élet játékos derûjéhez.
Remélem, elôbb-utóbb
lesz egy gyerekvers-kö-
tetem is – gyerekdarabo-
kat már írtam, mert na-
gyon jó mesélni, játszani,
örülni, a munka és a vers
villanyfénye helyett –
vagy mellett – megmár-
tózni a gyermekek köz-
vetítette eleven öröm
áramában.

Szénási Zsófia
Fotó: Szabó J. Judit
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Szabó T. Anna
VILLANY
Magvetô Kiadó
136 oldal, 2290 Ft
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– Úgy tudom, nagyon fontos számodra ez a kötet, jelentôs állo-
másnak érzed a pályádon, miért?
–  Számomra minden könyvem egyformán fontos. A megjelené-
sük pillanatában is, késôbb is. Nem tudom tehát azt mondani,
hogy ez fontosabb lenne, mint az elôzô. Ugyanakkor, mégis jelen-
tôs állomásnak tartom: végül is 100 számozott vers, sorozat, ami
25 éven át íródott. Negyedszázad: megmutatom, hogy ez alatt az
idô alatt ezt és ezt gondoltam a világról, vagyis mindarról, ami
körülvett minket. Ez már önmagában érdekes, azt gondolom.
– Zárójelversek, szonettek, miért ezt a formát választottad? 
– Volt egy barátom, egy nálam jóval idôsebb kiváló költô, egyike
volt azoknak, akik fontosak voltak a pályámon: Somlyó György. Ha
valaki ismerte ezt a formát, vagyis a szonettet, ô biztosan. Azt hi-
szem, majdnem mindent tudott a versrôl, és azért mondom azt,
hogy majdnem, mert mindent nem tudhat senki sem. Ô mondta,
hogy a szonett idális forma, mert „nem túl rövid, és nem túl
hosszú”. Mindent el lehet benne mondani, ugyanakkor keretet is ad.
Én a 14 sorban valóban a szonettet idézem meg, mint formát. A zá-
rójelvers maga, amit 1984-ben egy nap kitaláltam, és aztán létrehoz-
tam, a szonettnek lett a változata. Ezeket a verseket annyira szemé-
lyesnek éreztem sokáig, hogy valamiféle „vallomásoknak” láttam
ôket. Ezért tettem zárójelbe ôket, és így lett a nevük „zárójelvers”.
– Kosztolányi- és József Attila-sorok is visszaköszönnek ezek-
ben a versekben, kik még?
– Sokan. Pilinszky és Erdély Miklós, Salinger és Marsall László,
Tandori és Mészöly Miklós, Balassi Bálint, és még sokan mások.
De leginkább a Biblia, például a Zsoltárok könyve. A Biblia repe-
titivitása, vagyis az ismétlôdések nagyon fontosak a számomra.

Az ima. Az imában benne levô repetíció. Ami, meggyôzôdésem
szerint, az elmélyülést segíti elô. Ha valamiféle „hatást” akar fel-
kutatni valaki ennek a kötetnek a kapcsán, akkor a Bibliát kell
említenie. A Biblia volt erre a költészetre a legnagyobb hatással.
– Van jelentôsége, és ha igen, mi, hogy 100 opusból áll a mû?
– Természetesen van. A 100, mint szám, maga a teljesség. És uta-
lás egyben Kassák 100 számozott versére is. Amikor elkezdtem
írni a sorozatot, 1984-ben, már tudtam, hogy 100 számozott ver-
set fogok írni. És örülök, hogy sikerült. Ez így kerek. 50 éves va-
gyok, 25 év alatt írtam 100 zárójelverset. 
– Ez, véleményem szerint, tipikusan az a kötet, amit egy olva-
sásra érdemes végigolvasni, végigélni, mert így észrevehetô,
nyomon követhetô a lélek változása, egyfajta belsô lelki tájkép,
látlelet. Mit gondolsz errôl?
– Meggyôzôdésem, hogy a jó verskötet sajátja a folyamatjelleg,
hogy úgy olvashatjuk az adott verskötetet, mintha regény lenne.
Ady tudott úgy kötetet szerkeszteni, hogy íve volt a kötetének, és
belsô történést érzékelt az olvasója: ha valaki kezébe veszi az Új
verseket, vagy a Vér és arany címû kötetet, az ezzel az élménnyel
találkozik. Ha az én kötetem kapcsán valami hasonlót él át az ol-
vasó, az számomra a legnagyobb dicséret.
– A kötet elsô részére a fiatalos lendület, hömpölygés, rendsze-
res ismétlés a jellemzô, ami már-már meditatív, tantrikus álla-
potba juttatja az olvasót. Témái a hit, hitkeresés, szerelem, ma-
gány, elmúlás... Magabiztosság és szenvedély árad a sorokból,
míg a kötet második fele sokkal szikárabb, letisztultabb, nincse-
nek benne ismétlések: „egyre keményebb, mind kontúrosabb
szavakkal” inkább egy összefûzött gondolatfüzérnek, monológ-

INTERJÚ

VVaalllloommáássookk  zzáárróójjeellbbeenn
Beszélgetés Petôcz Andrással
„Körbefon lassan az Idô. Behatárolt térben mozgok, a másodpercek keretet adnak a...
Minek is?”
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nak tûnik, amit áthat egyfajta elcsendesedett szomorúság. Jól
érzem? Ha igen, ez tudatos szerkesztés eredménye?
– Nem tudatos szerkesztés mindez, hanem maga az idô elmúlá-
sa. 1984-ben másképpen írtam a zárójelverset, mint 1998-ban,
vagy 2009-ben. És másképpen is gondolkodtam 25 évvel ezelôtt.
Akkor még volt lendület, meg optimizmus. Most is van, csak
másképpen. Ez természetes, azt gondolom. 
– A 82. opusban csúcsosodik ki a kötet, mint egy összegzés:
„Zárójelek közé szorítom magam, hogy felkészüljek. Mire is?
Mintha valami formába helyezném a testem. Zárójelek között
veszem a lélegzetet. Csak lassan... Mintha valamiféle fedél és
nyughely lenne ez, úgy bújok ide, zárójelek és számok közé,
szinte menekülök.” Ez a kötet nem csak visszatekintés de egy-
ben öngyógyítás/önmagad keresése is? 
– Ahogy említettem, ezeket a verseket vallomásoknak, szemé-
lyes reflexióknak gondolom. Mindenképpen sokkal szubjektí-
vebbek, mint azok a verseim, amelyek nem ebben a formában
íródtak. Mintha éppen a zárójelek között nyílnék ki... Tehát,
nem visszatekintés, mert az idô múlásával párhuzamosan szü-
lettek a versek, és nem is öngyógyítás... Ez a kötet líra, a szó
klasszikus értelmében.
– Számodra melyik a legfontosabb opus?
– Az opus 11-et nagyon szeretem. És a 7-iket. Ezek a maguk ne-
mében különlegesek, a repetíció ezekben teljesedik ki.
– Meghatározó szavaid: puhaság, csend, szaladni, boldogság,
s a mágikus számod a három („Háromszor elszunnyadtam, há-
romszor felébredtem”, „Háromszor fordul a Föld, negyedszer el-
csendesül.”, „Háromszor megkínzattam, háromszor próbára
vettettem magam”).
– Hogy ezek lennének a meghatározó szavaim? Nem hiszem. Ta-
lán a korai zárójelversekre jellemzôek, késôbb már kevésbé. A
három mágikus szám, a népmesék fontos száma, de ugyanilyen
fontos a Bibliában is. Péter háromszor árulta el Jézust, aki három
nap után támadt fel. Nem az én mágikus számom, hanem vala-
miért az egész kultúránkhoz hozzátartozik.
– Elképzelhetô, hogy CD-n is megjelenik a kötet? 
– Természetesen örülnék egy hangoskönyvnek. De a zenei fel-
dolgozás már megtörtént: Sáry László zeneszerzôvel 1990-ben
megjelent a közös lemezünk, Közeledések és távolodások cím-
mel, ott számos zárójelvers hallható. A lemezt CD-n újra kiadta
a HUNGAROTON 2009-ben. A jelenleg Amerikában élô Vajda
Gergely zeneszerzô is megzenésítette néhány zárójelversemet.
– S végezetül, milyen érzés volt ennyi év munkájával, szellemi

termékével szembesülni s
egy kötetbe rendezni?
– Volt bennem öröm, hogy
végre ez is megszületik, és
volt bennem némi idegen-
kedés is, hiszen ma már
nem úgy írnék meg bizo-
nyos verseket, mint 25 év-
vel ezelôtt. Néhányat kicsit
átírtam, vagy újrafogalmaz-
tam, egy-két zárójelvers te-
hát, minimálisan, de válto-
zott. Ez is érdekes lehet
mindazoknak, akik figye-
lemmel kísérik pályám ala-
kulását a 80-as évektôl
mostanáig.

Illényi Mária
Fotó: Szabó J. Judit
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SIKERES TELEVÍZIÓS SOROZATOK – FILOZÓFUSOK SZEMÉVEL

Bôséges kínálattal,
jelentôs akciókkal várjuk

a HELIKON KÖNYVESHÁZban!

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 35.
E-mail: konyveshaz@helikon.hu

Telefon: (06/1) 331-2329

Megjelent a harmadik kötet is,
kapható a könyvesboltokban!

24 ÉS A FILOZÓFIA – Jack szerint a világ
Jennifer Heart Weed, Richard Davis,

Ronald Weed
342 oldal, 2990 Ft

Húsz „24-mániás” filozófus segítségével
megtudhatjuk, mitôl olyan kemény és

sikeres Jack Bauer a terrorelhárítás
világában. A Los Angeles-i terrorelhárító

egység elsô fokú készültségben van, mióta
a 24 és a filozófia kikerült a könyvesboltok
polcaira. Lélegzetvisszafojtva figyelik, amint
kiemelkedôen veszélyes filozófusok – köztük

Arisztotelész, Hobbes, Kant és Nietzsche –
beszivárognak a Részleg belsô köreibe.

ELTÛNTEK ÉS A FILOZÓFIA
A sziget, ahol semmi sem véletlen

336 oldal, 2990 Ft

Az Eltûntek nézôibôl mindenütt rajongói klubok alakultak,
amelyek a mai napig értelmezik és értékelik a trópusi sziget

különös történéseit, a nehéz múltat cipelô szereplôket. Ebben
a kötetben 27 kortárs gondolkodó elemzi a szerintük elsô
posztmodern filmsorozatot, és a szereplôk sorsán keresztül
felhívják a figyelmet a gondolkodástörténet legnagyobb
alakjaira, akik ugyanolyan kérdésekre keresték a választ,

mint a népszerû sorozat szereplôi. 

DOKTOR HOUSE ÉS A FILOZÓFIA
Mindenki hazudik

Henry Jacoby
287 oldal, 2990 Ft

A Dr. House-szal foglalkozó kötet az Emmy-
díjas orvosi történetfolyam szereplôit és témáit

veti filozófiai vizsgálat alá, szórakoztató
választ nyújtva azokra az elgondolkodtató

etikai kérdésekre, amelyek a nézôben
óhatatlanul is felmerülnek a címszereplô
karaktere és történetei kapcsán. Felmerül

a kérdés: Dr. House a keleti filozófia mestere
vagy pusztán egy érzéketlen bunkó? A könyv-
ben részletes és sziporkázó választ kapunk rá.





Lapozgató és mese-
válogatás kicsiknek
„A Bibliával nem lehet elég korán kezde-
ni az ismerkedést” – ezzel a nagyon is
helyénvaló jelszóval jelentette meg a
Harmat Kiadó a Kicsik lapozgató Bibliá-
ja c. kiadványt, amelynek szövegét ere-
detileg James Bethan írta (magyarra
Szöllôsi Barnabás fordította), és amely-
nek színes képeit Kállai Nagy Krisztina
készítette. A lapozó témái többek kö-
zött: a világ teremtése, az özönvíz, Dá-
vid és Góliát küzdelme, Jézus születése,
a szereplôk között találjuk Ábrahámot
és fiát, Izsákot, Józsefet apjával, Jákob-
bal és testvéreivel, Mózest, Dániel pró-
fétát, akit a király oroszlánok közé vette-
tett. Ebbôl a rövid felsorolásból látszik,
hogy a teljes Bibliából (Ó- és Újszövet-
ség) emelték ki az itt megismerhetô epi-
zódokat. A szövegek és a képek is egy-
szerûségre törekszenek. (Az illusztráció
mindamellett nagyon szép.) Szerintem
ajánlatos, hogy a szülô, vagy bárki, aki
felolvassa, vagy együtt forgatja a kicsik-
kel a kiadványt, ismeretei alapján egé-
szítse, kerekítse ki a történeteket.

Immáron 8. kiadásban jelent meg Bene-
dek Elek, író, újságíró, szerkesztô Kor-
mos István által válogatott és gondozott,
nemzedékeket szórakoz-
tató, felnevelô mesegyûj-
teménye, A vitéz szabóle-
gény, amelyet Szecskó
Tamás részben színes raj-
zai díszítenek. A 66 mesét
tartalmazó kötet a maga
változatosságával megala-
pozója a gyerekek mese-
olvasásának, meseszere-
tetének. A címadó mesén
kívül olyan „alapmûvek” sorakoznak
a kötetben, mint A két bors ökröcs-
ke, A papucsszaggató királykisasszo-
nyok, Bolond Istók, Tündérkopac. A
mesék minden típusa megtalálható
ebben a kitûnô válo-
gatásban.

Esti mesélô könyvet
„ad kézbe” a Harmat
Kiadó a hivatásos
mesemondó Bob
Hartman tollából, aki
elôszavában hangsú-
lyozza: „…a lefekvés
elôtti percek nem
csupán a mesemon-

dásra és a szülô
– gyerek kapcso-
lat erôsítésére
kínálnak alkal-
mat, hanem a
gyermek életé-
nek formálására
is.” Öt konti-
nensrôl gyûjtöt-
te az itt található
40 mesét, van te-
hát benne angol,
görög, finn, afrikai, auszt-
rál, japán, jávai és indiai stb.
mese is. A szerzô nem csu-
pán sokféle olvasnivalót kí-
nál, hanem mesemondásra
biztat. A kötet végén lévô
Ötlettár ehhez nyújt segít-
séget. Az illusztrátor, Kállai
Nagy Krisztina képei felvil-
lantják a kontinensek jel-
legzetes világát, egyben ôrzik magával ra-
gadó egyéni stílusát, színvilágát.   

Versregény, monda
és igaz történet
Yalvac Ural Muzsikaárus gyerekek c.
könyvérôl mindenekelôtt azt kell tudni,

hogy verseket tartalmaz,
és egy neves török írónak
hazájában nagyon népsze-
rû munkája. Egész ponto-
san nem versek gyûjtemé-
nyérôl van szó, hanem
versregényrôl, amelyet

már számos nyelvre
lefordítottak. Vagy-
is: a különös hangu-
latú, többnyire rö-
vid versek együtt
egy történetet mon-
danak el, méghozzá
egy Száli nevû fiú-
ról, akinek hegedü-
lésére még a mada-
rak is odafigyelnek.
Amikor Száli su-
hanccá serdül, meg-

ismerkedik a klarinétos Gánival,
és nagyon jó barátok lesznek,
együtt dolgoznak. Száli cigány
családból származik: így a ván-
dorló család életébe is bepillant-
hatunk. Hogy nehezen jutnak
munkához, az a magyar olvasó

számára sem
lehet újdon-
ság. A törté-
net fordulatát
nem árulha-
tom el, vi-
szont ki kell
e m e l n e m
Haslet Soyöz
különös, a po-
ézist kevés
színnel is eti-

kusan szolgáló grafikáit. Szi-
gorú realitást és ellebegô
hangulatot örökítenek meg
ezek az emlékezetes rajzok.     

A Kráter Mûhely Kiadó
Magyar mondák sorozatá-
nak 6. kötete a közismert,
számos feldolgozást megért
történetet kínálja olvasásra
új változatban: Botond vitéz

helytállásáról, a bizánci óriással vívott
harcáról. (A szöveget B. Kovács Fréda
gyûjtése alapján Barcsa Dániel írta. A
történeti szituációt híven és ugyanak-
kor hangulatos színes képeken Dózsa
Tamás örökítette meg.) Miért került
sor seregek összecsapása, illetve vár-
ostrom helyett két személy viadalára,
milyen valóságos történeti alakok ját-
szottak szerepet az események során?
Mindezt érdekesen adja elô a könyv,
amely illusztrációiban történeti hû-
ségre törekszik. 

A Pöttyös Panni-könyvek népszerû-
sége az elmúlt fél évszázad alatt töret-
len – joggal büszke erre Szepes Mária
kicsiknek szóló sorozatának közreadó-
ja, felújítója, a Móra Könyvkiadó. A
Rôzse néni kunyhója címmel napvilá-
got látott kötet Panni Jakab-pusztai
nyaralását meséli el. Ez az elsô nyár az
óvodásévek után, és az iskolásévek
elôtt. S hogy nagyszerûen sikerül, az a
leendô elsôs nagybátyjának, Lacinak is
köszönhetô. Ô az, aki elárulja, hogy Ja-
kab-puszta egy része belelóg a mesébe,
és vele megy át Panni esténként a me-
sebeli Rôzse néni kunyhójába. A meg-
szökött Kuksi Manó nyuszinak méltó
utóda kerül: Majszi. S itt van Csiri-
csakk, a szemtelen, de szórakoztató
szarka. No, meg Andrea-Andris és Laci
sok-sok barátjának a megjelenése teszi
emlékezetessé ezt a „köztes” nyarat.
(F. Gyôrffy Anna színes rajzai illuszt-
rálják a kötetet.)    

GYERMEK, IFJÚSÁGI

KKeellll--ee  bbiizzttaattnnii  aa  ggyyeerreekkoollvvaassóókkaatt??

432 KÖNYVHÉT



Oktató és játékos
sorozatok
A Mi micsoda junior sorozat  újabb
kötetekkel bôvült, melyek közül
most kettôt mutatunk be. A világûr
c. kötet a világegyetem keletkezésé-
tôl a jövôben végrehajtandó ûruta-
zásokig  számos érdekességet vo-
nultat fel rövid, lényegre törô ismer-
tetéseiben és a pontos színes ábrá-
kon. Minden fejezetcím egy kérdés, pl. Mik
a csillagok? Vannak-e marslakók? Hogyan
hódította meg az ember a világûrt? Lehet-e
sétálni az ûrben? Hogyan jut vissza az ûrre-
pülôgép a Földre? Ezek a kötetek nemcsak a
kicsik tudását gyarapítják, illetve felkeltik az
érdeklôdésüket, hanem játszani is hívnak.
Lépten-nyomon rejtvények várnak az olva-
sókra, kísérletekre biztatja ôket a könyv, és
itt vannak természetesen a felhajtható ku-
kucskálók, amelyek mögött információk és
kérdések rejtôznek. Mi, felnôttek, megértük
a Nemzetközi Ûrállomás megépítését. E kö-
tet olvasói bizonyára megérik azt, hogy
megépül a Hold-bázis is. De tervezik a
Mars-utazást is. (Illusztrálta: Sebastian Coe-
nen. Fordította: Rónaszegi Éva.) 

A sorozat következô, immáron 14. kötete a
Kisbaba születik címet viseli. A könyv talán
legfontosabb három kérdése: Miben külön-
böznek egymástól a lányok és a
fiúk? Hogyan lesz a gyerek? Ho-
gyan fejlôdik a baba (elôbb mag-
zatként az anya hasában, késôbb
mint önálló lény, családtagjai kö-
rében)? Persze nemcsak az em-
beri (férfi és nôi) testrôl szól ken-
dôzetlenül ez a fontos kiadvány,
a biológiailag fontos testi kapcso-
latról (a szexrôl), hanem a szere-
lemrôl is, és arról, hogy az újszü-
lött fogadására bizony alaposan
fel kell készülni. Az apróbb érde-
kességekbôl: Szó esik a császármetszésrôl,
az egypetéjû ikrekrôl, és vannak játékötle-
tek, rejtvények. (Illusztrálta: Christian és Fa-
bian Jeremies. Fordította: Rónaszegi Éva.)

Az Officina Junior Elképesztô Larousse
Enciklopédia sorozatának korábbi
kötetei: Állati rekordok, Dinoszau-
ruszok. Az újdonság a lovagok haj-
danvolt (Kr. u. 9 – 15. sz.) izgalmas
világának felfedezésére buzdítja a 8
éven felüli gyerekeket. Szöveg és
kép együtt közöl információkat: ki-
bôl lehetett lovag, mibôl állt a fegy-
verzete, milyen volt az élet a lovag-
várban, milyen volt a vadászat, a la-
koma a középkorban. Békés lovagi
tornákról és véres várostromokról

is olvashatunk.
Meg híres lo-
vagokról. Ha a
kötetet az
utolsó oldal-
párnál hajtjuk
ki, egy lovag-
vár makettje

emelkedik elénk. A korhû illusztrációk le-
nyûgözôk, a játékos feladatok szórakozva
tanítanak. A pótlapokon lévô harcosok ki-
emelhetôk a helyükrôl és elhelyezhetôk egy
borítékban. (Illusztrálta:  Alain Boyer. For-
dította: Bárdos Miklós.)

Humor, romantika
és valóság 
Wass Albert Hanky tanár úr Amerikában c.
kötete nem igazán ifjúsági regény, de ez

nem akadálya annak,
hogy a nagyobb tizenéve-
sek olvassák. Talán igazi
regénynek sem nevezhe-
tô, hanem hat szórakozta-
tó, hosszabb elbeszélés
gyûjteményének, amely-
ben Wass Albertet humo-
ros oldaláról ismerhetjük

meg. A humor
itt elsôsorban
Jonathan Swift-i
szatírát jelent és
komikus hely-
zetjelentést er-
rôl a sok-sok
furcsaságot rej-
tô országról, az
„Államokról”. A
címszereplô ,
eredetileg ko-
lozsvári közép-

iskolai tanár és társa,
Habakuk, a béka végig-
járja ezt a szép nagy or-
szágot Floridától Alasz-
káig. Hangya János 36
grafikája az illusztrátor
animációs filmes tevé-
kenységérôl tanúskodik.

Vanna Cercená Tükörnapló c. „pöttyö-
se” két naplót tartalmaz: a 12 éves Carlot-
ta 2004 nyarán papírra vetett feljegyzése-
it, és Caterinának éppen 100 esztendôvel
azelôtt füzetbe rótt sorait. Carlotta édes-
anyjával eredetileg Korzikára ment volna
nyaralni, ehelyett a Dolomitokban egy kis
faluban kötnek ki, ahol a levéltáros mama
izgalmas feladatot kap. Itt találja meg és
másolja át a réges-rég „Meriká"-ba kiván-
dorolt és ott szerencsésen munkához ju-

tott Caterina tanulságos beszámolóját. Mi-
közben Carlotta rendszeresen SMS-ezik a
barátnôjével, a kis, eldugott hegyi faluban
is talál barátokat. Ám Carlotta megszereti
Caterinát is, akinek rokonai máig ott élnek
a faluban. (Fordította: Székely Éva.) 

A 100 éve elhunyt Mikszáth Kálmánnak
kedvenc munkája volt a Szent Péter eser-
nyôje, amely 1895-ben jelent meg elôször
könyv alakban (ti. eredetileg az Új Idôk c.
lapnak írta. A regény rögtön nagy sikert ara-
tott. Számos nyelvre lefordították, és több-
ször megfilmesítették, illetve színpadra állí-
tották. Az anekdotikus humor, az igazi mik-
száthi mesélôkedv és a romantikus szerelmi
szál az oka annak, hogy ez a mû mit sem
vesztett üdeségébôl, elevenségébôl. A más
divatokhoz szokott mai fiatalok is nagy-nagy
élvezetet találnak a mûben, melynek cselek-
ménye a szerzô által oly jól ismert és annyi-
ra szeretett Felvidéken játszódik. A történet
két szálon fut, remek figurák tûnnek fel itt is,
ott is, és a szálak a végén (természetesen)
összefutnak, hogy happy end (az örökségét
keresô Wibra Gyuri és a bájos Bélyi Veroni-
ka egymásé) legyen a végén. (Reich Károly
illusztrációival.)

Cs. A.
Benedek Elek: A vitéz szabólegény és más
mesék. Móra Ferenc Könyvkiadó, 324 old.,
2990 Ft; Bethan, James – Kállai Nagy Krisz-
tina: Kicsik lapozgató Bibliája. Harmat Kiadó,
32 old., 2500 Ft; Cercená, Vanna: Tükörnap-
ló. Móra Könyvkiadó, 122 old., 1590 Ft; Es-
ti mesélô könyv. Harmat Kiadó, 128 old.,
3900 Ft; Marti, Tatjana – Maurer, Lisa:  Kis-
baba születik. Tessloff Babilon Kiadó, 26
old., 2750 Ft; Lelorrain, Annemarie: Lovagok
és lovagvárak. Officina '96 Kiadó, 30 old.,
3450 Ft; Magyar mondák 6. Botond. Kráter
Mûhely Egyesület, 24 old., 1500 Ft; Mikszáth
Kálmán: Szent Péter esernyôje. Holnap Ki-
adó, 213 old., 2300  Ft; Szepes Mária: Rô-
zse néni kunyhója. Móra Könyvkiadó, 84
old., 2990 Ft; Steinhorst, Stefanie – Schuck,
Sabine: A világûr. Tessloff Babilon Kiadó, 26
old., 2750 Ft; Wass Albert: Hanky tanár úr
Amerikában. Kráter Mûhely Egyesület, 136
old., 3500 Ft; Yalvac, Ural: Muzsikaárus gye-
rekek. Napkút Kiadó, 104 old., 1490 Ft
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Idôs férfi áll reggelente a Fôvárosi Szabó Er-
vin Könyvtár központi épülete elôtt a nyi-
tásra várva. Majd mindig ô az elsô látogató,
pedig korábban azt mondta, soha nem fogja
ide betenni a lábát, mert a néhány háztömb-
nyire lévô lakásából papucsban járhatott le
az épület földszintjén található fiókkönyv-
tárba, amelyet a Szabó Ervin téri fôkönyvtár
felújításakor bezártak. A hûséges olvasó tör-
ténetét az FSZEK fôigazgatója, dr. Fodor Pé-
ter, az idôk és a vélekedések változására hoz-
ta példa gyanánt. Megtudom tôle, hogy a
'70–80-as években fenntartott 118 fiókkönyv-
tár helyett ma ötven hálózza be a fôvárost. 

– Nem kell minden utcasarkon kis könyvtár-
nak lennie – vélekedik. – A Budapestnél lép-
tékekkel nagyobb Párizsnak 65 tagkönyvtá-
ra van. De a megmaradt intézmények felel-
jenek meg a kor követelményének. A hajda-
niak némelyike nem volt több pincehelyi-
ségbe zsúfolt könyvlerakatnál. A látogatói
szokások jelentôsen megváltoztak. Klasszi-
kus értelemben a könyvtár kultúraközvetítô
intézmény, sokrétû a feladata. Ma már nem
elegendô várni, hogy az olvasó betévedjen.
Be kell csalogatni ôt. Ott voltunk a múzeu-
mok majálisán és a Sziget-fesztiválon is állí-
tottunk sátrat, hogy más-más rétegek figyel-
mét hívjuk föl a munkánkra.
– Az átépítést követôen 2001 szeptemberé-
ben átadott központi könyvtár átriumos ré-
szébe azok is betérhetnek, akik nem olvasni
jönnek; kiállításokat, elôadásokat, koncerte-
ket szervezünk itt – sorolja a kínálatot a fô-
igazgató. – Még mindig megvan a varázsuk
az író-olvasó találkozóknak, pláne, ha gyere-
kek szembesülhetnek egy-egy „öregúrral”,
akirôl kiderül, hogy ô a szerzôje valamelyik
kedvenc meséjüknek, versüknek. A hagyo-
mányosan a szociológiai, társadalomtudo-
mányi szakirodalomra specializálódott állo-
mányhoz járul az egyedülálló Budapest
Gyûjtemény, a kitûnô zenei és gyermek-
könyvtári részleg, s persze mindenütt ter-
mészetes a számítógép jelenléte. 
Mostanra igazi nyilvános könyvtár lett a
Szabó Ervin nevét viselô, korábban helyszû-
ke miatt kiszorult köteteket is szabadpolcon
tart: a horgászattal, kézimunkázással, csa-
láddal foglalkozó kötetek éppúgy ott sora-
koznak, mint az ezoterikus munkák, a sza-
kácskönyvek, a kalandregények. A jó érte-
lemben vett populáris igényeket szolgáló ál-

lomány sokakat a könyvtári tagok táborába
csalogatott.
A beszélgetésre készülô Fodor Péter táblá-
zatokkal is felvértezte magát:
– A felújítás elôtti Palotakönyvtárban legfel-
jebb 1600-an fértek el, ma naponta három-
ötezer látogató fordul meg az épületben. Az
ötven tagkönyvtár mindegyike ugyanolyan
fontos számunkra, mint a központi biblioté-
ka. Kilenc „fiókintézményt” újonnan építet-
tünk, és 29-et restauráltunk, ahol lehetett, bô-
vítettük az alapterületet, de ennél még fonto-
sabb, hogy a helyi igényekhez igazodnak a
részlegek. Az eredmény? Míg 2005-ben 3,7
millióan keresték fel a könyvtárunkat, addig
tavaly 6,4 millióan. Az olvasókkal való tényle-
ges találkozás valamelyest csökkent, 2,9 mil-
lióról 2,6 millióra, de a távhasználat 821 ezer-
rôl 3,7 millióra emelkedett. Õk interneten
hosszabbítják meg a kölcsönzési határidôt,
tesznek fel valamilyen referens kérdést, ke-
resnek dokumentumot a katalógusban. Ré-
gebben ezért be kellett gyalogolniuk hoz-
zánk. Ma, a digitális katalógusból az is kide-
rül, hogy a keresett kötet, mondjuk, a nagyté-
tényi tagkönyvtárunkban azonnal hozzáfér-
hetô. Az olvasó odamegy, és kikölcsönzi. Ré-
gebben mi loholtunk a könyvvel az igénylô-
höz, ma, ha sürgôs neki az olvasmány, ô válik
mobillá. A kölcsönzött kötetek száma az el-
múlt öt esztendôben változatlanul 4,7 millió,
de a helyben használt dokumentumoké 2,5
millióról 2,8 millióra emelkedett.
– A gyûjteményalakítás sarkalatos pontja a
munkánknak; a társadalomi mozgás és a
gazdasági helyzet is befolyásolja – mondja a

fôigazgató. – Az egyre drágább szakkönyvek
iránt megnôtt az érdeklôdés, és nagy a ke-
reslet a kellemes lektûrök iránt, ezekbôl
egyszerre akár tucatnyit is kikölcsönözné-
nek, de fél év múlva esetleg senki sem kere-
si ôket. E téren érdemes lenne rugalmasabb-
nak lennie a beszerzésnek. Eretnek véle-
ményt hirdetek ugyanis: mindegy, hogy mit
olvasnak az emberek, és hogy digitális vagy
nyomtatott formában jutnak-e az informáci-
óhoz, az a fontos, hogy olvassanak. Ehhez
persze meg kell tanulni a betûsilabizálást.
Az én iskoláskoromban az elsô osztály vé-
gére minden kisdiák tudott olvasni, ma az
egyetemistáknál is mutatkoznak szövegér-
tési gondok. Nagy a család felelôssége ab-
ban, hogy mesél-e a kicsiknek, nem feltétle-
nül olvasni kell, bármiféle sztori elmondha-
tó, amitôl a gyerek fantáziája, szókincse gaz-
dagodik. A szombati gyermekrendezvénye-
inken varázslatos világ nyílik meg a lurkók
elôtt, amikor egy-egy nagymama beül a fo-
telba, és a saját unokáján kívül a köré sereg-
lett többi csöppségnek is felolvas.

A fôvárosi könyvtár vezetése mellett Fo-
dor Péter szakmai szervezetekben is felada-
tot vállal. Elnöke például az Informatikai és
Könyvtári Szövetségnek, amely a döntésho-
zók tanácsadó partnere, sugallja, hogy min-
den intézmény dolgozzon ki saját progra-
mot, az európai uniós pályázati lehetôségek-
kel kötelességük élni. Az IKSZ egy évtizede
hagyományosan megrendezi az Internet-
fiesztát és koordinálja a könyvtárak ôszi
összefogás programját. Az idén október
4–10-ig tartó eseménysorozat könyves va-
sárnapja bizonnyal népszerû lesz. A rendez-
vényt tartó bibliotékák rendkívüli nyitva tar-
tással fogadják a látogatókat. Nemcsak in-
gyen lehet beiratkozni, hanem, lévén, ez a
megbocsátás napja is, a könyvtári bûnöket a
megjelenôknek jóváírják. 

Mátraházi Zsuzsa
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Elôzô számunkban a
technika „ördögszája”
közbeszólt, hibásan je-
lent meg Vörös István
Ördögszáj c. kötetének
borítóképe. Itt közöl-
jük a borítót helyesen,
és a technikai hibáért
elnézést kérünk.



„…célja az Olvasó népkörnek egy olyan egye-
sülési pontot képezni, hogy az egylet tagjai
nemzetiség, vallás és rang különbség nélkül,
minél gyakrabban összejöhessenek, a köl-
csönös eszmecsere és barátságos társalgás,
továbbá hírlapoknak olvasása által szellemi
életüket pezsgésben tarthassák…” – olvasha-
tó a Hódmezôvásárhelyi Elsô Olvasó Nép-
kör alapszabályában 1869-bôl. Ez (is) célja
ma is. Magyarországon a felvilágosodás ko-
rától az értelmiség körében és gyakran poli-
tikai céllal szervezôdtek olvasókörök. A Bu-
dai Olvasókör tagjai között (1793) jakobinu-
sok is voltak. A reformkorban a parasztság
körében, késôbb a kispolgárság, illetve az
iparosok, az ipari munkásság rétegeiben, va-
lamint a tanyavilágban is alakultak olvasókö-
rök. Az ország minden részén mûködtek
ezek az egyletek, a közös olvasáson túl más
törekvések is jellemezték ôket, pl. az erôs
nemzeti öntudat, vagy keresztényi elv. A vi-
lágháborúk elôtt több ezer olvasókör léte-
zett. Többségüket 1949-ben tiltották be és
csak egy töredékük szervezôdött újjá a rend-
szerváltás után. Az olvasókörök mai tevé-
kenységérôl Nemes Erzsébetet, a Központi
Statisztikai Hivatal Könyvtárának fôigazga-
tóját, egyben a Magyar Olvasókörök Szövet-
ségének társelnökét kérdeztem.

– Nemrég érkezett vissza az Olvasókörök
Szövetségének országos találkozójáról.
– A Magyar Olvasókörök Szövetsége éppen
húsz éve alakult, évente szervezünk orszá-
gos találkozót. Minden évben más-más olva-
sókör látja vendégül a szövetség tagjait, idén
Sárospatakon volt a találkozó. Jubileumi nép-
zenei mûsorral, illetve népmûvészeti kiállí-
tással, gazdag programmal készültünk a 20.
évfordulóra. Elfogadtunk egy nyilatkozatot
az olvasókörök összefogásáról, amellyel a
határon túli magyar olvasókörök tevékeny-
ségét is segíteni tudjuk. 

Az olvasókörök története több száz évre
nyúlik vissza. A 18. században, amikor az el-
sô olvasókörök megalakultak, politikai szer-
vezkedéseket is rejtettek, a legtöbbjüket be is
tiltották.  A könyv nagy kincs volt, nem ju-
tott el mindenkihez, és az olvasókörben le-
hetôség volt megtekinteni az aktuális kiad-
ványokat. A reformkorban Széchenyiék a
társas élet  színhelyének szánták. Késôbb az

olvasás elsôsorban azo-
kon a területeken kapott
különleges hangsúlyt,
ahol nagy volt az analfa-
betizmus. A tanyai, pa-
raszti vagy ipartestületi
körökben. A 19. század-
ban minden társadalmi
réteg létrehozta a maga
olvasókörét. A beszünte-
tett és a rendszerváltás
után újraalakult olvasó-
körök már nemcsak az olvasást, és az anya-
nyelv ápolását, hanem a nemzeti értékek ôr-
zését és hagyományápolást is zászlajukra
tûzték. Fontos szerepük van például a külön-
bözô alkalmak, jeles napi mulatságok meg-
szervezésében. Megjelentetik az olvasókö-
rök tagjainak honismereti, népi írásait (pl.
paraszti visszaemlékezést). Az olvasókörök
a helyi társadalmi élet kovászai. 
– A háború elôtti olvasóköröknek csupán tö-
redéke mûködik ma. 
– 1989 után egyes helyeken az egykori olva-
sókörök tagjainak leszármazottai kezdemé-
nyezték az olvasókörök újraindítását. Több
helyen, mint például Balmazújvárosban vagy
Mohácson még a székházukat is visszasze-
rezték.  Hódmezôvásárhelyen van a legtöbb
olvasókör, manapság is több mint tizenhat
mûködik ott. Egyébként számos községben,
városban mûködnek olvasókörök az ország
minden részén, de a határon túl is  (Balmaz-
újváros, Sárospatak, Baktakék, Kisújszállás,
Mártély, Hódmezôvásárhely, Hévízgyörk,
Budapest, Siómaros, Mohács, Dombóvár,
Nagykôrös, Kiskanizsa, Újvidék, Zentaguna-
ras, Torontálvásárhely, Borsi, Megyaszó, Bod-
rogszerdahely). Budapesten két társaság vesz
vagy vett részt az olvasóköri programokban:
a Bod Péter Társaság  és a Kölcsey Ferenc
Olvasókör.  Annál sokkal több olvasókör mû-
ködik napjainkban, mint ahányan bejelent-
keztek a szövetségbe. Próbálunk minél több
határon túli olvasókört is megnyerni a moz-
galomnak. Mindig hangsúlyozzuk, hogy az
olvasókörök ne csak nevükben legyenek ol-
vasókörök és ne csupán a folklór-hagyomá-
nyok ôrzésében vegyenek részt. A fiatalság
körében újra probléma az olvasás, rengeteg
az olvasászavarral küszködô gyerek, sôt nô
az analfabetizmus, illetve a funkcionális

analfabetizmus. A rendezvényeinkre próbá-
lunk minél több írót, költôt, irodalmárt meg-
hívni, a fiatalok érdeklôdését ezekre a ren-
dezvényekre felkelteni. 
– Hogyan mûködik egy olvasókör a gyakor-
latban?
– Nagyban függ attól, ki a vezetôje a csoport-
nak, milyen irányú az olvasókör tevékenysé-
ge. Felhívjuk a figyelmet az évfordulókra,
eseményekre, kiállításokra. A Nagy Könyv
mozgalomba szintén bekapcsolódtak a kö-
rök. Nagy hangsúlyt helyezünk a honisme-
retre, az olvasókörök saját pátriájuk nagyjai-
val is ismerkednek. Nagykôrösön Arany Já-
nost, Hódmezôvásárhelyen Németh Lászlót
olvassák, mint városuk szülöttét, de a Márai-
vagy Wass Albert-életmû kiadásának kö-
szönhetôen sok olvasókör foglalkozott a
megjelenô regényekkel. Az országos találko-
zókon a különbözô céllal, korosztállyal és
társadalmi rétegben mûködô olvasókörök
találkoznak, és a programon kívüli beszélge-
tések, barátkozások nagyon sokat nyújtanak
egymás tevékenységének megismerésében,
barátságok, kapcsolatok kialakításában. Az
olvasókörök egy-egy neves esemény kap-
csán meg is látogatják egymást. Több olyan
kezdeményezésünk is volt, amelyrôl ma már
kevesen tudják, hogy nekünk köszönhetô. A
Magyar Kultúra Napja például a Kölcsey Fe-
renc Olvasókör kezdeményezésére jött létre.
A Szövetség az olvasóköri tagságnak szelle-
mi hátteret próbál nyújtani, összefogó erô,
javasol és segít, mert az olvasókörök önálló-
an mûködô, helyi civil szervezetek, ahol
alapvetô a könyv és az olvasás szeretete, az
anyanyelv ápolása mellett a magyar kulturá-
lis örökség megôrzése és továbbadása az el-
következendô nemzedéknek.

Szénási Zsófia

AZ OLVASÁSRÓL

2200  éévveess  aa  MMaaggyyaarr  OOllvvaassóókköörröökk
SSzzöövveettssééggee
Beszélgetés Nemes Erzsébettel
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Aki könyvet és olvasó embert vagy egy
könyvtári polcot látott maga körül
gyermekként, azt nem nagyon nehéz
ránevelni a nyomtatott szó szeretetére.
Természetesen másként beszélnék, ha
most lenne nyolc–tíz éves gyermekem,
tanítványom: nem lehetnék akkor ilyen
határozott. Ezernyi más dolog van (ám
sokféle egykori játék, fizikai aktivitás
viszont nincs), ami eltereli errôl az ér-
deklôdésüket.

Közhely szinte már keseregni a nem-ol-
vasáson, a rosszul olvasáson, állandóan
hivatkoznak az ominózus PISA jelentésre
(bár már annak is van „ellenvizsgálata”,
amely megkérdôjelezi a felmérés kritéri-
umainak általános érvényességét). Ez el-
sôdlegesen pedagógiai kérdés, tanterv-
kérdés, a tanár irodalomismeretének- és
értésének kérdése. (Ha ô is csak halotta-
kat vagy márványszobrokat és utcaneve-
ket  tart írónak, akkor már rossz.) Alapve-
tô metodikai- avagy kultúrszociológiai
kérdés: csak irodalomtörténeti csúcsokat
tanítunk, vagy különbözô szövegtípusok
megismerése a cél, stílusok és nyelvi re-
giszterek elkülöníteni tudásával. A világ-
ban mindkettôre van példa, és a vegyítés-
re is. Becses örökség a „magyar” tanulás,
nem kéne belôle visszahátrálni, ugyanak-
kor tizennégy évesen   (és most teljesen
véletlenszerûen mondok egy  henye pél-
dát és gyorsan bocsánatot is kérek)  „A
Márssal társalkodó Murányi Vénus” nem
tesz igazi olvasóvá, csak adat marad, va-
lódi élmény nélkül. Lehet, lazábban,
könnyedebben kellene belevágni, s fel ké-
ne számolni az állandó kronológiát, az
idô nullapontjából való elôrehaladást.
Elôször az ízt megéreztetni, s fokozato-
san a minôséget behozni. (Természete-
sen egy sziporkázó tanári személyiség
mindenre ráveheti a gyereket, lehet olyan
pedagógiai helyzet, ahol igazi lelkesült-
séggel lehet az utóbb említett Gyöngyösi
-féle elbeszélô költemény nyelvi különle-
gességeit kigyûjtetni stb.)

Az egyre tátongóbb iskolai hiányok mel-
lett látok egy másik ingoványos, és a még
olvasni képes és kedvelô embert is elret-
tentô jelenséget. Ez pedig a túlkínálat, az
újdonságok kényszeres halmozása. Állan-
dó lelkiismeretfurdalás gyötri a megszál-
lott olvasót, hogy lépést tartson, miköz-
ben a klasszikusok újraolvasása is nagyon
fontos lenne, bizonyos életszakaszokban
mást és mást képesek adni. Sajnos és sze-
rencsére, így együttesen érzem összebo-
gozva mindkettôt, nincs már meg az a
hetvenes–nyolcvanas évekbeli mohó uj-
jongás, hogy valami végre megjelent, hoz-
zá lehet jutni, várjuk, tudunk róla, kézbe
kaphatjuk. Elképesztô kincs volt egy Bah-
tyin-kötet, egy  Roman Ingarden, az Ulys-
ses, Borges, egy új Pilinszky. Valahogy le-
hetett tudni, mi az érték a világban, más-
ként nyúlt az ember az Európa kötetei
után vagy a Nagyvilág címû folyóirathoz.
Most ez az orientáltság nincs, vagy kevés,
összefolyik még a rangos kiadóknál is a
fontos a kereskedelmileg hasznos divatos-
sal. És bárkinek lehet könyve: külön sza-
kosodnak erre kiadók, befizet az ember,
aztán ott van pár száz példányban, ISBN
számmal, beárazva, amit otthon körmölt,
s majd dedikálni fog a barátainak. Kettôs
veszély: lehet, hogy nagyon ígéretes dolog
ragad be ebbe a kvázi-publikálás állapot-
ba, valódi tét és megméretés nélkül, avagy
valami ócskaság  lesz hivatkozási alappá,
és „többkötetes szerzô”-vé válik a dilet-
táns.  A másik ága ugyanennek a túlbur-
jánzásnak: tehetséges fiatalok húsz-hu-
szonkét évesen már csoportosulásaik ré-
vén kötetet adnak ki, nem mérve fel, ké-
sôbb esetleg milyen kínos lesz rá visszate-
kinteni.  Hodossy Gyula, a Lilium Aurum
dunaszerdahelyi kiadó vezetôje, maga is
író, a felvidéki IRÓDIA egykori neves csa-
pat és mostani fiatalok tehetséggondozó-
ja, vezetôje mondta néhány hete a Tokaji
Írótáborban: „túl hamar, túl sok ember-
nek lehet kötete, nem jó ez”. Néhány év
csiszolódás, olvasás, formálódás kedve-

zôbb színben mutatja a tehetséget, és na-
gyobb felelôsséget jelent a folytatásra.
(Persze, mindig a saját farkába harap a kí-
gyó: ha több pénz lenne, újrateremtôdne
a lapokban, kiadókban egykor – biztos,
hogy nem ilyen idillien – létezett hangu-
lat, értô emberek elolvasnák a fiatal kezdô
kéziratait, megbeszélnék a szerzôvel az
írásokat, rámutatnának a hibákra, lenne
elôolvasó-felfedezô lektor, szerkesztô,
korrektor. De nincs, vagy csak kevés he-
lyen maradt erre fizetett ember. Az meg
nyilvánvaló, hogy az egész inkubátor-ki-
fejlôdés folyamat menete más már a szá-
mítógép használata miatt és az akadályta-
lan internetes közlések miatt.) Gyorsan
leírom, mielôtt ez az egész nemzedék el-
mosódna a felidézetlen idôben: életében
Csajka Gábor Cypriánnak egyetlen kötete
jelent meg, a Tantra, de az milyen volt!
Vagy Abody Ritáról több mint két évtize-
de mindenki tudja, hogy kiváló író: köte-
tet nem csinál(t) (még), és nem azért,
mert nem lenne rá kiadó.

Közel 13 ezer magyarországi új cím
évente  statisztikailag is kicsit sok az egy
fôre esô új olvasmányokból. Ugyanakkor
hiányzik a stabil backlist, a korábbi fontos
kiadványok készenléti jegyzéke, és sok a
desiderata, az egykori alapmûvek ron-
gyosra olvasottak, kölcsönözhetetlenek,
újabb kiadásra értek. Nem tettetek naivi-
tást, pályázati kényszerek ragadnak újabb
és újabb készletek kitermelésére, ugyan-
akkor sorsuk gondos követése, propagálá-
suk megoldatlan: nem marad rá sem erô,
sem pénz, s tulajdonképpen szükség se
nagyon. Megjelenni kell és eladni: eljuttat-
ni és elolvasni már kevésbé. Hogy erôseb-
ben rostálni, gyomlálni, önmérsékletet
mutatni, az energiák arányain változtatni
tanácsos lenne, talán nem szentségtörô.
Végpontok vannak, de fontos állomások
mellett elhúz a könyvalakú szupervonat, s
idônként kipotyog belôle a szerzô, a ki-
adó, az olvasó. 

Budai Katalin

AZ OLVASÁSRÓL

AAzz  oollvvaassáássrróóll
írni abszurd annak, aki még ezt az idôt is sajnálja az olvasástól. Mivel elmaradtam egy-
kori pályatársaimtól, és csak napi 8-10 mással töltött munkaóra után vethetem magam
saját választású olvasnivalóra, a vágy még elemibb rá. Nagyregénybe, hosszú prózába
így is nehézkesebben csapok bele, hiszen nagyobb idôkimaradás után keservesebb re-
konstruálni az elôzményeket. Így legtöbbet irodalmi folyóiratokat (már rákaptam az on-
line-okra is) és versköteteket olvasok.
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A hetvenes-nyolcvanas évek a sci-fi-hul-
lám idôszakát jelentették Magyarországon
is, nem is csoda: az ûrkutatás sokat ígérô
szele korbácsolta fel, jövôbeli elképzelése-
ink különféle égitestek körül forogtak. A
mostani, információs társadalom idôszaka
kitermelte a legújabb kori romantikát, a
virtualitás regényességét: az agyontechni-
cizált társadalom mögötti, fölötti világból
elôlépô lények – avatarok, játékkarakterek,
vámpírok – özönét. S a vámpírhullám, úgy
tûnik, szinte elmos mindent. Nem tudom,
a versengésben hol tarthat a legutóbbi
mega-széria, a Harry Potter példányszá-
maival összehasonlítva, de annyi már bi-
zonyos, hogy új mûfaj született. Minap az
egyik könyváruházban figyeltem fel a
„twilighter” kategória alatt felhalmozott
könyvoszlopokra, amely elnevezés termé-
szetesen a mûfaj ôsatyjától (-anyjától?), a
Twilight címû regénybôl származik. „Pot-
terer” néven ugyan nem emlegetünk
könyveket, de implicite mégis léteznek,
hiszen az összes fantasy a H. P. farvizén
jött fel a kilencvenes évek legvégétôl. Míg
Rowling regénysorozata volt az elsô példá-
ja annak, mekkora hullámokat lehet korbá-
csolni azzal, ha egy regény sikerén felbuz-
dulva összefog a média, a reklám-, a köny-
ves- és a filmes ipar, addig a vámpírszéri-
ák a korhangulatot tapintották ki rendkí-
vüli érzékenységgel: a modern kori ka-
masz szentimantalizmus jelenségeire ref-
lektálnak páratlan sikerrel. A mai ifjú Wer-
therek érzelmi palettája persze nagyon
tarka, talán jobban húznak a szélsôségek
felé is, emósok lesznek, goások és gótme-
tálosok, a szexualitásban is már a bizarrt,
az extrémet keresik, így hát ez a vámpír-
ság, azt hiszem, betalált az egész közepé-
be. A Twilight nyomában felsorakozó cí-
mek áradatát felsorolni lehetetlen volna. A
fôhôs kamasz lányok-fiúk néha korosodó
hölgyekké-urakká mutálódnak, a vérszí-
vók néha kísértetekké, röpködô vagy gya-
logjáró éjszakai lényekké, a rejtélyeket né-
ha nem a múlt, hanem a jövô hordozza, de
a lényeg nem változik: a bizsergetô bor-
zongatás a fülcimpától a lábujjhegyig.

A sikerlisták iróniája, hogy a vámpírok
nyomában tolul az önsegítô könyvek so-
kasága. Nem kis sikert könyvelhet el a nôi
lélek két hazai „guruja”: Csernus Imre és
Szendi Gábor. A két pszichiáter évek óta
verseng az olvasó nôk kegyeiért, egy-egy
kötetükrôl annyian és annyit beszélnek,
hogy az ember már csak kíváncsiságból is
megveszi, miért vitatkoznak annyit
mondjuk a paleolit táplálkozásról vagy a
nôi boldogtalanságról. Szendi Gábor saját
szakmája kitaszítottja, „felforgató” nézetei
miatt számtalanszor került összeütközés-
be a pszichiáterek jó részével. Valójában
minden könyvével – ha szabad ilyen pro-
fánul fogalmazni – „beint” a szakmának. A
felforgatókat pedig szeretjük, olvasóként
legalábbis biztosan: egyedit ígérnek, szo-
katlant, a magányos harcosok megszál-
lottsága mögött rejtezô fanatizmus egy le-
hetséges megoldás, a helyes út ígéretével
kecsegtet. Legutóbbi kötete, a Boldogta-
lanság és evolúció – paleolit táplálkozás-
sal a depresszió ellen ilyen igazi radikális
„más” út, és annyit biztosan elér, hogy az
ember ne képviseljen semleges álláspon-
tot. Kiváló vita- (és étvágy-) gerjesztô, el-
gondolkodtató, s már csak e kettôt tekint-
ve is hasznos feladatot lát el. Szendivel
egyetlen baj, hogy nemegyszer a saját

csapdájába sétál: az általa ostorozott, más
irányultságokat el nem ismerô szemléle-
tet a saját, más irányultságokat el nem is-
merô szemléletével korholja. Csernusnak
a televízió hozta meg a népszerûséget, a
„tévéshow-terápia”, s ha e mûfaj fel is vet
több problémát, sok jótékony hatása volt.
Csernus is megírta a maga nô-könyvét,
Szendinél talán kevésbé biologista és his-
torikus alapokon, kevesebb magyarázat-
tal és ok-okozati fejtegetéssel, a radikális
megoldások szószólójaként. Csernus ma
egyfajta megmondóember, a maga mûfa-
jában épp olyan hiánypótló a hazai szak-
emberek között, mint Szendi: kinek ez,
kinek az a stílus segít az életproblémák
kezelésében.

És van, akinek egy harmadik féle… Talán
nem véletlenül a következô befutó a mû-
faji hullámokban a nôi lektûrirodalom,
amely leginkább az önterápia egyik hatá-
sos és ártalmatlan útjaként tud páratlan si-
kereket aratni. E regények a címek számát
tekintve megelôzik a vámpírcsaládot, de
ennek egyszerûen idôbeli oka van. Hazai
színekben is indultak sikerszerzôk: Fejôs
Éva, majd a nyomában Vass Virág – mind-
ketten cáfolva azt a tévhitet, miszerint
csak idegen csengésû névvel lehet e mû-
fajban tarolni. Az utazós kalandregények
flörtökkel fûszerezve kiváló szórakozás-
nak bizonyulnak azoknak is, akik csak ál-
maikban utazhatnak, de azoknak is, akik
személyesen is bejárták a regényekben
megidézett helyeket. A szinglilét és a
szingliirodalom összefüggéseit már szám-
talan helyen taglalták, amely mûfaj persze
már régen kilépett a szingliség keretei kö-
zül: lett azóta feleség-széria is, de család-
anyás éppen úgy, sokszor tévésorozatokra
épülve, illetve azok stílusát követve. Közös
bennük, hogy mindegyik hétköznapi, kö-
zös csetléseink-botlásaink kacatosfiókjá-
ból válogatja ki a szórakoztató vagy megrí-
kató csecsebecséket, tarkaságokat, amiket
adott esetben egy gyötrô munkanap után
hullafáradtan is jólesik kézbe venni, for-
gatni, kinevetni, megkönnyezni.

Laik Eszter

EEggyy  kkiiss  vváámmppiirroollóóggiiaa
avagy a sikerkönyvek lélektana
A nyárutón talán nem idôszerûtlen a hullámok természetérôl elmélkedni, még ha
könyvpiaci összefüggésben tesszük is. Mert a hullámjelenségek keletkezésének, lefutá-
sának mintái valahol mindig a természetes vizekéhez hasonlóak.
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PANORÁMA

Könyvek az
olvasásról
Az olvasásnak igen gazdag a
szakirodalma, hûségesen tük-
rözve a tényt, hogy tudomá-
nyos módon közelítve sokféle
tudományág illetékes a vizsgá-
latára, a pedagógiától a mûvelô-
déstörténeten keresztül a szoci-
ológiáig, és tovább az itt nem is
említettekig.

A Pont Kiadó egész kiadói
vonulatot épített fel az olva-
sással foglakozó kötetekbôl.
Beszédes címeik is tükrözik
tartalmukat, és mind magá-
ban hordozza az „olvasás” szó
származékait: Az olvasás vé-
delmében, Olvasni jó!, Olvas-
tad már?, és – a címében kis-
sé „kakukktojás”, de témája

miatt ide is illeszkedô – Mint
a mesében?  A kötetek tanul-
mánygyûjtemények, neves
szerzôk járják körül írásaikban
az olvasás témáját, sokfelôl
közelítve, mint például Az ol-
vasás védelmében címû kö-
tetben, amelyben szó esik az
olvasás és az ember biológiai
természete közötti összefüg-
gésrôl, vagy az olvasástanítás-
ról, olvasás és nyelvi identitás
kapcsolatáról. Az Olvasni jó!
összegyûjtött tanulmányai is
helyzetleíróak és kiútmutató-
ak, az Olvastad már? 10-14
éves gyerekek könyvajánlásait
gyûjtötte össze a szentendrei
Pest Megyei Könyvtár pályá-
zatára beérkezôekbôl. A Mint
a mesében? pedig annyiban
kapcsolódik az olvasás temati-

kájához, hogy mint tudjuk, a
mese hallgatása és olvasása az
elsô lépés az igazi olvasóvá

válás útján. Nincs más hátra:
olvassunk az olvasásról…

B. P.

A fiatalok olvasnak
Egy karcsú kötetben látott nap-
világot annak a felmérésnek az
eredménye, amelyet a Hatágú
Síp Alapítvány megbízásából
végzett el Péterfi Rita. Az alapít-
vány a 20 és 30 év közötti fiata-
lok olvasási és könyvvásárlási
szokásaira volt kíváncsi, az erre
vonatkozó vizsgálódás – olykor
meglepô – eredményei olvasha-
tók az összegzô tanulmányban.

A kutatás kérdôíves módszer-
rel zajlott, a Gutenberg Köny-
vesiskola 2010-ben végzett ta-
nulói kérdezték a vizsgálat ala-
nyait. A kérdések részben iga-
zodtak korábbi kutatások vizs-
gálati kérdéseihez, hogy össze-
hasonlíthatóak legyenek az
eredmények, de ki is egészítet-
ték olyanokkal, amelyek a tech-
nológiai fejlôdés miatt elhagy-
hatatlanok lettek volna, ilyenek
például a számítógép, az inter-
net használatára vonatkoztak.

A megkérdezettek köre nem
reprezentatív, 333 fô válaszolt a
kérdésekre, lakóhely szerint fô-
városi a válaszolók fele, másik fe-
lének kisebb része vidéki város-
ban, nagyobb része vidéki kiste-
lepülésen lakik. Az iskolai vég-
zettségük szerinti megoszlásuk
sem reprezentálja a teljes népes-
séget, valószínûsíthetôen a 20 és
30 év közötti életkor korlátja mi-

att is többségben vannak az
érettségizettek, szép számmal
felsôfokú végzettségûek, és alig
vannak csak nyolc általánost
végzettek. Mindezeket figyelem-
be véve is érdekes a kép, amely a
megkérdezettek olvasási, kultu-
rális szokásairól kirajzolódik. 

A vizsgálat szempontjából az
olvasás elsôsorban a szépiroda-
lom olvasását jelenti, ami kevés
kivétellel szabadidôs tevékeny-
ségnek minôsíthetô, emiatt vizs-

gálták, milyen helyet foglal el a
válaszadók életvitelében. Elsô
helyen legkedveltebb szabadi-
dôs tevékenységnek a kortárs-
csoportokkal és a családdal töl-
tött aktív tevékenység bizonyult,
a rangsorban a hatodik helyet az
internetes böngészés foglalta el,
a szépirodalom olvasása a nyol-
cadik helyen végzett. A tévéné-
zés a fiatalok körében nem éri el
az egyéb vizsgálatokból ismert
országos átlagot, jóval alatta
van. A számítógéphasználat, az
internetes böngészés viszont a
megkérdezettek körében a min-
dennapos gyakorlat része, egy
szûkebb kör ritkábban interne-
tezik, de a számítógépet ôk is
naponta használják. 

Az olvasásra vonatkozó kérdé-
sekbôl kiderül, hogy a megkér-
dezettek több mint 90 százaléka
olvasónak mondható, szemben a
2005-ös, reprezentatív felmérés
40 százalékos eredményével. 

A különbözô szempontok sze-
rint feltett kérdésekre adott vá-
laszokból kitûnik egy általáno-
sabb jellemzô is: érezhetô kü-
lönbségek mutatkoznak nemek
szerint, például a sci-fi olvasása
inkább férfiakra jellemzô, a fér-
fiak kedvenc könyve elsô he-
lyen A Gyûrûk Ura, a nôké A
Mester és Margarita, de a sajtó-
olvasásban is megmutatkozik a
nemi különbség.

A könyvekrôl történô tájékozó-
dásban az elsô hely a baráti infor-
mációké, több mint 50 százalék-
kal, második helyen az internet
szerepel alig elmaradva ettôl, de
20 százalékos eredménnyel sze-
repel a nyomtatott sajtó is – a fo-
lyóiratok és a könyves szaklapok.

A könyvvásárlási szokásokra
vonatkozó válaszokból kiderül,
hogy a vásárlási hely kiválasztá-
sánál elsô helyen az ár kérdése
a döntô (40 százalék antikvári-
umban is vásárol), második
szempont a választék bôsége, és
az egyéb, a vásárlás komfortos-
ságát biztosító szempontok jó-
val hátrább sorolódtak.

A kutatás eredményei két do-
logra okvetlenül felhívják a fi-
gyelmet. Az egyik: kerüljük el,
hogy „kulturális elôítéleteink”
alapján gondolkodjunk – és
adott esetben – hozzunk dönté-
seket, mert láthatjuk, hogy noha
valóban csökkent az olvasók
száma országosan, az olvasási
igény azért életkortól függôen
más és más lehet. A másik: a he-
lyes kulturális stratégia kialakí-
tásához nem elegendô egy-egy
nekiveselkedéssel megvizsgálni
ezeket a folyamatokat, állandó-
an naprakész eredményekre
volna szükség, ám hogy ez mi-
képpen érhetô el, az már nem
tárgya e könyvismertetônek.

K. A.

Péterfi Rita
A HARRY POTTER-NEM-
ZEDÉK ÉS A KÖNYVEK
A fiatalok olvasási
és könyvvásárlási
szokásairól 2010-ben
Hatágú Síp Alapítvány,
42 oldal, 840 Ft

AZ OLVASÁS VÉDELMÉBEN. Olvasáskutatási tanulmányok
(szerk. Szávai Ilona) 185 oldal, á. n., Pont Kiadó
OLVASNI JÓ! Tanulmányok az olvasás fontosságágról
(szerk. Szávai Ilona) 111 oldal, 1500 Ft, Pont Kiadó
OLVASTAD MÁR? Könyvajánlások – gyermekszemmel
(szerk. Nincsevics Klára) 111 oldal, 1500 Ft, Pont Kiadó
MINT A MESÉBEN? Tanulmányok a mese fontosságáról
(szerk. Szávai Ilona) 111 oldal, 1500 Ft, Pont Kiadó
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PANORÁMA

Asszonysorsok
A Fekete Sas Kiadó már számos
Kóka Rozália-könyvvel megör-
vendeztette olvasóit, és most ed-
dig ismeretlen oldaláról mutatja
be a népmese- és népdal gyûjtô
mesemondót. Ezúttal illusztrált
interjúkötetet vehetünk kézbe,
amelyben tíz ma már idôs ass-
zonnyal olvashatunk egy-egy be-
szélgetést. Az interjúk általában
az alanyok életének valamely
csomópontjára fókuszálnak (ki-
telepítés, disszidálás, magukra
találás az új hazában stb.), és
csak érintôleg szólnak az asszo-
nyok életének egyéb motívuma-
iról. Ez utóbbit sajnálom, készül-
hetett volna mindegyikükkel
életinterjú is. A témák sokszor
komorak, de nem hatnak nyo-

masztólag az emberre, inkább
felkeltik az érdeklôdését. Kóka
Rozália remekül kérdez, irányít-
ja a beszélgetést, de soha nem
tolakszik elôtérbe, ahogy azt
számos ma igen divatos riporter
teszi. Kóka Rozália érti a dolgát,
biztos kézzel választotta ki inter-
júalanyait, és precízen, pontosan
szerkesztette meg az olvasmá-
nyos kötetet. 

A címbeli Napsugárkis-
asszony elnevezés Lauer Edith
édesapjától származik, ô hívta
így kislánykorában gyermekét.
Az ô sorsa – ahogy a többieké is
– igen kacskaringósan alakult a
huszadik századi kacifántos tör-
ténelemnek köszönhetôen. '56-
ban, tizennégy éves korában
hagyta el az országot szüleivel,
hogy az Egyesült Államokban

telepedjen le. Részletesen be-
számol a kezdeti nehézségekrôl,
egyetemi tanulmányairól, korai
férjhez menetelérôl. Majd kö-
vetkeznek a házasévek, a gye-
rekszülések, az állandó költöz-
ködés – errôl az idôszakról csak
néhány szót ejt. Majd mikor a
gyerekei már felnôttek, a férje
karrierje lezárult, hozzálátott,
hogy felépítse önmagát: politi-
kus lett belôle, hazájának ameri-
kai „nagykövete”. Különbözô
amerikai magyar szervezetek
munkájában vett részt, az Ame-
rikai Magyar Koalíciónak pedig
elnökéül választották. 

A kötet végén fotógyûjte-
ményt nézegethetünk, az inter-
júalanyok fényképei teszik telje-
sebbé a róluk kialakult képet.

jolsvai

Regény vagy
valóság?

Orhan Pamuk regénye tipikus
esete annak, hogyan válik való-
sággá az irodalmi fikció, ho-
gyan lesz az elképzelt az élet
része. Az Ártatlanság Múzeu-
ma (Masumiyet Müzesi)
ugyanis valóban létezik, még-
hozzá Isztambulban, a regény-
ben emlegetett Cukurcuma ne-
gyedben, a regény nôi fôhôsé-
nek házában, a  világhálón is rá
lehet keresni. A hírek szerint
Orhan bey az utóbbi idôben
mást sem csinál, mint rendez-
geti a múzeumot, amelyben fi-
atal korának, a 70-es, 80-as
éveknek mindennapi tárgyait
helyezi el a buszjegytôl az ét-
készleten, fotókon, újságokon,
cigarettákon, konzervdobozo-
kon  át megannyi tárgyig. A Cu-
kurcuma negyed máig meg-
ôrizte az isztambuli hagyomá-
nyos építkezési stílust. Az mú-
zeumi épület restaurálását az
Európa Kulturális Fôvárosa
ügynökség is támogatta és a fô-
város tervei között szerepel a
múzeum megnyitása. Sôt: a re-
gény  648. oldalán szerepel egy
belépôjegy, amellyel a múzeum
ingyen meglátogatható! A No-
bel-díjas író már annyiszor
megörökítette Isztambul egy-

egy arcát, most egy beteljesü-
letlen szerelem örvén teszi, re-
gényét visszahelyezve saját fia-
talságának idôszakába. Kemal
egy jómódú család tagjaként éli
az isztambuli elit gondtalan éle-
tét, élvezi társadalmi kiváltsá-
gait és házasságra készül egy
hozzá rangban illô, Európában
tanult lánnyal. Véletlenül talál-
kozik egy szegény, ám gyönyö-
rû rokonlánnyal, Füsunnal, aki-
vel intim kapcsolatba kevere-
dik. Ez a szál azért érdekes,
mert a házasság elôtti szexuális

élet ebben az idôben tilos volt a
fiatalok számára (mint ahogy
elmaradottabb, szegény vidé-
keken ma is), és épp a gazdasá-
gi elit fiataljai kezdték el döntö-
getni ezt a tabut a nyugati sze-
xuális szabadság mintájára. A
flörtnek indult kalandból ko-
moly szerelem szövôdik, a tár-
sadalmi elvárások miatt azon-
ban a házasság nem jöhet létre.
Mire  Kemal dönt és felbontja
az eljegyzést, Füsun már férj-
hez ment egy kezdô filmeshez.
Hármójuk bonyolult szerelmi
háromszögének története a re-
gény, amely háromszög éppoly
hosszadalmas és érzelmes,
mint a regényben nosztalgiával
emlegetett és elemzett török
szerelmes filmek hada (amely
európai szemlélô számára fá-
rasztóan terjedelmes és érzel-
gôs). A furcsa szerelmi kapcso-
lat nyolc éven át tart, Kemal na-
ponta meglátogatja a szülôknél
lakó ifjú párt, játssza a gazdag
patrónus szerepét, támogatja a
férj filmes elképzelésit, és kö-
zös programokat szerveznek.
Szerelme abszolút plátói, és
folyton elcsen ezt-azt a szere-
tett személy házából és tárgyai-
ból, ezekbôl jön össze az Ártat-
lanság Múzeuma a regényben
és a valóságban egyaránt. A re-
génybeli Kemal épp Orhan Pa-
mukot kéri meg késôbb a mú-

zeum berendezésére. Amikor
nyolc év után a nô elválik és
úgy tûnik, beteljesedhetne a
szerelem, megint közbelép a
végzet. Pamuk bemutatja a ko-
rabeli elit és a szegényebb réteg
életét, szinte helytörténészi
pontossággal térképezi fel az
isztambuli negyedeket, a kora-
beli filmeket, filmgyárat és mo-
zikat, vagy megörökíti például
a Melten elnevezésû török
nemzeti üdítôital történetét, il-
letve a mindennapi szokásokat
(például ebben az idôben a nôk
még ritkán dohányoztak az ap-
juk elôtt, vagy nehéz volt jogo-
sítványt szerezniük). Egyszerre
tekint szeretettel, nosztalgiával
és kritikával fiatalkorának hely-
színeire és közegére. Megjele-
nik a nyugati világ felé közele-
dés is, a jómódú fiatalok Nyu-
gaton tanulnak, nyugati szoká-
sokat vesznek fel (néha kriti-
kátlanul) és persze felbukkan
Pamuk kedvenc témája, a „Mi-
lyenek is vagyunk mi isztambu-
liak Kelet és Nyugat között”?
Ugyanakkor a regény példája a
ma már csak ritkán tapasztal-
ható igaz szerelemnek és önfel-
áldozásnak is, bár ezt Pamuk
török „szájíz” szerint a közép-
európai olvasó számára túlsá-
gosan bonyolultan és érzelme-
sen teszi.

(szénási)

Kóka Rozália
Napsugárkisasszonyok
a történelem sodrában
Fekete Sas Kiadó
164 oldal, 2700 Ft

Orhan Pamuk
AZ ÁRTATLANSÁG
MÚZEUMA
Fordította: Tasnádi Edit
Ulpius-ház Kiadó 4999 Ft
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Párpercesek – jelöli meg
szövegeinek karakterét Bö-
szörményi Zoltán könyve. A

Halálos bûn
a némileg szokatlan epikai
mûfajt igencsak szokatlan ki-
adványba rejti: a tartalom-
jegyzék után még tizennégy
oldal szemelvény olvasható
– részletek a szerzô korábbi
munkáiból. Az Ulpius-ház ugyanis soro-
zatszerûen, rokon köntösben jelenteti
meg Böszörményi mûveit, hirdetve az
elôzôeket és a következôt.
A kiemelt szó – Párpercesek –, a minino-
vellák, fragmentumok, képek, emlékek,
szösszenetek sora némiképp Örkény Ist-
ván, az Egyperces novellák, a groteszk ha-
tására enged gondolni. De legfeljebb távo-
li tisztelgés ez, nem rokonulás. A bölcsele-
ti-etikai rövidpróza zsenijét, az egziszten-
cia kárhozatának látnokát, Franz Kafkát se
keressük az elôdök között, noha (tüntetô-
en?) A per és A kastély címû írás is került
a gyûjteménybe. Böszörményinél azonban
a cím legtöbbször csak címke, a kidolgo-
zás indexe, mely leltároz, de mélyebb je-
lentéseket nem nyit meg. Egészében is ez
a gond a Halálos bûnnel. Szinte minden
írás biztatóan kezdi: valamely múlttöre-
dékbôl fejlemények, titkok, tartal-
mak ígérkeznek – aztán a léggömb-
árus úgy ereszti el léggömbjeit,
hogy gázt vagy levegôt alig pumpált
beléjük. Nem jár jól a rövidség poé-
tikájával a nagyobb szerkezetekben,
történetekben otthonosnak ismert
Böszörményi Zoltán, különösen ak-
kor nem, ha a vékony, szakadozó
epikai szövést költôiséggel próbálja
foltozni. Többnyire csak egy-egy
frappáns mondat marad vissza, a
kétségtelenül technikásan alkalmazott ki-
hagyásosság, töredékesség olykor sejtel-
mes sugallata, s a furcsálkodásra okot adó
meglepôdés: máris itt a vége, fuss el véle?
Hiszen jószerivel el sem kezdôdött.
Amennyiben épp ez – egy újszerû próza-
struktúra – volt a cél, mind a meseelemek,
mind az intellektualitás másféle, variábili-
sabb, ötletesebb mozgatására lett volna
szükség. A novellák még annál is hama-
rabb véget érnek, mind ameddig tartanak.
Pedig Az éhségben, A temetésben, a Reg-
gelben, a címadó darabban feszülne elég
dinamit. Talán érdemes lenne újraírni
ôket, hosszabb gyújtózsinórral.

Merényi Krisztián

A Hold gyermekei
címû novellagyûjteménye még
2008-ban került a boltokba az Ale-
xandra jóvoltából, de az író idén
részesült a Fehér Klára-díjban.
Történetkezdeményben az ô tol-
lán sincs hiány. A csekély terjedel-
met általában termékenyen kihasz-
nálva ritkán vesztegeti el anyagát,

kikerekíti a történetet. Néha (a könyv má-
sodik felében) túlzottan tördelt
ugyan az építkezés, s például a No-
vella a novelláról nem felel (talán
nem is akar felelni) arra, „Mi a no-
vella?”, de a hol kemény, nervózus,
hol csatakos, oszló cselekményveze-
tés, a sokszor morbid kimunkálás
jobbára célt ér. Reakciók egy bal-
esetre, Plázabuddhista, Halál Buda-
pesten, Rágcsálók, Sírember, Bôre-
gérsztori, Pszichiátriai tepsik, Ön-
mûtét, Kutyahegedû, Hangok a te-
metôbôl, Halálügynökök, Vérszomj: a tolu-
ló rövidtörténet-címek valamelyest sejtet-
hetik a hangütést. Kevésbé a keserû elô-
adásmód fekete humorát. Megkockázta-
tom: Hernádi Gyula lenne a legodaadóbb
olvasója e kurta elbeszéléseknek. Pályája
egy szakaszában ô írt olyan képtelenül

szuggesztív álvalóság-no-
vellákat a filozofikus grand
guignol árkában, amilyen
például Merényinél A hul-
lakeltetô. A szerzô nem cif-
rázza: a silány patikájában
ôrült reményeken alapuló
reanimáló intézményt mû-
ködtetô háborodottnak
egyszerûen Szabó mester a
neve. Módszere nem több
két-három gyógyászati ru-

tinmûveletnél. De hát: halottnak az infú-
zió…? Miért viszik a kórteremmé átalakított
hátsó udvari istállóba elveszített szerettei-
ket a hiszékeny emberek? Mert hiszéke-
nyek, mert a halállal szemben, vélik, akár-
miben érdemes hinni. A szöveg – ebben az
esetben is – filmforgatókönyvre emlékez-
tet, illetve snittelô, plánozó, stilárisan pedig
ápolt, hajlékony, olykor túl választékos is.
Korántsem egyenletes a kidolgozás: való-
színûleg még radikálisabb mozdulatokra
lesz szükség realitás és irrealitás amalgám-
jának kikeveréséhez. A rom-érzet, a roman-
tikátlan rommotívum így is ráterül az írá-
sok feketülô horizontjára.

Nagy Ildikó Noémi

Eggyétörve
címû kötetérôl (Palatinus) már esett szó
e lapban. Indokoltan elismerô tónusban,
összhangban az eddigi bírálatok, inter-
netes bejegyzések szinte mindegyikével.
Valóban biztonságosnak, érvényesnek
tûnik az uralkodó kritikai álláspont: a
Vancouverben született Nagy Ildikó No-
émi két kultúra idônként már-már árva
otthontalanságába, kettôs lúzerségbe ve-

ti alig burkoltan önélet-
rajzi léptû hôsnôjét, aki
egyes szám elsô személy-
ben csip-csupnak tetszô
életeseményekrôl tudó-
sítja – nem is feltétele-
zett közönségét, inkább
naplózó önmagát. Az ott
és az itt törik eggyé, s tö-
ri eggyé – de eggyé töri –
a fôalakot. Kilúgozódtak
a hagyományos párbe-

szédek, holott más sem történik, mint
dialogizálás: múlttal, kételyekkel, mikro-
jelenségekkel. Nyolcvan oldalon elfér
huszonöt novella. Biztos írói praxisra
vall a tárgyukban és közlésformájukban
is elszürkített híradások bensôvé emelé-
se. Noha az ábrázolt új-angliai és ma-
gyarországi világ is fájóan érzéketlennek
mutatja magát, az elbeszélôben épp az
érzékletesség, az érzékerôsség adomá-
nyát fejleszti ki. Az a külsô valóság,
amelynek mintha már nem is maradtak
volna élvezhetô, megünnepelhetô életje-
lei, még e lekopott alakjában is megbi-
zsergeti az érzékszerveket. Érdemes len-
ne összeszámolni, mily sokszor üzen a
rövidtörténetek légtere kölniillatokkal,
illetve egyéb szagokkal. De a látást, hal-
lást, tapintást, ízlelést is állandó készen-
létben tartják a külön-külön érdektelen
és passzív, együttesen folytonos készen-
létet, figyelmet és válaszokat parancsoló
inspirációk. Egy sokgyûrûs kéznél, egy
szájápolási mûveletnél is elidôzik a le-
írás. „Elidôzik”: e terjedelmi dimenziók-
ban pár szót nem sajnál. Hisztérikus és
depressziós lehetôségek között billegve
igyekszik a fiatal narrátor két kontinens,
két tág helyszín impulzusaiból kiszûrni
mindazt, aminek révén joggal remélheti
magáról, hogy ô maga is impulzív. Nagy
földrajzi és kis perszonális mozgástér-
ben. Mégis. Csak. Pillanatnyilag.

Tarján Tamás

KÖNYVBÖLCSÔ
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ISMERETTERJESZTÔ ÉS SZAKIRODALOM
ÁLTALÁNOS MÛVEK
Mûvelôdés. Kultúra, Civilizáció
SSeeggeessvvaarryy,,  VViiccttoorr: Civilizációk dialógusa. Bp.: Argumentum
184 p. Fûzve 2400 Ft

Olvasás. Irodalomnépszerûsítés
PPéétteerrffii  RRiittaa: A Harry Potter-nemzedék és a könyvek. Bp.:
Hatágú Síp Alapítvány 42, 6, [3] p. Fve 840 Ft

Múzeumok
KKaallllóóss  ZZoollttáánn Múzeum és Népmûvészeti Központ. Válaszút:
Kallós Zoltán Alapítvány 14 p. Fve 438 Ft

Folyóiratok. Újságírás. Sajtó
AA  mmaaggyyaarroorrsszzáággii  hhíírrllaappookk  ééss  ffoollyyóóiirraattookk  bbiibblliiooggrrááffiiáájjaa,,
11992211--11994444. 1. köt. A – L + 2. köt. M – Zs + 3. köt.
Mutatók. Bp.: OSZK p. 1121-2306. Kötve 12 000Ft

FILOZÓFIA
AA  sszzaabbaaddssáágg. Szeged; Bp.; Csíkszereda: Pro Philosophia
Szegediensi Alapítvány: M. Filozófiai Társ.: Státus 322 p.
(Lábjegyzetek Platónhoz, 8.) Fve 2500Ft

PSZICHOLÓGIA
FFeerreenncczzii  SSáánnddoorr: Lélekelemzés. [Miskolc]: Belsô EGÉSZ-
ség 95 p. Fve 2100 Ft
HHóóddii  SSáánnddoorr: Életpszichológia: kihívások és kockázatok a
XXI. század elején. Zenta: VMMI 275 p. Kve 3000 Ft
VVeekkeerrddyy  TTaammááss: Honnan? Hová? Bp.: Holnap 197 p. Kve 2100 Ft

VALLÁS
Dogmatika. Teológia
AAllbbeerrtt--LLôôrriinncczz  MMáárrttoonn: A lélek párbeszéde: az istenkép
pszichológiai és dogmatikai alapjai. Cluj-Napoca: Presa
Univ. Clujeanã 141 p. Fve 2400 Ft
KKeerreesszzttéénnyy  ––  zzssiiddóó  tteeoollóóggiiaaii  éévvkköönnyyvv. Bp.: Gondolat:
Keresztény – Zsidó Társaság 335 p. Kve 3800 Ft
MMaaggyyaarr  ZZoollttáánn: Az Árpád-kori szentek legendái: motívum-
index. Bp.: Kairosz 140 p., [16] t. Kve 3800 Ft

Morális teológia
FFeetttt,,  AAnnddrreeaass: Igen, Atyám, mert így láttad jónak! Bp.:
Evangéliumi K. 176 p. Fve 1200 Ft

Kereszténység. Keresztény egyházak
HHeerrggeerr  CCssaabbáánnéé: Polgári állam és egyházi autonómia a
19. században. Bp.: Ú-M-K 335 p. (Habsburg történeti
monográfiák, 10.) Fve 2480 Ft
SSaarráánnyy  IIssttvváánn: Erdélyi Fioretti: ferencesek
kényszerlakhelyen. Csíkszereda: Pallas-Akadémia 141, [2]
p. Kve 2400 Ft
„„ZZeennggeetttt  SSzzííoonnoonn  aa  zzssoollttáárr””:: a magyar kálvinizmus
kulturális és civilizációs hatásai. Bp.: Argumentum 284 p.
Kve 3100 Ft

Nem keresztény vallások. Mitológia
EEnnccaauussssee,,  GGéérraarrdd: Kabbala. [Miskolc]: Hermit 236 p. Fve
2700 Ft
DDaacczzóó  ÁÁrrppáádd: Csíksomlyó ragyogása. Csíkszereda: Pallas-
Akadémia 182 p., [8] t. Fve 3800 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
Szociológia. Társadalmi kapcsolatok
AAnnttaall  IImmoollaa: Erôszak a párkapcsolatokban. Cluj-Napoca:
Presa Univ. Clujeanã 152 p. Fve 2400 Ft
BBáánnffaallvvyy  CCssaabbaa: A munkanélküliség
szociálpszichológiájáról. Bp.: Akad. K. 171 p. (Pszi-
könyvek) Fve 2625 Ft

BBeecckk,,  UUllrriicchh: A munka szép új világa. Szeged: Belvedere
Meridionale 200 p. (Ifjúsági korszakváltás) Fve 3245 Ft
AA  kkuullttúúrraa,,  aa  ttuuddoommáánnyy  ééss  aa  nneemmzzeett  hheellyyzzeettee  aa  KKáárrppáátt--
mmeeddeennccéébbeenn. [Veszprém]: Veszprémi Humán
Tudományokért Alapítvány 492 p. (Magyarságtudományi
kutatások, 1.) Fve 3000 Ft
MMeeggttaalláállhhaattóó--ee  aa  mmúúlltt??:: tanulmányok Gyáni Gábor 60.
születésnapjára. Bp.: Argumentum 585 p. Kve 5500 Ft
PPiillllaannaattffeellvvéétteelleekk  aa  KKáárrppáátt--mmeeddeenncceeii  iiffjjúússáággrróóll. Szeged:
Belvedere Meridionale 311 p. (Ifjúsági korszakváltás) Fve
3245 Ft

Politika. Politikatudomány
GGaannttnneerr  PPéétteerr:: Valentiny Ágoston, az elfelejtett államférfi.
Bp.: I.A.T. K. 215 p. Fve 2999 Ft
MMeesstteerr  BBééllaa: Szabadságunk születése: a modern politikai
közösség antropológiája Kálvin Jánostól John Locke-ig.
Bp.: Argumentum: Bibó I. Szellemi Mûhely 183 p.
(Eszmetörténeti könyvtár, 13.) Kve 2500 Ft
MMéésszzáárrooss  ZZoollttáánn::  A korai titoizmus propagandája.
Szabadka: Szabadegyetem 311 p. (Életjel könyvek, 126.)
Fve 1800 Ft
MMiisszzlliivveettzz  FFeerreenncc  ––  WWaalllleerrsstteeiinn,,  IImmmmaannuueell: A világrendszer
ingája és a Jövôegyetem. Szombathely: Savaria Univ.
Press 213 p. Kve 2500 Ft
OOrrbbáánn  VViikkttoorr: Rengéshullámok. Bp.: Helikon 144 p. Kve
3500 Ft
RReennddsszzeerrvváállttááss((ookk))  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn. Bp.: Mundus 226 p.
(Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság
évkönyvei, 26.) Fve 2500 Ft
RReeyybbrroouucckk,,  DDaavviidd  vvaann: A populizmus védelmében. Bp.:
Gondolat 86 p. Fve 1500 Ft
SSzzûûccss  ZZoollttáánn  GGáábboorr: Az antalli pillanat. Bp.: L’Harmattan
269 p. (Posztmodern politológiák) Fve 2600 Ft
WWéébbeerr  AAttttiillaa: Metamorfózisok: a magyar jobboldal két
évtizede. Bp.: Napvilág 189 p. (20 év után) Kve 2600 Ft

Gazdaság. Közgazdaság-tudomány
BBeenncczzeess  IIssttvváánn  ––  KKuuttaassii  GGáábboorr: Költségvetési pénzügyek.
Bp.: Akad. K. 358 p. (Pénzügy és számvitel szakkönyvtár)
Fve 4200 Ft
CCssaattáárrii  MMiihháállyynnéé  ––  KKrriizzssáánn  ZZssuuzzssaannnnaa: Munkavédelmi és
munkaügyi ellenôrzés a kereskedelemben. Bp.: Complex
320 p. Fve 5145 Ft
KKíínnaa  ééss  aa  vváállssáágg. Bp.: Akad. K. 484 p. Fve 3750 Ft
MMaarrttiinn  JJóózzsseeff  PPéétteerr  ––  VVáárrkkoonnyyii  IIvváánn: Álomcsôd: interjúk a
válságról. Bp.: Alinea 177 p. Fve 2949 Ft
NNoonnpprrooffiitt  sszzeerrvveezzeetteekk  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn. Bp.: KSH 195 p. +
CD Fve 2799 Ft

Jog. Jogtudomány
EEmmbbeerrii  jjooggookk  aa  KKaattoolliikkuuss  EEggyyhháázz  éélleettéébbeenn  ééss  jjooggáábbaann. Bp.:
L’Harmattan: Sapientia Szerzetesi Hittud. Fôisk. 201 p.
(Sapientia iuris, 1.) Fve 2300 Ft
HHoorrvváátthh  GGyyuullaa: Ingatlan-nyilvántartás. Bp.: Complex 226
p. (Tematikus bírósági döntések) Fve 6090 Ft
KKôôsszzeeggffaallvvii  EEddiitt: Pedagógusok munkaügyi kézikönyve.
Bp.: Complex 632 p. Fve 8999 Ft
MMaajjttéénnyyii  BBaalláázzss: Félreértett jogosultságok: bizonytalan
helyzetû alapjogok Magyarországon. Bp.: L’Harmattan 122
p. (Föld-rész könyvek) Fve 1800 Ft

Közigazgatás
SSzziiggoorrúúaann  ttiittkkooss  ‘‘8899 : a magyar állambiztonsági szervek
munkabeszámolói. Bp.: L’Harmattan 420 p. Fve 3800 Ft

Hadtudomány. Honvédelem. Hadsereg
GGaallllóó  BBééllaa: Az újkapitalizmus régi világa: biztonság,
geopolitika és nemzeti mozgástér a globalizáció világában.
Bp.: Napvilág 174 p. (20 év után) Kve 2600 Ft
HHoommoorr  GGyyöörrggyy: Hívatlan vendégként északi
szomszédainknál, 1968. Pápa: Jókai Vár. Kvt. 196 p.,
[1] t.fol. Fve 2182 Ft

SSlleeddggee,,  EEuuggeennee  BBoonndduurraanntt: Pokol a Csendes-óceánon. Bp.:
Gabo 430 p. Kve 3490 Ft

Szociális gondoskodás és gondozás
AA  ppaalllliiaattíívv  eellllááttááss  aallaappjjaaii: test és lélek a halál közelében.
Bp.: Semmelweis 196 p. Fve 2400 Ft

Pedagógia. Gyermeknevelés
AAllbbeerrtt--LLôôrriinncczz  MMáárrttoonn: Nevelésszociológia. Kolozsvár:
Egyetemi Mûhely K.: Bolyai Társ. 262 p. (Egyetemi
jegyzetek) Fve 2400 Ft
FFeekkeettéénnéé  SSzzaakkooss  ÉÉvvaa: A felnôttek tanulása és oktatása – új
felfogásban. Bp.: Akad. K. 149 p. (Philosophiae doctores)
Fve 2500 Ft
FFeerriiccssáánn  KKáállmmáánn: Emberfaragó idôk: bevezetés Újpest
neveléstörténetébe, 1832-1952. Bp.: Agroinform 422 p.
Kve 2400 Ft
AA  jjaavvííttóóiinnttéézzeett  vviilláággaa. Bp.: Eötvös J. Kvk. 124 p. Fve
2006 Ft

Néprajz. Etnológia. Folklór
ÁÁgg  TTiibboorr: Tiszán innen, Bodrogközben: népzenei válogatás.
Dunaszerdahely: Nap K. 316 p. Fve 3000 Ft
FFööllddöönn  llááttsszziikk,,  ééggeenn  jjáárr: ezeregy találós kérdés
Baranyából. Bp.: Móra 155, [3] p. Kve 1890 Ft
GGaaggyyii  JJóózzsseeff: Amire vágyunk, amitôl félünk, amit
remélünk. Marosvásárhely; [Kolozsvár]: Mentor : Erdélyi
Múzeum-Egyes. 272 p. Fve 2730 Ft
IInnddiiaaii  kköözzmmoonnddáássookk. Bp.: Kelet K. 187, [4] p. Kve
2900 Ft
AA  kkaakkaass  ggúúnnyyáájjaa: galego népmesék. Kolozsvár: Stúdium
60, [3] p. (Mesetarsoly)
Fve 1050 Ft
MMiihhaallkkóó  GGyyuullaa  ––  PPoozzssoonnyyii  JJóózzsseeff: A hortobágyi
pásztorkalap – és készítôi, a balmazújvárosi Mihalkó
család. Balmazújváros: Tiszántúli Történész Társ. 127 p.
Kve 6000 Ft
NNaaggyy  GGáábboorr,,  OO.: Magyar szólások és közmondások. Bp.:
Akkord 860, [3] p. Kve 3990 Ft
NNéémmeetthh  AAnnnnaammáárriiaa: „Be van az én szûröm ujja kötve...”: a
bakonyi szûr és mestere, Zalai Károly. [Pápa]: Jókai M.
Vár. Kvt. 139 p. Fve 1818 Ft
NNéépprraajjzzii  éérrtteessííttôô. Bp.: Népr. Múz. 160 p. Fve ingyenes 67
példány felett 2400 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
Matematika
NNeeuummaannnn  JJáánnooss  vváállooggaattootttt  íírráássaaii. Bp.: Typotex 387 p.
(Principia philosophiae naturalis, 3.) Fve 2550 Ft

Földtan. Geológia
SStteeeerr,,  DDuuggaalldd: Tengertan: a Nautilus útjának igaz története.
Bp.: Egmont-Hungary [28] p. Kve 4999 Ft
VVuullkkáánnookk  ééss  ffööllddrreennggéésseekk. Bp.: Kossuth 95 p. Kve
2800 Ft
WWüürrmmllii,,  MMaarrccuuss: A Föld és a világûr. Köln: Schwager &
Steinlein 63 p. (101 kérdés és válasz gyerekeknek) Fve
599 Ft

Növénytan
VVaassaass  GGiizzeellllaa  ––  LLooccssmmáánnddii  CCssaabbaa: Gyakoribb gombáink.
Bp.: Mûszaki Kvk. 203 p. Fve 2490 Ft
WWüürrmmllii,,  MMaarrccuuss: Növények és állatok. Köln: Schwager &
Steinlein 63 p. (101 kérdés és válasz gyerekeknek) Fve
599 Ft

Állattan
BBaacckksshhaallll,,  SStteevvee: 60 állati kalandom.  Nyíregyháza: Elektra
Kv. 128 p. Kve 3490 Ft
BBlloooomm,,  SStteevvee  ––  WWiillssoonn,,  DDaavviidd  HHeennrryy: Legkedvesebb
állataim. Bp.: Athenaeum 63 p. Kve 3990 Ft
CCssáánnyyii  VViillmmooss: Van ott valaki? Bp.: Typotex 254 p.
(Válogatott írások) Fve 2500 Ft
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ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS
MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 3960 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.
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Kedves Olvasónk!
Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesztési módszert
kipróbáltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy egyik sem vetekszik az elô-
fizetés 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.

Az összeállítás a Könyvtárellátó adatbázisa
alapján készült.

A mûvek további adatai a www.kello.hu
honlapon tekinthetôk meg.



ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
Orvostudomány. Egészségügy
BBááttoorrffii  JJóózzsseeff: Lágyéktáji és hasfali sérvek. Bp.:
Semmelweis 67 p. Fve 2400 Ft
BBooddaa  ZZoollttáánn: Vénás tromboembóliák – antikoaguláns
terápia. Bp.: Medicina 305 p. (Evidence-based) Fve
4900 Ft
BBuuzzááss  GGyyöörrggyy  MMiikkllóóss: A gasztroenterológia története. Bp.:
Medicina 467 p. Kve 4200 Ft
CCaarrppeenniittoo,,  LLyynnddaa  JJuuaallll: Ápolási diagnózisok. Bp.: Medicina
598 p. + 1 mell. Fve 3480 Ft
DDööbbrröönnttee  ZZoollttáánn: Epebetegek kézikönyve. Bp.:
SpringMed 143 p. (SpringMed betegtájékoztató
könyvek) Fve 1980 Ft
FFeellkkaaii  PPéétteerr: Zsebdoktor utazóknak. Bp.: Galenus 294 p.
(Patika magazin könyvek) Fve 4500 Ft
MMaaggyyaarr  IImmrree: centenáriumi emlékkönyv. Bp.: Medicina 288
p. Kve 2400 Ft
SSeebbéésszzeettii  ááppoolláássttaann. Bp.: Medicina XIX, 455 p. (Ápolási
tervek a gyakorlatban) Fve 3020 Ft
SSzzeemméésszzeett. Bp.: Medicina 471 p. Kve 7900 Ft
VVaarrggaa  KKaattaalliinn  ––  SSuuhhaaii--HHooddáásszz  GGáábboorr: Szülés és születés.
Bp.: Pólya 215 p. Fve 2010 Ft
WWüürrmmllii,,  MMaarrccuuss: Az ember. Köln: Schwager & Steinlein 63
p. (101 kérdés és válasz gyerekeknek Fve 599 Ft

Általános és személyi higiéné. Mentálhigiéné
DDeevveerreeuuxx,,  GGooddffrreeyy: A jóga alapjai. Bp.: Bioenergetic 187 p.
Fve 2300 Ft
HHeerrppeell,,  MMiirreellllee  DDoorriitt: Edzés gumiszalaggal. Bp.: Cser K.
132 p. (Fitten & egészségesen) Fve 2995 Ft
AA  kkáábbííttóósszzeerraabbúúzzuuss  oorrvvoossii,,  jjooggii  ééss  ttáárrssaaddaallmmii
vvoonnaattkkoozzáássaaii. Bp.: Medicina 282 p. Kve 2800 Ft
RReehhmm--SScchhwweeppppee,,  RRaahheell  ––  GGrraabboosscchh,,  SSaabbiinnee: Gyengéd
babamasszázs: siacu masszázs babáknak.  Bp.: M-érték
K. 94 p. Fve 2499 Ft
SSzziirrtteessii  ZZoollttáánn: Tégy te is egészségedért. Szeged: Bába
215 p. Fve 2200 Ft
VVaassss  IIssttvváánn  PPéétteerr: A pokol útján. Szeged: Bába 86 p. Fve
746 Ft

Terápiák
FFllaasskkaayy  GGáábboorr: Pszichoanalitikus terápia a gyakorlatban.
Bp.: Medicina 316 p. Fve 2200 Ft
MMeeyyeerr,,  RRiicchhaarrdd: A szomato-pszichoterápia – Ferenczi
Sándor nyomdokain. Bp.: Oriold 160 p. Fve 1901 Ft

Technika. Gépészet
HHoollzzwwaarrtthh--RRaaeetthheerr,,  UUllrriikkee: Hogyan mûködik?: technika az
otthonunkban. Bp.: Scolar [17] p. (Mit? Miért? Hogyan?,
14.) Kve 3250 Ft
KKuunncc,,  JJoosseeff: Villanyszerelés lépésrôl lépésre. Bp.: Cser K.
95 p. (Mestermunka) Fve 3995 Ft
WWüürrmmllii,,  MMaarrccuuss: Technika. Köln: Schwager & Steinlein 63
p. (101 kérdés és válasz gyerekeknek) Fve 599 Ft

Jármûvek
VVaassúúttii  mmûûsszzaakkii  zzsseebbkköönnyyvv. Bp.: MÁV Zrt. 509 p., [14] t.
Kve 1800 Ft

Mezôgazdaság. Növénytermesztés
KKáállllaayy  TTaammááss: Az almatárolás biológiai alapjai. Bp.:
Mezôgazda: Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató
és Fejlesztô Kht. 206 p. Kve 4500 Ft
RRáácczz  ZZoollttáánnnnéé: Szobanövények otthonunkban.
[Nyíregyháza]: Növényvarázs BT 195 p. („Otthonunkban a
természet” sorozat) Fve 2909 Ft
TTaammááss  EEnniikkôô: Biokertészkedés. Bp.: Mezôgazda 162 p.
(Kertészkönyvtár) Kve 2900 Ft

Állattenyésztés. Hobbiállatok tartása
BBaarrttuusscchheekk,,  LLuuttzz: A kanári. Bp.: Cser K. 57, [2] p.
(Kisállataink) Fve 2495 Ft
HHeerrrriioott,,  JJaammeess: Kutyák a rendelômben. Bp.: Ciceró
Kvstúdió 255 p. Kve 1960 Ft
JJoohhnn,,  SSaarraa: Kölyökkutya-kézikönyv. 1. A kölyök naplója +
2. A gazdi naplója. Bp.: Elektra 64 p. Fve 2990 Ft
MMiillllaann,,  CCeessaarr  ––  PPeellttiieerr,,  MMeelliissssaa  JJoo: A csodálatos kutyadoki.
Bp.: Gabo 278 p., [8] t. Kve 3490 Ft

Vezetéstudomány. Menedzsment. Szervezés
GGiirraarrdd,,  BBeerrnnaarrdd: A menedzsment forradalma: a Google-
modell. Bp.: Typotex 248 p. (Edition 2.0) Fve 3500 Ft

Közlekedés
KKöözzlleekkeeddééssii  bbaalleesseetteekk. Bp.: KSH 105, [14] p. Fve
2600 Ft
PPáállffii  SSáánnddoorr  ––  TTóótthh  BBééllaa: Szegedi hajók, a Tiszán, Dunán,
Dráván, Száván... Szeged: Bába 251, [4] p. Fve 4500 Ft

Számvitel
LLaaáább  ÁÁggnneess: Számviteli alapok: elmélet és módszertan.
Bp.: Typotex: BMGE GTK Üzleti Tudományok Int. 345 p.
(Baccalaureus scientiæ tankönyvek) Fve 3900 Ft
AA  sszzáámmvviitteell  iiddôôsszzeerrûû  kkéérrddéésseeii,,  22001100. Bp.: Perfekt 447 p.
Fve 3500 Ft

Reklám. Hirdetésügy
SSaappeennaa,,  NNaatthhaalliiee: Fônyeremény a gyermek. Bp.:
Alkalmazott Kommunikációtudományi Int.: Gondolat 156
p. Fve 2490 Ft

Számítástechnika
BBáárrttffaaii  BBaarrnnaabbááss: Windows 7 mindenkinek. Bp.: BBS-INFO
391 p. Fve 2990 Ft
KKiiss  BBaalláázzss  ––  SSzzaallaayy  MMáárrttoonn: Windows 7 haladókönyv.
Bicske: Szak K. 495 p. Fve 7000 Ft
NNoorrtthh,,  BBaarrrriiee  MM.: Joomla! 1.5 felhasználói kézikönyv:
webhelyek üzemeltetése a Joomla! segítségével. Bp.:
Kiskapu XXVIII, [4], 415 p. Fve 6980 Ft

MÛVÉSZET. SZÓRAKOZÁS. SPORT
A mûvészet kérdései általában
BBrrooddsskkaaââ,,  NNaattaalliiââ: Naiv mûvészet. Bp.: Ventus Libro 199
p. Kve 5600 Ft
KKoovvttuunn,,  EEvvggeenniijj  FFëëddoorroovviicc: Orosz avantgárd. Bp.: Ventus
Libro 199 p. Kve 5600Ft

Kert- és parképítés
BBaayyeerr,,  KKllaauuss  MM.: Tervezzünk szép kertet. Bp.: Cser K. 144
p. Fve 3995 Ft

Építészet. Urbanisztika
KKoovvááccss  LLáásszzllóó  ––  GGöörrffööll  JJeennôô: Középkori templomok:
Garam mente – Ipoly mente. Dunaszerdahely: Nap K. 191
p. Fve 3800 Ft
KKöörrnneerr  ZZssuuzzssaa: Városias beépítési formák, bérház- és
lakástípusok. Bp.: Terc 224 p. Fve 3900 Ft
SSaass  PPéétteerr: Kós Károly képeskönyv. Csíkszereda: Pallas-
Akadémia 221, [3] p., [80] t. Kve 9800 Ft
SSzzaabbóó  ZZoollttáánn: A székesfehérvári királyi bazilika
építéstörténete. Bp.: Balassi 102 p., [1] t.fol.
(Ecclesia beatae Mariae Virginis Albaeregalis, 2/1.)
Kve 3000 Ft
VViiddaa  JJáánnooss: Szakrális építmények és emlékmûvek Zentán.
Zenta: Dudás Gy. Múz.- és Levélbarátok Köre 92, [2] p.
(Zentai monográfia füzetek, 56.) Fve 1500 Ft

Képzômûvészet. Szobrászat
KKaallmmáárr  MMáárrttoonn: Kôszilánkok. Szeged: Bába 74 p., [24]
t.fol. Fve 1636 Ft
NNiinnkkoovv--KKoovvaacceevv  OOllggaa: Farkasok és angyalok. Szabadka:
Szabadegyetem 143 p., XXIV t. (Életjel könyvek, 134.) Kve
1800 Ft

Díszítômûvészet
BBeecckkeerr,,  TToorrsstteenn: Egzotikus gyöngyállatok. Bp.: Cser K. 32
p. (Színes ötletek, 119.) Fve 995 Ft
SScchhuuyylleennbbuurrgg,,  JJaannnniiee  vvaann: Papírhajók. Bp.: Cser K. 32 p.
(Színes ötletek, 118.) Fve 995 Ft
VViinncczzee  EEsszztteerr: Ékszerek Swarovski-gyöngybôl. Bp.: Cser K.
30, [2] p. (Színes ötletek, 117.) Fve 995 Ft
WWeessttoonn,,  AAnnggiiee: Varázslatos mozaik. Bp.: Sanoma 128 p.
(Praktika könyvek) Fve 3600 Ft

Festészet
AAmmeeddeeoo  MMooddiigglliiaannii. Bp.: Kossuth 80 p. (Világhíres festôk,
12.) (Metropol könyvtár) Kve 1590 Ft
CChhiinnii,,  MMaatttteeoo: Klimt. Bp.: Mérték K. 158 p. (Nagy
mûvészek élete) Fve 1999 Ft
KKoorrhheecczz  PPaapppp  ZZssuuzzssaannnnaa: Újjászületések: restaurálási,
egyházmûvészeti és kultúrtörténeti képes tanulmányok.
Szabadka: Szabadegyetem 242 p. (Életjel könyvek, 127.)
Kve 3000 Ft
NNaaggyy  BB..  IIssttvváánn. [Vác]: Arcus 303 p. Kve 6800 Ft
PPaabblloo  PPiiccaassssoo. Bp.: Kossuth 80 p. (Világhíres festôk, 11.)
(Metropol könyvtár) Kve 1590 Ft
PPaauull  CCéézzaannnnee. Bp.: Kossuth 80 p. (Világhíres festôk, 10.)
(Metropol könyvtár) Kve 1590 Ft
SSzzûûccss  KKáárroollyy: Diószegi Balázs, az utolsó magyar
parasztfestô. Kiskunhalas: Halasi Csipke Közalapítvány:
Halas Galéria 50 p. Fve 3818 Ft
ZZööllllnneerr,,  FFrraannkk: Leonardo da Vinci, 1452-1519. Köln; Bp.:
Taschen: Vince 695 p. Kve 17995 Ft

Grafikai mûvészetek
SSwwiieerrkkiieewwiicczz  RRóóbbeerrtt: Önfejtágító: Mail Art Project, 1981.
[Budaörs]: Sáránszki P. 269, [2] p. Kve 3675 Ft

Zene
HHoorrvváátthh  GGyyöörrggyy: Dél-pesti zenei mozaikok. Bp.: Dohnányi
E. Zeneisk. 504 p. + CD Kve 4545 Ft

PPaaccssiikkaa  EEmmíílliiaa: A muzsika szegedi professzora: Weninger
Richárd, a romantikus igazgató. Szeged: Bába 136 p. Fve
1318 Ft
PPeekkáárr  TTiibboorr: A Szabadkai Dalegyesület története. Szabadka:
Szabadegyetem 104 p. (Életjel miniatûrök, 51.) Fve 990 Ft

Filmmûvészet
AAddaammss,,  IIssaabbeellllee: Robert Pattinson. Szeged:
Könyvmolyképzô K. 191 p., [8] t. Kve 1999 Ft
MMoooorree,,  RRooggeerr: A nevem Moore... Roger Moore. Bp.: Európa
412, [2] p. , [32] t. Kve 4200 Ft
SSáánnddoorr  GGyyöörrggyy: Kié a média? Bp.: Argumentum 164 p.
Kve 2600 Ft

Színházmûvészet
KKeerréénnyyii  FFeerreenncc: Színek, terek, emberek: irodalom és
színház a 18-19. században. Bp.: Ráció K. 211 p.
(Ligatura) Fve 2600 Ft
KKoollttaaii  TTaammááss: Miért gyáva a magyar színház. Pozsony:
Kalligram 453, [6] p. Fve 2800 Ft
AA  mmeesstteerreekk  sszzaavvaa: szemelvények a valódi
filmrôl/színházról. Zenta: VMMI 134 p. Kve 1800 Ft
MMnnoouucchhkkiinnee,,  AArriiaannee  ––  PPaassccaauudd,,  FFaabbiieennnnee: A jelen
mûvészete. Bp.: Krétakör Alapítvány: Prae.hu 143 p. Fve
2500 Ft
RRuusszztt  JJóózzsseeff: Színészdramaturgia A Színitanoda
pedagógiai elvei és módszertana. Zalaegerszeg: Hevesi
Sándor Színház 239 p. Fve 2500 Ft
SSáánnddoorr  JJáánnooss: Zengerájtól a kabaréig: a szegedi kabaré
kalandos története, 1881-1931. Szeged: Bába 428 p. Fve
3209 Ft

Sport
BBiiccsskkeeii  BBeerrttaallaann: Kapusok könyve. Bp.: Bicskei és Fiai Kft.
263 p. Kve 4990 Ft
AA  lleeggjjoobbbb  5500  pprrooffii  tteenniisszzeezzôô::  fféérrffiiaakk. Bp.: Aréna 2000 131
p. (Híres játékosok, felejthetetlen meccsek) Fve 2990 Ft
MMiilllleerr,,  RRoorryy: Konfliktus és erôszak: a harcmûvészetek
haszna és hatásossága valódi konfliktusokban. Bp.; Fót:
Lunarimpex 223 p. Fve 2980 Ft
NNaaggyy  BBaalláázzss: Gerinctúrák a Kárpátokban. Bp.: Heiling
Média Kft. 304 p. (A földgömb terepjáró könyvek) Fve
3590 Ft
NNaaggyy  GGáábboorr  ––  SSzzaabbóó  ZZssoolltt: Reflex íjak. Bp.: HF Eleven Kft.
68, [2] p. (Eleven íjászkönyvek) Fve 1600 Ft
SSiimmoonn  IIssttvváánn: A Formula-1 legjobb 50 pilótája: [1950-
2010]. Bp.: Aréna 2000 63 p. (Autós legendák,
felejthetetlen futamok) Fve 1490 Ft
TTáábboorroossii  LLáásszzllóó: Zenta sporttörténete. Zenta: Dudás Gy.
Múz.- és Levélbarátok Köre 410, [5] p. (Zentai monográfia
füzetek, 57.) Fve 2500 Ft

Vadászat
EElleekk  BBaalláázzss  ––  ZZssoollddooss  BBaarrnnaabbááss: Magyar
vadászösvényeken. Debrecen: TKK 142, [2] p. Kve 3990 Ft

NYELV ÉS IRODALOM
Nyelvtudomány
BBaakkooss  FFeerreenncc: Idegen szavak és kifejezések szótára. Bp.:
Akad. K. XXIV, 723 p.
Kve 5990 Ft
CCzzuucczzoorr  GGeerrggeellyy  ––  FFooggaarraassii  JJáánnooss: Etimológiák,
szóelemzések a Czuczor–Fogarasi szótárból. Bp.: Tinta
950 p. Kve 7989 Ft
EEuurróóppaaii  hheellyyeessíírráássookk. Bp.: Inter Kht.: Prae.hu 316 p. Fve
3900 Ft
MMaaggyyaarr  hheellyyeessíírráássii  sszzóóttáárr. Bp.: Akad. K. XI, 587 p. Kve
4350 Ft
OOllaasszzyy  KKaammiillllaa: Német társalgási zsebkönyv. Bp.: Tinta
221 p. (Híd szótárak) Fve 2100 Ft
SSzzaakknnyyeellvvii  kkoommmmuunniikkáácciióó. Bp.; Miskolc: Tinta: ME 460 p.
(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, 110.)
Fve 3490 Ft
SSzzóóttáárraakk,,  sszzóólláássookk,,  nneevveekk  vvoonnzzáássáábbaann: köszöntô könyv Fábián
Zsuzsanna tiszteletére. Bp.: Tinta 240 p. (Segédkönyvek a
nyelvészet tanulmányozásához, 111.) Fve 2400 Ft
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TTII  ééss  MMII: alkalmazott nyelvészet és interdiszciplinaritás.
Bp.: Tinta 149 p. (Segédkönyvek a nyelvészet
tanulmányozásához, 102.) Fve 1980 Ft

Irodalomtudomány
BBaarrtthhaa  KKaattaalliinn Ágnes: Shakespeare Erdélyben: XIX. századi
magyar nyelvû recepció. Bp.: Argumentum 422 p.
(Irodalomtörténeti füzetek, 167.) Fve 2600 Ft
CCssookkoonnaaii--IIllllééss  SSáánnddoorr: Babits Mihály és Fogaras. Bp.:
Argumentum 281, [3] p., [20] t. (Babits kiskönyvtár) Fve
2900 Ft
AA  hhuummoorr  ddiimmeennzziióóii: a II. Magyar Interdiszciplináris
Humorkonferencia elôadásai. Bp.: Tinta: BGF KKFK 259 p.
(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, 108.)
Fve 2400 Ft
KKeeaattss  lleevveelleeii. Bp.: L’Harmattan 207 p. Fve 2300 Ft
MMccCCoouurrtt,,  JJoohhnn: A virágzás évei: James Joyce Triesztben,
1904–1920. Szombathely: Savaria Univ. Press XI, 352 p.,
[8] t. Kve 3500 Ft
PPéétteerr  ÁÁggnneess: Keats világa. Bp.: L’Harmattan 231 p. Fve
2600 Ft
RReeggéénnyyeekk,,  mmééddiiuummookk,,  kkuullttúúrráákk. Bp.: Argumentum 482 p.
(Diszkurzívák) Fve 3200 Ft
RRiiccooeeuurr,,  PPaauull: A diszkurzus hermeneutikája. Bp.:
Argumentum 157, [2] p. (Diszkurzívák) Fve 2100 Ft
TTóóttffaalluussii  IIssttvváánn: Irodalmi alakok nagy lexikona. 1. Mítoszok
és mondák. Bp.: Argumentum 471 p. Kve 4950 Ft
UUttóóppiiáákk  ééss  eelllleennuuttóóppiiáákk. Bp.: L’Harmattan 341 p.
(Párbeszéd-kötetek, 4.) Fve 3100 Ft
TTóótthh  KKlláárraa: Egy rejtélyes középkori enciklopédia: Virgilius
Grammaticus. Bp.: Argumentum 284 p. (Apollo könyvtár,
31.) Fve 2800 Ft

Magyar irodalom
CCssáátthh  GGéézzaa: 1000 x ölel Józsi: családi levelek
1904–1908. Szabadka: Szabadegyetem 174 p.
(Életjel könyvek, 121.) Fve 1500 Ft
CCssáátthh  GGéézzaa: 1000 x ölel Józsi: családi levelek
1909–1912. Szabadka: Szabadegyetem 166 p.
(Életjel könyvek, 123.) Fve 1500 Ft
CCssáátthh  GGéézzaa: 1000 x ölel Józsi: családi levelek
1913–1919. Szabadka: Szabadegyetem 250 p.
(Életjel könyvek, 125.) Fve 1500 Ft
DDaarrvvaassii  FFeerreenncc: Határjárás. Bp.: M. Írószövets. Arany J.
Alapítványa: Kortárs 170 p. (Kritikai füzetek, 3.) Fve 1575 Ft
AAzz  eemmlléékkeezzééss  eelleevveennssééggee: Kosztolányi Dezsô Napok a
szülôföldön. Szabadka: Vár. Kvt. 734 p. Kve 3990 Ft
FFrriieedd  IIssttvváánn: Magyar irodalom(történet): fejezetek a magyar
irodalmi modernség történetébôl. Szeged: Tiszatáj
Alapítvány 266 p. (Tiszatáj könyvek) Fve 1950 Ft
GGoorrddáánn  KKlláárraa,,  SS.: Desiré: Kosztolányi kultusza a
Vajdaságban. Szabadka: Szabadegyetem 114 p. (Életjel
miniatûrök, 52.) Fve 990 Ft
HHaarrkkaaii  VVaassss  ÉÉvvaa: Verstörténések. Újvidék: Forum 235 p.
Fve 2799 Ft
KKoovvááccss  GGáábboorr: A történetképzô versidom: Arany János
elbeszélô költészete. Bp.: Argumentum 238 p.
(Diszkurzívák) Fve 2500 Ft
LLeennggyyeell  AAnnddrrááss: Képzelet, írás, hatalom. Szeged: Quintus
K. 309 p. Fve 2500 Ft
MMoohhaaii  VV..  LLaajjooss: A sárszegi regények és környezetük:
vonások Kosztolányi Dezsô 1920-as évekbeli
munkásságához. Szombathely: Savaria Univ. Press 98 p.
(Kézjegy) Fve 1885 Ft
RRaaddnnóóttii  SSáánnddoorr: Az egy és a sok. Pécs: Jelenkor 332, [2]
p. Kve 2900 Ft
RRoommáánniiaaii  mmaaggyyaarr  iirrooddaallmmii  lleexxiikkoonn..  55//22..  kköött..  TT  ––  ZZSS.
Bukarest: Kriterion p. [629]-1331.
Kve 5500 Ft
SSppiirroommáánnyyookk: kritikák és tanulmányok Spiró Györgyrôl.
Bp.: L’Harmattan 445 p. (Dayka könyvek, 7.) Fve 3800 Ft
SSzzaabbóó  SSzziillvviiaa: (Ön)értés-történetek: identitáslétesítés a
jelenkori magyar prózában. Újvidék: Forum 135, [2] p.
(Híd könyvtár) Fve 2400 Ft
SSzzeebbeerréénnyyii  ZZoollttáánn: Turczel Lajos. Dunaszerdahely: Nap K.
143 p. (Mûhely) Fve 2200 Ft

FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM
Honismeret. Helytörténet
AAnnttaallll  PPéétteerr  ––  GGeeddaaii  CCssaabbaa: Szépséges Budapest. Bp.:
Kossuth 112 p. Kve 3800 Ft
BBoouurrbboonn,,  FFaabbiioo  ––  AAgghhiinnii,,  PPaaoollaa: Olaszország. Bp.: Gabo
126, [2] p. (Új kilátó) Kve 4500 Ft
FFeerreennccvváárrooss  kkééttsszzáázz  éévvee. Bp.: Ráday Kvház 254 p. Kve
3000 Ft
KKaalloottaasszzeegg::  aannttoollóóggiiaa,,  11999900––11999966. Kolozsvár; Sztána:
Mûvelôdés: Szentimrei Alapítvány 437 p., [20] t. Kve
5536 Ft

MMéésszzáárrooss  TT..  LLáásszzllóó: Szeretettel vár a fénylô Magyarország.
[Zalaegerszeg]: Foto Europa K. 144 p. (Szeretettel vár:
minikönyv sorozat) Kve 2450 Ft
MMéésszzáárrooss  TT..  LLáásszzllóó: Szeretettel vár Csongrád megye.
[Zalaegerszeg]: Foto Europa K. 96 p. (Szeretettel vár:
minikönyv sorozat) Kve 2200 Ft
SSeevveerr,,  IInnggrriidd: Horvátország. Bp.: Gabo 125, [3] p. (Új
kilátó) Kve 4500 Ft
SSzzaabbóó  VViirráágg: Szeretettel vár Pest megye. [Zalaegerszeg]:
Foto Europa K. 96 p. (Szeretettel vár: minikönyv sorozat)
Kve 2200 Ft
ÜÜddvvöözzlleett  BBoonnyyhhááddrróóll. Bonyhád: Önkormányzat: Völgységi
Múz.: Völgységi Tájkutató Alapítvány 163 p. Kve 6682 Ft
VVaarrggaa  AAnnddrrááss: A régi Szeged. Szeged: Bába 163 p. Fve
1527 Ft
ZZeennttaa  mmoonnooggrrááffiiáájjaa..  11.. Zenta: Dudás Gy. Múz.- és
Levélbarátok Köre 398 p. Kve 3500 Ft

Világtörténet. Régészet
KKöörröössffôôii  ZZssoolltt  ––  NNyyáárrááddii  ZZssoolltt  ––  SSóóffaallvvii  AAnnddrrááss: Bronzkori
népek és vizigótok Székelyudvarhely határában.
Székelyudvarhely: Haáz Rezsô Múz. 64 p. Fve 1750 Ft
MMaarrsshh,,  WWiilllliiaamm  BB..  ––  CCaarrrriicckk,,  BBrruuccee: Történelem napról
napra: 365 érdekes, fontos esemény. Bp.: Ventus Libro
487 p. Fve 3490 Ft
TTöörrttéénneelleemm. Köln: Schwager & Steinlein 63 p. (101 kérdés
és válasz gyerekeknek) Fve 599 Ft

Mûvelôdéstörténet
EEggyyiippttoommii  hhiieerroogglliiffáákk: a múlt üzenete. [Miskolc]: Hermit
116 p. Fve 2100 Ft
KKuurrtthh,,  DDiieetteerr: Az ókori Egyiptom titkai. Bp.: Tessloff és
Babilon 48 p. (Mi micsoda, 40.) Kve 2569 Ft
MMéésszzáárrooss  IIssttvváánn: Mûvelôdéstörténeti tanulmányok, 1960-
2009. Bp.: Eötvös J. Kvk. 626 p. Fve 4868 Ft

Magyarország és a magyarság története
DDeeáákk  IIssttvváánn: Szent királyaink története: Balambértôl III.
Endréig. Bp.: M. Ház 224 p., [16] t.fol. (Magyar Ház
könyvek) Fve 3300 Ft
FFeellccsseerr  HHaannnnaa:: Egy jógi a vasfüggöny mögött. Svami Purn
jógi a rendszerváltás elôtti és utáni Magyarországon
(Naplójegyzetek) [Esztergom] Pilis K., Fve 2490 Ft
LLáázzáárr  IIssttvváánn: Kis magyar történelem. Bp.: Corvina [32] p.
Fve 1481 Ft
SSzzéécchheennyyii  IIssttvváánn  SSzzeerrbbiiáábbaann  ––  11883300::  nnaappllóókk,,
ddookkuummeennttuummookk. Újvidék: Forum 137 p. Kve 3100 Ft
ÚÚjjrraaggoonnddoolltt  nneeggyyeeddsszzáázzaadd: tanulmányok a Horthy-korszakról.
Szeged: Belvedere Meridionale 380 p. Fve 3818 Ft

Más földrészek története
VVaarrggaa  CCssaabbaa  BBééllaa: Afganisztán – a legyôzhetetlen. Bp.:
Kelet K. 269 p. Kve 2951 Ft

SZÉPIRODALOM
AAbbbbootttt,,  JJeeffff: Pokol. Bp.: Ulpius-ház 507 p. Fve 3499 Ft
ÁÁddáámm  VVaalléérriiáánn: Csángó mesék. Bp.: Móra 114, [3] p. Kve
2790 Ft
AAddlleerr,,  EElliizzaabbeetthh: Bûnös gazdagok. Bp.: Ulpius-ház 750 p.
Fve 3999 Ft
AAkkuunniinn,,  BBoorriiss: Halál szeretôje. Bp.: Európa 366 p. Kve
2900 Ft
AAmmaaddoo,,  JJoorrggee: Zsubiabá. Bp.: Európa 401 p. Kve 3400 Ft
AAnnddeerrssoonn,,  CCaatthheerriinnee: Csillogás. Bp.: General Press 375 p.
(Romantikus regények) Kve 2500 Ft
BBáánnffffyy  KKaattaalliinn: Ének az életbôl. Kolozsvár: Polis 292, [2]
p. Kve 3900 Ft
BBeenneeddeekk  EElleekk: A vitéz szabólegény és más mesék. Bp.:
Móra 323, [4] p., [4] t.fol. Kve 2990 Ft
BBeerrrryy,,  SStteevvee: A templomosok öröksége. Bp.: Ulpius-ház
647 p. Fve 3999 Ft
BBiittóó  LLáásszzllóó: Még négy év: 2006–2010: publicisztikák,
interjúk, recenziók. Bp.: Argumentum 304 p. Fve 2800 Ft
BBooggddáánn  LLáásszzllóó: A kintrekedtek. 1. Tatjána avagy: szerelmi
történet. Marosvásárhely: Mentor 419, [3] p. Kve 2940 Ft
BBoorrddááss  GGyyôôzzôô: Velünk történt. 3. Kertkapu. Újvidék: Forum
191 p. Fve 2800 Ft
BBoossnnyyáákk  VViikkttóórriiaa: Mantyusok. 1. Bátorság, Tomi! Szeged:
Könyvmolyképzô K. 74, [3] p. Kve 1799 Ft
BBrroowwnn,,  DDaann: A Da Vinci-kód. Bp.: Gabo 647 p. Kve 3490 Ft
BBuuccaayy,,  JJoorrggee: Elgondolkodtató történetek. Bp.: Európa
152, [3] p. Kve 2500 Ft
CCeerrcceennàà,,  VVaannnnaa: Tükörnapló. Bp.: Móra 121 p. (Pöttyös
könyvek) Kve 1590 Ft
CChhiilldd,,  LLeeee: Ne add fel könnyen. Bp.: General Press 400 p.
(Világsikerek) Kve 2500 Ft
CCoollee,,  KKrreesslleeyy: Vámpírvér. Bp.: Ulpius-ház 405 p.
(Halhatatlanok alkonyat után sorozat, 4.) Fve 3499 Ft

CCoonnnnoollllyy,,  JJoohhnn: A fekete angyal. Pécs: Alexandra 703 p.
Fve 3499 Ft
CCooookk,,  RRoobbiinn: Agymosás. Bp.: Gabo 402 p. Fve 1990 Ft
CCooookk,,  RRoobbiinn: Láz. Bp.: Gabo 490 p. Fve 1990 Ft
CCoorrnnwweellll,,  BBeerrnnaarrdd: Excalibur. 1. A tél királya. Pécs:
Alexandra 477 p. Kve 3499 Ft
CCoorrnnwweellll,,  BBeerrnnaarrdd: Excalibur. 2. Isten ellensége. Pécs:
Alexandra 423 p. Kve 3499 Ft
CCoorrnnwweellll,,  BBeerrnnaarrdd: Excalibur. 3. Excalibur. Pécs: Alexandra
428 p. Kve 3499 Ft
CCssáátthh  GGéézzaa: Napló, 1903–1904. Szabadka:
Szabadegyetem 158 p. (Életjel könyvek, 120.) Kve 1500 Ft
CCssáátthh  GGéézzaa: Napló, 1906–1911. Szabadka:
Szabadegyetem 219, [2] p. (Életjel könyvek, 122.) Fve
1500 Ft
CCssuukkááss  IIssttvváánn: A Nagy Ho-ho-ho-horgász nyáron. Szeged:
Könyvmolyképzô K. 90, [2] p. Kve 1999 Ft
DDaannyyii  ZZoollttáánn: Hullámok után a tó sima tükre. Üllô: Timp 79
p. (Timp széptár, 16.) Fve 1700 Ft
DDee  MMaarrii,,  SSiillvvaannaa: Az utolsó ork. 3. Az utolsó ork. Bp.:
Európa 385 p. Kve 3300 Ft
DDeelliinnsskkyy,,  BBaarrbbaarraa: Akit sohasem felejtünk. Bp.: Gabo 548
p. Fve 2490 Ft
DDeelliinnsskkyy,,  BBaarrbbaarraa: Vakmerô nyár. Bp.: Gabo 478 p. Fve
1990 Ft
DDéérrii  BBaalláázzss: Rétegek. Bp.: Argumentum 84 p. Fve 2100 Ft
DDéézzssii  ZZoollttáánn: Haranggal járnék. Csíkszereda: Pallas-
Akadémia 66, [2] p. Fve 1200 Ft
DDoolláákk--SSaallyy  RRóóbbeerrtt: Madáretetô. 7. Bp.: Európa 160 p. Kve
2500 Ft
DDóórraa,,  aa  ffeellffeeddeezzôô  nnaaggyykköönnyyvvee. Bp.: Egmont-Hungary 45 p.
Kve 2399 Ft
DDrruuoonn,,  MMaauurriiccee: Zeusz emlékiratai. Bp.: Európa 229 p. Kve
2900 Ft
DDuummaass,,  AAlleexxaannddrree: A három testôr. Bp.: Európa 687 p.
Kve 3800 Ft
FFaallccssiikk  MMáárriiaa: A sorsvadász. Pécs: Jelenkor 82, [5] p. Kve
1901 Ft
FFeejjôôss  ÉÉvvaa: Csajok. Bp.: Ulpius-ház 382 p. Fve 2999 Ft
FFeejjôôss  ÉÉvvaa: Hotel Bali. Bp.: Ulpius-ház 335 p. Fve 2999 Ft
FFeekkeettee  IIssttvváánn: Lutra. Bp.: Móra 282 p. (Fekete István
mûvei) Kve 2390 Ft
FFeerrddiinnaannddyy  GGyyöörrggyy: Trópusi szerelem. Csíkszereda: Pallas-
Akadémia 157 p., [16] t. (Utak, tájak, emberek, 12.) Fve
2400 Ft
FFllaauuttnneerr  LLaajjooss: A Yacht Club szirénei. Bp.: I.A.T. K. 213,
[2] p. Fve 2999 Ft
FFüürreeddyy  AAnnttaall: Vándormadár. Bp.: M. Ház 151 p. Kve 2500 Ft
GGáábboorr  EEmmeessee: A kis Katóka. [Budakeszi]: Táltoskönyvek
[18] p. (Tarka-barka mesesorozat, 1.) Kve 1190 Ft
GGaarrddnneerr,,  LLiissaa: A kamra. Bp.: Ulpius-ház 209 p. Fve 3499 Ft
GGaarrwwoooodd,,  JJuulliiee: Tûz és jég. Bp.: Gabo 342 p. Fve 1990 Ft
GGeeccsseerr  EErrzzsséébbeett: Barátság, szerelem, házasság:
életmesékkel és novellákkal. Bp.: Uránusz 200 p. Fve
2920 Ft
GGeeddggee,,  PPaauulliinnee: A látó. Bp.: Gabo 564 p. Kve 3490 Ft
GGeeoorrggee,,  EElliizzaabbeetthh: A nagy szabadítás. Bp.: Ulpius-ház 502
p. Fve 3499 Ft
GGoosscciinnnnyy,,  RReennéé  ––  UUddeerrzzoo,,  AAllbbeerrtt: Asterix, a gall. Bp.:
Egmont-Hungary 48 p. (Asterix kalandjai, 1.) Fve 2199 Ft
GGoottoo,,  CCaasssseemm  SSeebbaassttiiaann: Vihar: az Ébredés
folytatása.[Szeged]: Szukits 307 p. Fve 2490 Ft
GGrriippppaannddoo,,  JJaammeess: Gyilkos szándék. Bp.: General Press
327 p. (Világsikerek) Kve 2500 Ft
GGrruujjiiææ,,  MMiilloorraadd: Istene vadrácnak, istene magyarnak. Üllô:
Timp 205 p. (Timp világtár, 4.) Fve 2800 Ft
GGuuiicccciiaarrddiinnii,,  FFrraanncceessccoo: Politikai és erkölcsi intelmek.
Kétnyelvû kiad. Bp.: Eötvös J. Kvk. 161, [4] p. (Eötvös
klasszikusok, 101.) Fve 2235 Ft
GGyyaannúúss  üüggyylleett. Bp.: Egmont-Hungary 115 p. + magazin
(H2O, 2.) Fve 1699 Ft
HHaappkkaa,,  CCaatthhyy  ––  NNaavvaarrrroo,,  LLaarrrryy: Shrek a vége, fuss el véle.
Bp.: Egmont-Hungary 31 p. Kve 2199 Ft
HHaarrrriiss,,  CChhaarrllaaiinnee: Halottnak a csók. Bp.: Ulpius-ház 461 p.
(True Blood sorozat, 6.) Fve 3499 Ft
HHeerrcceegg  JJáánnooss: Viharban. Szabadka: Szabadegyetem
108 p. (Életjel könyvek, 130.) (Hasonmás sorozat, 1.)
Kve 990 Ft
HHeeyyeerr,,  GGeeoorrggeettttee: Francia négyes. Bp.: Gabo 399 p. Fve
2490 Ft
HHoolltt,,  VViiccttoorriiaa: Plantagenet prelûd: [Plantagenet saga]. Bp.:
I.P.C. Kv. 395, [2] p. (I.P.C. könyvek) Fve 2298 Ft
HHrraabbaall,,  BBoohhuummiill: Õfelsége pincére voltam. Bp.: Európa
270, [2] p. Kve 2500 Ft
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HHuullllóó  IIssttvváánn: Ködvirágos hajnalok. Szabadka:
Szabadegyetem 115 p., [28] t. (Életjel könyvek, 128.)
Kve 1300 Ft
JJóókkaaii  AAnnnnaa: Szegény Sudár Anna. Bp.: Széphalom
Kvmûhely 335 p. Kve 3200 Ft
JJoovvaannoovviicč̌,,  MMaarriijjaa: Ideje menned! Üllô: Timp 397 p. (Timp
világtár, 5.) Fve 3200 Ft
JJuuhháásszz  AAnniikkóó: Emberi nevek, állati történetek. Bp.:
Magánkiad. 28, [3] p. Kve 2100 Ft
JJuuhháásszz  GGyyuullaa: Ébredj, magyar! Szeged: Bába 175 p. Fve
1500 Ft
KKáárrppááttii  ZZoollttáánn: Utóvizsga szerelembôl. Bp.: Viva Média
Holding 416 p. Fve 2900 Ft
KKáássaa  ZZssoolltt: Átébredés. Szeged: Bába 434 p. Fve 3818 Ft
KKeemméénnyy  JJáánnooss: Kákoc Kis Mihály. Csíkszereda: Pallas-
Akadémia 96, [3] p. (Kemény János mûvei, 1.) Kve 1800 Ft
KKeemméénnyy  ZZssiiggmmoonndd: Ködképek a kedély láthatárán. Bp.:
Osiris 244 p. (Osiris diákkönyvtár) Fve 880 Ft
KKeennyyoonn,,  SShheerrrriillyynn: Ördögi tánc. Bp.: Ulpius-ház 446 p.
(Sötét vágyak vadásza sorozat, 4.) Fve 3499 Ft
KKeerrttéésszz  EErrzzsséébbeett: Teleki Blanka. Bp.: Móra 396 p. (Kertész
Erzsébet könyvei) Kve 2990 Ft
KKiipplliinngg,,  RRuuddyyaarrdd: Aki király akart lenni. Bp.: Kelet K. 394
p. Kve 3990 Ft
KKiirraann  SSoonnrreekkssaa,,  CChhaannddrraa: Férfiasság: indiai elbeszélések
nôi szemmel. Csíkszereda: Pallas-Akadémia 182 p. Fve
1901 Ft
KKlleeyyppaass,,  LLiissaa: Éjfélig vagy enyém. Bp.: Ulpius-ház 446 p.
Fve 3499 Ft
KKnniigghhtt,,  EErriicc: Lassie hazatér. Bp.: Akkord: Talentum 191 p.
(Talentum diákkönyvtár) Fve 798 Ft
KKoossáárryynnéé  RRéézz  LLoollaa: Por és hamu. Pomáz: Kráter Mûhely
Egyes. 486 p. (Aranyrög könyvtár, 12.) Kve 2700 Ft
KKoossáárryynnéé  RRéézz  LLoollaa: Vaskalitka. Pomáz: Kráter Mûhely
Egyes. 568 p. (Aranyrög könyvtár, 11.) Kve 3000 Ft
KKoovvááccss  BBaarrnnaabbááss: Röffencs Pista kalandjai: a nagy
szökés. Pozsony: Median [21] p. Kve 1600 Ft
KKrrooóó  AAnnddrrááss: É – mint élet: regényszerûen szerkesztett
elbeszélések, avagy elbeszélésregény. Bp.: Novella 300 p.
Fve 2990 Ft
KKuukkooddaa  VViinnccee: Béke gyôzelme. Bp.: Alterra 162 p. Fve
1500 Ft
KKuullccssáárr  IIssttvváánn: Mitya: egy pesti kisfiú emlékiratai
gyerekeknek (és felnôtteknek). Bp.: Argumentum 166 p.
Fve 2200 Ft
KKuunn  JJ..  JJuuddiitt: Reménytelen remények. [Székesfehérvár]:
Holnap Magazin 150 p. (Holnap Magazin kötetek) Fve
1909 Ft
LLaakkaattooss  LLeevveennttee: Barbibébi. Bp.: Ulpius-ház 565 p. Fve
3499 Ft
LLiinnddsseeyy,,  JJoohhaannnnaa: A Malory család. 2. Szíved rejtekén.
Bp.: Gabo 427 p. Fve 1990 Ft
LLiinnddsseeyy,,  JJoohhaannnnaa: A Malory család. 8. A vágy foglyai. Bp.:
Gabo 460 p. Fve 2290 Ft
LLôôrriinncczzii  LLáásszzllóó: Az alázat ünnepei. Kolozsvár: Polis 99 p.
(„Solus eris”) Fve 2500 Ft
MMaaccBBrriiddee,,  SSttuuaarrtt: Hideg gránit. Bp.: Ulpius-ház 526 p. Fve
3499 Ft
MMaaccddoonnaalldd,,  RRoossss: A fúriák. Bp.: Európa 342 p. (Európa
krimi) Fve 2500 Ft
MMaacchhoovviicchh  RRaayymmuunndd: Bolyongások. Bp.: Panoráma 207
p. Fve 1850 Ft
MMaaccoommbbeerr,,  DDeebbbbiiee: Csak azért is Matt! Bp.: Harlequin 351
p. (A New York Times sikerszerzôje) (Kisvárosi álmok) Fve
1595 Ft
MMaaccoommbbeerr,,  DDeebbbbiiee: Próba szerencse. Bp.: Harlequin 367
p. (A New York Times sikerszerzôje) (Kisvárosi álmok) Fve
1595 Ft
MMaarrnnoo  JJáánnooss: A semmi esélye. Bp.: Palimpszeszt: Prae.hu
165, [7] p. Kve 2750 Ft

MMaarrtteell,,  YYaannnn: Pi élete. Bp.: Európa 320, [3] p. Kve 3200 Ft
MMccDDeerrmmiidd,,  VVaall: A szirének éneke. Bp.: Ulpius-ház 510 p.
Fve 3499 Ft
MMccNNaauugghhtt,,  JJuuddiitthh: Varázslat. Bp.: General Press 435 p.
(Romantikus regények) Kve 2500 Ft
MMéésszzööllyy  MMiikkllóóss: A negyedik út: magyar konzilium. Pécs:
Jelenkor 388, [4] p. (Mészöly Miklós mûvei) Kve 2900 Ft
MMéésszzööllyy  MMiikkllóóss: Színházon kívül: drámák. Pécs: Jelenkor
496, [3] p. (Mészöly Miklós mûvei)
Kve 3199 Ft
MMiikkeess  KKeelleemmeenn: Törökországi levelek: válogatás. Bp.:
Osiris 196 p. (Osiris diákkönyvtár) Fve 890 Ft
MMiikkllyyaa  AAnnnnaa: Eloldozás. Pécs: Jelenkor 132 p. Kve 1901 Ft
MMiilllleerr,,  FFrraannkk: Sin City. 5. Családi értékek. Bp.: Goodinvest
123, [3] p. Fve 2960 Ft
MMóóccssaaii  GGeerrggeellyy: Igaz. Bp.: FÍSZ 156 p. (Hortus conclusus,
23.) Kve 1899 Ft
MMooiinneeaauu,,  JJeeaannnnee: A legszebb Grimm-mesék. Pécs:
Alexandra 221, [2] p. Kve 3699 Ft
MMoollnnáárr  GGyyöörrggyy: Éhe a földnek. Szeged: Bába 155 p. Fve 1364 Ft
MMuussssoo,,  GGuuiillllaauummee: Visszajövök érted. Bp.: Ulpius-ház 359
p. Fve 3999 Ft
MMûûmmááyyeerr,,  SStteeffffyy: Agykonyak. [Szeged]: Excalibur 96 p.
(Excalibur könyvek) Fve 1250 Ft
NNaattttáánn  AAnnddrrááss: A toyboy. [Sopron]: Novum Pro 233 p. Fve
4070 Ft
NNeemm  mmiinnddeennnnaappii  lláánnyy. Bp.: Egmont-Hungary 115 p. +
magazin (H2O, 1.) Fve 1699 Ft
NNoorrddqqvviisstt,,  SSvveenn: Kisöcsi és a nagyvilág. Bp.: General
Press [25] p. Kve 2000 Ft
NNoorrtthh,,  FFrreeyyaa: Mindent anyánkról: anyák, lányok, szeretôk,
hazugságok. Bp.: Ulpius-ház 559 p. Fve 3499 Ft
NNoorrtthh,,  FFrreeyyaa: Szerelmi titkok. Bp.: Ulpius-ház 605 p. Fve
3499 Ft
PPááll  DDáánniieell  LLeevveennttee: Ügyvezetô költô a 21. században. Bp.:
Palimpszeszt: Prae.hu 107 p. Fve 1500 Ft
PPáássttyy  JJúúlliiaa: Fénytörések. Szeged: Bába 268 p. Fve 2091 Ft
PPeerrggaauudd,,  LLoouuiiss: Gombháború. Bp.: Európa 264 p. Kve
2600 Ft
PPeerrrryy,,  TTaassmmiinnaa: Divatdiktátorok. Bp.: Ulpius-ház 814 p.
Fve 3999 Ft
PPeettee  GGyyöörrggyy: Talpig Vasban: válogatott közéleti írások.
Vasszilvágy: M. Nyugat Kvk. 337, [4] p. (A Magyar
Nyugat történeti kiskönyvtára, 12.) Kve 1980 Ft
PPiillcchheerr,,  RRoobbiinn: Közöttünk az óceán. Bp.: Ulpius-ház 534
p. Fve 3499 Ft
PPrraannggee,,  PPeetteerr: A bazilika hercegnôje. Bp.: Gabo 569, [2]
p. Fve 2990 Ft
PPrreessttoonn,,  DDoouuggllaass  ––  CChhiilldd,,  LLiinnccoollnn: Temetôi tánc. Bp.:
General Press 356 p. (Világsikerek) Kve 2500 Ft
PPuuttnneeyy,,  MMaarryy  JJoo: Egyetlenem. Bp.: General Press 398 p.
(Romantikus regények) Kve 2500 Ft
QQuuiicckk,,  AAmmaannddaa: Titkok könyve. Bp.: Maecenas 319 p. Fve
1650 Ft
QQuuiinnnn,,  JJuulliiaa: A herceg és én. Bp.: Gabo 391 p. (A
Bridgerton család, 1.) Fve 2290 Ft
RRaannssoommee,,  AArrtthhuurr: Fecskék és Fruskák: a madárvédôk. Bp.:
Noran 415, [4] p. (Luna könyvek) Kve 3499 Ft
RRaass,,  EEvvaa: Vad bárányok. Üllô: Timp 332 p. (Timp világtár,
6.) Fve 3000 Ft
RRoossee,,  KKaarreenn: Gyilkolj értem. Bp.: Ulpius-ház 647 p. Fve
3999 Ft
RRuusszztt  JJóózzsseeff: Napló, 1962-1969 Rekviem. Zalaegerszeg:
Hevesi Sándor Színház 231 p.
Fve 2500 Ft
SSaaffiieerr,,  DDaavviidd: Pocsék karma. Bp.: Ulpius-ház 343 p. Fve
3499 Ft
SScchhmmiiddtt--SScchheellll,,  EErriicchh: Világosság a hosszú éjszaka után.
Bp.: Evangéliumi K. 175 p. Fve 1200 Ft

SShhoowwaalltteerr,,  GGeennaa: Az Alvilág Urai. 3. Éjsötét bosszú. Bp.:
Ulpius-ház 526 p. Fve 3499 Ft
SShhoowwaalltteerr,,  GGeennaa: Atlantisz. Bp.: Ulpius-ház 415 p. Fve
3499 Ft
SSiieeggaall,,  AArraannkkaa: Bûnbakok: egy gyermekkor története az
1939-44 közötti Magyarországon. Bp.: Novella 176 p. Fve
1990 Ft
SSiillvvaa,,  DDaanniieell: A Moszad ügynöke a Vatikánban. Bp.:
Ulpius-ház 511 p. Fve 3499 Ft
SSiimmoorr  AAnnddrrááss: Tavaszváró. Bp.: Szerzô 90, [2] p. (Z-
füzetek) Fve 500 Ft
SSllaauugghhtteerr,,  KKaarriinn:: Kín. Bp.: Ulpius-ház 558 p. Fve 3499 Ft
SSmmiitthh,,  LLiissaa  JJaannee: Vámpírnaplók. 3. Tombolás. Szeged:
Könyvmolyképzô K. 199 p. Kve 3299 Ft
SSmmiitthh,,  LLiissaa  JJaannee: Vámpírnaplók. 3. Tombolás. Szeged:
Könyvmolyképzô K. 199 p. Fve 2499 Ft
SSttiillttoonn,,  GGeerroonniimmoo  ––  BBaattttaagglliinn,,  MMiicchheellaa: Amerika felfedezése.
Bp.: Cartaphilus 48 p. Kve 1901 Ft
SSttiillttoonn,,  GGeerroonniimmoo: A tûzvörös rubin temploma. Pécs:
Alexandra 112, [16] p. (Mulatságos történetek, színes
kalandok) Fve 1299 Ft
SSttrroouutt,,  EElliizzaabbeetthh: Kisvárosi életek. Bp.: General Press 351
p. Fve 2800 Ft
SSzzaakkááccss  EEsszztteerr: Villámhajigáló Diabáz. Bp.: Liget 177, [2]
p. (Liget könyvek) Fve 3000 Ft
SSzzaakkoonnyyii  KKáárroollyy: Ki van a képen?: drámák. Bp.: Stádium
319 p. (Szakonyi Károly életmûsorozata, 7.) Kve 2800 Ft
SSzzeennttmmiihháállyyii  SSzzaabbóó  PPéétteerr: 66 új mini sci-fi. Bp.:
Agroinform 95 p. Fve 1000 Ft
SSzziilláággyyii  LLaajjooss  ––  ÕÕsszzii  ZZoollttáánn: Békamese 2.: Pitypangfejû
Tóbiás. [Nagykôrös]: Szilágyi L. [24] p. (Trixi könyvek,
40.) Fve 200 Ft
TTaakkááccss  TTiibboorr: Szerelmek labirintusában. Szeged: Bába 369
p. Fve 3191 Ft
TTaakkaammii  KKoouusshhuunn: Battle Royale: „van rosszabb az
iskolánál”. Bp.: Ulpius-ház 738 p. Fve 3999 Ft
TTaayylloorr,,  JJiillll  BBoollttee: Mennybe döngölve. Bp.: Agykontroll 172
p. Fve 2490 Ft
TThhoorr,,  BBrraadd: Az elsô parancsolat. Bp.: Ulpius-ház 558 p.
Fve 3499 Ft
TToollllee,,  EEcckkhhaarrtt  ––  FFrriieeddmmaann,,  RRoobbeerrtt  SS.: Milton titka: fedezd fel
a most erejét! Bp.: Agykontroll Kft. [40] p. Kve 2490 Ft
UUjjkkéérryy  CCssaabbaa: Felperzselt hómezôk. Bp.: Dekameron 580
p. Kve 5860 Ft
ÜÜzzeenneett  aa  GGoollggoottáárróóll. Bp.: Simor A.: Tabák A. 332 p. Fve
500 Ft
VVáánnddoorrvviirráággookk: bolgár szavak és színek Szondi György
közvetítésében magyarul. Bp.: Napkút 327, [8] p., [10]
t.fol. Fve 2990 Ft
VVaarrggaa  MM..  JJáánnooss: Epifrázisok. Bp.: Ad Librum 176 p. Fve 990 Ft
VVéégghh  AAllppáárr  SSáánnddoorr: Köznapló. 2. Mindaz, amit átéltünk
2005 tavasza és 2007 újtavasza közt. Bp.: Amadeus 346
p. Kve 1645 Ft
VVeenneezziiaa,,  MMaarriioolliinnaa: Ezer éve itt vagyok. Bp.: Ulpius-ház
375 p. Fve 3499 Ft
VVeerrmmeess  ÉÉvvaa  ––  VVeesszzeellii  LLaajjooss: Szkutarimámor: tizenegy ôsz
az Almádi Zorbával a Peloponnészoszon.  Veszprém: Vár
Ucca Mûhely [Szerk.] 123, [4] p., [10] t. Fve 1500 Ft
VVeerrsseekk  KKaassss  JJáánnooss--ttóóll,,  --rróóll,,  --nnaakk. Szeged: Bába 84 p. Kve
1500 Ft
VVoonnnneegguutt,,  KKuurrtt: Idôomlás. Bp.: Maecenas 188, XVII, 250
p. Kve 2200 Ft
WWiinnddiisscchhggrraaeettzz  NNaattáálliiaa  ––  DDoobbaayy  MMiikkllóóss: Õk is hôsök
voltak. Bp.: Ad Librum 104 p. Fve 2490 Ft
ZŽ̌aaddaann,,  SSeerrhhiijj: Depeche Mode. Bp.: Európa 273 p. (Modern
könyvtár) Fve 2200 Ft
ZZeerriinnvváárryy  SSzziilláárrdd: Magyar ének. Bp.: Accordia 210 p. Kve
4500 Ft
ZZssoommbbookk  TTíímmáárr  GGyyöörrggyy: A tenger szociológiája. Bp.:
Stádium 112 p. Fve 3600 Ft
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Az elmúlt idôszak két olyan kitûnô kötet-
tel is megörvendeztette a különleges re-
gényélményekre vágyó olvasót, amelyek
egyediségükkel besorolhatatlanok az ed-
digi sikerkönyvek áramába. 

Az indiai származású, rögtön Booker-díj-
jal (2008) debütáló Aravind Adigának leg-
elsô regénye, A fehér tigris jelent meg
most magyar nyelven, a Cartaphilus Kiadó
gondozásában, s e hazai bestsellerzajok
csinnadrattájából csendesen kimaradó –
regénnyel olyan páratlan erejû és megkapó
stílusú mû született, hogy szinte borítékol-
ható az egyszuszra-olvasás élménye. India-
regény ez, de korántsem a „szokványos”
India-történetek egyike, hanem egy felka-
varó, hús-vér krimibe oltott lélektani krimi,
amely fenekestül forgatja fel errôl a sztere-
otípiákkal egyébként is nehezen megköze-
líthetô országról kialakított elôítéleteinket,
pozitívat és negatívat
egyaránt. Aravind Adiga
regényébôl ugyanis kide-
rül, hogy az Európa köze-
pébe és nyugati részére
átszivárgó India-míto-
szok legtöbb pontja kö-
szönôviszonyban sincs a
valósággal, s e történet a
hályogot olyan mesteri
mozdulatokkal fejti le a
szemünkrôl, hogy a mû
végeztével leginkább
csak megilletôdötten pró-
bálunk hozzászokni az új
fénytöréshez. Egy kis fa-
luban felnövekvô fiú,
majd fiatalember törté-
nete ez, akit agilitása, el-
szántsága ránt ki a nincstelenségre pre-
desztinált sorsból, a modern kori kaszt-
rendszer börtönébôl, és sofôrként kezdi a
maga helyi „karrierjét” építeni vidék és vá-
ros, nyomor és gazdagság szakadékait
megjárva, miközben folyamatosan próbálja
megôrizni lojalitását azokhoz az értékek-
hez (otthon, szülôhely, család), amelyek –
emberek lévén – belénk vannak kódolva,
bôrünkbe vannak sütve. Az ellentmondás

húrja azonban pattanásig,
majd valóságos elpattaná-
sig feszül: ha Balrám az
ôsi törvények szerint
mindezekhez ragaszko-
dik, már az élete kezde-
tén lehúzhatja a rolót. Ha
viszont ki akar törni, fo-
lyamatosan át kell hágnia
a törvényeket, majd
konkrétan felvállalni egy
gyilkosságot. Balrám
olyan pimasz szenvtelen-
séggel kezd bele történe-
te elbeszélésbe, hogy az ember felkapja rá
a fejét – és épp ez a szerzô szándéka: meg-
hökkent, felkavar, és már benne is vagyunk
az események örvényében. Aravind Adiga
hangja merôben új, soha nem hallott húro-
kat penget, s az élmény nem kevéssé kö-

szönhetô a konzseniális
magyar fordításnak, ame-
lyet Greskovits Endre,
Salman Rushdie fordítója
készített. A regényben a
filmkészítôk is meglátták
a pompás alapanyagot,
hamarosan talán a hazai
mozikban is láthatjuk
majd a belôle jelenleg ké-
szülô filmet.

Talán épp a már elké-
szült filmadaptációjából
lehet ismerôs egy a még
távolabbi Keletre, egé-
szen Japánig tekintô kis-
regény, a Selyem, Ales-
sandro Baricco mûve,
amely a Helikon Kiadónál

most a második kiadását éri meg. Aravind
Adigával ellentétben Baricco már jól is-
mert szerzô világszerte, a magyar közön-
ség elôtt is – korábban a Helikonnál már
megjelent többek között a Novocento, a
Tengeróceán, a Történet, a City, a harag-
várak. Az igazán nagy népszerûséget még-
is az a bizonyos filmfeldolgozás hozta meg
a Selyem-nek 2007-ben, pedig a vásznon is
szépen megjeleníthetô romantikus szál el-

lenére mégiscsak irodal-
mi bravúr ez a mû alapve-
tôen. Akár A fehér tigris,
szintén egy szuszra olvas-
ható kötet, itt még a terje-
delme is emellett szól. A
Selyem olyan, mint a cí-
me: lényegre szorítkozó,
költôien elbeszélt törté-
net, amelynek játszi
könnyedségû mondatai
szinte érezhetôen simo-
gató, sejtelmes titkokat
rejtenek. Baricco valójá-

ban prózába oltott lírát ír, a fejezetek szin-
te versszakok: a lehetô legkevesebb és leg-
pontosabb szóval mesélnek el egy nagyívû,
romantikus élettörténetet, amely a szere-
lem, hûség, szexualitás, férfiasság és nôies-
ség, tûz és víz harcának és egybeolvadásá-
nak misztikusan árnyalt elbeszélése. A ti-
zenkilencedik század Franciaországában
selyemhernyó-kereskedelemmel próbálko-
zó üzletember nekivág kontinenseknek és
óceánoknak, hogy nyereségesen induló
vállalkozását felvirágoztassa. Lóháton, ha-
jón, gyalogosan ingázik a több ezer kilomé-
teres úton, míg felesége közös kis ottho-
nukban minduntalan hazavárja. Japánban a
szó szoros értelmében más világba csöp-
pen, s e más világ tartozéka egy csodálatos
szépségû lány. A Selyem történetébôl in-
nentôl kezdve bármit is megfogalmazni
egy-egy hétköznapi mondatban csak eset-
len bicegés lenne szárnyak könnyed rebbe-
néséhez képest. Baricco mondatai egy bal-
ladisztikus ének sorai, amelyeknek köszön-
hetôen megjelenik körülöttünk a Japán vi-
zeirôl felszálló pára homálya, fülünkben a
néha felkiáltó, tarkatollú madarak sikolya.
„Hervé Joncour érezte, a víz végigcsorog
testén, elôbb a lábán, aztán a karján és a
mellén. Mint az olaj. És körös-körül fura
csend. Érezte, testére könnyû selyemfá-
tyol hull. A nôi kéz simogatva törülgette a
bôrét, mindenütt, de mindenütt: az a kéz
és az a semmibôl szôtt anyag.” A Selyem
oldalain Bariccónak olyan fülledt, éteri
tisztaságú erotikát sikerült szavakba önte-
ni, amelyet kevesen tudtak a kortársak kö-
zül, s mindemellett több évtized történe-
tét beszéli el alig száz oldalon. Szót érde-
mel itt is a mûvészi fordítás, amely Szé-
kely Éva munkája. A Selyem egyfajta
szimfónia: pisszenés és lélegzetvétel nél-
kül hallgatja végig mindenki, aki csak fel-
csendülni hallja.

Laik Eszter
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Vannak hasznos illúziók vagy mítoszok a törté-
nelemben? 

Ha valaki erre a kérdésre kategorikusan nincs-
csel merészel válaszolni, hát megnézheti magát.
Az év elején magam is csak bámultam, hogy fô
lapomban, a HVG-ben a magyar múlt makacs
legendáit csokorba szedô cikkem milyen indula-
tos vihart kavart. „Mi célom volt vele”, „miért
pont most” – ezek a jóindulatúan értetlen,
mondhatni baráti megnyilvánulások voltak, s
még az értem aggódókat sem igen sikerült meg-
gyôznöm arról, hogy ha egy szakfolyóiratban –
de nevezzük nevén: a Hadtörténelmi Közlemé-
nyekben – egy remek tanulmány jelenik meg,
akkor azt érdemes felhangosítani. Szôcs Tibor
történész ugyanis nem kevesebbet bizonyított
be, mint azt, hogy Dugovics Titusz – az a hôs vi-
téz, aki 1456-ban Nándorfehérvár ostromakor a
vár fokáról gyôzelmi zászlót kitûzni akaró jani-
csárt magával rántotta a mélybe – valójában
nem létezett. Legendáriuma csak 1824-ben „szü-
letett”, mégpedig egy nem is túl bonyolult irat-
hamisítás-sorozattal. Történt ugyanis, hogy „ôs-
keresô” buzgalmában a Vas vármegyei szolga-,
majd táblabírói tisztséget betöltô Dugovics Im-
re elégedetlen lévén a család 1674-es nemesíté-
sével, olyan, 15. századi adománylevelet fabrikál-
tatott magának, a középkori oklevelek szakértô-
jének számító sági plébános, Kresznerics Fe-
renccel, amely azt tanúsította, hogy a Pozsony
megyei Tej nevû birtokot már Hunyadi Mátyás
adományozta Dugovics Bertalannak – apja, Ti-
tusz hôsiességéért. A „szenzációs” felfedezôk-
nek pedig nem kisebb tekintély, mint Döbrentei
Gábor költô, királyi tanácsos és tudós akadémi-
kus (s a Wikipédia szerint nem mellesleg „a tör-
ténelem szó megalkotója”) dôlt be, amikor az el-
sô rendszeresen megjelenô magyar folyóirat-
ban, az általa szerkesztett Tudományos Gyûjte-
ményben forráskritika nélkül adta közre, s ala-
pozta meg a leghôsebb magyar toposzát, amely
aztán a többi között Czuczor Gergely, Illyés
Gyula és Kodály Zoltán mûveiben élt tovább,
hogy a tankönyvek elmaradhatatlan illusztráci-
ójáról, Wagner Sándor festô klasszikus olajké-
pérôl ne is beszéljünk.

Nos, legendahántó írásom életem egyik leg-
visszhangosabb cikkévé lépett elô. Voltam én
minden, „idegenszívû bértollnok”, „nemzeti ön-
tudatunk sárba tiprója”, „a magyarság büszkesé-
geinek gyilkosa”, akinek börtönben a helye.

De tegyük fel ismét a kérdést: vannak
hasznos illúziók vagy mítoszok a történelem-
ben? Elárulom, erre a kérdô mondatra cikkem
megírása után, egy nemrégiben megjelent kö-
tetben bukkantam rá (vagy figyeltem fel) elô-
ször. Pedig már negyven évvel ezelôtt is olvas-
hattam volna (talán olvastam is, de így, fajsúlyo-

san nem maradt meg az emlékezetemben)
Szûcs Jenônek, a nemzeti kérdés történetelmé-
letének mindmáig alighanem legavatottabb ha-
zai kutatójának 1970-es dolgozatában. E provo-
katívan aktuális Szûcs-szöveget (nem csak a
kérdést, a választ is) az Egyezzünk ki a múlttal!
címû könyv szerkesztôje, Lôrinc László idézte
elôszavában: „Aki reális múltszemléletre törek-
szik, az nem a nemzettudat felszámolásához
jut el, hanem egy kritikusabb nemzeti öntudat-
hoz és önismerethez… elemezni próbál, s eköz-
ben persze nemigen sajnálja sem az illúziókat
sem a héroszokat.” 

Ami köztudatunkban négy évtizede lappan-
gó kérdéskör volt csupán, az mára központi
problémává rukkolt elô: mit kezdjünk régi-új
mítoszainkkal, legendáinkkal? Cáfoljuk ôket! –
vélekedett például Hahner Péter, a pécsi tudo-
mányegyetem tanszékvezetô professzora, ami-
kor az év elején 100 történelmi tévhit, avagy
amit biztosan tudsz a történelemrôl – és mind
rosszul tudod címmel sikerlistás könyvet írt.
Törekvése, úgy tûnik, szembemegy azzal a
mind divatosabb felfogással, hogy azért ápoljuk
mítoszainkat, mert „példaképre”, „nemzeti
büszkeségre” oly nagy szüksége van a magyar-
nak, mint egy falat kenyérre, s ha ezt, úgymond
a történelmét, a múltját elvesszük tôle, min-
dent elveszünk. Nem az a fontos tehát, hogy
valójában mi történt, sokkal inkább az, hogy az
egykori hôsi cselekedet, kimagasló vitézi ér-
dem – még ha nem is úgy, nem is ott, nem is
akkor, nem is azzal történt, ahogy azt közemlé-
kezetünk ôrzi – példát mutat, helytállásra ne-
vel, legfôképp pedig lelkesít. 

Mindezt, általam nagyon is méltánylandó
módon, egyáltalán nem osztja a rendszerváltás
lázában alakult, legfontosabb hívószavának a
tárgyilagosságot tekintô szakmai és érdekvé-
delmi fórum, a Történelemtanárok Egylete. S
ahogy húsz évvel ezelôtt a kommunista ideoló-
gia béklyójától igyekezett felszabadítani az is-
kolát, most, „a magyar történelmi közgondol-
kodás földcsuszamlásszerû átalakulásának kü-
szöbén” akciót indított a mítoszok természet-
rajzának feltérképezésére. Vitassuk meg ôket!

– mondták, tet-
ték, nem titkolva,
hogy korántsem
elméleti, hanem
nagyon is gya-
korlati kérdés-
ként kezelik a
mostanra kiala-
kult helyzetet. Közös gondolkodásra,
mûhelybeszélgetés-sorozatra invitálták hát
mindazokat, akik pro avagy kontra módon már
megnyilvánultak, vagy megnyilvánulni hajlan-
dók: jegyzett történészeket és a tapasztalataikat
diákközelbôl szerzô tanárokat. Az Egyezzünk
ki a múlttal! címû kötet négy nagy témát (Tria-
nont – mi más lehetett volna az elsô? –, a má-
sodik világháborút, majd a kommunizmus év-
tizedeit, utána pedig elméleti síkon a történe-
lemhez való viszonyt) járt körül az év eleji mû-
helybeszélgetések alkalmával. A kötet pedig sa-
játos jegyzôkönyv, amely még a történettudo-
mány és a közgondolkodás gubancait figye-
lemmel kísérôk számára is számos meglepe-
téssel szolgál.

De elôtte még valamit az elôzô mondatban
odavetett „sajátos” jelzôrôl. A kötet ugyanis –
sok-sok konferenciaelôdjével szemben – még
csak nem is „javított, pontosított” jegyzôkönyv,
hanem kevesebb is, több is annál. Ebbe a laza
szerkezetbe az is bôven belefér, hogy az össze-
állítók nem mindig ragaszkodtak (vagy eléged-
tek meg) a mûhelybeszélgetéseken elhangzot-
tak szó szerinti, vagy az írásban pontosított le-
irattal, a Trianonról elôadottakat Zeidler Mik-
lós egy, a kötet szerkesztôjének adott interjú-
ban foglalta össze. Máskor viszont a szûkös ter-
jedelem diktálta kényszer (más megfogalma-
zás szerint a kor technikai lehetôségeivel való
bátor élés) okán több elôadást vagy hozzászó-
lást az egylet kiadványában csak rövidítve hoz-
tak, azzal a megjegyzéssel, hogy a teljes szöveg
a program külön weboldalán (http://www.tte.-
hu/egyezzunkki) teljes terjedelmében elolvas-
ható. A kötet függelékébe ugyanis olyan tanul-
mányoknak, ismertetôknek szorítottak helyet,
amelyek a „közkedvelt” (persze, pontosabb lett
volna az a megfogalmazás: egyáltalán nem ked-
velt) mítoszokról – így a sumér (illetve hun)-
magyar rokonságról, a turulról szólóakat – fog-
lalják össze a legfontosabb tudnivalókat, a téma
irodalomjegyzékét is megadva. 
Ha jól saccolok, körülbelül nyolcvan-száz, egy-
mással is perelô, ám azért egymásra is figyelô,
reflektáló vélekedéssel, felfogással találkozhat
ebben a közös törekvésû kötetben az olvasó.
Aki az elmondottakból, leírtakból bôséggel
meríthet argumentációt saját látleletéhez. 

Murányi Gábor
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Miért most, a XIV. kötet kapcsán szó-
lunk ismét a Magyar Katolikus Lexikon-
ról, ha jövôre várható a XV., befejezô
kötet? Nos, mivel 1993 óta többé-kevés-
bé rendszeresen szemléztük a Szent Ist-
ván Társulat gondozta lexikonsorozatot
– elôbb a Könyvvilág, majd a Könyvhét
hasábjain –, ne maradjon reflexió nélkül
a Titel-Veszk közötti szócikk-állomány
sem. A XV. kötet pedig valószínûleg
nem lesz utolsó, hiszen Dr. Diós István
fôszerkesztô már tervezi a kiegészítô
kötetet. A nagyszabású vállalkozásnak a
természetszerû pótlások, korrigálások
mellett bôven van mit közreadnia.
Ugyanis – ez egyelôre korántsem ter-
mészetes a hasonló hazai folyamok ese-
tében – a világhálón mindegyre gyarap-
szik a tomuszokba fel nem vett címsza-
vak sokasága. Nem kis meglepetésemre
apai nagyapám életrajzi szócikkére is
ebben az internetes tárházban bukkan-
tam rá véletlenül. Az V. kötetbe ugyan
nem került be (e tényt nem is kifogásol-
hattam), viszont utólag készült róla –
többek között mint a premontrei tanító
rend gödöllôi gimnáziumának jogtaná-
csosáról – pontos, tárgyilagos biográfia.

A tárgykezelésben mutatkozó nagyvo-
nalúság, a helytakarékossággal szemben
az enciklopedikus extenzitást elônyben
részesítô tágasság kezdettôl vonzó és
hasznos (néha az elkanyarodások miatt
kissé problematikus) sajátossága a Ma-
gyar Katolikus Lexikonnak. A legújabb
kötet például hoz Városmajor címszót,
amelynek terjedelmes anyagából a való-
ban ide kívánkozó lényeg helyet kapha-
tott volna a Városmajori Jézus Szíve
plébánia címszó alatt. De talán mégis
jobb helye van külön szócikkben a Bu-
dapest ostromával kapcsolatos drámai
információnak (hogyan haltak hôsi ha-
lált igen sokan az Olasz [Szilágyi Erzsé-
bet] fasorban, 1945. február 12-én) és az
ugyancsak kapcsolódó, valóban inkább
az 1933-ban felszentelt templom törté-
netéhez tartozó, megrázóan regényes
ténynek (a templomba menekített né-
met katonalovak kínzó éhségükben a
padokat rágták szét). Említhetô lenne
számos további „ráadás” és „adalék”
címszó, amelyek majdnem kivétel nél-
kül roppant hasznosak (így az USA álla-
mai nyolc oldala, természetesen a föld-
rajzi, történeti és egyéb tudnivalók mel-
lett vallási adatokkal is).

Se szeri, se száma az érdekes-
ségeknek. A történészeken kí-
vül nem sokan hallhattak a tíz-
lándzsás szék 1803-ig évszáza-
dokon át fennálló szepességi
önkormányzati formájáról.
Kevesek könyvtárában lehet
már meg a Tízperces regé-
nyek (1928–1929) kilenc köte-
te. Immár majdnem hiányta-
lan segítség az utalószó-há-
lózat, hiszen kis híján min-
den vonatkozás fellapozható
– a Tízpercesek esetében az
I. kötet, Blaskó Mária hit-
buzgalmi író, tanárnô neve
az iránytû. A számos új elô-
tagú címszó között különö-
sen dúskáló vallási, motivi-
kus, irodalmi és nyelvésze-
ti összefüggésben is az új Éva, amely a
Boldogságos Szûz Mária címeinek és
hivatalainak, illetve az egyházatyák mû-
veiben található, üdvtörténeti szerepé-
re utaló megszólításainak listája, kiegé-
szítve a népénekek Mária-megnevezé-
seivel. Néhány névhelyettesítô megsze-
mélyesítés a hat oldalnyi névsorból:
Angolna e világ vizeiben, Bárány szülô-
anyja, Irgalmasság ki nem apadó patak-
ja, Nap és hold közötti felhô, Zarándok
isten szállása, Fáradtak árnyéka, Noé
szép galambja, Szívünk aranya.

A könyv a betûtartományból eredô
„vezér-címszavai”, többek között: Tíz-
parancsolat (kiváló formula-összeve-
téssel), utolsó ítélet, utolsó vacsora
(mindkettô alapvetô mûvészeti kite-
kintésekkel is), üdvösség, vallás (és
összetételei), vasárnap, a Vatikán ki-
terjedt szóköre, valamint a védô-
szent(ek), az általuk védettek hosszú
lajstromával. Akik a vallásban, katoli-

kumban is a történelmet kere-
sik, legtöbbet a török hódoltság Ma-
gyarországon és a trianoni béke cím-
szavaktól kapják.

A személyi szócikkek kiterjednek a ré-
gebbi és mai magyar irodalomra (elsô-
rangú Vasadi Péter bemutatása példá-
ul), sokat tesznek az általános mûvelt-
ségért (a terjedelmes Victor Vasarely- –
itt: Vásárhelyi [Gyôzô]-szócikknek
semmiféle vallási vonatkozása nincs).
Frekventált egyházi személyek eseté-
ben akár el is tér a lexikon saját alaki
kötelmeitôl. Tóth Tihamér megyéspüs-
pök, egyetemi tanár esetében halálozá-
sának helyét és pontos óráját is közli a
mû. Nyilván a feltételezhetô fokozott,
kultikus tisztelet miatt. Ugyanakkor
Tóth egyházi körökben ma is inkább el-
ismerôleg, világi közelítésben inkább
elmarasztalóan emlegetett alapmûvé-
rôl, a Tiszta férfiúságról csak valós
megállapítást közöl, értékítéletet nem:
„igen nagy hatást gyakorolt az 1930–40-
es évek hazai, kat. alapozású isk. és csa-
ládi szexuális nevelésének elméletére
és gyakorlatára”.

Jelképtári, ikonográfiai, sôt geovallási
körképpel is ki kellene egészítenünk a
jelen egyik legnagyobb szabású, legkö-
vetkezetesebb és legszínvonalasabb le-
xikonfolyamának, a XIV. kötetnek a re-
cenzeálását, de adjuk át magunkat a vá-
rakozás jó reményeinek: következzék a
XV., majd a XVI. (pót-) kötet!

T. T.
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Amit Esterházy Jánosról
tudunk, azt nagyrészt
Molnár Imrének köszön-
hetôen tudjuk, aki pálya-
kezdése óta elkötelezett
szakértôje a felvidéki ma-
gyar hôs gróf életének és
mártírhalálának, amint ezt
adta címül is a Méry Ratio
Kiadónál megjelent – do-
kumentumokat, leveleket,
visszaemlékezéseket is
bôven felsorakoztató – ter-
jedelmes monográfiájá-
nak. A borító belsô részén
láthatjuk, a történészt,
amint II. János Pál pápa
utolsó audienciáján ott áll a Szentatya elôtt,
aki megáldja a neki éppen átadott, Esterhá-
zy János életrajzát tartalmazó kötet lengyel
fordítását. A fülszövegbôl pedig kiderül,
hogy Molnár Imre évtizedek óta nagy-
nagy szeretettel szól a Bukaresttôl Varsóig
számos városban megtartott elôadásain,
valamint újságcikkeiben, tanulmányaiban,
könyvei lapjain a 20. század e jelentôs fel-
vidéki magyarjáról.

– Mi miatt ilyen fontos ez a téma nem csak
kutatója, de az olvasó, szélesebb értelem-
ben az egész magyarság számára?
– Az arisztokrata család galántai ágába tarto-
zó Esterházy János története a versailles-i
békeszerzôdés után kezdôdött, amikor is
úgy érezte, kötelessége azok mellé állni,
akikre nemzetiségi mivoltuk miatt igazság-
talanságok sora zúdult, noha akaratukon kí-
vül kerültek kisebbségi sorba Csehszlovákia
megalakulása után. De ugyanígy felemelte
szavát a német, ruszin, lengyel kisebbség ér-
dekében is rögtön, amint 1932-ben az Orszá-
gos Keresztényszocialista Párt élére válasz-
tották. Jelölését ott nem fogadta osztatlan
egyetértés. Többen tapasztalatlan fiatalem-
bernek tartották, s az ellenvélemény szerint
leginkább attól tartottak, hogy az alkatához
közeli „liberális vonalat” fogja kritikátlanul
követni. Az ellenérvek között még grófi cí-
me is szerepelt, mint ami szemben áll a párt
mindvégig gondosan ôrzött „szociális érték-
rendjével”. Õ rácáfolt a kétkedôkre; azonnal

országos körutat szerve-
zett, még a legeldugot-
tabb falvakba is elment,
mert meg kívánta is-
merni a csehszlovákiai
magyarság életkörülmé-
nyeit. Az érintett terüle-
teken, logikailag kön-
nyen össze tudta kap-
csolni a gazdasági fejlô-
dés hiányát, a szinte
mindenütt megmutat-
kozó szociális gondokat
a nemzeti kisebbségben
élô közösségek jogfosz-
tottságával. Azért vállalt
szerepet a parlament-

ben, mert úgy vélte, messze hangzóan kell
felemlegetni az általa képviselteket ért igaz-
ságtalanságokat, és az ellenük alkalmazott
magán- és közjogi törvénytelenségeket.
Mindvégig a szeretet fontosságát hangoztat-
ta, és felhívta az érintettek figyelmét az
egyetértésben való gondolkodásra és a cse-
lekvés fontosságára. 
– Sorsszerû volna, hogy ez a cél mindmáig
nem valósult meg maradéktalanul a térsé-
günkben?
– Most már van visegrádi együttmûködés,
amelynek következtében ezek az országok
intézményi szinten közös lépéseket tesznek,
sajnos csak a napi praktikus érdekek men-
tén. Az a hosszú távú perspektíva, ami Es-
terházy politikáját jellemezte azonban saj-
nos máig hiányzik. Õ megtapasztalta azt a
sok-sok keserûséget, amelyeket le kellett
nyelnie a magyar kisebbségnek az elsô
Csehszlovák Köztársaságban, majd a szlo-
vák állam idején, s 1945. után megélte az iga-
zi poklot, a beneši dekrétumok nyomán be-
következô teljes jogfosztottság tragédiáját,

mégis tartotta magát ahhoz az elvéhez,
hogy a magyaroknak és szlovákoknak béke-
jobbot kell egymásnak nyújtaniuk; csak ez
lehet a jövô útja. Egymásra vagyunk utalva.
Egyikünket sem fogják a holdra kitelepíteni.
Ezer évig itt voltunk a Kárpát-medencében,
s ez ezer év múlva is így lesz, közös érde-
künk, hogy megtaláljuk a megegyezés útját.
– A magyarok Krisztusaként is szokták em-
legetni Esterházy János grófot. Egyetért ez-
zel a megnevezéssel, amellyel fogolytársai
illették ezt a rendkívüli embert?
– Nagyon találó kifejezés ez, amellyel a gu-
lag poklában, fogolytársa, Hetényi József il-
lette ôt, bár ezután Esterházy János halálos
betegen végigjárta a csehszlovákiai börtö-
nöket is. Valóban a közép-európai népek
szenvedését vette magára. Azt, amin a fölvi-
déki magyar kisebbség keresztülment, a tel-
jes vagyonelkobzást, az anyanyelvi kultúra
elnémítását, az állampolgárságtól, a politikai
és emberi jogoktól való teljes megfosztott-
ságot Esterházy mind egyénileg is megélte.
Egyik napról a másikra kobozták el a vagyo-
nát, szakították ôt el családjától, nemzetétôl
s aztán egyszer csak ott találta magát egy
Szibériába rohanó tehervagonban. Onnét
visszatérve, 1949-ben, felajánlották neki a
menekülési lehetôséget, de ô nem élt vele,
tudatosan vállalta a szenvedést. Azonosult a
népével az ôt ért meghurcoltatás minden
részletében. Pedig volt felesége és két gyer-
meke, tehát a családja és a saját érdekét hát-
térbe szorította azért a közösségért, amely
ôt választotta vezetôjéül, miközben tudta,
hogy ilyen körülmények között mással már
nem szolgálhat, csak a hûségével, kitartásá-
val, s egyértelmûen tudta azt is, hogy mind-
ez a gyötrelmet, a halált fogja jelenteni szá-
mára. A szudéta-németekhez hasonlóan ezt
a magyarságot is el akarták tüntetni a tér-
képrôl, teljes deportálással, ki- és széttelepí-
téssel. A magyarság ugyanúgy halálra volt
ítélve a vádlottak padján a kollektív bûnös-
ség elvére való hivatkozással, mint ahogy
Esterházy Jánosra is kimondták a halálos
ítéletet 1947-ben Pozsonyban. A tények is-
meretében ma bátran elmondhatjuk: az ô ál-
dozatvállalásának is köszönhetô, hogy Szlo-
vákiában a magyarság még jelen van. 

(mátraházi)

INTERJÚ
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Beszélgetés Molnár Imrével Esterházy Jánosról
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– Az utóbbi években sok
könyv, életrajz jelent meg köz-
életi emberekrôl, színészekrôl.
Athina élete igazán nem min-
dennapi: sikeres színészélet
után kivonult a pusztára, meg-
lepve ezzel közönségét, tiszte-
lôit. A könyvben arról ír, hogy
neki semmilyen komplexust
nem okozott, hogy talpig
„szkafanderben” megeteti az
állatokat, majd nagyestélyiben
fellép a színházban. Nehéz
volt a színésznôt erre a kitárul-
kozásra rávenni, vagy ez az ô
kívánsága, igénye volt? 
– Az utóbbi két év jelentôs vál-
tozásokat hozott az életében. A
szakmai kapcsolat mellett erôs baráti kö-
telék alakult ki köztünk a legteljesebb bi-
zalommal, így,  amikor elôálltam az ötlet-
tel, hogy meséljen az életérôl, a legna-
gyobb természetességgel mondott igent.
Talán az a hit volt kevés benne, amiben én
biztos vagyok. Nevezetesen, hogy kíván-
csiak az emberek az ô nem mindennapi
történetére.
– Az Athina különleges szerkezetû könyv
lett azzal, hogy a fontosabb fejezetekhez
Trombitás Katalin asztrológus fûzi hozzá
gondolatait, elemzését Athina személyi-
ségérôl, kapcsolatairól. Az ön ötlete volt,
hogy ezek a betétek színesítsék, világít-
sák meg Athina útját? 
– Nekem természetes volt, hogy segítsé-
gül hívjam az asztrológiát ahhoz, hogy
döntéseinek hátterét minél világosabban
át tudjam adni az olvasóknak. Mivel az
asztrológiával magam is szakmai szinten
foglalkozom, mindenképpen közérthetô-
en akartam az asztrológus „közbeszólása-
it” megfogalmaz(tat)ni, hiszen nagyon
fontos, hogy azok is értsék és megértsék,
akiket ez nem foglalkoztat. Ez nem ezote-
rikus könyv, viszont Athina mind mû-
vészként, mind magánemberként, eddigi
életében nagy sorsfordulókat élt meg, sa-
ját maga alakította sokszor a sorsát. Azt

gondolom, hogy egy külsô szakember
megfogalmazása ezekrôl a helyzetekrôl és
megoldásokról segítségül szolgálhat
azoknak, akik hasonló problémákkal küz-
denek. Fontos volt az is, hogy olyan szak-
ember írjon ezekrôl a helyzetekrôl, aki
nem ismeri személyesen. Athina egyéb-
ként nagyon fogékony az ezoterikus tanok
iránt, folyamatosan kutatja a történések
miértjét és remek szemmel veszi egyre
többször észre az összefüggéseket, az elô-
jeleket, a „véletlen” egybeeséseket, me-
lyek tovább segítik a megkezdett úton.
– A könyv egyik fontos fejezete szól a
nagy váltásról, arról, hogy Athina ott-
hagyta gyerekeit, családját, az  új szere-
lem és a vele járó új életforma miatt: úgy
is fogalmazhatunk, hogy egy élet porba
döntése és az újrakezdés. Mégis: ô szí-

nész és énekes – színházi si-
kereirôl, fontos szerepeirôl, le-
mezeirôl szól a történet…
– Az ô esetében szinte teljesen
összemosódik a szakma és a
magánélet. Abszolút természe-
tességgel mozog a munkája és
az otthona között. Ezt persze
lelki értelemben értem. Ô száz
százalékkal él, és amikor élet-
formát váltott, ez egyben szak-
mai életformáját is megváltoz-
tatta. A vidéki visszahúzódás
egyben szakmai is lett. Athina
az én szememben egy archai-
kus alak, több ôsi tulajdonság-
nak, formának megtestesítôje.
Most szakmai életének másod-

virágzását éli, nagy örömmel és gyermeki
rácsodálkozással arra a tényre, hogy egy-
maga képes lekötni több ezer embert és
hogy nagyon sokan szeretik. Ahogy a
könyvbôl kiderül, szakmai szempontból
nem volt mindig ennyire „önazonos”.
–  A  Coelho-idézetek sora  azt jelzi, hogy
Athinának ô az egyik legkedvesebb írója.
Vagy ez csak véletlen? 
– Az elsô meghatározó közös munkánk,
a „Latin érintés” CD volt, melybôl kere-
kedett egy színházi koncert a Mûvésze-
tek Palotája Fesztivál Színházában. A jó-
részt spanyol és portugál nyelvû dalok
között érdekes történetek hangzottak el
azok keletkezésérôl. A dalok eredeti
nyelven és hangulatban szólaltak meg és
némelyiknél a saját gondolataink helyett
írók, költôk idézeteit hívtuk segítségül
ahhoz, hogy a dalszövegeket, érzéseket
plasztikusan kifejezhessük. Valóban a
legtöbb idézet Coelhótól származik, és
pont azokban az élethelyzetekben talál-
tunk rájuk, amikor kifejezték azt, amit
mi nem tudunk jól megfogalmazni. Az-
tán szinte összekötôszövegként szolgál-
tak ehhez az esthez. Ebben a pillanatban
valóban Coelho az elsôk között szerepel
Athina sikerlistáján.

Pataki Erzsébet

INTERJÚ
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Beszélgetés Perjés Jánossal
Szeptemberben kerül a könyvesboltokba Perjés Jánosnak Papadimitriu Athináról szóló
„különleges” könyve. 
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– A bátyám, aki orvos, 1956-ban külföldre
ment, és ránk hagyta a könyveit – mondja a
festômûvész. – Ezek között volt a Sorsdön-
tô csaták címû, kétkötetes képes album,
amelyet gyerekkoromban annyit olvasgat-
tam, hogy már betéve tudtam. Sok orvosi
könyv is akadt ott, kamaszként ezekbôl en-
gem leginkább a különleges betegségek, a
kétfejû csecsemôk és az ezekhez hasonla-
tos elrettentô ábrák érdekeltek. Akkoriban
kaptam rá a két világháború között megje-
lent klasszikus sorozatokra is, például az er-
délyi írókéra, ezeket ifjonti mindenevôként
egytôl egyig elolvastam. Utána a mûvész-
pálya vonzása és a képzômûvészeti gimná-
zium eltérített a könyvektôl.

Mielôtt elcsodálkoznék, már érkezik is
a magyarázat:

– A vizuális mûvészet, a kézmûvesség
egészen más habitust kíván meg, mint a
fogalmi gondolkodás. A képzômûvészeti
iskolában a mûveletlen ôstehetség volt az
eszménykép, s tényleg nem az értelmisé-
gi fiúkból lettek késôbb mûvészek, hanem
a parasztgyerekekbôl.

Az érettségi szünet hozott ebben válto-
zást, tudom meg Somogyi Gyôzôtôl. Ba-
rátaival Karinthy Így írtok ti-je és Weöres
Sándor A lélek idézése címû mûfordítás-
kötete jóvoltából csodálkoztak rá a ma-
gyar és a világirodalomra. 

– Ebben az idôben találkoztam öreg
zsidó mesteremmel, Szilágyi Ernô filo-
zófussal, aki a Biblia és a Szókratész elôt-
ti korai görög filozófusokra irányította a
figyelmemet, meg Nietzschére, aki neki
kedvence volt. Pár évig nagykanállal et-
tem az európai filozófiát, amelyet abban
az idôben itthon szinte tiltottak.

A filozófia, amely köztudomásúan a teo-
lógia szolgálóleánya, Somogyi Gyôzôt a
hittudományi fakultásra vezette. A dokto-
rálását követô tíz év Budapest nagy
könyvtáraiban találta beszélgetôtársamat,
cédulázás, anyaggyûjtés, lábjegyzet-készí-
tés közben: írta egyháztörténeti mûveit.

– Ha az ember megismeri a királynôt, ak-
kor a szolgálóleánytól kissé eltávolodik –
tréfálkozik a filozófiával való szakításán So-

mogyi Gyôzô. – A törté-
nészi kutatás és a vallás
közös erôvel visszaveze-
tett a mûvészethez. Elô-
ször a saját könyveimet
illusztráltam, illetve re-
konstrukciós rajzokat ké-
szítettem az egyháztör-
téneti kutatásaimhoz:
térképeket, viseleteket,
középkori templomokat,
akkor engem már a tör-
ténelemben a „hogyan
gondolták” helyett az
kezdett érdekelni, hogy
miként nézett ki egy-egy
korszakban a világ. Szin-
te látni szerettem volna Jézus korát. Milye-
nek lehetettek valójában az apostolok? Azt
sejtettem, hogy nem olyan lepedôbe burkolt
szôke germánok voltak, mint amilyennek a
szentképek ábrázolták ôket.

Közel-keleti archív fotókon tanulmányozta
a néprajzi típusokat, ez azután elvezette az
arab, az örmény, a kopt, s végül a bizánci áb-
rázolásokhoz, az ikonokhoz. Bizánc kalau-
zolta ôt a magyar történelemhez.

– Évekig foglalkoztam a bizánci-magyar
háborúk történetével – folytatja a festômû-
vész –, már kedvenc gyerekkori olvasmá-
nyom, a Sorsdöntô csaták is jelezte a kato-
náskodás iránti vonzalmamat. Mindinkább
a hadtörténetre helyeztem a hangsúlyt. Ki-
derült, hogy ôseink hadi viseletét addig va-
lójában senki sem kutatta. A 19. századi szép
romantikus történelmi rajzok a pontosság
igénye nélkül készültek. Így került érdeklô-
désem tengelyébe több mint harminc éve a
magyar hadviselet kutatása és rajzolása. A
klasszikus történelemkönyv betûtenger,
amelyben rengeteg számadat, esetleg sta-
tisztikai táblázat szerepel, de az a látomás,
hogy miként néztek ki eleink, milyen volt az
élet akkor, mit ettek, milyen volt a sapkájuk,
vagy hová jártak vécére, ez a történészeket
látszólag nem érdekli. Magam meg a tárgya-
kat és a korabeli életformát próbálom képe-
ken megjeleníteni. Régi metszetek, ábrázo-
lások után kutatok. Óriási könyvtáram van

olyan albumokból, amelyek képekkel közve-
títik a régi életet. Itt van például fakszimilé-
ben II. Frigyes solymászkönyve, a tatárjárás
idején keletkezett latin nyelvû mû a madár-
és viseletábrázolás csodálatos tárháza. Az
ugyancsak hasonmás Ashburnam Biblia pe-
dig Mózes öt könyvének a 600 körüli il-
lusztrált kézirata, amely a régi vizigótok
életmódját mutatja meg. De átfésülöm a
szöveges forrásokat is. A vizualitás elôtérbe
kerülése óta szert tettem egy gyorsolvasási
módra, amellyel szinte pillanatok alatt meg-
találom a könyvoldalon azt, ami engem ér-
dekel: ruhaviselet, életmód, ló, fegyver... A
leíró részletekbôl készült rajzokban látta-
tom, hogyan nézett ki a város, a király, a nép.
Eddigi hét ilyen témájú kötetem után az
idén indul útjára a Cser Kiadónál egy tizen-
öt kötetes album a Magyar hadviselet a szkí-
táktól a második világháború végéig.

– Ez nekem nem munka, hanem szenve-
dély, játék – vallja meg búcsúzóul, miköz-
ben az istállóba tart, hogy felszerszámoz-
za magának az egyik lovat. – Hagyomány-
ôrzô huszárként megelevenítem a régi
kort, újravarrjuk a ruhákat, elkészítjük a
nyergeket, vagyis kísérleti régészetet foly-
tatunk: a rekonstruált tárgyakat a haszná-
latban is kipróbáljuk.

Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Somogyi Márk

www.somogyimark.hu

EMBERBEN KÖNYV

IIddôôuuttaazzóó  ffeessttôômmûûvvéésszz  ––  ffeehhéérr  lloovvoonn
Ritka történet Somogyi Gyôzô festômûvészé, akit valójában az elsô emlékezetes gyer-
mekkori könyve vezérelt pályáján a képzômûvészettôl a papi hivatáson és az egyháztör-
téneti kutatáson át a kísérleti régészetig. Vendéglátómat Balaton-felvidéki otthonában
jelentôs könyvgyûjtemény veszi körül, az istállóban pedig fehér lovak és kecskék, vala-
mint birkák és szamarak várják.
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és felköszöntöm ôt is, az eget,
mely lágy baldachin; rezegve kékült
a békességes tengerek felett,
és a hetéra mellét, mely a szájnak
oly bársonylágy s a szemnek oly kemény –

vagy Faludy György üzenete?… „Mindenkor idejük
van a zsoltároknak”, mondja József Attila, minden-
kor ideje van a nagy költészetek: a hitleri téboly
születése idején éppúgy, mint most.

Rodoszban jártam olcsó turistaúton, a körülmények
hagytak kívánnivalót, de a tenger!... a tintakék hullámok
a szelíd szélben, a valószínûtlenül kék ég, a szikrázó
nap, amelyet sose takartak felhôk –
kit érdekelt a negyvenhárom fok! –
biztosan lehetett tudni, hogy a hol-
nap nem hoz orkánt és sötét jégesô-
felhôket, mint nálunk; a természet
mediterrán csodája állandó. 

A mesés sziklafalak között kavi-
csos volt a plázs, a kavics törte a
talpunkat, de a látvány mindenért
kárpótolt. És a helyiek nyitottsága, kedvessége, barátságossága –
tudom, hogy a turistákból élnek, de a Balaton mellett is a turisták-
ból élnek. Ám a két emberfajta nem is hasonlítható. A görögök
nyitott embersége nem üzleti fogás. Ez genetikus. Ez néplélek.

És ettôl állandóan Faludy sorai muzsikáltak a fejemben, és ott a
görög tengerek partjain hihetô volt, hogy ez már így ment három-
ezer évvel ezelôtt is, már ôsidôk óta… 

Ezt hagyta ránk a görögség örökül. „Akantusz bokrok alján a nôket,
kik Számosz borát itták, és szerettek könny és fajtéboly nélkül…” 

Elôször és talán utoljára a történelemben. 
Mert azóta nincs szerelem könny nélkül, fajtéboly vagy birtoklási té-

boly nélkül, nem a másságát szeretjük a másiknak, hanem az ugyano-
lyanságát, törzsbeliségét; nem a szabad lelkét, testét, melyet szabadon
ad és szabadon fogadok el, hanem a saját tulajdonomat; azóta félelme-
tes a szabadság, a rabság azóta nem börtön, hanem mocskos mene-
dék. Azóta rontja meg a szerelmet az osztozás a vagyon és a gyerek fö-
lött, azóta nem boldogság forrása, hanem vállalni való teher a gyer-

mek, sôt nemzetfenntartó kötelesség. Mióta ránk le-
helt a sápadt Nazarénus, azóta nem csak a vésô jár
meddô táncot a kezünkben, de már nem táncol szilaj
kordaxot kedvünkért az útkereszten álló szôke Vé-
nusz, mert bûn lett a tánc, bûn a vágy, a test gyönyöre,
a beteljesülés, a kéj, bûn lett a szerelemben a boldog-
ság, azóta nem szerethet könny nélkül az emberfia.

Pheidiász megmutatta Szaturnusznak, hogy kellett
volna embert szebben alkotni, és megalkotta a görö-
göket. Az asszonyok mélyfekete szemét, e varázsla-
tos titkokat ôrzô tavakat, lágyan duzzadó ajkukat,
bársonyos barna bôrüket, fekete kátrányzuhatag ha-

jukat, a férfiak nemes arcélét, szo-
bortestüket, szabályos vonásaikat,
és ez a csodálatos nép Bizánc zsar-
nokságát, Velence rablólovagjait, a
barbár oszmán–török handzsárait
és rabláncait túlélve megôrizte me-
mentónak önmagát nekünk, akik „e
barna szennyben élve is holtak va-
gyunk már a földtekén”. 

Mi, a mediterrán Nap szerelmesei, számûzöttnek jöttünk ebbe a
korba, s torkig kellett innunk minden undorát; szegénység ült nya-
kunkba zsáknehézen, ha volt bennünk tartás, és nem kóstoltuk az
árulók borát. 

És mindegy, hogy a nácik ágyúinak dörgése, vagy a barbár
mozlim dzsihád terrorbombáinak a robbanásai rázzák csendes
éjeken már a levegôt – ugyanaz a téboly készül elpusztítani, ami
még Hellasz örökségébôl megmaradt, és

ki tudja, holnap, 
ha lesz is fejünk, lesz-e logikánk, 
s az új bárdok, ki tudja, mit hazudnak 
a sír felett, hol elrohadt a szánk, 
s ki tudja, nem jô-e majd a végsô 
tûzvész, mindent vak füstté perzselô. 

Így hát mondom én is Faludyval, fájdalmas pátosszal, hogy: 
Menyasszonyom, köszöntlek máma késô, 
hanyatló korból árva verselô.

Hasznos tudnivalók
A kötet a 2009-ben (Vész)jelzések a kultú-
ráról címen megjelent könyv folytatása. Vi-
tányi Iván elôszava, mint egyfajta vitaindító
áll a szövegek elôtt. A bevezetôt követô két
tanulmány a kultúra magyarországi helyze-
tének – természetesen korántsem teljes –
leírását adja. E célt leginkább az elsô, a szer-
kesztôk által jegyzett Magyarország kulturá-
lis térképe c. cikk szolgálja, melyet pontosít,
szemléltet, és egészít ki helyi sajátosságok-
kal Benedek Mariann: A kultúrafogyasztás
budapesti színterei c. tanulmánya. Az is-
mertetett kutatások sok új információval
nem szolgálnak, inkább igazolják az aggo-
dalmakat, miszerint a hazai kultúra komoly
válságban van. Varga Tibor „Miénk itt a
tér…” Az emberi térhasználat kulturális di-
menziói c. esszéje elméleti kérdéseket vet
fel. A kor új kihívásai kapcsán boncolja em-
ber és technika kapcsolatát, a morál válsá-

gát. Felhívja a figyelmet arra, hogy az ember már oly mértékben
manipulálja környezetét, hogy az nem befolyásolja fejlôdését, így
csak rajtunk múlik, hogy milyen lesz a jövô. Csepeli György és
Prazsák Gergô tanulmányában az autonómia, az internet és kul-
túra kapcsolatát vizsgálja. Szecsôdy-Kiszely Márta cikke igazolja,
hogy a kultúra nem csupán luxus, hanem a mindennapokban jól
hasznosítható többlet, mely segíti az önreprezentációt, a helyes
önismeret kialakítását, és a sikeres kommunikációt. Kapitány Ág-
nes és Kapitány Gábor közel százoldalas munkája a 2010-es vá-
lasztások kimerítô elemzése, mely a kampánystratégiák mellett
sokat elárul a mai magyar társadalom összetételérôl, értékszem-
léletérôl. Lasztóczi Petra cikke a könyves szakma számára tanulsá-
gos. Végigtekinti az olvasás múltját, jelenét, majd egy valószínûsít-
hetô jövôképet vázol fel. A digitalizálás fontosságát és a könyvtá-
rak szerepét hangsúlyozza. Virág Hajnalka cikke zárja a kötetet,
mely a hazai üvegmûvészet kitörési lehetôségeit latolgatja.

A szerzôk írásai igazolják Vitányi Iván bevezetôjét. Bemutatják a
kultúra mennyire sokféle, szerteágazó lehet, és hogy mennyire
meghatározó része életünknek. Részterületeket ragadnak ki, ám e
részek mögött felsejlik az egész. Ezek a szövegek is vészjelzések.
Ébren tartanak és tudatosítják, hogy rengeteg a teendô.

Hományi Péter

Kertész Ákos
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(Jelentés a
magyar kultúra
állapotáról 2.)
MTA PTI, 328
oldal, 2800 Ft
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A Magyar Olvasástársaság a jelentôs szak-
mai tevékenysége mellett egyre inkább a
pragmatikus feladatok felé fordul, hiszen az
olvasást mint társadalmi, szociális tevékeny-
séget fogja fel. A részletekrôl a társaság el-
nökét kérdeztük. 

– Milyen célkitûzései vannak a Magyar Ol-
vasástársaságnak?
– Az Olvasástársaság céljai nagyon sokágú-
ak. Fontos célunk, hogy lássuk, mi történik
az olvasás területén, kik olvasnak, mit olvas-
nak, mikor olvasnak stb. Emellett az is cé-
lunk, hogy mint civil, közhasznú szervezet,
melyben a tagság bárki számára nyitott, ál-
landóan elôtérben tartsuk az olvasást, mint
társadalmi és társas jelenséget.

Azt látjuk, hogy a társadalmilag hátrá-
nyos helyzetûnek tekinthetô családokban
felnövô gyerekek riasztóan keveset olvas-
nak – ez nem meglepô, de fontos folyama-
tosan szem elôtt tartanunk. Társaságunk
egyik fontos programja épp ezért az, hogy
megpróbáljuk az olvasást mint tevékenysé-
get elvinni ezekbe a családokba. Az olvasás
mint technika átadása nem az általános is-
kolában, tulajdonképpen nem is az olvasás-
sal kezdôdik. Számos vizsgálatból kiderült,
hogy a korán olvasni kezdô gyerekek már
egészen kis korban képesek felismerni pél-
dául rajzokon vagy bonyolult ábrákon a be-
tûket. Ehhez a gyermek nagyon sok tapasz-
talattal kell hogy rendelkezzen a betûrôl,
amelyre csak betûgazdag környezetben te-
het szert. Mivel épp ez a betûgazdag kör-
nyezet hiányzik tehát a hátrányos helyzetû
családok nem kis részében, ezért megpró-
báljuk elvinni hozzájuk azt. Az Olvasó-társ
nevet viselô programunk keretein belül kö-
zépiskolásokat, fôiskolásokat, egyetemistá-
kat, felnôtt önkénteseket verbuválunk, akik
elmennek azokra a településekre, ahol
nagy számban élnek hátrányos helyzetû
gyermekek, és felolvasnak nekik. Persze
nemcsak felolvasás történik, hanem be-
szélgetés is a könyvekrôl. Fontos hozzáten-
ni, hogy nem csak könyveket és nem feltét-
lenül szépirodalmat olvasnak.
– Többször visszatérnek felolvasást tartani?
– Persze, nem egyszeri alkalomról van szó.
A program jelenleg próbaüzemben mûkö-
dik, Kaposvárott és környékén. Ôsszel, ok-
tóberben kezdjük szélesíteni a programot. A
próbaprogram nagyon jól sikerült, nagyon jó
volt a visszhangja is a sajtóban. 

Ahogy az elôbb már említettem, az olvasás
nem a technikai tudás megszerzésével kez-
dôdik, hanem már a beszéddel, felolvasással,
ezért a meseprogramokra is nagy hangsúlyt
helyezünk. 
– A Népmese napja a leginkább közismert
programjuk.
– A hatodik alkalommal megrendezett Nép-
mese napját Benedek Elek születésnapján,
október 1-jén tartjuk. Az elôadóink között
Jankovics Marcell éppúgy ott lesz, mint Bol-
dizsár Ildikó, Berecz András, Kóka Rozália,
Agócs Gergely és még sokan mások, kiváló
szakemberek és mûvészek. Mindamellett e
rendezvényünk díszvendége a Drávaszög
lesz, illetve ezzel párhuzamosan a hazánk-
ban élô horvát nemzetiség. Az idei Népme-
se napját Százhalombattán tarjuk, október 1-
jén. A részletekrôl a hunra.hu honlapon tá-
jékozódhatnak.
– Milyen más elemei vannak még az Olva-
só-társ programnak?
– Az egyik alprogram, mely már ugyancsak
próbafázisban van, de még nem teljes szé-
lességben indult el, a hosszú távon kórház-
ban tartózkodóknak való felolvasás. Renge-
teg gyerek és felnôtt is kénytelen hosszú
idôt kórházban tölteni, akik még nem, vagy
már nem tudnak olvasni.

Emellett már megegyeztünk a Fôvárosi
Szociális Módszertani Központtal, hogy
ôsszel elkezdünk a hajléktalanok számára is
felolvasásokat tartani. Ez egy sokkal vegye-
sebb csoport, mint az elôzô kettô, hiszen a
hajléktalanok között magasan mûveltek és
igen képzettek is vannak, ahogy írni-olvasni
nem tudók is. És a hajléktalanközpontoknak
vannak könyveik, tehát oda nem is kell hogy
feltétlenül mi vigyük a könyveket, hanem
magát az olvasást, mint szociális tevékeny-

séget kell, hogy hozzáférhetôvé tegyük a
számukra. Ehhez kapcsolódik a következô
alprogramunk, az idôsotthonokban való fel-
olvasás, olvasóestek és beszélgetések tartá-
sa. Ezek a most ismertetett programok
mind elôkészítô, kísérleti fázisban vannak,
de több közülük ôsszel elindul. 
– Könnyen találnak önkénteseket felolva-
sónak?
– Szerencsére igen. 
– Hogyan készítik ôket fel? Hiszen lelkileg
eléggé megterhelô lehet ilyen helyzetekben
felolvasni.
– Felkészítô programot tartunk nekik,
amelynek az akkreditációja is most kezdô-
dik. Ez egy egynapos képzést jelent, melyen
bemutatjuk az adott csoport jellemzôit. Ol-
vasási szakemberek, pszichológusok, szoci-
ológusok, szociális munkások stb. készítik
fel ôket a nehézségekre. Emellett azt tervez-
zük, folyamatosan fenntartunk egy munka-
csoportot, mely háttér gyanánt szolgál, és
amelyhez bármilyen problémás esetben for-
dulhatnak a felolvasóknak. 

Még egy nehézséggel vagyunk kénytele-
nek szembenézni e program során: a szak-
irodalma nagyon csekély az ilyen jellegû
munkának. Terveink között szerepel, hogy
kétéves munkát követôen a Nemzeti Tan-
könyvkiadóval karöltve megpróbálunk egy
tanulmánygyûjteményt e tárgyról megje-
lentetni – ez lenne az elsô ilyen jellegû mód-
szertani olvasókönyv.

Egyébként az SOS Magyarország Gyer-
mekfalu szervezettel már mûködtetjük az
Olvasó-társ programunkat. Ezek a gyerekek
kvázi családokban, önálló házakban élnek
egy nevelôanya gondoskodása mellett; ne-
kik is felolvasunk, ezzel mintegy segítünk a
velük dolgozó anyáknak, és olvasókat is ne-
velünk. Ám ehhez kapcsolódik egy másik
programunk is, a Könyvbatyu. Összeállítot-
tunk egy alapkönyv listát: azoknak a köny-
veknek a listáját, amelyek egy családi könyv-
tárban a legfontosabbak lehetnek ma Ma-
gyarországon. Körülbelül ötven könyvrôl
van szó, amelyeket a könyvkiadókkal, -ke-
reskedôkkel, könyvszakmai szervezetekkel
együttmûködve megpróbáljuk adomány-
ként az SOS Gyermekfalu egyes családjai-
nak átadni. Ehhez kapcsolódóan az SOS
gyerekfalut kinövô, felnôttkort elérô gyer-
mekek szintén kapnak tôlünk egy hasonló
méretû életkezdô könyvcsomagot.

Jolsvai Júlia

AZ OLVASÁSRÓL
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Egy felmérés szerint azok a gyerekek, akiknek
szülei legalább 500 könyves otthoni könyvtárral
rendelkeznek, 3,2 évvel tovább maradnak az is-
kolarendszerben, mint azok, akik nem könyves
környezetben nônek fel. A szülôi mesélések, fel-
olvasások, az olvasás technikájának magas fokú
elsajátítása, a szövegekben való tájékozódás, a
szövegértés mélysége egyaránt hozzájárulnak
ahhoz, hogy milyen pályát fut be késôbb gyer-
mekünk. Éppen ezért nem elég, ha a könyvekkel
csupán iskolásként találkozik elôször a nebuló,
az elsô hat év során szerzett hátrányt nehéz le-
dolgozni a tanulók egyéni sajátosságait sokszor
figyelmen kívül hagyó iskolarendszerben.

Magyarországon sokaknak ügye az olvasás,
leginkább a könyvtárosok kaphatóak pályázat-
írásra, projektek kitalálására és gondozására
(idén ilyen könyvtáros program például a Csalá-
di Olvasás Éve), de ne feledkezzünk meg a Ma-
gyar Olvasástársaságról (HUNRA) sem, amely
legújabban az Olvasó-társ kampányával szeret-
né közelebb hozni a könyvek világát a szociáli-
san hátrányos helyzetû gyerekekhez. Hasonló,
jó kezdeményezés az Olvassunk együtt! 2010 el-
nevezésû programsorozat is, amelynek egyes
vidéki állomásain prominens személyiségek
(celebek) látogatnak el egy-egy iskolába, ahol mesélnek, felolvas-
nak a gyerekeknek.

A fentebbi elképzelések nem hungarikumok, több európai or-
szágban már mûködô projekteket próbálnak – több-kevesebb si-
kerrel és sajtóvisszhanggal – magyarországi non-profit szerveze-
tek a magyar környezethez idomítani. Az összefogás, a pénz és a
központi koordináció hiánya azonban az olvasóvá nevelés globá-
lis ügyét is lokális erôfeszítésekké apasztja. 

A Német Olvasásalapítvány (Stiftung Lesen) 1988 óta szolgálja
az olvasás ügyét. Németországban ez a szervezet koordinálja az
olvasás fejlesztését szolgáló projekteket. Kellô (állami és magán)

pénzzel gazdálkodva ké-
pes országos jelentôségû
rendezvényeket szervez-
ni, kiadványai és honlapja
az olvasóvá nevelés majd
minden területét érintik.
A szolgálat német értel-
mezésben nemcsak han-
gyaszorgalmú napi mun-
kát jelent, az Alapítvány
fontos feladatának tekinti,
hogy változásokat gene-
ráljon, helyi projekteket,
országos programokat
egyaránt kidolgoz, ösztö-
nöz, gondoz. 

Imponáló táblázatban
foglalja össze az idei év-
ben futó programjait a
Stiftung Lesen. Ezeknek
többsége azonban nem
friss kezdeményezés, a
szervezet 22 éve alatt szá-
mos jó ötletet honosított
meg, amelyek közül az
egyik legismertebb, több

német tartományban is futó kezdeményezés a Lesestart projekt.
Az olvasóvá válás elsô lépéseit a gyermek a családban teszi meg.
Éppen ezért fontosnak tartja a Stiftung Lesen, hogy a szülôket
kellô információval lássa el az olvasás kulturális szerepérôl. A
program keretében eddig 800 000 család kapott tôlük kis vá-
szonszatyorban egy képeskönyvet és számos színes prospektust
arról, hogy mit és hogyan érdemes olvasni a gyermeknek.

Ha a Lesestart az elsô lépcsôfok az olvasóvá nevelésben, min-
den bizonnyal a felolvasás (vorlesen) a második. Az Alapítvány
„Felolvasó keresztszülôk” (például ráérô nyugdíjasok) jelentkezé-
sét várja, hogy a projekt keretében falusi és városi könyvtárak-
ban, oktatási intézményekben hetente 1-2 alkalommal felolvassa-
nak, meséljenek a gyerekeknek. 

Emellett különös figyelmet fordítanak a családi felolvasásokra.
Az egyik legújabb kezdeményezésük az „Apukám olvas nekem!”
(Mein Papa liest vor!). A programhoz kapcsolódó ismertetôben a
jelenkor megváltozott családi szerepei mellett arról is olvasha-
tunk, hogy a projektben részt vevô apukák rendszeresen letölthe-
tô segédanyagokat és mesélni való történeteket kapnak a Stif-
tung Lesentôl, melyeket, miután a munkahelyen kinyomtatták,
elmesélhetik otthon a gyerekeiknek. 

A felolvasáshoz kapcsolódóan jószolgálati tevékenységre is van
lehetôsége az Alapítványnak. A Stiftung Lesen egyik legfonto-
sabb együttmûködô partnere a Német Államvasutak (Deutsche
Bahn, DB). Éppen ezért nem ritka, hogy ismert német közéleti
személyiségek vagy akár politikusok vonatokon mesélnek az
egybegyûlt gyerekeknek. Mindemellett a DB támogatja felolvasó-
koffer-projektet (Vorlesekoffer), amelynek keretében könyvekkel
megtömött bôröndöt ajándékoz gyermekotthonok számára.

AZ OLVASÁSRÓL

Olvasás médiakörnyezetben
SSttiiffttuunngg  LLeesseenn
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A felolvasások népszerûsítésének egyik legjobb és legátfogóbb
alkalma az évenkénti felolvasónap, amelyet idén november 24-én
rendeznek meg. 

Németországban az olvasásról nem mint valamiféle elit, csak egy-
féleképpen elsajátítható és gyakorolható módról beszélnek, hitval-
lásuk szerint az olvasás helyzete napjainkra megváltozott, már
nemcsak könyvet és újságot olvasnak a fiatalok, a hagyományos ol-
vasási formák mellett a média-olvasás is megjelenik. Egyre több ku-
tatás és projekt foglalkozik a médiakörnyezetben történô olvasás le-
hetôségeivel. Az általános iskolás korosztályt az olvasó- és média-
klubokon keresztül próbálják elérni, de legalább ilyen fontosnak
tartják a szülôk és a pedagógusok folyamatos képzését. A tanfolya-
mokhoz kapcsolódóan olvasáskutatásokat is végeznek, melyeknek
eredményeit beépítik a továbbképzésekbe, projektekbe.

Pompor Zoltán

Érdekes adatok a Stiftung Lesen
mûködésérôl
– Az Alapítvány védnöke a mindenkori köztársasági elnök.
– A Stiftung Lesen központja Mainzban van, ahol közel 40 fô- és

mellékállású munkatárs dolgozik a projekteken. Az Alapítvány
éves költségvetése 4,5 millió euró, aminek 90 százalékát adomá-
nyokból fedezi. Az adományozók között a tartományi kormány-
zatok mellett nagyvállalatok és könyvkiadók is megtalálhatók.

– A Stiftung Lesen minden évben 2000 példányban megjelen-
tet egy közel 70 oldalas kiadványt, amelyben az elmúlt idôszak
fontos projektjeirôl számol be. Az olvasásfejlesztéshez kap-
csolódó kutatási eredményeket saját periodikájukban publi-
kálják, ez 10 000 példányban jut el a projektekben részt vevôk-
höz. Az egyes projektekhez kapcsolódó brosúrák 20 000 és
egymillió közötti példányszámban kerülnek szétosztásra.

– Bárkibôl lehet felolvasó-keresztszülô, aki elvégzi a regioná-
lis felolvasó-képzést. Közel tízezren vesznek részt önkénte-
sen a programban. A Német Államvasutakkal közös felolva-
só-projektjükben neves színmûvészektôl tartományi mi-
niszterelnökig számos prominens személyiség részt vállalt.

További információk: www.stiftunglesen.de
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A KÉPZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK KÖZÜL NÉHÁNY:

Pankaszi István:
MIRE? MIVEL? HOGYAN?
A sokszorosítás története és mestersége
(A könyves szakképzés füzetei 10.)
138 oldal, 1785 Ft
A nyomdatechnika, a nyomtatványok
és a nyomdász mesterség története
elevenedik meg a kötet lapjain szigo-
rú szakmai szempontok alapján, de
azért számos érdekes adalékkel fûsze-
rezve. A nyomtatott grafikai lapok
technikatörténete egyben egy iparág,
a céhes ipar szakmai fogásait, törek-
véseit is tartalmazza.

Fülöp Géza: OLVASÁSI KULTÚRA ÉS
KÖNYVKIADÁS MAGYARORSZÁGON
A FELVILÁGOSODÁS IDEJÉN ÉS
A REFORMKORBAN 1772–1848
(A könyves szakképzés füzetei 17.)
249 oldal, 3360 Ft
A több mint tíz éve elhunyt jeles mû-
velôdéstörténész posztumusz megje-
lenô munkája a magyar kultúrtörté-
net kitüntetett idôszakát veszi górcsô
alá, amikor megszülettek a modern,
polgári és nemzeti kultúra intézményi
és társadalmi feltételei. A mû közép-
pontjában a „könyvkultúra”, a kiad-
ványok elôállításának és fogyasztásá-
nak intézményi keretei és legfôbb
szereplôi állnak. 

Plihál Katalin: A TÉRKÉPNYOMTATÁS
MÛVÉSZETE A KEZDETEKTÔL
A 19. SZÁZAD VÉGÉIG 
CD-ROM
(A könyves szakképzés füzetei 13.)
Mûanyag tokban, 4800 Ft
A térképtörténész legújabb munkájá-
ban a térképnyomtatás történetének
áttekintését adja a kezdetektôl a 19.
század végéig. A munka végigvezet a
sokszorosítási technológiák fejlôdé-
sén, amely során kiviláglik, hogy a
nyomtatott térképen dolgozó met-
szôk és nyomdászok valóságos ipar-
mûvészeti remekeket hoztak létre
munkájuk során. Ezeket a régi térké-
peket ma is mûtárgyként kezelik és
gyûjtik az emberek. 

Galli Katalin: RÉGI, BECSES KÖNYVEK
ÁPOLÁSA ÉS RESTAURÁLTATÁSA
(A könyves szakképzés füzetei 11.)
259 oldal, 2835 Ft
Galli Katalin több éves szakmai ta-
pasztalatát összegzô könyvében a ré-
gi és új könyvek állapotának megôr-
zésével, illetve a már megrongálódott
kiadványok restaurálásával kapcsola-
tos tudnivalókat teszi közzé. A könyv-
kötés történetét bemutató rész a kö-
zépkori magyarországi kódexektôl
egészen a modern nagyipari könyvkö-
tészet és az amatôr-bibliofil könyvek
díszítéséig tekinti át a témát. 

A könyvek és a CD-ROM megvásárolhatók a kiadónál:
HATÁGÚ SÍP ALAPÍTVÁNY 1133 Budapest, Váci út 100. (bejárat a Süllô utca felôl)

Telefon: 340-1717. E-mail: konyvesiskola@mail.datanet.hu

A HATÁGÚ SÍP ALAPÍTVÁNY
Gutenberg Könyvesiskolája 

ebben az évben is indítja könyvszakmai képzéseit.
Érdeklôdni a könyvesiskola@mail.datanet.hu e-mail címen,

illetve a 340-1717 vagy 340-3728 telefonszámon lehet.
Honlapunk: www.konyvesiskola.hu



2010. október 6.
KÖNYV ÉS IRODALOM AZ INTERNETEN

Könyv és irodalom internetes jövõje: utópia vagy antiutópia?

Változik-e az irodalom a változó közegtõl?

Tényleg az e-könyvé a jövõ?

Könyvek illegálisan a hálón: könyvkalózok vagy
szabadságharcosok?

Dedikálnak-e e-bookot Ünnepi e-Könyvhéten az írók?

Néhány kérdés azok közül, amelyekre válaszokat keres a Könyvhét
októberi számának a könyv és irodalom internetes helyzetét

körüljáró összeállítása.

Az októberi Könyvhét nyilvános lapbemutatóján tovább beszélgetünk meghívott vendégeinkkel és a közönséggel ezekrõl

a kérdésekrõl, szóba hozva mindazt, ami az októberi számban megjelenõ cikkekben és interjúkban megjelenik, és persze

mindazt, ami a terjedelmi korlátok miatt kimarad.

Szeretettel hívjuk és várjuk a szeptemberi Könyvhét lapbemutatójára és beszélgetésre a
Könyvhét LapNapon

2010. október 6-án, 17 órakor a Petôfi Irodalmi Múzeum Lotz-termében.
(Budapest V., Károlyi Mihály utca 16.)

A rendezvény nyilvános, a belépés díjtalan!

A rendezvény részletes programja a meghívottak névsorával a Könyvhét honlapján (www. konyv7.hu)
tekinthetô meg augusztus végétôl.

Azoknak az olvasóinknak, akik a Könyvhét e-mail címén – konyvhet@t-online.hu –  igénylik,
postán elküldjük személyes meghívójukat.

A Könyvhét LapNap rendezvénysorozatot a Magyar Szak- és
Szépirodalmi Szerzôk és Kiadók Reprográfiai Egyesülete és a

Magyar Könyvbarát Közhasznú Alapítvány támogatja

LapNap



Néhány évvel ezelôtt bombaként
robbant a hír: az ún. PISA 2000
vizsgálatok eredményei azt mu-
tatják, hogy a magyarországi álta-
lános és középiskolai, sôt a felsô-
oktatási intézmények hallgatói-
nak jelentôs része olvasási ne-
hézséggel küzd. A drámai helyzet
orvoslására a Magyar Könyvki-
adók és Könyvterjesztôk Egyesü-
lése komplett javaslatcsomagot
terjesztett elô, melynek sarkala-
tos pontja a magyar olvasómoz-
galom, valamint a Magyarországi
Olvasási Közalapítvány létreho-
zása. Az olvasáskultúra fejlesztésérôl és
az elhalasztott Márai Program 5. pontját
alkotó, olvasási közalapítványról Zentai
Péter Lászlóval, az MKKE igazgatójával
beszélgettünk.    

– A Magyar Könyvkiadók és Könyvter-
jesztôk Egyesülése a Márai Program ke-
retében tett javaslatot a Magyarországi
Olvasási Közalapítvány létrehozására.
Mesélne arról, hogy milyen elgondolások
állnak a kezdeményezés hátterében?   
– A 90-es évek végén, a PISA 2000 vizs-
gálat eredményeinek tükrében beigazoló-
dott, hogy Európa számos országában –
köztük olyanokban is, ahol kiemelkedôen
magas színvonalú könyvkultúra létezik –
az olvasási mutatók nagyon rosszak, ha
úgy tetszik, a fiatalok jelentôs százaléka
funkcionális analfabéta. Ezt a képet kap-
tuk Magyarországon is. Több éves elôké-
szítés után a kormány épp ekkor fogadta
el a javaslatunkat, hogy a 2000-2001. Ün-
nepi Könyvhét közötti idôszakot angol
mintára nevezzük ki az Olvasás Évének
hazánkban is. A kormány – noha bizonyos
mértékben elkötelezôdött az ügy mellett
– nagyobb léptékû támogatást nem nyúj-
tott. A program legnagyobb érdeme talán
az volt, hogy az olvasáskultúra ügyét be-
vitte a köztudatba. Ugyanakkor nyilván-
való volt számunkra, hogy a kampány
nem érhet véget az Olvasás Évének lezá-
rulásával. Ezért a PISA 2000 negatív ta-
pasztalataira hivatkozva egy javaslatcso-
maggal álltunk elô, melynek sarkalatos
pontja, hogy a Németországban komoly

társadalmi és politikai presztízzsel mûkö-
dô Stiftung Lesen elnevezésû közalapít-
vány mintájára, hozzuk létre a Magyaror-
szági Olvasási Közalapítványt. Németor-
szágban a közalapítvány támogatottságát
jelzi, hogy elnökletét a német köztársasá-
gi elnök látja el. A német példán fölbuz-
dulva, 2006 tájékán levélben fordultam
Mádl Ferenc köztársasági elnökhöz, aki –
habár támogatásra méltónak ítélte a kez-
deményezést – úgy látta, hogy a köztár-
sasági elnök szerepfelfogásába ez a fel-
adat nem illeszthetô bele. 
– Milyen fôbb célokat és feladatokat jelölt
ki az olvasási közalapítvány?
– A német program jól mutatja azt a
komplex megközelítést, mely elengedhe-
tetlen a drámai helyzet visszafordításá-
hoz. Úgy gondoljuk, hogy a romló ten-
dencia megállítása, sôt visszafordítása
csakis széles körû társadalmi összefogás-
sal valósulhat meg, melyben az oktatási
és kulturális tárcának kellene kulcsszere-
pet vállalnia. A javaslatcsomag a Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egye-
sülésétôl származik, így kiviláglik belôle
az az önzô, hosszú távú piaci érdek, hogy
szeretnénk, ha a magyar irodalomnak ér-
tô olvasói lennének, akik elkötelezettek a
nyomtatott betû iránt. Ez persze csak a
történet egy szelete, hiszen – ahogy min-
den javaslatunkban hangsúlyozzuk – az
olvasáskultúra fejlesztése messze túlmu-
tat a könyvkiadás vagy akár az irodalom
érdekén. Egy ország versenyképessége
múlik azon, hogy tagjai milyen mérték-
ben tudnak hozzáférni az (írott) informá-

ciókhoz, még szélesebb értelem-
ben pedig az anyanyelv védelmé-
rôl van szó. A célkitûzések között
szerepel többek közt az általános
és középiskolai olvasásoktatás-
képzés fejlesztése, az olvasástaní-
tás új metodológiáinak kifejleszté-
se, a hazai és a határon túli anya-
nyelvi képzés támogatása, a
kortárs irodalom népszerûsítése,
továbbá olvasásszociológiai kuta-
tások elôsegítése, és tapasztalatai-
nak stratégiai célú hasznosítása.
Az olvasáskultúra fejlesztésében
alapvetô szerepet szánunk az okta-

tási rendszernek, a könyvtáraknak és
egyéb közmûvelôdési intézményeknek.
Az olvasás örömének újbóli felfedezésé-
hez – úgy gondoljuk – fontos lenne az
irodalomtanítás átalakítása, korszerûsíté-
se, például az élô irodalomórák bevezeté-
sével, ahol a fiatalok megismerkednének
a kortárs magyar irodalom kiváló alkotó-
ival. A legfontosabb feladat, hogy a fiata-
lok újra fölfedezzék az olvasás örömét.
Erre egyébként számos program irányul;
jó ötletnek tartom például a Litera.hu iro-
dalmi portál által szervezett közös felol-
vasásokat, mely nagy tömegeket meg-
mozgatott. 
– Milyen stádiumban van most az olvasá-
si közalapítvány? 
Az anyanyelv védelme Schmitt Pál köz-
társasági elnök programbeszédének elsô
pontjában szerepelt, ezért talán nem
alaptalan abban bíznunk, hogy az új köz-
társasági elnöknél az ügy támogatásra ta-
lál. Erre alapozva levélben fordultam
Schmitt Pálhoz, elé terjesztve a javaslat-
csomagot. A jelenlegi gazdasági helyzet-
ben természetes, hogy nem számítha-
tunk a német közalapítványhoz hasonló
léptékû támogatásra, ugyanakkor bízom
benne, hogy a kormány fölkarolja az olva-
sásmozgalom ügyét. Bizakodásra adnak
okot Jankovics Marcellnek, a Nemzeti Kul-
turális Alap új elnökének a Márai Prog-
ramra vonatkozó nyilatkozatai is, eszerint
az elsôsorban finanszírozási nehézségek
miatt felfüggesztett program 2011 január-
jában újraindulhat.  

Maczkay Zsaklin
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Beszélgetés Zentai Péter Lászlóval



– Milyen kutatások történ-
tek az utóbbi idôben a ma-
gyarországi olvasási szoká-
sokkal kapcsolatban?
– Jelenleg nincsenek telje-
sen friss kutatási eredmé-
nyek. Én magam utoljára az
ezredforduló táján végez-
tem egy kutatássorozatot,
mely a teljes Kárpát-me-
dencében mérte fel az olva-
sási szokásokat, öt ország-
beli csaknem négyezer ma-
gyar olvasót vizsgálva – en-
nek eredményeit az Olva-
sáskultúra és identitás cí-
mû kötetben adtam közre. Nagy Attila kol-
légám pedig öt évvel ezelôtt vezetett egy
kutatást, mely a magyarországi olvasási
szokásokat mérte fel. Ugyanebben az év-
ben, 2005-ben zajlott a Nagy Könyv játék.
Akkoriban többen megkerestek a sajtó
munkatársai közül, hogy nem keserít-e el,
hogy csupa gyermek- és ifjúkori olvas-
mány került az élre. Azt válaszoltam, hogy
nem, mert korábbi felméréseink alapján
sejtettem, hogy nagyjából ez lesz az ered-
mény. Tehát az elsô tíz helyezett között
voltak a Jókai-regények, az Egri csillagok, A
Pál utcai fiúk. Másrészt azért sem keserí-
tett el az eredmény, mert láthatólag nem
hiába járnak iskolába a gyerekeink. Ezeket
a könyveket természetesen nem most ol-
vasták az emberek, hanem fiatalkorukban.
– Tehát az emberek fôként fiatalkorukban
olvasnak.
– Az életre szóló olvasmányélményeiket va-
lóban általában fiatalkorukban szerzik be.
Utána is olvasgatnak, de az olvasás mint po-
puláris jelenség fiatal- és diákkorban jellem-
zô, ebben az életkorban raktározzuk el a
nagy olvasmányélményeinket – ha elraktá-
rozzuk. A késôbbiek során, ahogy megtörté-
nik a pályára állás, a családalapítás a huszon-
éves kor végén, a harmincas évek elején, ak-
kor erôteljesen csökken az olvasási aktivitás
– ez évtizedek óta megfigyelhetô tendencia.
Az általános jelenség, hogy a populáció idô-
sebb rétegei kevesebbet olvasnak. 

– Tehát nyugdíjas ko-
runkban nem olvasunk
többet?
– Akik korábban is sokat
olvastak, azoknál van egy
kis fellendülés. De még
mindig a nyugdíjas korú
réteg a legkevésbé iskolá-
zott a társadalom összes
korcsoportja közül. 
– A nôk vagy a férfiak ol-
vasnak többet?
– Alapvetôen a nôk ol-
vasnak többet. Persze ez
azért differenciált, mert
például napilapot inkább

a férfiak olvasnak. Mostanában viszont a saj-
tóolvasási szokások az internetezésnek kö-
szönhetôen nagy változáson mennek ke-
resztül. A hetilap, fôleg a képes magazinok
döntôen nôi mûfaj. Könyveket is a nôk ol-
vasnak többet: több könyvet is és gyakrab-
ban is. Az idômérleg vizsgálatokból is kide-
rül, hogy a nôk kevesebb szabadidejükbôl
több idôt fordítanak könyvolvasásra. És nem
mindegy, hogy milyen az olvasmány, tehát a
férfi és nôi ízlés is különbözik, nem csak a
mennyiség. Ez általános jelenség, nem csak
Magyarországra jellemzô.
– Az iskolai végzettség hogyan differenciál?
– Befolyásolja az ízlést is, az alacsonyabb is-
kolai végzettséggel rendelkezôknél az olva-
sás nemi jellege is erôsebben megnyilvánul.
A diploma felé haladva, csökken az ízlésbeli
különbség. Az ún. kemény változók (nem,
iskolai végzettség, lakóhely nagyságrendje,
életkor) közül a legerôsebb befolyásoló vál-
tozó az iskolai végzettség. Ez régóta így van,
és az olvasás mennyiségét és minôségét
egyaránt befolyásolja. A hatvanas– hetvenes
években, akárhány éves volt valaki, ha egy-
szer élete során letette az érettségi vizsgát,
szinte biztosan besorolható volt az olvasók
közé. Most az ezredfordulós és a 2005-ös
vizsgálatok adatai szerint az érettségi egyál-
talán nem jelent belépôt az olvasók táborá-
ba, körülbelül egyharmada az érettségizet-
teknek nem olvas könyvet. (A könyvolvasó a
mi definíciónk szerint az, aki legalább éven-

te egyetlen egy könyvet végigolvas.) Ma
már a diplomások egyhatoda sem tekinthe-
tô könyvolvasónak, tehát devalválódik az is-
kolázottság szerepe. 
– A hatvanas években, amikor az elsô
nagyobb szabású ilyen jellegû felmérés
történt, milyen olvasmányokat soroltak
fel a megkérdezettek? Mit olvastak akkor
az emberek?
– Mándi Péter 1964-ben végezte az elsô or-
szágos, reprezentatív olvasásvizsgálatot,
melybôl kiderült, hogy a családok egyhar-
madában nem volt könyv, és a felnôtt népes-
ség 60%-át lehetett könyvolvasónak tekinte-
ni. Arra a kérdésre adott válaszokból, hogy
mit olvas a kérdezés idôpontjában, késôbb
összeállítottak egy tízes szerzôlistát. Ez a lis-
ta '64-ben így nézett ki: Jókai Mór, Gárdonyi
Géza, Móricz Zsigmond, Mikszáth Kálmán,
Victor Hugo, Verne, Cronin, Móra Ferenc,
Mark Twain és Leo Tolsztoj. A 2000-es lista
pedig így: Danielle Steel, Robin Cook, Lô-
rincz L. László, Jókai, Moldova György, Wil-
burn Smith, Vavyan Fable, Courths-Mahler,
Dallos Sándor, Stephen King. A 2005-ös ku-
tatás elsô tíz legolvasottabb szerzôje között
– Danielle Steeléken kívül – Wass Albert,
Márai Sándor és Kertész Imre is megjelent.
Érdekes megfigyelni, hogyan változott az
aktuális olvasmányok összetétele az idôk
folyamán. A rendszerváltozás elôtt 7% volt
az amerikai szerzôk aránya, 2000-re ez 31%-
ra emelkedett – ez jelentôs mértékû ameri-
kanizálódást  jelent, konkrétabban: az USA-
ból származó bestseller irodalom tömeges
népszerûségét.
– Ma az emberek hány százaléka olvas?
– A hetvenes–nyolcvanas években valame-
lyest nôtt a könyvolvasók tábora, az 1964-es
60%-ról kb. 65%-ra, de közben csökkent az
olvasás gyakorisága, a rendszeres olvasók
aránya. Az ezredforduló táján következett
be a fordulat (miután ’97-ben indultak a ke-
reskedelmi televíziók!): 2000-ben a könyv-
olvasók tábora 48%-ra esett vissza, a rend-
szeres olvasók aránya is tovább csökkent.
Nagy Attila 2005-ben pedig már csak 40%-
nyi könyvolvasót mért. 

Jolsvai Júlia

AZ OLVASÁSRÓL

AA  ffiiaattaallookk  oollvvaassnnaakk  ttööbbbbeett
Beszélgetés Gereben Ferenccel
Hogyan lehetne jellemezni olvasási szokásainkat? Miként változtak ezek a szokások az
elmúlt ötven évben? Melyek a leggyakrabban olvasott szerzôk? – Gereben Ferenc olva-
sásszociológussal beszélgettünk.
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– Miért csak az emberi agy képes az  olva-
sásra?
– Az embernek az evolúciója során nagyon
fontos volt a mese, a történetek elmesélése.
Még nincs írás, információ-tárolás, az egyet-
len információ-tároló mechanizmus az,
hogy visszaemlékszünk az elmesélt történe-
tekre. A történeteknek olyannak kell lenniük,
hogy érdemes legyen meghallgatni, legyen
benne akció, érzelem, meg sok minden más.
Rengeteg információt, tapasztalatot, kultú-
rát, szokást lehet a mesébe rejteni. A mese-
mondás tulajdonsága alapvetôen emberi, és
csak az emberre jellemzô képesség. És ez a
modern idôkben sem veszett ki, nagyon sze-
retünk történeket, meséket hallgatni. 

A mese rögzítésével, az írással egy teljesen
új funkció jelent meg. A mesének vannak bi-
ológiai kötöttségei. Olyan történeteket kell
mesélni, hogy akinek meséljük, az emlékez-
zen arra, hogy eddig mit mondtunk. Nem
mondhatunk túlságosan hosszú, bonyolult
mondatot, mert ha elveszti a fonalat, már
nem érdekli tovább. A mese mondatainak le-
hetôleg rövideknek és érdekeseknek kell len-
niük, két-három percenkénti fordulatokkal,
különben nem tudja a figyelmet fenntartani.

Az írással ez a helyzet megváltozott, mert
ott vissza lehet lapozni, vissza lehet menni a
történetbe, vagyis sokkal bonyolultabb szer-
kezetû, hosszabb mondatok jelentek meg, és
a szöveg bonyolódott, mert egészen más-
képp kell megérteni egy olvasott szöveget,
mint egy mesét. Sokkal jobban igénybe veszi
az agyat, hogy egy nagyon hosszú bekezdést
esetleg még egyszer elolvasunk, ha nem ér-
tettük jól. Az író bonyolíthatja a szöveget,
ami a mesemondónak nem megengedett. 
– Természetes adottsága az embernek az
olvasás képessége?
– Nem természetes adottság, mert az ember
rendkívül jó vizuális adottságokkal rendel-
kezik, például egy gyümölcs színét, apró
textúráját, erezetét villámgyorsan felismeri
és tudja azonosítani, de amikor arra kell az
agyat kényszeríteni, hogy egy fehér lapon
számtalan kis fekete hangyát azonosítson,
ami szöveggé áll össze, erre az agy elsôdle-
gesen nincs felkészítve, vagyis nem magától
értetôdô. A képek nézegetése, a szöveg hall-
gatása magától értetôdô, de az olvasás nem.
Mesét hallgatni nem kell megtanulni, amint

a kisgyerek ért szavakat, már szeret mesét
hallgatni, olvasni megtanulni viszont ke-
mény küszködés, mert az agyat kényszeríte-
ni, tréningezni kell arra, hogy ezt a munkát
elvégezze. Ennek a jutalma az, hogy elolvas
egy szöveget, és annak jelentése van. Abban
van a jutalom. Amíg töredék szavakat, mon-
datokat olvas a kisgyerek, annak semmilyen
élettanilag értelmezett jutalma nincs. Kizá-
rólag az utánzás, vagy a szülôk motivációja,
késztetése segíti a gyereket, hogy olvasson.
– Mi a biológiai különbség a kép nézegeté-
se és a szöveg olvasása között?
– Az ember kényelmesen nézi a képet, mert
természetes adottsága, hogy azonnal lásson,
és ki tudja venni a képbôl a jelentést, amire
felfigyelt. A szövegbe foglalt dolgokat nem
lehet látni, értelmezni kell, s ez bizonyos
mértékig szabad funkció. Például egy tün-
dért nagyon sokféleképpen lehet értelmez-
ni: pici, két vagy több szárnya van, fiú vagy
lány, szôke vagy barna stb. Emiatt a jelenté-
se sokkal tágabb, sokkal variábilisabb, sokkal
komplexebb. Az embernek soha nem sza-
bad elhagynia azt a lehetôséget, hogy a fan-
táziáját megmozgassa. Csak egy példát
mondok: az Anna Margit–Ámos Imre Mú-
zeumban Szentendrén van Péter Jánosnak
egy szobra: egy kopasz angyal. Megdöbben-
tô szobor! A jelentése világos, de megdöb-
bentô, hogy egy angyal lehet kopasz, mert
egy tragédiára, egy borzalomra utal, ugyan-
akkor mégis egy angyal. Olyan összetett je-
lentése lesz, hogy ha az ember csak nézi, fél
óráig elgondolkodhat: mit is jelent valójá-
ban. Benne van egy korszak teljes története,
a koncentrációs táborok.
– Mit olvasnak – ha olvasnak – a funkcioná-
lis analfabéták? És hova vezethet ez?
– Ha nem olvasnak, azért nem, mert nincs
motivációjuk. Ez a televízió és az internet
még erôteljesebb kultúraformáló funkciójá-
hoz vezet. Az olvasás kevesek kiváltsága –
szerintem. De amint egyre kevesebben olvas-
nak, az olvasás egyre jobban felértékelôdik. 
– Vannak-e meggyôzô érveink arra, hogy
az olvasás rendkívül fontos?
–  Már elmondtam, hogy az ember sokkal
összetettebb, bonyolultabb, komplexebb
szövegeket képes értelmezni, és nemcsak
megérteni, hanem a fantáziája segítségével
újra alkotni, s ez semmilyen más formánál –

mese, képregény, video – nem lehetséges.
Olvasni azért kell, hogy az ember konstruk-
ciós képessége, ami az egyik legemberibb
tulajdonság, fejlôdjön. A kultúra egyik ele-
me, hogy olvasok, hogy konstruktívan részt
veszek benne. Ha ezer más dologgal ezt a
kultúrát nem hozom létre, az olvasás sem
lesz meg benne. Csak úgy, önmagában az ol-
vasás nincsen!
– Leértékelôdik a könyvtárak szerepe, aho-
gyan az olvasásé is?
– Ma már az internet segítségével elképzel-
hetetlen mennyiségû információ érhetô el.
A könyvtár bizonyos rétegekhez kötôdik.
Ha meg tudom venni a könyveket, akkor
nem járok könyvtárba. Van, akinek ez az
egyetlen lehetôsége, más letölti az internet-
rôl, a digitális könyvek egyre jobban terjed-
nek. De gyanítom, nem Tolsztojt fogják
százezer példányban venni, hanem a thrille-
reket meg a lektûröket. És ez nem baj! Leg-
alább olvasnak! A társadalom hierarchikus
felépítésû. Van, aki mindig lektûrt fog olvas-
ni, más meg mindig komoly irodalmat. De
naivitás azt képzelni, hogy egyik kiszorítja a
másikat. Ez kultúra kérdése. Amennyi erôfe-
szítést tesz egy társadalom, hogy a kultúrá-
ra költsön, megszervezze  – és a mi társadal-
munk igen kevés erôfeszítést tesz ez irány-
ba – , annyira lesznek kulturáltak a résztve-
vôk. De, sajnos, nem tudjuk rávenni a politi-
kusokat, hogy megértsék: hosszú távon
mindenkinek jó, ha a lakosság minél na-
gyobb része lesz kulturált.

Hegedûs Eszter

AZ OLVASÁSRÓL

FFeehhéérr  llaappoonn  kkiiss  ffeekkeettee  hhaannggyyáákk
Beszélgetés Csányi Vilmossal
Márai Sándortól idézik gyakran:  csak az ember olvas. Kérdés, hogy miért?  

KÖNYVHÉT 461



462 KÖNYVHÉT

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2010. július 16. – 2010. augusztus 26.

Szépirodalom
1. Paulo Coelho: Brida

Athenaeum Kiadó
2. Paul W. Young: A viskó

Immanuel Alapítvány
3. Leslie L. Lawrence:

Ördög, ördög, ki a házból!
Studium Plusz Kiadó

4. Lévai Katalin: Varázskert
Alexandra Kiadó

5. Fejôs Éva: A mexikói
Ulpius-ház Könyvkiadó

6. Agatha Christie: Gyilkosság a golfpályán
Európa Könyvkiadó

7. Vavyan Fable: Csontfuvola
Fabyen Kiadó

8. Dan Brown: Az elveszett jelkép
Gabo Könyvkiadó

9. Vass Virág: Franciadrazsé
Ulpius-ház Könyvkiadó

10. Stieg Larsson: A tetovált lány
Animus Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Hahner Péter: 100 történelmi tévhit

Animus Kiadó
2. Vujity Tvrtko: Pokoli történetek

Alexandra Kiadó
3. Zahi Hawass: A fáraók hegyei

Gold Book
4. Vujity Tvrtko:

Angyali történetek a pokolból
Alexandra Kiadó

5. dr. Csernus Imre: A férfi
Jaffa Kiadó

6. Szendi Gábor: Paleolit táplálkozás
Jaffa Kiadó

7. Paul Ekman: Beszédes hazugságok
Kelly Kiadó

8. Tom Ang: Fényképészet
M-érték Kiadó

9. Ian Ridpath: Csillagászat
M-érték Kiadó

10. Umberto Eco (szerk.): A rútság története
Európa Könyvkiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Stephenie Meyer:

Breaking Dawn – Hajnalhasadás
Könyvmolyképzô Kiadó

2. Lisa Jane Smith:
Vámpírnaplók 1. – Ébredés
Könyvmolyképzô Kiadó

3. A tanyán
Alexandra Kiadó

4. Lisa Jane Smith:
Vámpírnaplók 3. – Tombolás
Könyvmolyképzô Kiadó

5. Kedvenc meséim
Alexandra Kiadó

6. Irány a vidék!
Alexandra Kiadó

7. Geronimo Stilton:
A Tûzvörös Rubin temploma
Alexandra Kiadó

8. Stephenie Meyer:
Eclipse – Napfogyatkozás
Könyvmolyképzô Kiadó

9. Fantáziaország
Alexandra Kiadó

10. Lisa Jane Smith:
Vámpírnaplók 2. – Küzdelem
Könyvmolyképzô Kiadó

Bookline sikerlista
2010. július 16. – 2010. augusztus 15.

Szépirodalom
1. Larsson, Stieg: A tetovált lány 

Animus Kiadó 
2. Barber, Noel: A kairói nô 

Ulpius-ház Kiadó
3. Larsson, Stieg: A lány, aki a tûzzel játszik 

Animus Kiadó 
4. Larsson, Stieg: A kártyavár összedôl 

Animus Kiadó 
5. Young, William P.: A viskó 

Immanuel Alapítvány 
6. Monaldi, Rita – Sorti, Francesco:

Imprimatur 
Nyitott Könyvmûhely 

7. Coelho, Paulo: Brida
Athenaeum Kiadó 

8. Ekman, Paul: Beszédes hazugságok
Kelly Kft. 

9. Christie, Agatha: Gyilkosság a golfpályán 
Európa Könyvkiadó 

10. Monaldi, Rita – Sorti, Francesco: Secretum
Nyitott Könyvmûhely 

Ismeretterjesztô
1. Hahner Péter: 100 történelmi tévhit

Animus Kiadó 
2. Ekman, Paul: Beszédes hazugságok 

Kelly Kft. 
3. Byrne, Rhonda: The Secret – A titok 

Édesvíz Kiadó 
4. Millan, Cesar – Peltier, Melissa Jo:

A csodálatos kutyadoki 
Gabo Kiadó 

5. Hay, Louise L.: Éld az életed! –
Lehetôségeink korlátlanok! 
Édesvíz Kiadó 

6. Szendi Gábor: Paleolit táplálkozás
Jaffa Kiadó 

7. Barabási Albert-László:
Villanások – a jövô kiszámítható 
Nyitott Könyvmûhely 

8. Martin József Péter – Várkonyi Iván:
Álomcsôd – Interjúk a válságról 
Alinea Kiadó 

9. Deákné B. Katalin: Anya, taníts engem! 
Deák és Társa Kiadó 

10. Csernus Imre dr.: A nô
Jaffa Kiadó 

Gyermek, ifjúsági
1. Meyer, Stephenie:

Breaking Dawn – Hajnalhasadás 
Könyvmolyképzô Kiadó

2. Meyer, Stephenie:
Eclipse – Napfogyatkozás 
Könyvmolyképzô Kiadó 

3. Meyer, Stephenie: New Moon – Újhold 
Könyvmolyképzô Kiadó

4. Meyer, Stephenie: Twilight – Alkonyat 
Könyvmolyképzô Kiadó

5. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô – Megmondalak! 
Alexandra Kiadó 

6. Marék Veronika: Boribon focizik 
Pozsonyi Pagony 

7. Berg Judit: Tündérzene
Pozsonyi Pagony 

8. Bartos Erika: Anna, Peti és Gergô –
Petikönyv – Gézengúzok könyve 
Alexandra Kiadó 

9. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô – Családi fészek 
Alexandra Kiadó 

10. Cotta Vaz, Mark:
Eclipse – Napfogyatkozás – Kulisszatitkok 
Könyvmolyképzô Kiadó 

A Könyvtárellátó Kft. sikerlistája
2010. július 1. – júéius 31.

Szépirodalom
1. Leslie L. Lawrence:

Ördög, ördög, ki a házból!
Studium Plusz Kiadó

2. Roberts, Nora: Megigézve – társszerzôk
Harlequin Kiadó

3. Roberts, Nora: Képmutatók
Harlequin Kiadó

4. Roberts, Nora: Az éj leple alatt
Harlequin Kiadó

5. Macomber, Debbie: Próba szerencse
Harlequin Kiadó

6. McNaught, Judith: Varázslat
General Press Kiadó

7. Quick, Amanda: Titkok könyve
Maecenas Kiadó

8. Fai, Pai Kit: Gyömbérmezô
I.P.C. Kiadó

9. Pozzessere, Heather Graham: A vakmerô
Harlequin Kiadó

10. Fejôs Éva: A mexikói
Ulpius-ház Kiadó 

Ismeretterjesztô
1. Hock Zsuzsanna:

Tehetséggondozás projektmódszerrel
Fôvárosi Pedagógiai Intézet

2. Hahner Péter: 100 történelmi tévhit   
Animus Kiadó

3. Schuylenburg, Jannie van: Papírhajók
Cser Kiadó

4. Szák-Kocsis Kata: Rejtôzködô hivatás
Fôvárosi Pedagógiai Intézet

5. Fülöp Géza:
Olvasási kultúra és könyvkiadás
Hatágú Síp Alapítvány

6. Kotra Károly: Zsebkresz
Kotra Kiadó

7. Würmli, Marcus:
101 kérdés és válasz
Pécsi Direkt Kft.

8. Parrado, Nando:  Csoda az Andokban
Park Könyvkiadó 

9. Dunai Anita: Mit kezdjek a hajammal?
Park Könyvkiadó 

10. Magyar statisztikai zsebkönyv
Központi Statisztikai Hivatal

Gyermek, ifjúsági
1. Csukás István:

A nagy ho-ho-ho-horgász nyáron
Könyvmolyképzô Kiadó

2. Boehme, Julia: A három kisbarát kalandjai
Fabula Stúdió 

3. Webb, Holly: Mazsi elszökik
Könyvmolyképzô Kiadó

4. Fietzek, Petra: Flóri, a gólkirály
Fabula Stúdió

5. Hapka, Cathy – Navarro, Larry:
Shrek a vége, fuss el véle
Egmont Hungary Kft.

6. Oxlade, Chris: Thomas a gôzmozdony 
Egmont Hungary Kft.

7. Oldfield, Jenny: A rakoncátlan csikó
Alexandra Kiadó

8. Meyer, Stephenie:
Breaking Dawn – Hajnalhasadás
Könyvmolyképzô Kiadó

9. Toy Story 3.
Egmont Hungary Kft.

10. Arany László:
A kiskakas gyémánt félkrajcárja
CAHS Kiadó

Leslie L. Lawren-
ce: Ördög, ördög,
ki a házból!
Könyvtárellátó sikerlis-

tája, szépirodalom, 1.

Nyugtázzuk meg-
elégedéssel, ismét
igazunk lett: ami-
kor a Lôrincz L.
Lászlóval készített,
és júliusi számunk-
ban megjelent in-
terjúban olvashat-
tuk, hogy új kötete
jön, most Santar-
cangeli atya fôsze-
replésével, biztosak
voltunk abban,
hogy az is sikerlis-
tás lesz. És lôn…

Stephanie Meyer:
Breaking Dawn –
Hajnalhasadás
Alexandra Könyváru-

házak sikerlistája, gyer-

mek, ifjúsági, 1.

Úriember biztosra
nem fogad, tartja a
mondás, úgyhogy
mostanában nem
volna úriemberhez
illô cselekedet Ste-
phenie Meyer kü-
lönbözô köteteinek
fogadtatásáról –
helyre, tétre, befu-
tóra – nagy tétek-
ben fogadást kötni,
mert a sikerlistás
helyezés garantált-
nak látszik.

ÚJRA KAPHATÓ CSÁNYI VILMOS ETOLÓGUS VÁLOGATOTT TANULMÁNYAI!

Érdekes jelenség, hogy az emberek általában elítélik az agressziót, a tömeg-

fogyasztásra szánt média mégis tele van ilyen cselekedetekkel. Ennek nem az

az oka, hogy fajunk annyira szereti az agressziót, hanem éppen ellenkezôleg:

rendkívül érzékeny annak különbözô megnyilvánulásaira.

Csányi Vilmos: VAN OTT VALAKI? Typotex Kiadó 2500 Ft
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Libri sikerlista
2010. július 1. – július 31.

Szépirodalom 
1. Paulo Coelho: Brida

Athenaeum Kiadó
2. William P. Young: A viskó

Immanuel Alapítvány
3. Dan Brown: Az elveszett jelkép

Gabo Kiadó
4. Bernhard Schlink: A felolvasó

Ulpius-ház Kiadó
5. Marian Keyes: Angyalok

Ulpius-ház Kiadó
6. Paul Ekman: Beszédes hazugságok

Kelly Kiadó
7. Robin Pilcher: Közöttünk az óceán

Ulpius-ház Kiadó
8. Jose Rodriguez Dos Santos:

Az isteni formula
Kossuth Kiadó

9. Agatha Christie: Az alibi
Európa Kiadó

10. Paulo Coelho: Tizenegy perc
Athenaeum Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Hahner Péter: 100 történelmi tévhit

Animus Kiadó
2. Szendi Gábor: Paleolit táplálkozás

Jaffa Kiadó
3. Barabási Albert-László: Villanások

Nyitott Könyvmûhely Kiadó
4. Aczél Endre: Acélsodrony

Park Kiadó
5. Rhonda Byrnes: A Titok – The Secret

Édesvíz Kiadó
6. dr. Csernus Imre: A férfi

Jaffa Kiadó
7. Ablonczy Balázs: Trianon-legendák

Jaffa Kiadó
8. dr. Csernus Imre: A nô

Jaffa Kiadó
9. Gereben Ágnes: Az orosz kapcsolat

Unicus Kiadó
10. Soma Mamagésa: Nemek Igenje

Jaffa Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Stephenie Meyer:

Breaking Dawn – Hajnalhasadás
Könyvmolyképzô Kiadó

2. Stephenie Meyer: Eclipse – Napfogyatkozás
Könyvmolyképzô Kiadó

3. Stephenie Meyer: Twilight – Alkonyat
Könyvmolyképzô Kiadó

4. Stephenie Meyer: New Moon – Újhold
Könyvmolyképzô Kiadó

5. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Kiadó

6. Marék Veronika: Boribon focizik
Pagony Könyvek

7. Bartos Erika: Bogyó és Babóca épít
Pagony Könyvek

8. Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyôje
Akkord kiadó

9. Betta Fritzpatrick: Csitt, csitt
Könyvmolyképzô Kiadó

10. Erich Kästner: A két Lotti
Móra Kiadó

Líra sikerlista
2010. július 1. – július 31.

Szépirodalom
1. Paulo Coelho: Brida

Athenaeum Kiadó
2. Leslie L. Lawrence:

Ördög, ördög, ki a házból!
Studium Plusz Kiadó

3. Agatha Christie: Gyilkosság a golfpályán
Európa Könyvkiadó

4. Fejôs Éva: A mexikói
Ulpius-ház Kiadó

5. Vavyan Fable: Csontfuvola
Fabyen Kiadó

6. Paul W. Young: A viskó
Immanuel Alapítvány

7. Dan Brown: Az elveszett jelkép
Gabo Könyvkiadó

8. Stieg Larsson: A tetovált lány
Animus Kiadó

9. Sherry Jones: Aisha, a hit védelmezôje
Athenaeum Kiadó

10. Nora Roberts: Vôlegények
Harlequin Magyarország

Ismeretterjesztô 
1. Magyar nyelv – Új érettségi

Corvina Kiadó
2. Az égei-tengeri görög szigetek –

Marco Polo
Corvina Kiadó

3. Magyar nyelv – 555 gyakorlat
megoldásokkal – Új érettségi
Corvina Kiadó

4. Gerencsér Ferenc (szerk):
Angol–magyar, magyar–angol kéziszótár
Tárogató Bt.

5. Irina Oszipova:
Kulcs – orosz nyelvkönyv kezdôknek
Corvina Kiadó

6. Hahner Péter: 100 történelmi tévhit
Animus Kiadó

7. Costa del Sol Granada – Marco Polo
Corvina Kiadó

8. Popper Péter: Sárkányok barlangja
Saxum Kiadó

9. Böjte Csaba: Út a végtelenbe
Helikon Kiadó

10. Paul Ekman: Beszédes hazugságok
Kelly Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Stephenie Meyer:

Breaking Dawn – Hajnalhasadás
Könyvmolyképzô Kiadó

2. Geronimo Stilton:
A Tûzvörös Rubin temploma
Alexandra Kiadó

3. Fekete István: Vuk
Móra Kiadó

4. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Talentum Kiadó

5. L. J. Smith: Vámpírnaplók 4.
Könyvmolyképzô Kiadó

6. Stephenie Meyer:
Twilight – Alkonyat – fûzött
Könyvmolyképzô Kiadó

7. Mark Cotta Vaz:
Eclipse – Napfogyatkozás – Kulisszatitkok
Könyvmolyképzô Kiadó

8. Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes:
Ablak–Zsiráf
Móra Kiadó

9. Stephenie Meyer: New Moon – Újhold
Könyvmolyképzô Kiadó

10. LEGO Atlantis –
Az elveszett város nyomában 
Manó Könyvek

Deákné B. Katalin:
Anya, taníts
engem
Bookline sikerlista,

ismeretterjesztô, 9.

Tanulságos foglala-
tosság nyomon kö-
vetni a sikerlisták
alakulását, elsôdle-
ges jelentésükön túl
sok mindenrôl in-
formálnak. Most kö-
zeledôben az iskola-
kezdés, sok felelôs-
ségtudattal gondol-
kodó ifjú szülô szer-
zi be gyermeke is-
kolára történô fel-
készítéséhez a szak-
irodalmat.

Mérei Ferenc –
V. Binét Ágnes:
Ablak–Zsiráf
Líra sikerlista,

gyermek, ifjúsági, 8.

A tanévkezdés idô-
szaka valószínûleg
hozzájárul az évti-
zedek óta klasszi-
kus – idônként
meg-megújuló –
kisiskolások számá-
ra elsôrendûen
ajánlott „gyermek-
lexikon” aktuális si-
keréhez is, ám tar-
tós sikere az isme-
reteknek a gyerme-
kek számára is jól
érthetô közzététe-
lének köszönhetô.

Korunk hôsei

„Az elsô: a tisztánlátást nem utasít-
hatjuk el, az illúziókat le kell rom-
bolni, mert illúziókra nem lehet
történelemszemléletet alapozni. A
második: minden kornak más és
más példaképekre, nemzeti hôsök-
re van szüksége, a mi korunknak is
meg kell találnia saját példaképeit,
hôseit. A történészeket könnyen
megvádolják azzal, hogy rombolják
a nemzeti hagyományokat, mert
megfosztják az embereket azoktól
a nemzeti hôsöktôl, akiket tisztel-
hetnek. Csakhogy a hagyományo-
kat kizárólag megbízhatóan igazol-
ható ismeretekre építhetjük, a tör-
ténelem valódi hôseinek pedig
nem árthat, ha alaposabban megis-
merkedünk tevékenységükkel. A
„deheroizálás” vádja alaptalan, a
történészek nem azt állítják, hogy
nincsenek „hôseink”, hanem in-
kább azt, hogy mások a „hôseink”: a
tisztelet nem feltétlenül azokat ille-
ti meg, akiket korábban dicsôítet-
tek. A mai középkor-történészek
például jóval sikeresebbnek tartják
Károly Róbert uralkodását Nagy
Lajosénál és Zsigmond királyét
Hunyadi Mátyásénál. A magam ré-
szérôl pedig jobban tisztelem Má-
ria Terézia óvatos, a hagyományo-
kat is tiszteletben tartó reformtevé-
kenységét II. József kapkodó, elsie-
tett intézkedéseinél.”

(Részlet Illényi Máriának Hahner
Péterrel készített, júniusi számunk-

ban olvasható interjújából) 
Hahner Péter: 100 történelmi tévhit
Libri sikerlista, ismeretterjesztô, 1.

Dr. Bódis Béla:
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www.euro-audit.hu



A
Santos
Kiadó
ajánlja „Ez a szöveg a kezdôk számára kívánja be-
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My Land and My People címû könyvem
függelékének (An Outline of Buddhism in
Tibet) átdolgozott változata. A második ré-
sze röviden ismerteti a menedék fogalmá-
nak jelentését, az emberi cselekedetek és
következményeik szükségszerû kapcsola-
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Havas Juditot határainkon innen és túl elsôsorban mint
kiváló elôadómûvészt ismerik. Gyerekeknek és felnôttek-
nek tartott elôadóesteken, illetve rendhagyó irodalom-
órákon teszi élményszerûvé a találkozást fontos mûalko-
tásokkal. De ha az olvasás, a könyv és az irodalom nép-
szerûsítésérôl kérdezik, mint az egyetem magyar-könyv-
tár szakán végzett, PhD fokozatot megszerzett szakember
is tud véleményt formálni. Manapság pedig az ELTE-n
oktat és egyre szívesebben foglalkozik rendezéssel.
– Az elmúlt évtized statisztikái, beszámolói és saját ta-
pasztalataink arról tanúskodnak, hogy az emberek keve-
sebb idôt fordítanak olvasásra, a szépirodalomra, és saj-
nos egyre kevesebb gyerek olvas. Az olvasás sokak sze-
rint népszerûsítésre szorul. Ön találkozott-e ezzel a
problémával, vagy éppen mások az élményei?
– A mai napig azt tapasztalom, hogy ha egy vidéki
könyvtárba – legyen az Gyulán, Békéscsabán, ahol az elô-
adómûvészi pályámat kezdtem, vagy Kiskôrösön, Sárbo-
gárdon –  meghívást kapok, mindig ünnepi alkalom, hogy
irodalmi estet  tartanak. Van rá igény. Ha könyvesboltba
kapok meghívást, akkor is azt tapasztalom, hogy igény
van az együttlétre, a versek hallgatására, az írókkal-köl-
tôkkel való találkozásra. A dolog a tanárokon, könyvtár-
igazgatókon és boltvezetôkön múlik nagyban. Igen, az
ember szembekerül azzal a kérdéssel, hogy kell-e a vers, az irodalom,
olvasnak-e az emberek. Ezeken az ünnepi alkalmakon ezt elfelejtjük,
ezek az ünnepi alkalmak összeadódnak, mindegy, hogy a világban
hol történik, de megtörténik, és ezek megerôsítik az írót, a tanárt, az
elôadót, és örülünk, ha mások is csatlakoznak.
– Sokan állítják, hogy a pénznek is jócskán van szerepe, vagy in-
kább így mondhatjuk: a kultúrára fordítható összegek csökkené-
sén múlik sok minden…
– Sem a költôk, írók, sem az elôadómûvészek nem a meggazdagodás
reményében vállalták régebben, jó húsz éve ezeket a találkozókat, a
hosszú utat, hanem mert elhangzott a hívó szó. Sohasem az volt az
elsô kérdés, hogy mennyit fizetnek. Ezt a beszélgetést nem szeret-
ném pénzcentrikusra fordítani, de muszáj arról is szólni, hogy ma vi-
szont nagyon sok helyütt azért nem szervezôdik olyan nagy lelkese-
déssel a programsor, mert úgy gondolják, hogy ez teljesen pénzfüg-
gô. Vannak, akiket egész életükben a hivatásuk iránti elkötelezettség
jellemez: akik az irodalom közelségében éltek, azoknak ez mindig is
igényük volt, és errôl semmi pénzért nem tudnának lemondani. 
– Kérem, ha módszerének a részleteirôl nem is, de a lényegérôl
mondjon pár mondatot olvasóinknak.
– Hogy az olvasáshoz hogyan viszonyulnak ma a fiatalok, ezt fôleg
Budapesten tudom megtapasztalni. Középiskolákban rendszere-
sen tartok rendhagyó irodalomórákat, ilyenkor elôhívom a hajdani,
a 70-es évek második felének olvasótábori tapasztalatait, azokat,
amelyeket Havas Katalinnal, Somorjai Ildikóval, Gereben Ferenc-
cel, Nagy Attilával és Kamarás Istvánnal együtt éltünk meg. A mai
napig, ha Örkény Istvánt tanítok középiskolásoknak, elôveszem a
Meddig él egy fa? címû novelláját, amellyel érzékeltetni próbálom,
mi az életben a legfontosabb, mi az, ami nélkül még lehet, mi az,
amivel nem lehet élni. Tanítványaim élményszerûen megismernek
egy teljes mûvet, legyen az egy Kosztolányi- vagy Sántha Ferenc-

novella. Ha versekrôl beszé-
lünk, érzékeltetem a magyar
irodalom történeti ívét, ezt a
„nagy kézfogást”: ez a mi kö-
zös kincsünk a Halotti Be-
széd-tôl Kosztolányi és Má-
rai azonos címû verséig.
Egyre inkább élményt kell
adni a fiataloknak, mert kü-
lönben a neten szörföznek,
jó vagy kevésbé jó anyagokat
keresve, és abban fáradnak
el, és nemigen olvasnak.
Most Mikszáth-év van: a
Noszty fiú este Tóth Marival
címû regény egy részletét
kiemelve beszélünk arról, si-
került-e átmenteni a mikszá-
thi stílust, gondolatvilágot a
filmre, amelybe természete-
sen belenézünk. Miért van
az, hogy nem pótolja az
adaptáció a mû ismeretét?
Ha a gyerek egy fejezetet el-

olvas a könyvbôl, tudja, az mitôl egyedi, mitôl Mikszáth Mikszáth,
mert „a stílus maga az ember”. A gyerekek számára meg kell te-
remteni annak lehetôségét, hogy a világ nyitottá váljék elôttük. A
mi dolgunk, hiszen egész életünket a kultúra szolgálatának szentel-
tük, hogy felkeltsük az érdeklôdésüket.
– Az Ön sokoldalú tevékenységét követve végül is számos iroda-
lomközvetítô lehetôségrôl folyhat ez a beszélgetés.
– A PIM-ben is egész évben zajlanak könyvek és folyóiratok bemu-
tatói. Szerkesztô-mûsorvezetôje voltam a Duna TV által sugárzott
„A vers az, amit mondani kell” címû tizenkét részes sorozatnak,
amely a múzeum kincseit mutatta be meghívott költôk és színészek
közremûködésével. Egyetemista diákjaim beszédtechnikai, légzési
gyakorlatok bemutatása mellett versmondási és kérdezési lehetôsé-
get is kaptak. Tanítottam az USA-ban nyári magyar iskolában 3 éven
át magyar irodalmat, már ott született fiataloknak. Színházakban
Földes Mária és Márai Sándor mûveibôl készült monodrámákat ad-
tam elô. Szívesen készítek hangoskönyvet. Benedek Elek meséibôl
négy-hangoskönyvet adtunk ki. CD-re felolvastam Fejtô Ferenc
eretnek esszéjét, „A zsidó és az úristen”-t. Gyakran nem egyedül ál-
lok a pódiumon: társam hegedûmûvész, zongoramûvész vagy ha
sanzont éneklek, zongorakísérô vagy éppen táncos. Jó, hogy a kor
szelleme szerint különféle próbálkozások vannak, pl. e-book, mert
ezek azt szolgálják, hogy mûvelt nemzet legyünk. Pályakezdô ko-
romban Latinovits Zoltán azt mondta nekem, soha nem szabad a
közönség feje fölött elnézni; az a repülés boldogsága, ha  a kimon-
dott szóval az emberek tekintetével találkozunk s megérintjük a lel-
küket. Az igazi  közvetítô, aki az irodalom szolgálatára született –
ezt pontosan tudja. S talán ezért nem érti azt a kérdést: kell-e az iro-
dalom, kell-e az olvasás. Hisz benne, hogy igen!

Csokonai Attila
Fotó: Szabó J. Judit

AZ OLVASÁSRÓL

AAzz  eesstt,,  aazz  iirrooddaalloommóórraa  üünnnneeppii  aallkkaalloomm
Beszélgetés Havas Judittal
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– Egy esten azt mondtad, a költôi lét ma
már nem válik el a hétköznapoktól úgy, mint
régen. A költô láttató mester, aki épp a köl-
téshez ért, amire szerinted születni kell: a
költônek anyanyelve a költôi nyelv. Te negy-
ven fölött kezdtél publikálni. Addig mi volt a
sorsa ennek a költôi anyanyelvnek?
– Én csupán annyit állítottam, hogy nekem
anyanyelvem az a nyelv, amit a verseimben
beszélek. Nálam tudatos, hogy nem hozok
létre grammatikai újítást, nem törekszem a
mindenkiétôl élesen megkülönböztethetô
zárt alkotói nyelv kialakítására. Olyan írói
nyelvet használok, ami a köznyelvi elemek-
bôl, a magyar líra eddigi nyelveibôl és a ma-
gam beszédmódjából habarodott össze.

Míg nem kezdtem publikálni, addig is egy-
folytában írtam, ez az egyik helye ennek a
nyelvnek. S a hétköznapokban is valami ha-
sonlót beszélek: képekben kifejezett gondo-
latok, a gondolatsorok láthatóvá tétele, a lát-
hatatlan – a gondolat, a lelki mûködés –
konkrét megfogalmazása.  
– Egy interjúban mondtad: ugyanúgy foglal-
kozol a verseiddel, mint más a gyerekeivel.
Van egy sor Archibald MacLeish „Ars Poeti-
cá”-jában: „Ne szóljon a vers, de legyen”
(Várady Szabolcs fordítása). Szóval, hogy
is van ez?
– Ez biztosan félreérthetô volt – én nem a
gyermekien egoista, hanem az a mûvész va-
gyok, aki tudja, mi az az élô gyerek. A gyere-
kekre csak azért utaltam a versek kapcsán,
mert amilyen nehéz eltartani a nagycsaládot,
annyira nehéz a mûvészetet is. Mindig volt
épp elég komoly feladatom a gyereknevelés-
ben, s lesz is, ha rajtam múlik. Klasszikus ér-
telemben szeretek mamáskodni, a „gyereke-
zés” az egyik legnagyobb dolog a világon, és
csak azért, mert nekem nincs sajátom, ki
nem hagynám az életembôl semmiképp.

Ja, igen, a MacLeish: a költészet ábrázol és
zenél. Ha jelent valamit, legyen az annyi,
hogy „talán ilyen az élet”, meg hogy „lám,
még ilyen is”.
– „A sorsvadász” ajánlása szerint „Ez Far-
kas könyve, aki már nem érhette meg, hogy

kötetben kézbe vehesse”. Láposi Farkas gi-
tármûvész, barátod, akivel együtt dolgozta-
tok az elôadóestjeiden, idén februárban
halt meg. Hogy viseled a veszteséget?
– Farkas egyszeri csoda volt a Földön – soha
nem gyógyul be a seb, amit az ütött, hogy
ennyire rövidre szabta a sors az életét. Az
én életemben ô volt az egyik legnagyobb,
legalapvetôbb találkozás és kapcsolat. S
ahogy a halála óta nálam jelentkezô barátai-
tól hallom, mindenkire óriási hatással volt –
mint egy üstökös: feltûnt, hatott, aztán hir-
telen „kiszaladt az életbôl”, ahogy a minap
mondta valaki szomorú pontossággal. 

Nagyon sok mindent jelent az élete és a
halála. Itt van velünk: ül az asztalunknál,
emésztjük, amit ránk hagyott. Bennem a
szeretet a halála óta csak növekszik iránta –
hogyan mondjam, ki iránt is, mióta nem
mondhatom azt, hogy a lénye iránt... Renge-
teg feldolgoznivalóm van, az utolsó nehéz
idôktôl az itt hagyott szavaiig, a zenéjétôl a
gondolataiig – de még mindig csak ott tar-
tok, hogy fájdalmamban üvölteni tudnék,
ahányszor belevág a szívembe, hogy ô már
nem élhet. És ez minden szép és jó pillanat
után belevág a szívembe. Az fáj, hogy az éle-
te megvonódott tôle. És ha ô már megvál-
tódva boldogan tapasztalja új állapotában,
hogy az ember földi léte mégsem a legna-
gyobb dolog, ami a lélekkel történhet, én ak-
kor is megsiratok minden egyes jó pillana-
tot, aminek nem lehet a részese.

Élet és halál most végletesen erôsen
együtt van jelen az életemben. Sose gondol-
tam volna, hogy ennyire együtt vannak:
hogy így kiegészítik egymást, hogy ennyire
meglátni egyikben a másikat.

– „Engem nem költô voltom, hanem a meg-
élhetés kötelessége akaszt meg abban, hogy
író legyek” – fogalmaztad korábban. Mivel
foglalkozol, min dolgozol mostanában?
– Hajaj, a tervek kissé felszaporodtak... A
versek maguktól születnek, az új kötet után
nem figyelek annyira rájuk, hadd íródjanak,
gyûlhet az újabb kötetanyag különösebb
tudatosság nélkül. Zajlik a versek angolra
fordítása. A Farkassal tervezett CD-t is be
fogom fejezni – a verseket már felmond-
tam, még Farkas vezetésével rögzítettük,
és a zene is kész hozzá. Ebben a zenésztárs
és barát, Gyöngyösi Gábor segít majd,
ahogy Farkas meghagyta. 

Farkasról portréfilmet szeretnénk készíte-
ni Triceps (Lantos László) ötlete nyomán és
hathatós közremûködésével. A versek elô-
adása változatlanul az egyik elsô számú ér-
deklôdési területem, e téren mindenféle
gondolatom van, de még csak kísérleti álla-
potban – majd ezeket is ki kell dolgozni a
gyakorlatban. Ezenkívül összeteszek egy no-
velláskötetet, sok prózát írtam az elmúlt
években. Ez elsôsorban gyerek- és ifjúkori
történeteket tartalmaz majd, a hozzájuk va-
ló fényképekre alapozott kollázsokkal, amik-
nek az alkotója Triceps lesz. 

Úgy tûnik, elôtérben van most a generáci-
ós téma: szintén Triceps ötlete nyomán ter-
vezünk még két mûvésztársunk – egy ze-
nész és egy képzômûvész – bevonásával
egy négy elembôl álló életrajz-naplót (két
írás, egyik idôben elôre, a másik idôben
vissza, illetve zene és képek), egyelôre netes
közléssel, aztán majd meglátjuk. A „222
volt” címet adtuk neki, lévén együtt össze-
sen 222 évesek, a „volt” meg, ugye, egyértel-
mû üzenetû kétértelmû szó.

A netes jelenlétnek (Facebook, honlap) is
megvannak a feladatai, nem is kicsinyek, sok
idôt visz el az is, mondjuk, feleannyit, mint
a megélhetési munkáim, amiknek szintén
eleget kell tennem, ha el akarom tartani ezt
az egész strapás alkotói létet. Ennyi már
tervnek is sok, nem?

Szepesi Dóra

INTERJÚ

AA  ssoorrssvvaaddáásszz  uuttáánn
Beszélgetés Falcsik Marival
Elsô két kötete, a 2004-es Sanzon nehéz idôkben és a
2006-os Változatok a szabadságra a Magvetônél jelent
meg. Harmadik kötete, A sorsvadász a Jelenkornál jött
ki az Ünnepi Könyvhétre.
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